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Ooibossen, de natuurlijke oerwouden langs de rivieren

Nederland is een populierenland bij uitsÍek.
De delÍa van Rijn en Maas staat vol m?t deze waterminnende boom. Bossen en rijbeplantingen van populieren bepalen op veel plaatsen het ruimtelijk beeld van het landschap.
Toch is er ieÍs vreemds aan de hand: vrijwel al deze populieren zijn basÍaarden van de inheemse Europese zwarte populier (Populus nigra) en een Amerikaanse populier (Populus
deltoides).
Al deze Euramerikaanse kruisingen worden uitsluitend door de mens vermeerderd en geplant. Natuurlijke, geslachtelijke vermenigvuldiging is er niet meer bij. Ook de laatste wilde, zwarte populieren geven geen nakomelingschap meer.
De populier als natuurlijk element in ons landschap is dood.
In dit artikel wordt ingegaan op de geschiedenis van de zwaÍe populier en op de mogelijke
oorzaken van het verdwijnen van de soort. Gelukkig daagt er hoop, want het blijkt mogelijk
om de blokkade rond de geslachtelijke vooÍplanting van de zwarÍe populier op te heffen.
De vondst na langdurige afwezigheid van vele zaailingen langs de Waal bevesÍigt dit.
Direct resultaat is dat het mogelijk is om een bedreigde boomsoort weer als vitaal onderdeel
van ons levende landschap te laten functioneren.
Belangrijk is vooral, dat het oer-Nederlandse natuurlijke oerwoud, de rivierbegeleidende
ooibossen van witÍe wilg en zwarte populier na enkele eeuwen afwezigheid weer Íot onÍwikkeling kan worden gebracht.
Het is zelfs mogelijk een planningstechniek te ontwikkelen om zulke natuurbossen op de gewenste plekken te doen onÍstaan.

êo

Het natuurlijk voorkomen

de omgeving van de plaatsen waar de wil-

De meeste populieren in ons landschap zijn
klonen van Euramerikaanse kruisingen van
Populus nigra en Populus deltoïdes.
Het aantal echte zwarte populieren is gering: afgezien van recente aanplantingen
door de afdeling Verkeerswegen van het
Staatsbosbeheer en de handelsklonen van
de P. nigra, gaat het waarschijnlijk slechts
om enkele honderden exemplaren. De eerste vraag die beantwoord moet worden is,
of de zwarte populier wel inheems is in ons
land. Soms wordt de veronderstelling geopperd dat het hier om een voor de houtteelt
geïmporteerde soort gaat, die zich in ons
land niet natuurlijk kan gedragen. Amels
(1979) toont aan dat het wel degelijk om

vroeger voorkwamen: langs de grote rivieren, en in de duinen;
- de zwarte populier is zeer goed aangepast
aan de Nederlandse omstandigheden: overstromingen (zee)wind;
- het lijkt erop dat in het totale verspreidingsgebied van de zwarte populieren re-

een'wilde'plant gaat:

De zwarte populier komt op verschillende
plaatsen in het landschap voor. In de duinen groeien de nigra's in het dynamische
duinmilieu; het duinsysteem laat ik in dit
artikel evenwel rusten. De uiterwaarden
van de grote rivieren vormen het systeem
deze populieren met name thuisho-

genpopulieren ooibossen (Auenwàlder)

de vormenrijkdom van de resterende nigra's is zó groot, dat het om de vormenrijke

-

resten van een natuurtijke populatie moet
gaan, en niet om de veel eenvormiger vertegenwoordigers van enkele geïmporteerde

klonen;
resten van de rivierbegeleidende plantengemeenschap Saliceto-populetum zijn

-

q-

in 1936 door Meyer Drees beschreven; spo-
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Afb. 1. Verspreiding zwarte populier
gens Houtzagers

radisch komen zulke resten nog

steeds

voorl
vol-

de laatste zwarte populieren komen in
zeer bepaalde delen van ons land voor, in

-

gionale verschillen (landrassen) voorkomen.

Houtzagers (1954) geeft als het verspreidingsgebied van P. nigra West-, Midden- en

Oost-Europa aan, en Centraal- en VoorAzië (afb. 1).
De ooibossen

;aarin
De samenstelling van de door de rivieren
overstroomde ooibossen staat sterk onder
invloed van de duur, de regelmaat en het
tijdstip van de overstromingen. De rivier is
regulerend doordat de gebieden, die van
tijd tot tijd in de zomer overstromen. vrij51

wel alleen uit wilg, en, als hij de kans kreeg,
de populier zou bestaan. Andere soorten,
als eik, es, iep en ook de els en vlier kunnen
langdurige inundaties in de vegetatieperi-

ode niet doorstaan. Op hogere plekken,
waar alleen het winterhoogwater optreedt,
groeien juist soorten als eik, iep en es. De
overgang tussen wat de Duitsers en de

Weichholz-Aue en de Hartholz-Aue noemen is uiteraard geen scherpe grens.
Schematisch zou het Nederlandse ooibos er
als volgt uit moeten zien (afb.2): Langs de
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Schema ordeningsprincipes van rivierbegeleidende ooibossen

(afb.3).

De volgende zone, gerekend vanuit het
laagwaterbed van de rivier is de plaats van
de wilgen-populieren-ooibossen, het Saliceto-Populetum (Weichholz-Aue). Hier
vormen salix alba en Populus nigra hoog
opgaand bos, met een struiklaagvan diverse wilgen, zwarte bes, en een ruige kruidlaag.

Buiten het bereik van het zomerhoogwater,
maar's winters wel overstroomd, groeit het
essen-iepen-Salix ooibos (Hartholz-Aue).
De uiterwaarden: gras en griend

Bovenstaande schematische beschrijving
van onze rivierbegeleidende bossen komt
in de Nederlandse werkelijkheid niet meer

voor. Slechts spaarzame restjes geven informatie over de mogelijke samenstelling:
waarom zijn deze bossen verdwenen?
Daarvoor zijn een aantal factoren aan te
wijzen. Op de eerste plaats de bedijkingen.
Vanaf het moment waarop in de late middeleeuwen de ring der dijken in het rivierenland gesloten werd, lag het grootste deel
van Tacitus ellendige bataafse moerasbossen buiten de directe overstromingsinvloed.
De echte rivierdynamiek werd beperkt tot
de uiterwaarden. Deze uiterwaarden evenwel vormden juist door de overstromingen

de vruchtbaarste delen van het land, en
werden relatief intensief geëxploiteerd.
Dat betekende vooral: gebruik als grasland.
Op een van onze oudste nauwkeurige topo-

grafische kaarten, de De Man-kaart van
Maas en Waal van 1798-1800 uit het Algemeen Rijksarchief te Den Haag (Genie-archief M9) is deze situatie goed te zien (afb.
4). De uiterwaarden van de Maas brj Zaltbommel en Alphen zijn vrijwel geheel als
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grasland in gebruik, net als de eilanden in
de rivier. Bos is langs de Maas beperkt tot
smalle randjes aan de directe oevers. En
daar groeit, volgens ons schema, het wilgen-vloedstruweel.
De andere bladen van deze kaart, en de
Limburgse Tranchot-kaart uit ongeveer dezelfde periode bevestigen dit beeld voor de
Maas: de uiterwaarden en eilandjes liggen
in gras; houtige begroeiing is vooral vlak
aan de oevers te vinden. Incidenteel, zoals
op afbeelding 4 bij Herewaarden, en op de

Tranchot-kaart bij Roermond komen nog
beboste eilandjes voor.
Het beeld bij de Waal op aÍbeelding 4 lijkt
gunstiger te zljn. Deze veel woestere rivier

kent nog vele eilandjes en schiereilanden,
en stukken uiterwaard die met hout begroeid waren; maar het grootste deel van de
uiterwaarden lag toch al in gras.
Conclusie: al enkele honderden jaren lang
is de groeiplaats van de zwarte populier
door menselijk gebruik als grasland ongeschikt maakt voor deze boom. Hout was tot
voor kort een schaars artikel in ons land, en
tot na de laatste wereld-oorlog werden de
uiterwaardbossen in de vorm van knotbomen en grienden intensief geëxploiteerd en zo was het al velejaren. Dat betekende
voor de zwarte populier, dat de resterende
exemplaren niet meer tot bloei konden komen, en dus geen zand meer voortbrach-

vlaktes, waar de zwarte populier op voorkomt vrijwel niet meer voorhanden waren,
en, dat de resterende exemplaren door de
griendexploitatie nauwelijks zaad voortbrachten.
Al bijna twee eeuwen geleden werden door
menselijk ingrijpen de mogelijkheden voor
de zwarte populier zeer ernstig ingeperkt.
Voor de wilg was dit minder bedreigend,
omdat deze boom kennelijk ook onder heel
andere groeiplaatsomstandigheden ver van

de rivier kon groeien, en er dus steeds
nieuw wilgezaad van elders kon worden
aangevoerd.

De canadassen

In de tweede helft van de achttiende eeuw
werden uit Amerika de ook tot de Aigeirussectie van het geslacht Populus behorende
Populus deltoïdes in Europa ingevoerd.
Wat van ver komt smaakt lekker was het
devies, en voor zover de bosbouwers al belangstelling hadden voor wilgen of populieren werd de Populus monilifera zoals de Populus deltoïdes toen heette, bijzonder aangeprezen. Dat had tot gevolg dat de inheemse zwarte stelselmatig uit de cultuur

ten.
Samengevat: het areaal dat voor de zwarte
populier geschikt is, met name het deel van
het rivierengebied waar regelmatige zo-

merhoogwaters voorkomen, is zeer sterk
verminderd door bedijkingen en door exploitatie van de uiterwaarden als grasland.
Het resterende areaal bos werd vooral gebruikt als griend.
Het gevolg was, dat de kale zand- en slib-

Afb. 3.Wilgenstuweel op een overigens onbegroeid eilandje bij laag water in de 'Kaliwaal' bij Kekerdom

werd genomen, en werd vervangen door de
Amerikaanse populier. Dat effect werd nog
versterkt toen bleek dat deze twee soorten
op beperkte schaal bastaarden konden

voortbrengen, die bijzonder in de smaak
van de mensen vielen. De naam 'canadassen' verschoof van de Populus deltoïdes
naar deze bastaarden, die wij nu euramerikaanse populieren noemen, en al vrij
vroeg in de negentiende eeuw werd Populus deltoïdes overvleugeld door de eurame-

rikanen. Oude euramerikaanse populierenrassen zijn bijvoorbeeld de Marilandica

en de Serotina, en de waarschijnlijk langs
de IJssel spontaan ontstane groep nauw
verwante Gelrica's. De canadassen werden
door bosbouwers en boeren in gebruik genomen en massaal vegetatief door stek vermenigvuldigd.
De Populus nigra werd steeds verder
Íeruggedrongen
Nu zijn er, onder laboratorium-omstandigheden, wel vruchtbare zaden van kruisingen van euramerikaanse populieren onderling, of van terugkruisingen van canadassen
met zwarte populieren tot ontkieming gebracht; maar de geweldige hoeveelheden
euramerikaanse bastaarden hebben het in
ons land niet tot generatief nakomelingschap in het wild gebracht.
Conclusie: ondanks het massale voorkomen van populieren kan er geen natuurlijk
populierenbos ontstaan, omdat de aangeplante klonen vrijwel steriel zijn, of, omdat
ze, voor zover ze al tot voortplanting kÍnnen komen, elkaar niet bestuiven.
Het droeve lot van de zwarte populier

De zwarte populier, die zich van nature
kennelijk buiten de rivier-invloed niet, zowilg, kan voortplanten, werd zodoende beroofd van zijn areaal, van zijn groeiplaatsomstandigheden, en op grote schaal
ten achtergesteld bij half uitheemse steriele
familiegenoten.
De resterende exemplaren werden weliswaar op bescheiden schaal voortgekweekt als de

door leden die het verschil tussen een
'zwarte' en een 'canadas' niet kenden -

maar de mogelijkheden voor deze verspreide exemplaren waren gering.
Wanneer te weinig genetisch verschillende
exemplaren van deze tweehuizige boom bij
elkaar staan, kan ongelijktijdige bloei een

factor zijn die de vorming van vruchtbaar
zaad verhindert. Het is niet ondenkbaar,
dat het euramerikaans stuifmeel onverenigbaar is met de bloemen van vrouwelijke nigra's - in dat geval zou het massaal voorko-

men van euramerikaans stuifmeel de vorming van zaad dat onder natuurlijke omstandigheden kiemkrachtig is. btolikeren.
Kortom, de schamele resten van de ooit in
het rivierenland zo weelderige populatie

zwaÍÍe populieren, leveren geen kiemkrachtig zaad meer op. De inheemse zwarte
populier is zo goed als dood.
Zwarte populieren zijn nu nog te vinden in
de uiterwaarden en bedijkte gebieden langs
de rivieren: in de lJsselstreek een enkele
keer als machtige oude woeste reuzen, vaker als knotwilg. Her en der verspreid in de
Betuwe en het Land van Maas en Waal; als

knotbomen in de Biesbos. In Zuid-Limburg zijn ze gevonden, wellicht afkomstig
van de Maas (de populatie in de duinen valt
buiten dit artikel).
De internationale situatie

Ooibossen, Auenwálder, forèts alluviales
kwamen langs alle Europese rivieren voor,
en vertonen door hun zeer dynamische ka-

rakter een opmerkelijke gelijkenis. Door
de bovengenoemde oorzaken zijn de popu-

lieren/wilgen-ooibossen erg zeldzaam geworden, en de laatste resten van enige omvang zijn onlangs vernield door kanalisatie
en bedijkingen (Boven-Rijn), of worden
bedreigd (Donau) door de aanleg van stuwdammen.
De wilg kan zich daarbij handhaven op andere plekken in het landschap, maar de
zwaÍïe populier wordt steeds zeldzamer, en
dreigt te verdwijnen. In Frankrijk, waar de
zwarte populier nog relatief veel voorkomt
(en zich vermenigvuldigt) langs de Garon-

ne, de Rhóne, de Loire (afb. 5) en, in bedreigender mate, langs de Rijn lijkt de situatie relatief gunstig, hoewel dezelfde faktoren werkzaam lijken te zijn. Langs de Seine
is de situatie als bij ons: slechts oudere, geïsoleerde exemplaren getuigen van de vroegere ooibossen.
Er zijn overigens redenen om aan te nemen

dat ieder rivierstelsel zijn eigen genotype
populier bezat; reden om er bij herintroductie op te letten om de verschillende populaties niet door elkaar te halen.
Soortenbehoud en bosontwikkeling en
ecologische infrastructuur

Bovenstaand treurig verhaal leidt tot de gevolgtrekking dat door een reeks van op
menselijk handelen terug te voeren faktoren de zwarte populier aan het uitsterven is
als levend deel van ons rivierenland.
Evenwel is de rivierdynamiek, levensvoorwaarde voor de zwarte populier en voor het
ooibos, zichzelf gebleven. Ook al zijn er
geen zandbanken of eilanden meer in de
Waal of de Maas, erosie en sedimentatie
doen zich op vrij grote schaal in de uiterwaarden nog steeds voor. De wilgen, nog
steeds in het systeem aanwezig met overvloed van zaad, bezetÍen zulke plekken
ogenblikkelijk. De laatste twintig jaar is het
ooibos in verlaten buitendijkse kleiputten,
langs zandwinplassen, op kleine stukjes
waar het grasland is weggeslagen of overspoeld aan het terugkomen. Slechts voor de
helft evenwel, want de populier ontbreekt,
en de opstaande bosjes bestaan geheel uit
wilg. (afb. 6)
Maar als het milieu met de vereiste dynamiek nog voorhanden is in de uiterwaarden, dan moet het mogelijk zijn om verder
te bouwen aan ons rivierenlandschap door
de zwarte populier opnieuw een kans te geven. Als bovenstaande redeneringen in de
hoofdlijn juist zijn is de oplossing in principe siinpel: breng kiemachtig zaad van de
resterende oude populatie in het systeem
en de rivier zal vertellen waar de omstandigheden voor wilgen-populieren-ooibossen gunstig zijn.

r'f
.\

-at l
1i

ï

'

{I

1800

(Alg. Rijksarchief Den Haag)

-

-'-.-".::?€

l

Afb. 1. De'Man-kaarÍ' vatt Mcas ett Woal

,

-:'=:
='-

Afb. 5. Wilgen-popttlieren ooibos
Loire bij Amboise

langs de

:-

:--.

+-'

- :- -a:J=-.?-F-t

':+''-

:-

Afb . ó. Spontane ooibosvonnirtg van alleen
wilg langs de Waal bij Ewijk
53

zijn in wezen in Zwitserland niet anders dan
in onze streken. Het is van belang om de
ontwikkelingsmogelijkheden van dit uitgestrekte systeem te onderkennen en te gebruiken.
Dus: het behoud van de soort is van belang;
de ontwikkeling van het type bos is van belang, en vooral de samenhang binnen het
uitgestrekte riviersysteem is van belang.
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De terugkeer van de zwaÍe populier
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Afb.

7. In de binnenbocht van deWaal, in de
'Millingse waard', ligt een restantje ooíbos.

Wanneer de redeneringen omtrent de oorzaken van het ontbreken van de wilde populier in de uiterwaarden juist zijn, dan zou

Enkele zwarte populieren in dit'kolenbranderbos' vormen waarschijnlijk de primaire
zaadbron vanwaaruit de zwarte populier

ook door toeval de populier zich uit

zich spaarzaam heeft uitgezaaid

toeval tot stand zou komen en het zaad in
het riviersysteem zou vallen - daar zouden
de zwarte populieren moeten kiemen.
Met deze hypothese gewapend trok schrijver dezes op een veelbelovende (en al eerder tevergeefs onderzochte) plek bij het

Maar waarom zouden we dat doen? Waarom zouden we niet eenvoudig blij blijven
met onze steriele canadassen?
Er zijn een aantal redenen voor de herpopulatie te noemen. Op de eerste plaats: het
behoud van een bedreigde soort. De ethische en praktische argumenten die het natuurbehoud hanteert voor het behoud van
soorten, gelden zeker ook voor de zwarte
populier. Sterker nog, het gaat om het behoud van twee (Maas en Rijn), wellicht drie
(duinen)populaties van de zwarte populier.
Vervolgens is de herpopulatie van belang,
omdat daarmee een zeer eigen, Nederlands
type oerbos ontwikkeld kan worden. Een
soort bos, dat al eeuwen vrijwel ontbreekt,
en dat toch zeer kenmerkend is voor onze
rivieren, en een schat aan biologische rijkdom (ook faunistisch) kan herbergen. Ervaringen in de Ooi (groenlanden) en de Flevopolder (Oostvaardersplassen) hebben
aangetoond dat de vogelbevolking in zulke
hoogdynamische eutrofe bossen zich zeer
snel ontwikkelt tot het niveau van de roofvogels - twintig à dertig jaar is voldoende.
Zand- en kleiwinningsgaten kunnen de rijkdom van de nieuw te ontwikkelen biotypen
vergroten.
Bij het zich laten ontwikkelen van natte po-

pulieren-wilgen-ooibossen is het van belang om ook de droge eiken-iepen-ooibossen zich te laten ontwikkelen.
De ooibossen zijn pas compleet als alle

de

Overal waar de goede bevruchting door

Kolenbranderbos

in Millingen de uiter-

waarden in (afb. 7).

Dit

Staatsbosbeheer-reservaat is een waar-

devol restantje eiken-essen-iepen-ooibos,
met een fraaie en biologisch rijke ruimtelijke opbouw, helaas doorgeplant met euramerikaanse populieren.
Er staan, vlak aan de rivier, enkele vrij oude zwarte populieren in. Waarschijnhlk zijn
het deze, misschien ook nog enkele andere
nigra's op een aangrenzende verlaten
steenfabriekterrein, die voor de toevallige
zaadbron hebben gezorgd. Op het strand
stroomafwaarts werden de eerste zaailingen-populier gevonden (aÍb. 8), enkele
tientallen van2 à 3 jaar oud, met een fraaie
onbeschadigde penwortel. Deze kleine
zaadbron was waarschijnlijk al geruime tijd
werkzaam; tenminste, bij nauwkeuriger
zoeken in de Bemmelse en Gendtse waarden aan de overzijde van de Waal werden
vrij grote (10 m) zwarte populieren verspreid door het gebied.
In de Bemmelse waarden liggen enkele
spontaan ontstane wilgebossen, in één er-

van werden exemplaren van de zwarte populier gevonden: het ooibos is weer terug!
(afb. e)
Vervolgens werd op het steenfabriekterrein naast het Kolenbrandersbos ongeveer
een hectare ca. 20jaar oud nigra-bos gevonden, met een aantal oudere exemplaren.
Dit bos is waarschijnlijk uit zaad van de enkele andere bomen ontstaan; het is sinds
enkele jaren vruchtbaar en levert massaal
kiemkrachtig zaad.
En daarmee is het hek van de dam. Op een
braak en onbegroeid terrein naast dit bosje
werden zaailingen van vorig jaar en kiemplanten van dit jaar bij honderden gevonden, gemengd met andere soorten van het
ooibos: Salix alba, Salix caprea, Crataegus
sp.

Verder onderzoek in nabijgelegen kleiputten leverden de vondsten op van vele duizenden2 à3 jarige zaailingen (en enkele oudere) op, keurig op rijtjes (vanwege de aanspoelsellijn ten tijde van de uitzaaiing)
groeiend op zand. Ook in de enkele kilometers zuidelijker gelegen kaliwaal stond een
forse rand - op fijn slib - populiertjes van
dezelfde leeftijd. Verder stroomafwaarts,
bijna tot Nijmegen toe werden incidenteel
jonge populiertjes gevonden. Deze verheugende vondst leverde dus het direkte bewijs, dat bij aanwezigheid van voldoende
zaad de populieren zich inderdaad op de
verwachte plekken, samen met de wilgen,
vestigen.

De populieren bleken minder dan verwacht
aan allerhande subtiele kiemingomstandigheden gebonden te zijn. In gesprekken en
geschriften kwam steeds naar voren, dat de
kiemingsplaats aan allerlei nieuwe voorwaarden moest voldoen: grof substraat;
vlak aan de rivier; dun laagje water; zonder

enige schaduw; enzovoort. Daarvan

deel van West-Europa samenbindt: de

Afb. 8. Zaailing-populieren
bij Millingen

is

evenwel weinig gebleken. Een onbegroeide
bodem is een vereiste, maar zaailingen werden op kiezel, zand, klei en fijn slib gevonden, onder in sloten, zelfs in de voegen van
de muren van de verlate steenfabriek. Als

stroomgebieden van Rijn en Maas. De rivieren en zijrivieren vormen een ononder-
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9. Een waarschijnlijk uitgezaaide zwarpopulier temidden van wilgenstruweel aan
de Waal in de 'Bemmelse waard'
te

voortplantingsblokkade kunnen bevrijden.

overgangen van nat en droog aanwezig zijn.
Tenslotte is een argument, dat het rivierensysteem in ons land een onderdeel is van
een ondanks alles nog behoorlijk natuurlijk
en samenhangend systeem dat een groot

broken samenhangend systeem waar het
water en de dynamiek van het water de bindende schakel vormen door zeer verschillende landschappen heen. De ooibossen

Afb.

langs de Waal

het zaad er eenmaal is, weet de populier
zich dus wel te redden.

Landschapsbouw: mogelijkheden voor de

ontwikkeling van ooibossen

ontgrindingen
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Het idee van bossen in de uiterwaarden zal
menigeen verontrusten. Het traditionele
beeld van open uiterwaarden in grasland
wordt aangetast, en vooral de rivierbeheerder zal rillen vanwege aspecten als bevaarbaarheid van de rivier, afvoer van hoogwater, en veiligheid van de dijken.
Welnu, ieder verstandig plan voor het zich
laten ontwikkelen van ooibossen zal met

odÉo

deze aspecten terdege rekening houden.
De praktische regels die uit de Rivierenwet
voortvloeien, zeggen dat er geen opgaand
hout mag groeien in dat deel van het hoog-

waterbed dat bij hoogwater de stromende
watermassa's bevat. Dit is het grootste deel
van de uiterwaarden en zelfs al wordt hiervan na een indringende gedachtenwisseling
lokaal afgeweken, dan nog blijft het grootste deel van de uiterwaarden weids, vlak,
open en vol weidevogels. In het zogenaamde waterbergend deel van de uiterwaarden,
die minder snel stromen en vooral veel m3
water moeten opvangen, is het bezwaar dat
voor de rivierbeheerder aan bos kleeft minder groot. Daar liggen dan ook de kansen
voor het ooibos. Dat zijn trouwens nu ook
al de plekken waar soms wilgenbossen ontstaan. Zeer veelbelovend zijn de plekken
waar de hoogwater-eilanden van verlaten
steenfabrieken liggen: op die vaak vrij uitgestrekte terreinen zouden eiken-iepen-essen-ooibossen zich kunnen ontwikkelen,
terwijl lager in het rivierensysteem de natte
populieren-wilgen-ooibossen groeien. De
ooibossen zijn pas echt compleet als alle
overgangen van nat naar droog aanwezig

zijn.
Belangrijkste grens daarbij is die tussen de
gebieden die ook 's zomers nog wel eens
onder water komen te staan, en de gebieden die alleen het winterhoogwater te verduren hebben.
Een andere belangrijke factor, die ertoe zal
leiden dat een zeer groot deel van de uiterwaarden grasland zal blijven, is het gebruik
van de weilanden als agrarisch produktie-

"r

de Maas door een langgerekt, door de mens gemaakt, merengebietl. Eilantlett en landtongen ntet de funktie'natuur' zouden onder nteer tot ooibossen kunnen
worden ontwikkeld

Afb. t0.ln Limburg stroomt

Roermond gegeven moeten worden. Voor
zover het gebied onder invloed van de overstromingen ligt, kunnen in de gebieden die
als natuurgebied zijn aangemerkt, gedeeltelijk droge en natte ooibossen - met een
goedkoop beheer! - ontwikkeld worden

(afb. 10).
Binnenkort, waarschijnlijk in 1987, vallen
in het gebied van de Krammer-Volkerak

enkele duizenden hectaren modderbanken
droog, als de eb- en de vloedinvloed ver-

vangen wordt door een rivier-overstromingsregiem. Kansen dus voor het ooibos
in alle varianten (zoals ook in de Biesbos),
maar dan moeten we nu beginnen te bedenken hoe we in de daaropvolgendejaren voldoende zaad in het systeem brengen (afb.
11).

Ondanks de genoemde beperkingen zijn de
mogelijkheden om ooibossen planmatig te
laten ontstaan zeeÍ groot. Overal in het rivierengebied zouden op kleinere plekjes
bossen kunnen opgroeien, te beginnen met
de Millingerwaard, de omgeving van het
Kolenbrandersbos, de Gendtse en Bem-

Om uit de algemene redenering concrete
suggesties voor de planning te destilleren is
het van belang de rivier te beschouwen als

ten kunnen worden ondernomen, zoals tussen Roermond en Maastricht, en in het

een samenhangend systeem, waarvan alle
onderdelen onderhevig zijnaan de gedifferentieerde invloed van de overstromingsdynamiek. Dat hebben zeer uiteenlopende
plantengemeenschappen in strangen met
watergentiaan, op slibbanken met gele waterkers, in weilanden met veldsalie, op

Krammer-Volkerak-gebied.
De provincie Limburg heeft globaal aangegeven welke functies aan het water en het
resterende land van de uitgestrekte ont-

dam, gemeen met de hier behandelde natte
en droge ooibossen. Alles heeft zijn plaats,
zijn eigenheid, en zijn band met de rivier.

melse waarden.

Hier en daar zouden spectaculaire projec-

grindingsgebieden

in de

omgeving van

menteert, vernielt en bouwt oP.
De rivier verhindert de els in de uiterwaarden te groeien en schept de mogelijkheden

voor populier en wilg. Het betreft een zowel geografisch als naar werking samenhangend systeem.
Als we het begrip 'structuur' definiëren als
de mate van samenhang tussen de onderdelen van een systeem dan is de landschappe-

lijke structuur van het uiterwaardengebied
in ecologische zin nog zeer sterk, en de jaarlijkse vloedgolven zijn daarbij de bindende

faktor.
Zoals de meeste bossen is het ooibos voor
dierlijke bewoners van het bos vooral interessant als er een grote ruimtelijke afwisseling en een rijke verticale gelaagdheid
bestaat.

Systeem, samenhang en structuur

gebied.

faktor: deze transporteert, erodeert, sedi-

schrale droge rivierduintjes met tripma-

De rivierdynamiek is de

samenbindende

De ruimtelijke afwisseling betreft de reeksen grasland-ruigte-struweelbos en waternat land-droog land.
De verticale gelaagdheid betreft het aantal
lagen van de bladeren in kruidenstruiken
en boomlagen van het bos. Een rijke, natuurlijke,(en relatief goedkope) wijze om
deze afwisseling te bereiken is extensieve
begrazing.
Suggesties voor de praktijk

Terug naar het detail: de herpopulatie van
de zwarte populier. Deze boom speelt in de
structuur van de uiterwaarden - als hij terug
is - een grote rol. Herpopulatie dient zo natuurlijk mogelijk te gebeuren.
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gebruikt kunnen worden.

-

De zo te maken zaadbronnen moeten uit
zoveel mogelijk genetisch verschillende in-

dividuen bestaan, om een genetisch zo
breed mogelijke populatie te doen ont-

verdwijnt door normale begrazingof maaien vanzelf.

-

Opkomend bos op de goede plekken kan
gestimuleerd worden door begrazing te extensiveren of tijdelijk te staken.

staan.

-

"....'a'

De zaadbronnen moeten ieder uit vol-

doende (genetisch verschillende) mannelijke en vrouwelijke exemplaren bestaan, om

Afb. 1 1. De slikken van de' Krammer Volkerak' vallen binnenkort droog als de

eb-

vloedwerking vervalt, en het water verzoet.
Als voldoende rivierdynamiek wordt toegelaten behoort de ontwikkeling van een uitgestrekt komplex ooibossen tot de mogelijkheden. Voor ooibosbewonende vogels, die in
de meren en voor de kust fourageren is dit
een bijzonder strategische plek

Aandachtspunten zijn.
De rivier moet zelf het werk doen. Het is
niet wenselijk om overal verspreid in het
gebied zwarte populieren te planten, er zijn
al genoeg geplante populieren. Beter is het
om op enkele strategische plekken zaadin
het systeem te brengen, om vervolgens te
kijken waar zich op de geschikte plekken
populieren tussen de wilgen nestelen. Hieraan wordt op dit moment gewerkt - met inheems materiaal uit de genenbank van 'De
Dorschkamp'.
- De zaadbronnen moeten in hun geheel
een genetisch zo breed mogelijke basis hebben. Dat betekent dat zoveel mogelijk ver-

-

schillende exemplaren gemengd, en in
groepen aangeplant dienen te worden. Het
bosbouwproefstation'De Dorschkamp' bezit een genenbank met circa 150 exemplaren. Het vergt een voorbereiding van meerdere jaren om dit materiaal plantklaar te
maken. Verder komen op allerhande plekken in het landschap nog bomen voor, die

Bent u van plan om uw
populierenopstand te
verkopen of moet dit worden
gedund; neem dan kontakt
op met
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bestuivingsproblemen (bv. ongelijktijdige
bloei) te voorkomen.
- In de zaadbronnen moet nigra-stuifmeel
plaatselijk het in ons land alom tegenwoordige euramerikanen-stuifmeel in hoeveelheid verre overtreffen. Dus: euramerikaanse mannelijke klonen op enige afstand houden.

-

Strategische plekken om zulke groepen
nigra's aan te planten zijn buiten het watervoerende (: stromende) deel van het hoogwaterbed gelegen terreinen, die toch direct
aan de rivier grenzen. Bijvoorbeeld de rivierzijden van steenfabriekterreinen, kribben et cetera. Het zaad kan dan voor een
groot deel in de rivier terecht komen, zonder dat de hoogwaterafuoer wordt gehinderd.
- De verschillende populaties moeten uit
elkaar gehouden worden: met name die van
Maas en Rijn vóór deze Vlak bij elkaai komen in het Land van Maas en Waal.
- Het effect van uitzaaiing van populieren
zal beperkt blijven tot de plaatsen waar nu
al wilg opslaat. Er is geen explosie van populieren op allerlei door de rivierbeheerder
ongewenste plekken te verwachten. Voor
zijn geruststelling: overal waar een populiertje opkomt, staat een wilg minder.
- De beste omstandigheden voor het verspreiden van het zaad, zijn de incidentele zomerhoogwaters in de tweede helft van juni:
dan wordt hetzaad op de optimale, relatief
hooggelegen plaatsen in het riviersysteem
gebracht.
- Opkomend bos op de verkeerde plekken

houthandel
P.G. Verweij
Wuustweg 2
6672MA Hemmen
teI.08880-1619

Vragen aan de wetenschap

Het zal duidelijk zijn dat de hierboven opgebouwde redeneringen over de aard van
de reproduktieve blokkade van de zwatte
populier nader wetenschappelijk onderzoek behoeft en verdient.
Hetzelfde geldt voor het volgen van de
spontane uitzaaiing van de populieren tussen Millingen en Nijmegen. Nu de jaargangen en generaties nog redelijk van elkaar
onderscheiden kunnen worden levert dit interessant onderzoeksmateriaal op.
Maar vooral van de eigenlijke herpopula-

tie, en dan met name het aspect van het beheer van de totale populatie, vergt wetenschappelijke begeleiding.
Plantensociologisch is de aard en samen-

stelling van het Saliceto-populetum niet
duidelijk. Gezien het ontbreken op de
meeste plekken van de zwarte populier is
zelfs de naam veranderd in de associatie Sa-

licetum albo-fragilis.

Ten slotte is de vraag om de verschillende
onderdelen van het rivierensysteem in hun
onderlinge samenhang en structuur te onderzoeken.

Literatuur
(Een lijst met vijftig verwijzingen behoort

bij dit artikel. Deze literatuurlijst

is bij de

redaktie verkrijgbaar. Red.)

Wij zijn geïnteresseerd in de
aankoop van uw populierehout,
geveld of op stam, vanaf een
gemiddelde diameter van
25 cm. op 1.30 m.

