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Het gebruik van ,,poten" van oudere wilgen en van knotwilgen

moet worden gestaakt, daar er geen enkele garantie is dat deze
vrij van de ziekte zijn.
Gaarne willen wij hier de gelegenheid aangrijpen om de heren
H. P. Maas Geesteranus en H. Vruggink van de afdeling Bakteriologie van het Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek
te danken voor hun waardevolle medewerking verkregen tijdens
dit onderzoek. De heren A. Hoekstra en J. P. Couenberg, beide
van de Dienst van Publieke I7erken van de Gemeente Ámsterdam willen we bijzonder dankzeggen voor alle bereidwilligheid
ondervonden bij de aanleg van veldproeven.
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Populieren in Haarlem

Dienst van de Hout, de plantsoenen en de begraaÍplaatsen, Haarlem
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Populieren in Haadem? De bomen, het hout in Haarlem, dar
zijn toch ,,de Hout" met zijn eiken en beuken, de ,,Bolwerken"
en de parken met hun talrijke soorten? Maar populieÍen. .. ?
Nee, Haarlem is geen rypische populierenplaats, waar deze soort
door massaal v@rkomen grotendeels het beeld bepaalt. Toch is
de populier steeds gebruikt in het stadsgroen, vroeger en nu.
Men heefr ook in Haarlem profijt gehad vaÍ zijr. vele goede
eigenschappen, al gebiedt de eedijkheid te zeggen dat men zich
wel eens heeft verkeken op deze eigenschappen, met name de
groeisnelheid (ook van de wortels!) en de konkurrentiekracht.
Terwijl er ook wel eens naar de populier ,,gegrepen" is met een
gevoel van: ,,als er dan geen andere mogelijkheid is, dan maar
populier", waarbij later deze gedwongen keus in vele gevallen
toch geen slechte blijkt te zijn geweest.
Dit is verre van een wetenschappelijk artikel, het heeft mer onderzoek ook nauwelijks iets te maken. Bomen in een stad, zo
ook onze Haarlemse populieren zijn aan tal van wisselende faktoren in ruimte en tiid onderhevig, waardoor het vaststellen of
verklaren van groeiprestaties een hachelijke zaak wordt. Liever
dan dat ook maar zelfs te proberen wil ik U een eenvoudig
beeld geven van wat populieren in onze stad betekenen en wat
ze naruurliik elders ook kunnen betekenen. Helemaal niets bij-
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zonders dus, alleen een aantal notities

bij wat foto's in oude en

nieuwe stadsdelen.

1. Een 'Serotina'van ca. 70 jaar (stamdoorsnede 130 cm,
lengre 32 m) op een markant punt aan de rand van de oude
Bolwerken. Er staan meer van deze oude populieren in deze
groene gordel aan de noordzijde van de oude stad en men zou
ze vanwege hun majestueuze gestalte niet graag missen. Zij het,
dat bijvoorbeeld deze boom wel gebreken begint te verronen:
er zijn al eerder grote armen uitgewaaid en ook bij de laatste
storm in september j.l. kwam weer een zware tak (een ,,halve
boom") naar beneden. Gelukkig staat hij nogal vrij in het plantsoen en bleef de schade beperkt tot een verplerrerde jonge iep.
Maar takbreuk blijft bij deze oudere populieren een duidelijk
risiko. I7e zullen trachten de boom door een flinke boomverzoÍgiÍtg weer wat te fatsoeneren. (Let wel: ik bedoel inderdaad
aerzorging, van oude wonden, afgebroken of dode takken, rotte
plekken e.d. en géén chirurgie: dat lijkt mij bij populieren - of
wilgen - nauwelijks verantwoord.)
Foto

2. 'Berolinensis'-populieren van ca. 25 iaar (stamdoorsnede 60 cm, lengte 17 m) in een oudere straat. Of populieren hier
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De oP zo'n 4 metet afstand staande huizen raken aardig in de verdrukking en er komen nogal eens klachten over belemmering van licht en zon,
rommel op de balkons en in de dakgoten, wortelgroei in de tuinnu wel de juiste keus zijn geweest.

tjes (waarin verder niet veel meer
liggend klinkerplaveisel.

..

wil gedijen...) en ongelijk

3, Die wortelgroei van de populieren van foto 2 is inderdaad formidabel. Het is voor stratenmakers nauwelijks bij te
houden: het trottoir, de band en het straatdek worden voortdurend opgelicht en niet zo weinig ook. De bomen hebben trouwens via hun wortels zelf voor verjonging gezorgd: in menige
tuin en ligusterhaag en zeifs langs de stoeprand komt uitbundige wortelopslag voor. Ook in andere populierenstraten van
Haarlem is de wortelgroei nogal eens een onplezierige zaak.
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4. Hier staan de populieren beter op hun plaats. Vrij-

staand langs het Spaarne komen deze ca. 25 jarige 'Robusta's
(stamdoorsnede 60 cm, lengte 24 m) goed tot hun recht. De
bomen voldoen hier prima en hebben een redeliike tuimte voor
verdere ontwikkeling: de onderlinge a{stand is 16 m. Bovendien
heeft men hier langs de waterkant toch eigenlijk in een gering
aantal jaren een forse bomenrij gekregen, hetgeen ook vanaf de
overzijde een fraai beeld oplevert. Voorai in de eerste naoorlogse jaren is nogal van populier in de straten gebruik gemaakt om

de lege plekken snel weer op te vullen en daaruit ziin enkele
fraaie beplantingen ontstaan. Een flinke ruimte is hierbij echter
wel essentieel, zowel tussen de bomen onderling als van bomen
tot gevels. Zo heeÍt bijvoorbeeld in een ander stadsdeel een
kapitale dubbele populierenlaan (boomafstand 16 m in driehoeksverband) ondanks de vrij ruime onderlinge afstand een
niet eens zo dichtbij (7 à 8 m) staande huizenwand toch over

Dit is de bekende Spanjaardslaan langs de zuidrand van de
Haarlemmerhout. Vroeger was dit een oude lindenlaan, waarvan
de bomen zo slecht werden dat tot totale velling moest worden
besloten. Dat gaf nogal wat opschudding in de stad maar het
kappen werd uitgevoerd en niet ten onrechre, want de linden
kwamen in splinters naar beneden. Er werd in 1960 een nieuwe
beplanting met linden aangebracht, maar vanwege de langzame
groei daarvan werden er 'Robusta'-populieren ,,als wijkers" tussen geplant (afstand populier-linde 7 m). Het is bijna te raden
wat er gebeurde: de populieren groeiden voorspoedig en snel
op, de linden groeiden langzaam en met gebreken en raakten
steeds meer in de verdrukking. Door de onbevredigende groei
van de linden was het niet haalbaar de populieren tijdig te verwijderen: tenslotte waren dat al bomen en de linden nog lang
niet. Nu - na 15 jaar - ziin de populieren groot (stamdoorsnede 40 cm, lengte 1! m) en is het een prachtige gelijkmatige
beplanting vau vier rijen, terwijl de linden heterogeen en maar
zeer matig gegroeid zijn (stamdoorsnede tussen 8 en 15 cm,
lengte tussen 5 en 8 m) en op vele plaatsen vervotmd. \7ie zal
nu de populieren nog willen kappen? Het is een fraaie, brede
laan en de populieren vormen tevens een goed windscheÍm voor
de daarachter gelegen Hout, waar we niet graag de daar staande
oude bomen zouden willen biootstellen aan een plotselinge vrije
is.

stand op de wind. Deze populierenlaan is een belangrijke afsluiting van het gebied van de Hout en daarom moet het nu
maar een oude populierenlaan worden en dat zal best kunnen
ook. rillat er nog van de linden zal worden? Persoonlijk heb ik
best vrede met deze laan nu en velen met mij, maar de situatie
toont wel aan dat het wijker-blijver-systeem van populieren en
andere soorten wel eens tot andere resultaten kan leiden dan
aanvankelijk beoogd, zeker in het om-en-om-laanverband op
niet al te grote afstand.
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€en grote lengte grotendeels ,,ingepakt", hetgeen nogal eens
klachten oplevert. \Vat te doen? De helft der bomen verwiideren zou bijzonder iammer zijn, maar we kunnen ook moeilijk

hele kronen eraf halen en dat steeds weer. Bij de bomen op de
foto is dat gelukkig geen Probleem: de afstand tot de huizen is
groot genoeg. \7el zal men bij alle wat ouder wordende populieren langs straten rekening moeten houden met onaan3ename
verrassingen in de vorm van takbreuken. De populier blijkt niet
zo solide te zijn dat hij sterke windaanvallen altijd ongestoord
kan doorstaan en na een beetje storm moet er vaak heel wat
populierehout geruimd worden van oudere bomen.
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Een heel andere siruatie, waar geen huis

in de buurt

Foto 6. Weer populieren langs het Spaarne, maar nu meer buiten de oude stad. Deze 'Robusta's van ca. 28 jaar (stamdoorsnede 55 cm, lengte 25 m) staan iangs een gÍoene zoom van
een nieuwe stadswijk en vormen èn vanaf de Spaarne-oevers èn
vanuit de nieuwbouw een markante beeldbegrenzing en hebben
ook in korte tijd gezorgd voor een onmisbare aankleding van

her gebied. Juist in dit soort stadsrandsituaties is de populier
vaak een goede keuze. In de ontmoeting tussen (nieuwe) stad
en ouder landschap zoals hier kan de snelgroeiende populier
voor beide partijen een waardevolle rol spelen: het nieuwe
krijgt snel groen van formaat en vanuit het oude gezien worden
de nogal eens agressieve lijnen van het nieuwe verzacht of gebroken.
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Foto 9
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Foïo 7, Een weg naar de nieuwe,,satellietstad" Schalkwijk. Ter
begeleiding van deze weg zijn onder meer populieren geplant,
waarvan dit een groeP 'Robusta's is van ca. 12 iaat (stamdoorsnede 34 cm, lengte 16 m). Deze snelgroeiers hebben dus in
korte tijd voor een aangename entree naar de nieuwe wijken
gezorgd. De plantafstand van 8 m leverde een vrij massale beplanting op, maar het is duidelijk dat over niet al te lange tijd
een dunning zal moeten plaatsvinden om een verdere goede
kroonontwikkeling te waarborgen.

Foto 8, Nog pas 8 jaar oud is

deze beplanting, waarin als po-

pulieren 'Robusta' en 'Vereecken' zijn opgenomen, maar de
schemwerking is al onmiskenbaar. Niet alleen esthetisch is dit
van belang, maar ook wordt een goede scheiding bewerkstelligd
van verkeetswegen en - in dit geval - een ziekenhuisterrein.
Ook hier zal echter op den duur dunning nodig zijn om de beplanting gaaÍ te houden.
Foro
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Populieren aan de rand van Schalkwijk.

Dit

beueft

overwegend 'Robusta' van ca. 9 jaar. Ook hier is de schermwer-

king duidelijk en is zowel vanuit het groene gebied naar

de

nieuwe stad als vanuit de nieuwbouw naar buiten een aantrekkelijke rand ontstaan. Men zou wensen dat er ook la de nieuwe
stad meer van dergelijke beplantingen van formaat waren, maar
een dichte bebouwingsgraad maakte dat helaas niet op vele
plaatsen mogelijk. ITel wordt er naar gestreefd om althans de
buitenranden en zomen zo goed mogelijk van groen te voorzien
en daarbij blijft de populier een belangrijke rol spelen. ZouteI
bij parkaanleg als bij de aanplant van ,,begeleidingsstroken" in

dit

gebied wordt dankbaar gebruik gemaakt van het pionierkarakter en de snelle groei van diverse populieren, al kan het
sortiment in verband met de nabijheid van de kust niet erg uitgebreid zijn. 'Robusta' en grauwe abeel komen dan ook nogal
veel voor. Uiteraard wordt niet alleen aan pooulieren gedacht,
ook andere boomsoorten komen aan hun trekken, maar aan het
belang van de populier als ,,voortrekker" wordt veel waarde gehecht. \7ie de nieuwe groengebieden rond Schalkwijk bezoekt
zal daar dan ook een tamelijk hoog percentage populieren vinden, hetgeen later door velling ten gunste van andere, in de
buurr geplante sooÍten of door vervanging van populieren door
nieuw te planten andere bomen wel zal verminderen, wanneer
dit eenmaal beplantingstechnisch noodzakelijk èn mogelijk is.
Toch zal een deel der populieren zeker blijven tot op hogere
leeftijd: men mag hier goede verwachtingen hebben van oudere
populieren, die dan in ieder geval minder problemen zullen opleveren dan in straten.
Resumerend zou ik willen stellen dat de populier een waardevolle boomsoort is voor gebruik in het stedelijk gebied, vooral

in nieuwe parken en in zomen langs nieuwbouwgebieden. Zijn
pionierkarakter en snelle groei waarborgen daar een goede bijdrage tot een spoedige totstandkoming van een beter leefmilieu.
Het gebruik van populieren in straten kan aanrekkelijk zijn indien er aeel ru:mte is, anders kan dezelfde snelle groei bovengronds èn ondergronds problemen opleveren. Bovendien bestaat
bij wat oudere populieren het risiko van takbreuk, hetgeen voor
srraten (en voor huizen!) gevaaf op kan leveren.
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