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De Nestor-populier van Eindhoven en omstreken*
(Populus x euramericana 'Serolina',

+

/

125 iaat)

F. J. Fontaine
Plantsoenendienst Eindhoven

een betrekkelijk jonge stad als Eindhoven met weinig of geen
kultuurgeschiedenis kan men nauwelijks eeuwenoud geboomte
met een ,,stuk historie" onder de ruige schors verwachten. Ook
de oudere binnensrad van Eindhoven - voor zover nier door de
oorlog verwoest en nadien als een moderne city herbouwd - is
in feite ontstaan op de grondvesren van een industiële onrwikkeling van kort vóór en ná de Eerste \fereldoodog. Direkt
rondom her citygebied vindt men daardoor de meeste oudere
bomen (50-70 à 80 jaar) in de grote villatuinen van de toenmalige ,,captains-of-industry" die zich merrerwoon aan de rand
van de binnenstad vestigden en in de oudste parken als Stadswandelpark en Elzentparken.
Het landschap rondom Eindhoven heeft echter een veel rijker

In

en ouder kultuurpatroon en juist dáár vindt men nog vele,
oudere bomen van 100 tot 150 jaar oud. Door de sterke groei
van Eindhoven vanaf 1920 tor vó& 1940 en vooral door de geweldige ekspansie van ná l95O zíjn vele oude bomen uit het
toenmalige landschappelijke randgebied in de nieuwe sradsgebieden terechtgekomen en veelal daarin van oudsher gespaard.

Het is dan ook niet zó verwonderlijk dat er onder het

vrij rijk

oudere,

gevarieerde parkbomen-bestand van Eindhoven nogal
wat oudere populieren vafi zo'n 60 tot 80 jaar oud voorkomen,

voornamelijk de oudere zgn. Canada-populieren'Marilandica',
'Gelrica' en 'Serotina'. Eindhoven heeft altijd al sederr mensenheugenis (en in feite véél langer dan een ,,mens zich heugen

kan!") in een oud en landschapstypologisch waardevol populie-

rengebied gelegen in de stroomdalen van Dommel, Tongelreep
en Gender.
De Piantsoenendienst van Eindhoven beheert - behalve enkele
tientalien zéér oude ,,park"-populieren van de weleer zogeheten
groep van ,,Canada-popels" (thans Populus x euramericanagroep) - ruim 15.000 populieren in bossen (voor de houtproduktie), langs landwegen en langs en op de kanaaldijken (deels
voor de houtproduktie, maar allengs meer uit landschappelijke
overwegingen).

Ik wil er hiervan één uidichten. En

zulks niet zonder reden!
,,Hoge bomen vangen veel wind", vooral als zij aI een behoorlijke overhelling vertonen. En van bomen die,,oud en der dagen
zat zijn", dient tijdig een beschrijving vast te liggen, min of
meer als een soon rer perse klaarliggende nekrologie. Die wij
dan in dit geval mer opzec voortijdit publiceren wánt de ware
liefhebbers kunnen thàns nog - en hopelijk nog enkele jaren
na deze! - de ,,Nestor" van de Eindhovense ,,park"-populieren
gaan bezichtigen. \Vat zeker de moeite waard is, wanr een oude,
geweldige ,,Canada-popel" van zo'n I2O-125 jaar oud mer op
borsthoogte een stamomrrek van 5,96 m ziet men niet alle dagen
en zeker ook niet overal in den lande.
,,Onze" oudeding staar in het stadsdeel Gestel op de oever van
de Dommel achter het Clarissenklooster, direkt ten zuiden van
het rondweg-gedeelte Boutenslaan, in een openbare groenstrook
tussen de muur van de kloostertuin en de Dommel (zie foto 1).
Het groengebied waarin het klooster is gelegen - rondom omgeven door een dicht populierenbestand mer srruikenlaag uit
1954 (direkt nà de kloosterbouw aangeplant) - is thans gaan
behoren tot het grootschalig opgezeme ,,Groenplan Gennep",
een allengs meer en meer in fasen in onrwikkeling komend
stadsdeelpark van2l7 ha groot (zie de détailschets).
In de verstedelijking van Eindhoven zal het ,,Groenplan Gennep" tussen Dommel en Tongelreep in het zuidelijk stadsdeel
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1 De circa 125-jarige Popalas x earumericana'Serorina' langs àe
Dommel; op de acbtergrond. bet Clarissenklooster.
Foto

€en grote groene trog vormen van hoge landschappelijke en rekreatieve waarde, samen me! de oecologisch waardevolle rivieroevers. Weinig echter herinneÍr meer aan het vededen, slechts
enkele te sparen monumentale Brabantse langgevelboerderijen,
een nauwelijks herkenbaar klein relikt van een Carolingisch
stukje akkerlandschap en de geresraureerde Genneper \Vatermolen. En renslotte onze -l- L25-jarige pooulier die eertijds mèt
de Genneper \Tatermolen deel uitmaakte van de buitenplaats
,,Rapelenburg".

Nostalgische herinnering. . ,

Niet alleen bij de stadsarchivaris en mij, maar ook bij

vele
oudere en autochtone Eindhovenaren roept onze oudsre populier een vleug van weemoedige herinnering op naar het oude
herenhuis ,,Rapelenburg" dar voor de bouw van het - overigens
mooie en in vrij klassieke stijl gebouwde - Clarissenklooster
eind 1952 tot ,,bouwval" werd verklaard en als zodanig werd
gesloopt.

Hoewel ik de Clarissen hun fraaie woonsree in een romantische
omgeving van oud en groor geboomre en rhans reeds vrijwel
volwassen populierenbos, omgeven door kloostermuur en gracht,
zeker niet misgun, meen ik toch dat ní - anno 1977 - een 18e
eeuws herenhuis, in weerwil van een niet te miskennen bouwvalligheid, niet zó gemakkelijk en lichwaardi g zoa zi)n gesloopt.
Het komt mij voor dat her in deze tijd op de gemeentelijke,
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wellicht zelfs landelijke monumentenlijst zott zijn komen

te

staan en dat gelden voor restauratie in de oorspronkelijke stijl
beschikbaar zouden zijn gekomen. Maar. .. gedane zaken nemen
geen keer en de huidige landschappelijke situatie ter plekke
langs de Dommel is bepaaid goed en stetk, een vroege vorm
van ,,landschapsbouw" uit begin vijftiger jaren.
Het verdwenen herenhuis ,,Rapelenburg" is in het stadsarchief

van Eindhoven het eerst zwart-op-wit bekend uit een

eerste

overdrachtsakte uit 1807. Het werd toen beschreven als ,,een
buitenplaats met herenhuis, met tuin en groesvelden (- hooilanden, F.), groot 10 lópersen en 5 roeden". Het dateerde echter
zeker uit medio 18e eeuw, maar was gebouwd in L-le eeuwse

bouwstijl. Tot de buitenplaats behoorde ook de veel oudere

Genneper I7atermolen (thans volledig gerestaureerd en nog in

bedrijf). Tijdens de sloop kwam mij ter ore dat Napoleon in
,,het Huys" had overnacht; oude lieden wezen mij in de bouw-

val zelfs in welke kamer volgens de overlevering.
Dit gerucht is een fabel en hoogstwaarschijnlijk ontstaan doordat de (tweede?) eigenaar, de heer Janssen, in de Napoleontische tijd betrekkingen onderhield met het Hof van Koning
Lodervijk Napoleon.
Vrijwel zeker is het dat deze mijnheer Janssen rond 1850 nogal
wat bomen in de tuin van ,,Rapelenburg" heeft do:n planten.
En juist van\vege die grote bomen - esdoorns, beuken, kastanjes
en popuiieren - werd ik reeds vóór de bouw betrokken bij het
bouwplan, mede ook omdat het klooster moest worden opgenomen in een, grotendeels nog te scheppen, landschappelijk parkgebied langs de Dommel. In goed overleg met architekt, Abdis
en een Capucijneroverste konden toen de meeste grote bomen
- oud -r- 120-150 iaar - worden gespaard, evenals de oude toegangspoort en de toegangslaan van zéér oude en fraaie paardekastanjes van het verdwenen ,,Rapelenburg".
Volgens de regels van ,,hec convent" moest het klooster een
eigen tuin en moestuin hebben, hetgeen gemakkelijk was te verwezenlijken op de oude, rijke uingrond van ,,Rapelenburg".
Ook moest de tuin worden omgeven door een zware, bakstenen
muur van 2,5 m hoogte die bijzonder fraai in handvormsteen
is gebouwd. En voorts moest rondom het muurkarré een gracht
worden gegraven en moest er buiten de gracht een gordel van
opgaand hout worden aangeplant om aan de strenge orde-regel
van stilte, rust en volledige afzondering te voldoen. Orderegels
die overigens voor de gehele landschappelijke konceptie uitstekende basis-elementen waren.
In ruil voor mijn loyale medewerking (tot op heden weet ik mij
gesrut door het eeuwigdurend gebed van de Slot-Clarissen, en

) wist ik echter in nauw overleg met onze
toenmalige burgemeester mr. H. Kolfschoten één wereldse koncessie op de suenge kloosterregel af te dwingen. Waarvoor de,
dat is nooit

weg!
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DJtailscbetr pan,,Groenqlan Gennep":
Clarissenklooster en omgeuing te Eindhoaen.
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Rondweg/Boutenslaan
Claralaan
Genneperweg
Clarissenklooster
Genneper \(/atermolen
Sportvelden
Kloostergracht
Kloostermuur
Voetpad met twee bruggen over de gracht
Oude Kastan.jelaan van de voormalige buitenplaats ,,Rapelenbutg",
thans deel van voetpad (9)
lvlonumentale Brabantse langgevelboerderii
De -t- 725-iatige Populu 'Serotina'
(tekening van afd. plantsoenen G.S7. - Eindhoven)

overigens graag verleende, uitzonderlijke ontheffing van de Bis-

schop nodig was. Met het oog op de toekomstige, dus thans
huidige!, ontwikkeling van het landschapspark Gennep wilde ik
achter het klooster tussen muur en Dommel een vrije, openbare
groenstrook met wandelpad openhouden van 12 tot 15 m breedte. Dan zou de grachr dus in feite alleen U-vormig rondom de
muur worden gegraven, bij de gemeente in beheer blijven en
op beide uiteinden in de Dommel uitmonden; de Dommel werd
daardoor dus feitelijk de vierde zijde van de reglementair verplichte gracht (zie de détailschets). Door bij de Dommel over
de gracht aan beide zijden van oud balken- en molenhout twee
rustieke voetbruggen te bouwen bleef niet alleen een openbaar
wandelpad achter de oostelijke kloostermuur over, maar bleven
ook een groot aantal oude bomen op de aldus gevormde, openbare oeverstrook gespaard, waaronder de oudste en grootste Po-

pulier van Eindhoven en wijde omgeving (zie schets). Boven-

dien konden wij die wandelroute deels leggen op de oude oprijlaan van paardekastanjes en door de gerestaureerde toegangs-

poort van het voormalige ,,RapelenbuÍg" aaí de zijde van watetmolen en Genneperweg (zie Íoto 2).
Een oude Reus van -+ 125 jaar.. .
Onze oudste Populier is vrijwel zeker - te oordelen naar blad,
schors (zie Íoto 2), het late uitlopen (begin tot half mei) in
bruinrode kleur, de vrije late, gele bladval èn de mannelijkheid! een Populus x euramericana 'Serotina' (vhn. Populus canadensis
MOENCH. cv.'Serotina').
Gezien de leeftijd - I20 à I25 jaar - moet de boom vrij kort
ná 1852 (: het jaar waarin 'Serotina' in kultuur is gekomen)
door de toenmalige bewoner, de heer Janssen, zijn aangeplant.
De Populus 'Serotina' is vermoedelijk de oudst bekende EuroÁmerikaanse populier (zie: ,,Handboek voor de Populierenteelt"
onder redaktie van Ir. H. A. van der Meiden, 4e herziene druk,
pag.40, onder nr. 16).
De oude Reus is -+ 25 m hoog, heeft een geweldige door stotm,
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verder over in de drassige oever; na de zware storm van 2 op
3 januari 1976 was de bodem rondom op verontrustende wijze
opengescheurd en was de schuine stand met minstens 6o toegenomen. Ook tuien zou theoretisch misschien mogelijk lijken,
maar dan zouden in de kloostertuin vlakbij gezonde, oude beuken zware betonblokken in de grond moeren worden gegoren
op minstens vier plaatsen om met zware staalkabels de boom te
,,houden". En of dat baten zal? En hoe grore schade brengt men
dan toe aan bodem, wortels en kronen van andere, beter houd-

2 De nzar de Dotnmel steeàt nteer ouerbellende sram aan de
ileJforpopllier ,rze, eeil manshoge scbear in. de gegroet'de schors.

Foto

ontij en slijtage gemaltraiteerde kroonwijdre van ruim 16 à
17 m en op borsthoogre een sramomtrek van 596 cm.
aan de voet een grote scheur van méér
dan manshoogte. De spieer is gelukkig vrij smal; anders zouden

De zware stam vertoont

4 niet aI re korpulenre mannen in de stam een
plaats kunnen vinden zonder elkaar te veÍstikken (zie Íoto 2).
Een iaar oÍ tien geleden hebben wij nogal wat moeite gedaan
om de wonden te ontsmetten, te verplegen en te dichten. Doordat de zware boom onder her gewicht van de geweldige kroon
steeds verder overhelt op de zeer vochrige Dommeloever, rrekr

gemakkelijk

de grote scireur toch st"eàs

Men zou nu

*eer

open.

-

theoretisch bezien - de scheur mer de huidige
boomchirurgische middelen beter kunnen dichten, en mer hechrstangen kunnen kluisteren, de andere stamwonden beter kunnen
verpleg€n en ook de kroon met trekstangen kunnen verstevigen.
Dat zou echter een kapitale zaak worden. De boom helt steeds

bare bomen?
De boom kan - als zijn tijd gekomen is - een ,,vrije vai" maken
over de Dommel heen op aan de andere zijde gelegen weideland
zonder al te veel schadeàan oevers en voeipaden óe te brengen.
Bovendien is de oude kroon, hoewel kanker- en ziektevrij, duidelijk op zijn retour: onze populieren-Nestor verliest gaandeweg
in storm en wind zijn eens zo Ítaai gekroonde hoofd.
Enkele jaren geleden moest na een zwaar zomeronweer al een
enorme, bebladerde tak - op zich zo groot als een ruim volwassen popuiier - haastig uit de Dommel worden getakeld om
overstroming bovenstrooms van de snel wassende rivier te voorkomen.
Naar mijn mening moet men in zulk een geval afzien van onverantwoord hoge boomchirurgische kosten. Ook een boom
heeÍt geen eeuwig leven. Beter en ook wijzer is het mijns inziens te berusten in de kringloop vao de Natuur en in de wet-

matigheden van Leven en Dood. Temeer omdat vlak bij onze
Nestor nog populieren staan van zo'n 70-80 jaar oud!
Nog enkele stormen - misschien slechts één? - en onze boom
heit over het ,,point of no return" heen. En dan zeggen wij: hij
stierf waardig op een mooie leeftijd! En wij bekijken nog eens
de foto's, en lezen - met een vleugje weemoed - zijn ,,necrologie". Zoals dezet.
Voetnoot:
Juiste data en gegevens over de voormalige buitenplaats ,,Rapelenburg"
werden mii weiwillend verstrekt doot de heer A. Kakebeeke, archivaris
van de gemeente Eindhoven.

In memoriam
Voorafgaand artikel is nu inderdaad een,,necrologie": op 18 december L978 gtng de oude reus letterlijk ten gronde. En zulks
niet eens door een storm, noch door de wemen van de zwaartekrachc. Een vuurtje in de holle stam gestookt door onnadenkende knaapjes wakkerde in de avonduren aan ror een felle binnenbrand. In weerwil van urenlange pogingen van brandweer
en boomploeg om de laaiende ,,schoorsteen" te bedwingen srortte de boom in de late avond over de Dommel heen. Exit! De
gemeentelijke boomploeg had twee dagen werk om mer groor
materieel het gevaarte re ruimen. Een sinistere hoge stomp staat
nu op de Dommeloever als een bizar grafmonumenr.

HANDBOEK VOOR DE POPULIERENTEELT
Vierde, geheel herziene druk (1976)
Onder redaktie van lr. H. A. van der Meiden
Uitgave van de vereniging Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappii

De prijs van het handboek bedraagt I 60,inklusief verzendkosten.
Bestelling uitsluitend door overmaking van dit
bedrag op giro 2604301 t.n.v. KNHM, Lovinklaan 1, Arnhem, onder vermelding van: ,,Handboek Populierenteelt".

