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Populieren in Arnhem

/

H. A. van lersel
Boomkwekerii Udenhout
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Op een van de eerste mooie lentedagen na de lange winter van

1979 was ik te gast bij de heren van den Beld en Jacobs van de
Plantsoenendienst van de gemeente Arnhem, om, zoals gewoonlijk, met hun weer eens een boom op re zerren over de populieren in de Gelderse hoofdsrad.
Het oude ged,eelte van de stad Arnhem is behalve door zijn hoge
ligging en zanderige bodem niet het pooulierenland bij uitstek.
En toch zijn er in de oude stad nog wel enkele prachtige oude
eksemplaren te bewonderen.
Als de Arnhemse groenmensen over prachteksemplaren praten
zijn het toch weer andere modellen als wij in gedachre hebben.
\Vat zij mooi vinden kan in klompenmakers ogen beslist niet
door de beugel. Een goed voorbeeld hiervan is bijv. de Populus
Simonii fastigiata bij de \íagnerlaan (foto 1). Ondanks zijn
leeftijd een goed groeiende en nog gezond eksemplaar. Dikwijls
heeft deze soorr erg veel last van kankeraantasringen. Hier in
Arnhem was er niets van re merken. Mogelijk dat de luchtige
en droge standplaats hier ook een rol in speelt.
Enkele oude Populus 'Serotina'bij de Bronbeeklaan in ArnhemNoord begonnen al heel aardig op hun retour te raken, maar
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lieten wel zren dat, mits er voldoende warer in de nabijheid is,
er toch wel iers moois in het karakter van deze boom zit

(foto 2).

tijd veel versmade, Populw 'Rap' deed zijn
naam wel eer aan in her gazon aan de Velperweg (foto 3). De
heer Jacobs was over deze soort erg tevreden, remeer omdat de
groeivorm bij hun erg in de smaak viel. Hij vond het erg jammer dat deze boom nu uit het assortiment verdween.
De heer Jacobs kon het niet laten nog enkele van zijn zorgenkinderen te laten zien. Dat waren Italiaanse populieren op srÍaat
en in voortuinen (foto 4).Deze bomen gaven og latere leeftijd
veel zorg door hun vatbaarheid voor wind. Rooien ontmoet ook
nog al wat weerstand bij de bevolking, zodat geleidelijk verwijdering en vervanging de enig juiste weg is.
Onze, de laatste

Een erg mooie straatbeplanting v4q populieren troffen wij aan
in de Vondellaan (foto 5). De hier geplante Populus 'Berolinensis' deden het uitstekend. Ze warcn goed gezond en veroorzaakten ook in de bestrating weinig schade door opkomende
wortels.

Bi1 zijn inleidend gesprek in het kantoor van de Plantsoenendienst vertelde de heer van den Beld reeds dat de gemeenre
Arnhem, na aanvankelijk de eerste naoorlogse jaren in noordelijke richting te hebben uitgebreid, onder druk van de naruurliefhebbers, haar uitbreidingsgedachte heefr moeten verplaatsen
naar ntid.
Y/as er vroegeÍ ten zuiden van de Rijn praktisch geen sprake
van bewoning, de laatsre 15 jaren is alle uitbreiding van de srad

gerealiseerd in dit voormalige polderland.
Hier stond de heer van de Beld voor de opgave om in dit kale,
praktisch boomloze poldedand snel war luwte, schaduw en geborgenheid te brengen (foto 6). Het is geen wonder dat daarom
nu de boombeplanting in Arnhem-Zuid voor meet dan 50 7o
uit populieren bestaat. Hier heeft men werkelijk met populieren
getoverd en gewoekerd en er prachtige resultaten mee bereikt.
De bedoeling is wel om geleidelijk de snel groeiende populieren
gedeeltelijk te gaan vervangen door bomen die een hogere leeftijd kunnen bereiken. Speciaal op die plaatsen waar men min of
meer eksotische populieren heeft gebruikt. (Denk aan nigra
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'Italica'-'Berolinensis'-simonii f astigiata.)
bevreesd dat vervanging en rooien van
populieren problemen op gaan leveren met de inspraak die de
bevolking ook op dit gebied heeft. De heer van de Beld probeert dool tijdig overleg met allerhande groepen en door een
geleideliji-e vervanging zo min mogelijk weerstand op te wek-

In Árnhem is men niet

ken.

FIet blijkt wel dat een onbewuste vermenging van klonen, die
men op diverse piaatsen aantreft, het beeld van de populierenbeplantingen zeer ten goede komt. Door het verschil in habitus
van de diverse klonen ontstaat een veel gevarieerder landschapsbeeld (foto 7).

Ook eln beplanting met populier van een oude vuilstortplaats
was zeer geslaagd te noemen (foto 8).
De heer van de Beld was zeer ingenomen met de rol van de
populier als pioniersoort op dergelijke, dikwijls moeilijk te beplanten, percelen.
Het lijkt me wel op zijn plaats om de groenmensen van de stad
Arnhem een pluim te geven voor de onderhoudstoestand van
hun populierenbestand.
Overal was alles goed gesnoeid en verzorgd.
Ook hier was de beschadiging aan de voet van populieren op
de gazons, veroorzaakt door de onderhoudsmachines, een pro-
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Men was erg bevreesd voor very{ondingen, omdat deze gauw
aanleiding geven tot aantasting van diverse insekten.
Al met al was hec ook voor mij een zeer geslaagde en interessante dag geweest en is een woord van dank aan mijn gastheer
de heer van de Beld en aan mijn reisgids de heer Jacobs wel op

zijn plaats.
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BOOMKWEKERIJEN
ST. OEDENRODE
TELEFOON 04138-2331

TUINBOUWARTIKELEN
Een kleine greep uit onze lijst:

- Hang- en steeketiketten - Labels
Boombanden - Acryl gaarlinnen - Schermdoek
TuingeÍeedschap - Snoeigereedschap - Grasmaaimachines
Pulverisateurs - JiÍtypots - JiíÍy-Seven - Plasticpotten - Plantacryl
Bindmateriaal - Handschoenen en wanten - Krulwagens
Plaslic boommanchetten

Tonkinstokken

-

- Bestrlldingsmiddelen -

TAANBOMEN EN BOSPLANTSOEN

Kaskitten en verÍwaren

Specialiteit:

A. MAURITZ & ZN. B.V.

POPULIEREN EN WILGEN
Adaiscring en aanleg aan beplantingen
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