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Griendhout, een gemakkelijk wortelend gewas
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Er is een stijgende belangstelling voor de vaardigheid van het
mandenmaken. Op enkele plaarsen wordt reeds een kursus hierin
gegeven en er is zelfs een stichting ,,\íilg en Mand" opgericht.
Als uitvloeisel hiervan zal men hier en daar wel een klein hoekje
rwijg gaan aanleggen. Voor belanghebbenden op dir terrein begon de heer Tuinzing zijn artikel te schrijven. Al doende kwamen echter zoveel werenswaardigheden op papier re staan, dar
deze pennevrucht in ruimere kring belangstelling zal genieten;
reden waarom in ,,Populier" plaats hiervoor is ingeruimd.

Eenjarig wilge- of griendhout is vooral bekend als teen of twijg.
In het zuidwesten van het land wordt van band en in het zuidoosten van wissen gesproken. In het Land van Maas en S7aal en
oostelijk Noord-Brabanr was een bekend gezegde:
een steel en een wis,
die haalt ge waar die is.

Het herinnert aan een tijd dat men zich in ,,grootvaders bos"
vrijmoedig vooÍzag van een schop- of harksteel, dan wel van
wat teenhout. Het gezegde leert revens, hoe algemeen her gebruik van wissen is geweest. Nog zuidelijker zijn het geen wissen, maar witsen. In België kan men de rerm wijmen horen
bezigen. Hierin is wat terug te vinden van de Latijnse soorrnaam
van een onzer meest bekende wilgesoorten, nl. de Karwilg, Salix
viminalis L. Viminalis betekenr namelijk: b:utgzaam, geschikt
voor vlechten.
Met eenjarig wilgehour wordt gevloóren en gebonden. Voor
deze doeleinden is geen betere keuze van houtsoort denkbaar.

Het is het voortbrengsel beslist niet van wilgebomen of knotwilgen, maar van de wilgestruiken in snijgrienden, twijgwaarden, bandpercelen, wissen- of witsenbossen. Van deze struiken
- ook stommels, stoven, stompen, stoelen of posten genoemd wordt het gewas m.b.v. snijgereedschap geoogsr. \Vat de vorm
van de struiken aangaat, gedragen de wilgesoorten zich nogal

verschillend. Bepaald hoog worden die van de Schietwilg, S. alba
L., en de Kraakwilg, S. fragilis L. Jaren achrereen kan het uitbotten zich herhalen, doch geregeld vallen toch struiken weg. Gedurende een aantal jaren wordr door inboeten van de waard naar
aanvulling gestreefd. Op den duur echter raakt elke griend versleten. Het is een gevolg van ziekren en plagen, maar vooral
toch van plagen, van overwoekering door onkruid en uitputting
van de bodem.
De naam Kraakwilg doet weinig goeds verwachten. Deze houdt
echter slechts verbaod mer her feit, dat de zijtakjes in het algemeen zo gemakkelijk van de twijg loslaten. Juist deze wilg telt
een tweetal vormen die een hoog gewaardeerde kwaliteit bindtwijg opleveren. En dit is een twijg, waarvan buigzaamheid en
taaiheid aan hoge eisen moeren voldoen.
Bij al datgene wat band bij het gebruik te verduren krijgr, zit
het vele water dat het weefsel van een pas geoogsr gewas bevat,
lelijk in de weg. Daarom laat men bindmateriaal - van welke
wilgesoort ook - graag eetsr welen, besterven, wat vocht verliezen. Daar wordt het srerker van!
Jong wilgehout wortelt heel gemakkelijft. De wilg wordr daarom
in het algemeen door stekken en niet door zaad vermeer?erd.

rVilgezaad

blijft namelijk maar even kiemkrachtig en oorwikkelt zich bovendien alleen onder bijzondere omstandigheden tot
een gewas. De voorwaarden hiertoe doen zich bij voorbeeld op
een pas verkregen modderstort voor. Dank zij verspreiding door
de wind over grote afstand heeft wilgezaad menigmaal van dit
ideale kiembed bezit kunnen nemen. Zo wist het ook in de

Met een krans rtan l*chtuortels ueten

d.e uilgezaailingen

ueÈe modder oaereind. te bo*den. Rijstaijh (Gld.) 1954.
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droogvallende IJsselmeerpolders - tot schrik van de ontginners een gewas voort te brengen. De wilg gedraagt zich hierbij als
een ware pionier. Voorbeeldig toch weer hij zich in de weke
modder overeind te houden. Dit gebeurt door de ontwikkeling
van een groot aantal wortels op zodanige plaatsen dat ze diensr
kunnen doen als de tuidraden van een zendmast. Deze krans van
wortels draagt krachtig bij tot drooglegging van de standplaats.
Als elk ander gewas is de wilg namelijk bij een goede onrwate-

ring gebaat.
\Taartoe wilgezaad ook in staat is, bij de aanleg van grienden
zijn het stekken die op rijen, op tijlen, in de grond worden gestoken, w^atna ze ror struiken uitgroeien. Ook worden hiertoe
wel wilgetwijgen oppervlakkig in de bodem gelegd en met
grond bedekt.

Bij stekken is duidelijk sprake van polariteit: onderaan verschijnen steeds de wortels en bovenaan de scheuten. Men moet er
dus voor zorgen ze niet ondersteboven te poten. Wie her onderscheiden van onder en boven moeilijk vindt, doopt de stekken
direkt na het op maat afhakken of afknippen mer het ondereinde in kalkbrij.
Van het vermogen tot wortelen van wilgehout heeft men dankbaar gebruik gemaakt om bast en hout op eenvoudige wijze van
elkaar te scheiden. Teenhout, met de voet in het water gezet,
gaat namelijk uitbotten, alsof het op de struik was blijven staan.
Zodn dientengevolge een flinke sapstroom ror stand is gekomen, kan het hout met behulp van een schilklem, een schilijzer,
een bandijzer, worden geschild, witgemaakt, geblekt, zoals het
in Schijndel heet. De ene wilgesoort levert blanker teenhout op
dan de andere. Geen blanker twijg dan die van de Duitse dot,
S. dasyclada Iflimm. Van het Belgisch rood - een vorm van de
Kraakwilg, S. fragilis L. - daarentegen is deze iets rossig van
tint. Om de geschilde twijg zo blank mogelijk te houden, stelt
men deze niet langer aan het licht bloot dan voor het drogen
vereist is. Tot behoud van haar kwaliteit wordt ook ongeschilde
twijg, bruine of droge rwijg, terstond nadat zij voldoende vocht
heeft verloren, aan de schelf gezet. Bij voorkeur gebeurt dit niet
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in de nabijheid van een twijgwaard om het optreden of voortduren van plagen tegen te gaan.
De wilg bevat looistoffen. Niet voor niets draagt een der wilgesoorten de naam van Bittere wilg, S. purpurea L. Looistoffen
hebben een conserverende werking. Het feit dat het blad van de
Kraakwilg, S. fragilis L., zoveel sneller verteert dan dat van de
Amandeliilg, S. iriandra L., doet vermoeden dat de ene wilgel
soort meer looistoffen dan de andere bezit. Looistoffen vormen
met ijzer inktachtige verbindingen. Dit,blijkt bij voorbeeld dui.
delijk bij een spijker in het looistofrijke eikehout, aan weer en
wind blootgesteld. Het is daarom geboden bij het witmaken
elke aanraking van het eigenlijke hout met het schilijzer te vermijden.
\Tilgetwijg die als gevolg van uitdrogen niet meer tot wortelen
in staat is, kan nog slechts van de bast worden ontdaan, nadat
ze in water is gekookt. En zo heet mogelijk dient ze ook te worden geschild. Al naar de gebezigde wilgesoort neemt dit produkt
door een samenspel van licht en vocht bij het drogen in meerdere of mindere mate een bruine kleur aan: de looistoffen maken het tot zogenaamde buffrwijg. Het Ámerikaanrje, S. americana Hort., staat bekend om de fraaie kleur die hêt bij het
buffen aanneemt. Tijdens het koken worden suikerachtige stoffen vrijgemaakt. Dit verklaart de neiging van bufftwijg tot
schimmelen. \fie in een klimaat als het onze droge, dan wel
g,roene, dus nog levende teen wil buffen, moet liefst het voorjaar met zijn zo werkzame zonnestralen en zijn sterk drogende
wind waarnemen.
Snelle droging van een houtgewas is voorwaarde voor het behoud van een goede kwaliteit. Bij eenjarig hout staat aanwezigheid van de bast een snelle droging niet zozeer in de weg. Bij
ouder hout daarentegen leidt afsluiting door de bast tot een
zekere verstikking. De praktijk leert dat dit reeds wordt voorHet.tchillen aax de korte ru,ijgen, de dauid.jet, uas het uerÈ oan de

jeagd, LopiÈ, 1949..
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komen door gedeeltelijke verwijdering van de bast. Al naar de
dikte van het hout zijn het rwee, drie of vier stroken ervan gelijkmatig over de omtrek verdeeld - die met behulp van snijgereedschap van ondet tot boverr worden weggenomen. Het zogenaamde strippen van wilge- en esseschopstelen, alsmede van
elzeknuppels of 'blauwstoke,rs, is er een voorbeeld van. De laatste
werden eertijds voor het blauw stoken van dakpannen gebezigd.
Het gemak waarmee wilgehout wortelt, is degene die van wilgeboonstaken gebruik maakt, maar aI te goen bekend. Hij zal niet
nalaten het ondereinde - tegelijk met het aanpunten - van de
bast te ontdoen. Hierdoor verhoogt hij de duurzaamheid van dit
gedeelte en voorkomt hij, als het om levend ,hout gaat, de vorming van wortels. \fil hii van zijn boonstaken - van welk hout
ook - langdurig plezier hebben, dan zal hij het hierbij niet laten,
maar het resterende deel strippen.
De stekken, pinnen, peggen of einden die tot wilgestruik moeten uitgroeien, bevatten een hoeveelheid reservevoedsel. Deze is

o.a. afhankelijk van dikte, lengte en gezondheid van de stek,
alsmede van de vruchtbaarheid van de grond, waarop het stekhout, het poothout, de teling, is gegroeid. Dank zij dit voedsel
kunnen wondweefsel en een eerste begin van wortels en loten
worden gevormd. Deze voedselreserve kan voorts nodig zijn
voor het herstel van schade die insekten en,/of nachtvorst het
2ojuist.tot ontwikkeling gekomen, jonge lot hebben toegebracht.
Er bestaat verschil in gevoeligheid voor nachtvorst tussen de
wilgesoorten. En dit onderscheid kan zich eveneens tussen de
vormên van één soort voordoen.
Is de reserve aan voedsel eenmaal ve,rbruikt, dan breekt voor de
uitgelopen stek een periode van grote kwetsbaarheid aan. Een
trap of stoot bij voorbeeld die de nog schaarse wortels doet afbreken, betekent het ontijdig einde van de pin. Hoe minder de
griend nu dus betreden wordt, des te beter.
Tijdens hel drogen han gehookte en aeruolgens geschilde teen
brpíne kle*r aannemen. Lopik, 1949.
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Op het snijvlak aan het ondereinde van de stek vormt zich
wondweefsel. Uit dit nog zo jonge weefsel ontwikkelen zich
heel gemakkelijk wortels. Het worden gedeeltelijk stevige wortels die, de grond droogleggende, diep daarin kunnen doordringen. Ze ontstaan echter niet alleen op het snijvlak, maar ook
daarboven. Dank zij laatstbedoelde wortels kan de bodem in
korte tijd heel oppervlakkig doorworteld raken. En dit zijn wortels die voor de voeding van stek en struik de allergrootste

betekenis kunnen hebben. Op het griendbedrijf in Oostelijk
Flevoland werden de grienden met zwaar materieel bereden,
voornamelijk voor oogst en afvoer van het gewas. Dit had verstrekkende gevolgen:
alle voorzoÍgen ten spijt werd de grond tussen de tijlen sterk
samengedrukt, zodat de wortels in de bovengrond zich onvoldoende konden handhaven,
- de toegepaste srikstofbemesting miste haar uitwerking groren-

-

deels

of

geheel,

-

de voeding van het griendhout was ontoereikend om binnen
de gestelde tijd rijshout van de voorgeschreven lengte te verkrijgen.
Gezien deze ervaring moet de griendteler er alles aan gelegen
zijn om een goede struktuur van de bodem in stand te houden.
De gedeeltelijk zo oppervlakkige beworteling die de twijg kenmerkt, verklaart de grote konkurrentie die wortels van onkruid
- en zeker niet alleen die van grassen - het griendgewas aandoen. Onder de onkruiden die in twijgwaarden optreden, kan
ook de Grote ratelaar, Rhinanthus serotinus (Schónh.) Oborny,
voorkomen. Deze plant gedraagt zich niet alleen t.o.v. grassen
Aan het perttaardigen ran aarda4\elntanden kn,am tiet alleen brnine,
tnaar ook gescbilde tu,ijg te pas. De laatste diende uoor bet aanbrengen

aat tehenu'it en u,itte oren. Heerde, 1964.

De grote ratelaar kan de griend aanzienlijke schade berokhenen. Hij
tuortelt ecbter heel opperulahkig, zodat rnen dit onkruid genahhelijÈ rit
de grond. Lan optrekken. Calentborg, 1962.

en een aantal onkruiden als halve parasiet, doch woekert eveneens op de wilg. De griendtelers kennen hem vooral onder de
naam van schartel (Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland), van
hotte (Overijssel) en van raat (Bommelerwaard). Vaak komt de
schartel heel plaatselijk in de waard voor en het aldaar opmerkelijk laag blijvende wijggewas valt in de herfst gemakkelijk
aan reeën t€n offer. Slechts op deze plaatsen immers is het jongste hout dan nog binnen hun bereik. Ook met betrekking tot
onkruid laart griendhout zich dus als een heel kwetsbaar gewas
kennen. Het is daarom van veel belang bij het sticl.rten van een
griend voor een grote voorsprong op het onkruid te zorgen. Dit
gebeurt door een diepe grondbewerking toe te passen, waarbij
begroeiing en zaad hiervan zorgvuldig worden ondergebracht.
Deze diepe bewerking van de grond opent tevens de mogelijkheid stek van flinke lengte te gebruiken. Als alles meewerkt, zal
de verdelging van onkruid aanvankelijk nog geen bijzondere
aandacht vragen. Het gebruik van middelen ter bestrijding van
onkruid is pas verantwoord, nadat het eerste gewas, de pinteen,
lret schot - de maagden, zeggen ze in België - is gesneden. Door
een zekere uitstoeling heeft de pin zich nu namelijk tot ionge
suuik, in het bezit van enige reserve, ontwikkeld. Geen der aangewezen produkten is bij machte alle onkruidsoorten op te ruimen. Dit houdt in, dat men èn met handgereedschap èn met de
hand zal moeten bijspringen.
Een dicht bladerdek; liefsr tot laat in het jaar, betekent een belangrijke steun in de strijd tegen het onkruid. Bepaalde vormen
Het dichte bladerdek aan de Ántandehuilg zorgt it de herlst uoor eert
dikke laag blai die de grond langdurig han bedekken. lVanel, 1959.
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van de Amandelwilg, S. triandra L., munten hierin uit. Het
Amerikaantje, S. americana Hort., doet er uouwens weinig voor
onder. Eenmaal gevallen, vormt het blad een dikke laag die onkruiden kan verstikken en de grond tegen regenslag beschermt.
$í/ie dit blad opzij schuift, krijgt een groot aantal fijne wonels
van de wilg te zien. Meegenomen door de drogende voorjaarswinden kan helaas een gedeeite van dit blad in greopel en sloot
terecl-rtkomen.

Van de zo even genoemde Amandelwilg, S. triandra L., is in het
verleden veel gebruik gemaakt. Hij is dan ook onder verschillende namen bekend: Grauw, Beuk, \Taardenhout, Beugelgrauw,
Tweebast, Driebast e.a. In de oude hakgrienden met hun gernengde beplanting, waarvan het gewas in de regel elke drie jaar
wordt afgehakt, blijkt duidelijk de voorkeur van reeën voor deze
wilgesoort. Van de struiken hiervan weiden ze het jonge gewas
graag aÍ. Voor het vegen van hun gewei zoeken ze echter liefst
l.ret gewas van de weinige stommels van de Berijpte wilg, S.
daphnoïdes Vill., op. In deze oude waarden valt trouwens nog
wel meer op te merken. Onder het omvangrijke gewas van de
Schietwilg, S. alba L., en de Kraakwilg, S. fragilis L., met hun
grote en hoge stoelen 'heeft zelfs de meest onhandelbare kleigrond, de beruchte komklei, oppervlakkig een opmerkelijk
mooie struktuur verkregen. Men loopt er als op een tapijt. Dit
zal wel te danken zijn aan het gemak waarmee het blad van deze
beide wilgen verteert. Voorts valt de grote ruimte op die dit
tweetal in de loop der jaren is gaan opeisen ten koste van andere
wilgesoorten.

Het tuerk uan de tuijgensnijder beteÈent een diepe ingreep: Plotseling
gdat het et,enu,icht ttnsen bot,en- en ondergrc,ndse delen wn de griendstntik yerl oren. Ifotten, 1961,
Een geregelde grondbewerking

te blijven

-

freesmacl.rine

Schietu,ilg en KraaAu,ilg aormen optnerkelijk hoge en forse stoelen. Het
heeft geen zin. in de direkle nabijheid. daaraan steh te $eken. Calemborg, 1964.

Tussen Kraakwilg, S. fragilis L., en Schietwilg, S. alba L., heefr
veel kruising plaatsgehad. Er komen bastaarden voor die heel
veel van laatstgenoemde wilgesoort weg hebben, maar hun verwantschàp mel,.eerstgenoemde wilgesoort vemaden door het bezit van de eigenschap dat de takjes zo gemakkelijk van de twijg
loslaten. Het zijn dan ook niet alleen bomen van de soorr Salix

fragilis waaronder na stormachtig weer de grond met

groene

takjes bezaaid kan zijn. En menige knotwilg die voor een Salix
alba doorgaat, blijkt eveneens een bastaard te zijn, getuige het
gemak waarmee zijtakken van de sóeuten af getikt kunnen
worden. Ook bij de Ámandelwilg, S. triandra L., komen wel vormen voor, waarbij dit verschijnsel optreedt. Als het om de reelr
van rijshout ging, zou men zijn keuze liefst niet laten vallen op
wilgen, waarvan het gewas zo kan ruien. Rijshout toch dient

juist takkig te zijn!

-

mede om het onkruid de baas

kent de griendkultuur niet. Het gebruik van de
is er veelal tot proefnemingen beperkt gebleven.

Om verschillende redenen leidde het oordeel, evenals in andere
vormen van akkerbouw: wij vrezen de frezen! In onbewerkte
grond valt echter met stek van normale lengte weinig of niets te
beginnen: de hoeveelheid reservevoedsel is ontoereikend. Toch
moet op de opengevallen plaatsen in de twijgwaard voor een
nieuwe stommel kunnen worden gezorgd, zonder dat er een
spade aan te pas komt. Voor dit inboeten nu is lang stek vereis!, waarvoor slechts zware twijg in aanmerking komt. Alleen
al om uitdrogen ervan zoveel doenlijk tegen te gaan, worden
steeds top en zijtakken verwijderd. Voorts wordt met het teenmes, de bandhaak, de altijd wat kromme voet tegen de bocht in
er van af getikt. Hierdoor ontstaat een lang kapvlak en tegelijk
is het stek aangepunt. Het wordt vervolgens zo diep gestoken,
dat het niet loswaait. En her dient tenminste zover boven de
grond uit te steken, dat de scheuten, die zich aan het boveneinde ontwikkelen, niet onder het omringende gewas kunnen
schuilgaan. Evenals kort stek moet lang stek terdege worden ontzien, teneinde geen wortels te verspelen. Afhankelijk van de
snelheid waarmee het hout aandikt, wordt dit stek na twee of
drie jaar bij de grond afgezet, afgeboeid, waarbij de punt van de

klomp of de neus van de laars even steun vedeent. Van het
lange stek is nu een stekpin of boei overgebleven. t$Vat kalkammonsalpeter, een paar maanden na het stek steken bij elk
exemplaar uitgestrooid, kan wonderen doen, niet zozeer in het
eerste als wel in het tweede jaar. Eenzelfde bemesting, bij elk
der boeien toegepast, zaldeze beter in staat stellen temidden van
het omringende gewas tot struik uit te groeien.

In het gewas van beide vormen van de Kraakwilg, S. fragilis

L.

- het Belgisch rood en het Frans geel, ook als Frans rood of
Franse gele, roodgetopte teen bekend - kan in de zomer een
schimmelziekte uitbreken. In het ergste geval zal het lot hier-
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door een fikse dode top krijgen. Voor het Amerikaantje, S. americana Hort., geldt hetzelfde. Ook al worden van lang stek top
en zijtakken verwijderd, toch kan dit stek een gevaarlijke infektiebron blijven. Men laat het daarom niet verder boven de grond
uitsteken dan noodzakelijk is, zodat de afstand van deze infektiebron tot het jongste, meesr kwetsbare gedeelte van het omringende gewas in de zomer zo groot mogelijk is. Om dezelfde
reden worden de telgen die zich op het stek hebben gevormd,
telkens in de winter weggenomen. Temidden van een lang en
dicht gewas, zoals een jonge waard dit oplevert, zalhet stek verder boven de grond moeten uitsteken om zich te kunnen handhaven dan daar, waar de lengtegroei geringer is geworden.
Bij de vorming van wortels en loten streeft her zo even bedoelde
stek naar een zek€r evenwicht tussen ondergrondse en bovengrondse delen. En hoe vruchtbaarder de grond, des re hoger her
peil waarop dit evenwicht tor stand komt. Het bij de grond afzetten van het srek betekent dan ook een plors en algeheel verloren gaan van dit evenwicht. Juist hierin schuilt het geheim
van het vaak zo krachtig uitlopen van de verkregen stekpin:
alles is er op gericht de geleden schade, het evenwicht, re herstellen. De oogsr van een griendgewas komt op herzelfde neer:
een plotseling en volledig versroren van het evenwicht tussen de
wortels en het teenhout, da.r in het groeiseizoen is bereikt. Het
streven van de wilgestruiken een ,,mishandeling" als deze weer
te boven te komen, levert de griendteler elk jaar opnieuw een
Sewas oP.

Vooral in buitendijkse grienden, voorzover tweemaal per etmaal
het vloedwater er weerkeert, kan een heel vochtige, warme atmosfeer heersen. Daar nu verschijnen boven de grond wel korte
wortels aan de griendstoven. In aanraking mer her vloedwater
zullen ook deze aan de voeding van het gewas kunnen bijdra-

8en.

\íilgestek zal men niet daar

roepassen, waar het doorlopend in
het water kan komen te staan. In de zandwinning nabij de Maas
in Bergen (L.), waar een glooiing met wilgestekken was bepoot,
stond als gevolg van bijzondere omstandigheden een gering aantal hiervan echter al heel spoedig blijvend in her water. Dit nu
verhinderde geenszins de vorming van wortels en loren. De eersre dreven op het water, zodat ze over water en lucht konden
beschikken. Het sukses was helaas van korte duur. Bij de eerste
de beste najaarsstorm toch spoelden deze wilgjes weg: ze hadden
zich niet met wortels in de grond kunnen vasrzetren. Berer verging het een groep wilgen in een pur in de uiterwaarden nabij
Heerewaarden. Als gevolg van hoge rivierstanden kon de put
met water gevuld raken, waardoor deze groep in betrekkelijk
diep water kwam te staan. Vooral in een nat iaar kon zelfs in de

Als een uijde rok hangen de utortels, d.ie op het uater hebben gelegen,
ont. d.e stanunetjes been. Heereuaarden, 1965.

zomer nog altijd water er in aanwezi g zijn. Zolang deze toestand
voortduurde, moesten er dus op het water drijvende wortels aan

te paskomen om voor wat€r en voedsel te zorgen. Zodra

de

standplaats van deze wilgen weer droogviel, konden ze op de
gebruikelijke wijze in deze behoefte gaan voorzien, nl. door in
de grond wortels te vormen. Dit laatste betekende tevens eeo
zekere verankering in de bodem. In zo'n droge periode hing een
grote wortelmassa als een wijde rok om de stammetjes heen.
Hoofdzakelijk was hier de Schietwilg, S. alba L., vertegenwoordigd. \Vat geen boomwilg was, zoals de Amandelwilg, S. triandra L., had bij de Schierwilg steun gezocht.
Het is zelfs voorgekomen, dat een vogelnest in het gewas van
een hakgriend in een nar i^aí zodanig als spgns werkte, dat op

die plaats wortels ontstonden. Deze gingen deel vrn het

nest

uitmaken en zullen aan de drooglegging ervan stellig hebben
bijgedragen.
Tot besluit van dit artikel worden alle feiten

-

vaak slechts zijde-

lings met het vermogen tot wortelen van wilgehout verband
houdende - met een wis tot een geheel gebundeld. Ditmaal is
deze niet uit ,,groowaders bos", doó uit eigen tuin afkomstig
en wel van een heel bijzondere knorwilg, namelijk van het Frans
geel, S. fragilis L., ook Dotterteen genaamd. Het is de geriefteen

bij

uitnemendheid en van de tweede helft van

juli af

reeds

bruikbaar.

Ekskursie Brabantse Populieren Vereniging, 24 oktober 1980

/

Op vrijdag 24 okrcber 1980 hield de Brabantse Populieren Vereniging haar jaadijkse ekskursie. Dit jaar werd wederom het
bruinkoolgebied in het Ruhrgebied bezocht en een parkerfabriek. In deze parketfabriek werd voornamelijk inlands eike-

L4,6 miljard mt ,,bovengtond" om, vanaf 1982, 2,4 miljard mg
bruinkool te winnen. Deze bovengrond wordt o.a. gebruikt om

hout verwerkt.

Het is telkens weer indrukwekkend te zien werken op een zo
grote schaal als dit waarin bruinkool in dagbouw wordt gewonnen. Een gebied van 8500 ha zal worden vergraven om de bruinkool te winnen. Hiervoor verdwijnen dorpen, boerderijen, bossen en wegen. Met imposante machines van 25O m lang en 98 m

hoog wordt het gebied vergraven tot een diepte van maksimaal
500 m.
In de herfst van 1978 is men begonnen met het verwerken van

H. A. van Heeswijk

oudere en in de toekomst ook deze afgravingen weer op te vullen. Er blijft uiteindelijk echter een ,,gat" over van 3400 ha.
Na het winnen van de bruinkool wordt het gebied weer in kultuur gebracht waarbij ook nieuwe huizen worden gebouwd,
boerderijen worden gestichr, bossen worden aangelegd en rekreatiegebieden gekreëerd. En dat alles in het Ruhrgebied, waar

het aantal inwoners per kmz aanzienlijk groter is dan in ons
land. ,,En ons lukt het niet om een paar ha zandafgraving planologisch

in te passen", verzuchtte een van de deelnemers. Maar

zoals de atgravtng grootscheeps wordt aangepakc, zo wordt ook
op professionele wijze gewerkt aan het opnieuw in kultuur bren-

