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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-
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Eém aan de

de afgegraven kiezelrijke ondergrond re mengen mer lóss uir de
bovengrond zijn de groeiplaatsomstandigheden verbeterd. In de
lósslaag wortelen de planten goed en de vochthuishouding is
beter, zodat meer eisende houtsoorten geplant kunnen worden.
Die soorten die de eindopstand moeten vormen worden momenteel direkt geplant. Daartussen wordt een scherm geplant van
populieren en wilg. Door de snellere groei van populieren wordt
vlug de gewenste bescherming verkregen van de soms kwetsbare
andere houtsoorten. Om snel een bodembedekking te krijgen en
om het stinkstofgehalte te verhogen wordt lupine gezaaid. De
groei van met name beuk is zodanig dat al na 10 jaren het
scherm van populieren en wilgen kan worden weggenomen. De
eindopstand zal voor ca.90 o/o bestaan uit loofhoutsoorten, waarvan 2 7o wilg en populier, en ca. 10 7o naaldhout.
Na de middag, na het nuttigen van een ,,Strammer Max", werd
een bezoek gebracht aan Forstamt Hiirtgenwald. Allereerst werd

pop*lierenbeplantingen in bet brpinhoolgebied.

de Vehebachtalsperre bezocht: een stuwdam die zowel dient

gen. Dat wij daarbij vooral oog hadàen voor het aanleggen van
de bossen, mag duidelijk zijn.
Het Forstamt Rheinbraun van de Rheinische Braunkohlenwerke
Á.G. is belast met de ,,rekultivierung". Houtvester Roosen was
onze gastheer, die ons interessante dingen vertelde en liet zien.
Met het bebossen van de vergraven terreinen heeft Rheinbau

A.G. inmiddels 50 jaar ervaring. Aanvankellijk werden op

de

ruwe, arme, vergraven grond allerlei houtsoorten geplant met
wisselend sukses. Vel heeft men van deze eksperimenten geleerd, dat zelfs op arme gronden een boombestand mogelijk is.
Na 1950 heeft men op grote schaal (ca. 2000 ha) populier aangeplant in een menging met els. Deze opstanden waren bedoeld
als voorgewas voor het uiteindelijke bos van andere houtsoorten.
Door de groei van de populier werd de bodemstruktuur verbeterd en het humusgehalte verhoogd. Deze beplantingen werden overwegend in een verband van 3 x 3 m aangelegd. Deze
dichte plantafstand geeft thans problemen. De kronen zijn zo
dicht gesloten dat de aanwas gering is geworden, terwijl de onderbeplanting afsterft. Sterke dunningen worden uitgevoerd om
het plantverband op 6 x 6 m te brengen. Na de ,,voorbouw" van
populieren worden eiken, beuken, linden, fijnspar, douglas e.d.
geplant.
Thans wordt een andere methode toegepast, de z.g.3e fase. Door

voor het reguleren van de waterstanden als voor de drinkwater-

voorziening. Een interessante uiteenzetting over de totstandkoming van het stuwmeer wetd begeleid door een zeer overvloedige regenval: zo overvloedig dat vragen opkwamen of de
stuwdam wel hoog genoeg zor zijn.

Tot slot werden in

deze fraaie hourvesterij enkele proefbeplantingen met populier bezocht, gelegen op plaatsen met zeer moeilijke groeiplaatsomstandigheden, zoals voedselarme hoogveengrond, hoogte boven zeespiegel 340 m,950 mm neerslag per
jaar, gebied met late vorst en koude luchtstromingen.
In 1970 en l97l zijn o.a. geplant de populiererassen 'Androscog-

gin','Schónbichl','Oxford','Muhle-Larsen' en'Enniger', evenals
de wilg 'Godesberg'. De praktische populierenteler zal weinig
onder de indruk zijn geweest van de resultaten van deze proef.
Álleen de 'Muhle-Larsen' geeft een bevredigende groei te zien;
deze heeft op een leeftijd van 13 jaar een doorsnede op borsthoogte van 30 cm en een hoogte van LG m. Alle overige soorten
waren slecht tot zeer matig gegroeid, zodat de konklusie gerechtvaardigd is, dat aanplant van populieren onder dergelijke omstandigheden beter achterwege kan blijven.

De terugreis met voldoende aandacht voor de inwendige mens,
verliep voorspoedig, zodat iedereen kan terugzien op een geslaagde dag met ,,onze populier".

KALENDER

Houtverkoop, het aanvragen van subsidies, het aankopen van plantsoen, de
rassenkeuze en de aanleg en onderhoud van beplantingen zijn de belangrijkste onderwerpen waaraan wij in de
komende wintermaanden moeten denken. I7anneer men mer de voorberei-

dingen tijdig begint voorkomt men
tijdnood in het voorjaar.

Houtverkoop
In de ,,Kalender" in het septembernurnmer van ,,Populier" 1980 is dit
onderwerp reeds besproken.

Subsidieregelingen
De voor de populierentelers meest van

belang zijnde subsidieregelingen zullen hieronder beknopt worden besproken. Uitgebreide inlichtingen over

deze regelingen kan men verkrijgen
bij het Staatsbosbeheer en wel bij de

Hoofdingenieur-Direkteur voor Landinrichting, Grond- en Bosbeheer in die

beplantingen en herbebossingen. Deze
subsidie is een overheidsbijdrage in de

aanleg- en eerste onderhoudskosten.
Om voor deze bijdrage in aanmerking

te komen moet de

minimumoppervlakte van een nieuwe beplanting 1,0
ha bedragen en in geval van herbe-

provincie waarin de beplanting of het
grootste gedeelte daarvan is gelegen.
De adressen en telefoonnummers zijn

planting 0,5 ha. Laatstgenoemde oppervlakte mag uit één of meerdere

september-

Het eerstgenoemde besluit is eveneens
van toepassing op weg- en perceels-

in de Kalender van het

nummer van ,,Populier" 1980 vermeld.
Het,,Beslui, bijd'ragen bebossingen'
en het ,,Besluit bijdragen hefuephntinged' regelen, onder bepaalde voorwaarden, de subsidiëring van nieuwe

percelen bestaan.

grensbeplantingen, mits deze beplantingen uit tenminste 200 bomen bestaan. In dit geval is het niet van
belang of het om een nieuwe beplan-

