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Enkele historische aspekten van de Populier in het Nederrijngebied

/
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Foro 1 Dijh aan d.e DiÍÍeltehen oeaet l)dn d.e ll/aal, gezien uanaf
Bimmen op d.e Scbenkenschans (tegenoaer Tolhamer).
Jan aan Call (omstreekt 1685).

Uit: Friedrich Gorissen ,,Alt Kleuisches ÁBC',, 1974 Rheintandaerlag
Kóln.
Foto 1 en 2 welu,illend ter beschiÈÈing gesteld door de aitgeuer.

De huidige verbreiding van de populier langs de Neilerrijn
FIec zou goed zijn als tenminste in zeer grote lijnen bekend was
in welke omvang de populier vandaag de dag aan de aankleding
van het landschap van de Nederrijn deel heeft. Nauwkeuriger
indrukken zijn pas te verkrijgen als de bosbouwkundige bijdragen aan de landschapsplannen van over het gehele gebied van
de Nederrijn bewerkt zijn. tJíant bij die gelegenheid wordt een
nauwkeurige opname van de omvang en de samenstelling van
het houtbestand ook in het landschappelijke gebied aangepakr.
Intussen zijn wel al voor Rijnland 40 bosbouw vakbijdragen
voor landschapslannen aanwezig.
Over het voorkomen van populieren in het voorbeeldige Neder-

Nederrijngebied met een middelmarig ror hoog houtbestand in
het open landschap.
Het blijkr dat op deze planoppervlakte van 65.000 ha totaal
446 km rijen bomen, waarvan 190 km populier, 109 km overige

rijnplangebied vindt men aanwijzingen t.a.v. het populierenaandeel in het houtbesrand van her hele landschap.

Onderzocht zijn de landschapsplangebieden van Kalkar, ITeeze,
De huidige verbreiding van de populier langs de Nederrijn.
Goch, Xanten, 'Wesel, Álpen-Rheinberg en Baaler Rieddelland,
een plan oppervlakte van samen 65.000 ha. Hier bedraagr het
aandeel van gesloten bos slechts I0 7o en van de landbouwgronden is 40 7o wetde. Dit zijn typische verhoudingen voor het
(deel aan een lezing gebotden op eet bijeenhomst oter de
,,Pappel am Niedethein 1980")

loofbomen en

staan.

I47 km knotbomen - voornamelijk wilgen -

Daarmee neemr in deze streek de populier 43 %o van het houtbestand buiten het bos in; voor de landschapsbeeldvorming alleen al uit hoofde van frekwentie van voorkomen van de grootste betekenis.

Probeert men het houtbestand van het landschappelijke gebied
van dit plan in oppervlakre om re rekenen en verondersrelr men
bescheiden dar de rijen 3 m breed zijn, dan blijkt dat dit houtbestand tenminste 1340 ha omvar hergeen 3,3 70 van het landbouwgebied is.
Her groenaandeel is daarmee in deze streek overigens ongeveer

dubbel zo groot, als

in de ruilverkaveling van de Bórde

als

maximaal realiseerbaar werd beschouwd.

Vergelijkt men de oppervlakte van 1340 ha weg- en grensbeplantingen mer de oppervlakte gesloren bos in dit gebied dan
blijkt dar de bomen íoor ruim SO % ;n gesloten bós en voor
krap 20 7o in het open veld voorkomen.
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2 Ritu'ih, boerenholttede
Franz Jal,ob Rouseaa (1809).
Foto

tijdeu ijtgang'

Dr.ideiijk zijn de hl,bride popilieren te herkennett, die om de boeaen

Over de geschiealenis van de populierenaanplant
in het Neclerrijngebied

Het is interessant om te weten of het huidige beduidende voor'
komen van populieren in het landschap van de Nederrijn het
resultaat is vàn ijverige bosbouwers uit de na-oorlogse tijd, een
,,uiwinding" van Napoleon of hoe is de populier hier dan wel
gekomen?

Ik

acht het daarom voor noodzakeliik om me met de geschiede'

nis van de aanplant van populieren in dit gebied te bemoeien.

Na

1945

Velen van ons hebben de omvang van de houtschaarste in de
jaren I)44 tot 1950 zelf niet meegemaakt oÍ zrjn het intussen
u.tg.t.n. Destijds is echter niet alleen in de bossen sterk roofbouw gepleegd om de behoefte van de bevolking, vooral op het
gebied van brandhout, te dekken, ook een groot deel van weg'
en grensbeplantingen zijn daarbli verdwenen.
Hieruit ontwikkelde zich een ,,populieren aanplant aktie" die
door de bosbouwers met subsidie van de overheid en de papierindustrie met veel sukses werd gestimuleerd.

De juiste omvang van de aanplant tussen 1949 en ongeveer
196Ó is helaas niet meer volledig na te gaan. Het ging om

enorme aantallen. De heden ten dage in Rijnland staande PoPulieren zijn overwegend 25 tot 30 jaar oud en komen voort uit

die populierengolf van destijds.
Volgens Hesmér Q) zijn in de 4 jaren van 1949 tot 1952 in de
bosbouwdienstkringen van Rijnland alleen al 955'000 populie'
Íen met financiële steun van de overheid geplant en deze op'
gaven zijn zeker onvolledig.

in het gebied ttan de Nederrijn sedett onget)eef 200 jaten taerden ge'
plant en he, hou, aoor de klompet lercrde.
'Uit:
Friedrich Goritsen ,,Alt Kleahcbes Á8C", 1974 Rbeinland'ueilag
Kdln.

1e helft 20ste eeuw

Ook tijdens de 2e \Tereldoorlog werd een nationaal Programma
voor de populierenaanplant opgezet teneinde de houtvoorziening te verbeteren. rilíeliswaar bleef het door de oodogsverwarringen in de aanvang al steken. In de jaren daarvoor werd de

popr'rli.t.nuunplant

in

Rijnland kontinu zonder bijzondere

hoogtepunten bedreven.
19e eeaw

Hetzelfde geldt voor de tweede helft van de 19e eeuw. Talrijke
afbeeldingàn, plannen en rekeningen geruigen van geregelde
aanplant van populieren, waarbii de Italiaanse populier, juist
uuuk uun de stádsranden verschijnt. Deze populierensoort wordt
graag als bewijs aangevoerd voor de vermeende invoering van
populieren door de Franse bezetting in het begin van de 19e
eeuw.

Zeker hebben Franse invloeden de verbreiding van de Italiaanse
populier gestimuleerd en het heeft door de door hen bedreven
íJgenbo.,*, de populier als laanbomen mee bevorderd. Toch is
heieen vergissing te menen dat de populier voordien in Rijnland onbekend was.

Tot

1800

Als we namelijk in de tijd vóór de Franse bezetting naar getuigenissen van de populierenaanplant zoeken dan levert dat ons
veel op.
De klassieke bosbouwwetenschappers verbreiden met hun geschriften nauwkeurige kennis over de populierenteelt en over
de groeiplaatsen van deze boomsoort. J^, ze hadden allang de
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snelgroeiende 'caoadese populier' en de 'italiaanse populier' ingevoerd en wilden deze naast de 'zwarte populier' aangeplant
hebben.

Ook kruisingen van deze populier schijnen toen al bekend geweest te zijn.Zo beschreef Georg Ludwig Hartig in zijn,,Aanwijzingen voor de houtteelt voor hourvesters" in het jaar 1797
- een boek, dat 8 drukken beleefde - de aanplant en verzorgingsmaatregelen voor de populier zeer breedvoerig. Hieruit
enkele zinnen (2):
,,Van alle houtsoorten groeit er geen een zo gt^ g en zo snel uit
stekken als de italiaanse en canadese populier, mits zij maar
enigszins juist worden behandeld, en niet op slechte, voor hem
ongunstige grond wordt aangeplant. En deze populierensoorten
onderscheiden zich evenzeer doot ongelofelijke snelle groei naderhand. De duitse zwarte populier groeit daarentegen niet zo
pyramidaal in de hoogte als de italiaans€, maar breidt zich. . .

meer in takken

uit..."

handboek voor de Landlieden van de Rijn- en Moezeldepartementen uit het jaar 1808 (1), dat door de Franse overheersers uitgegeven werd, werden de boeren uit Rijngebied geleerd hoe zij de populier moesten aanplanten. Dat was echter
geen Frans ideeënbezit, maar bijna woordelijk overgenomen uit
,,Áanwijzingen voor de houtteelt" van Hartig.
In de ,,Kurkólnischen" tijd in de 18e eeuw werd herhaaldelijk de
populierenteelt geregeld (3).
Zob.v. L759, toen bijzondere regelingen uitgevaardigd werden,
die de landelijke gemeenten in het lage-land aanzetten tot het
aanleggen van populieren- en wilgenkwekerijen en beplantingen. Soortgelijke regelingen kennen we uit andere streken, in
de eerste plaats uit Miinsterland.

In het

In het reglement van boszaken van het aartsbisdom Keulen (4)
van 20 oktober 1666 staat o.a.:
,,Zo moet mk. .. een ieder voortaan ieder jaar om zijn weide,
tuin of andere plaats waar het gevoeglijk staan kan,20 wilgen'
stafirmen welke boven de aarde negen voet lang en arm dik zijn,
zetten. . ."

Met deze regelingen moest de hout- en wilgentenenbehoefte
van de bevolking worden verzeketd.
Overigens werden sedert de 15e eeuw in ,,'Weistiimern" (oud
rechtsboek met optekeningen van oude rechtsgewoonten onder
boeren) van Rijnland de aanplant van overhoeken voor de hout-
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ook uw populierenbeplantingen

verzorging en om het houtgebruik voor het maken van afscheidingen (,,tuinen") in te dammen tot een verplichting gemaakt;
hèlaas laat zich uit deze oude voorschriften geen aanwijzing
lezen dat de populier hierbij betrokken was, hoewel het vermoeden wegens de grote behoefte aan populierehout voor klompen
en slachttroggen wel daarvoor spreekt.

In kerkelijke rekeningen uit

de streek Ji.ilich-Indener werd de

verkoop van populierehout al in L676 opgevoerd (3).
Maar al deze getuigenissen vermogen niet zó te overtuigen als

afbeeldingen van populieren op oude voorstellingen. (Zre de
foto's van de schilderijen.)

De geschiedkundige beschouwing van de populierenteelt in het
Nederrijngebied leert ons dus het volgende:
1 De populier wordt hier sedert minstens driehonderd iaar
aangeplant; het is echter aannemelijk dat hij ook daarvoor al
geteeld werd. De zwarte populier is in de weiden (beemden)
van de Nederrijn inheems en is waarschijnlijk ook in de middeleeuwse ontginningsperiode nooit volledig verdrongen geweest.
2 Veel vroeger dan de meeste aannemen zijn naast de inheemse zwarte populier ook geïmporteerde populierensoorten in het
Nederrijngebied aangeplant, minstens al tweehondeÀ jaar.
3 De boer in het Nederrijngebied heeft de populier van oudsher op zijn waarde geschat omdat alleen die de begerenswaardige grondstof voor klompen leverde. Overwegend werden n.l.
klompen gedragen. De nateelt van populieren was daarom een
noodzakelijkheid en een vanzelfsprekendheid; het gekultiveerde
esthetische gevoelen van de burger was heel wat minder betrokken bij de populietenteelt dan het praktische nut. De populier
behoorde, tenminste in de rivierdalen, tot de eenvoudige levenskring van de bewoners.
Her is daarom eenvoudig four als men de populier in de Neder-

- en dat geldt ook voor de hybriden
en als kultuurschande aan de kaak stelt.
rijn

-

als landschapsvreemd
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