De rassenkeuze voor nieuwe beplantingen
Hoewel schade door bepaalde kalamiteiten
nooit geheel is uit te sluiten kan men via de
rassenkeuze trachten de risiko's zoveel mogelijk te beperken. Het inplanten van, al
dan niet aaneengesloten, grote oppervlakten met één ras moet worden vermeden. De
eind 1982 doór de Nationale Populieren
Commissie uitgegeven Populierengids nr.
l*, is voor de rassenkeuze een goede leidraad. Het gebruik van andere, oude rassen
dan 'Robusta' en 'Zeeland' (zie tabel 2) is
vrijwel in het gehele land af te raden o.a. in
verband met hun grote gevoeligheid voor
bladziekten en late wintervorst. De P. nigra
rassen 'Vereecken', 'Loenen' en 'Terwolde' kunnen op dezelfde plaatsen worden
aangeplant als de vier in de 'Populierengids' besproken P. nigra rassen. Ze zíjn
echter gemiddeld iets gevoeliger voor roest
en Marssonina. De in deze gids evenmin
besproken nieuwe rassen Androscoggin,
Barn, Oxford en Geneva komen voor aanplant in het binnenland in aanmerking alsmede in opstanden in de overgangszÓne (zie
Populierengids). In dit gebied kan het, afhankelijk van de omstandigheden, soms
raadzaam zijn aan de windzijde van de beplanting enkele rijen van een ras met een
goede windresistentie te planten. Nadere in-

Wilgen bruikbaar
als geluidswal

formatie over de gebruiksmogelijkheden
van deze rassen kan men vinden in de Kalender van het september-nummer van 'Populier' 1982 en in de door het SBB in 1978
uitgegeven folder 'Populierenteelt in het
kort'. De inhoud van deze folder is ook in
het augustus-nummer van 'Populier' 1978

'Robusta' of 'Zeeland' te vergelijken is. O

gepubliceerd.

Uitbreiding van het sortiment

Literatuur

Uitbreiding van het populierensortiment

Anonymus, 1982.
Populierengids nr.

met enkele euramerikaanse rassen die een
goede weerstand tegen roestziekte hebben is

noodzakelijk. Mocht blijken dat in België
een nieuw fysiologisch ras voorkomt, waarvoor sterke aanwijzingen bestaan, dan
moeten ze ook tegen die vorm van roest resistent zijn. Het is wenselijk dat deze nieuwe populiererassen de windresistentie van
'Robusta' en' Zeeland' evenaren. Internationale samenwerking bij het toetsen van
nieuwe rassen is voor een spoedige oplossing van problemen als welke nu in België
voorkomen noodzakelijk. Een aantal nieuwe Belgische rassen, die sinds enkele jaren
in de handel zijn, is tot heden niet door
roest aangetast. Deze rassen kunnen, indien
ze vrij verhandelbaar zouden zijn, een (tijdelijke) aanvulling zijn op het Nederlandse
sortiment. Voorlopige ervaringen met de

SLIEDRECHT - Langs de rijksweg 15 zullen proeven genomen worden met een unieke geluidswerende wand. Het systeem, geluidswerend groeiweefsel genoemd, berust
op een soort vlechtwerk van levend wilgenhout. Twee rijen wilgenstokken worden vrij
dicht tegen elkaar op lange rijen gezet. Binnen drie jaar moeten de wilgen zover gegroeid zijn dat zij klem tegen elkaar een
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nieuwe Belgische euramerikaase populieren
in jonge proefbeplantingen van de Stichting
Bos en Hout in het rekreatiegebied 'Rottemeren' en Poortugaal (resp. ten westen en
ten oosten van Rotterdam) duiden echter
niet op een windresistentie die met die van

hechte geluidswal vormen.

Het idee is afkomstig van een Dordrechts
architektenbureau. Mosterd en De Winter
Groenvoorziening BV uit Sliedrecht heeft
het plan verder uitgewerkt. Van dit bedrijf
maakt ook de nationale bomenbank deel
uit. De heer M. de Winter heeft veel ver-

in deze natuurlijke geluidswal.
Omdat de wilg het gemakkelijkst en snelst
groeit is men uitgegaan van wilgen als
trouwen

groeiweefsel.
Tussen de twee rijen wilgen zal geluidswe-

rend materiaal worden geplaatst, omdat de
eerste jaren de wilgen nog niet tegen elkaar
gegroeid zijn. Deze groene afscherming zal
een goede bijdrage leveren aan milieu en
werkgelegenheid.
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* Populierengids no. I te bestellen bij Stichting
Populier te Wageningen door overmaking van
12,50 op postrekenine ll7.29.15.
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Grienden

Het onderhoud aan de groene geluidswal
valt mee volgens de heer De Winter. De wilgen zullen één of twee keer per jaar gesnoeid moeten worden. Het onderhoud en
het planten zal wel seizoenwerk worden,
Als het geluidswerkend groeiweefsel op
grote schaal zal worden toegepast zullen de
oude en verwaarloosde grienden in Nederland weer in kultuur gebracht kunnen worden.

Voor Sliedrecht en omgeving bijzonder interessant omdat voor de Sliedrechtse baggeraars en dijkenbouwers vroeger het griendhout gebruikt werd voor zinkstukken aan
de voet van de dijken. Op deze manier van
natuurlij k groeiweefsel als geluidsweefsel is
door het bedrijf Mosterd en De Winter oktrooi aangevraagd.
Het gemeentebestuur van Sliedrecht heeft

laten blijken positief tegenover deze ontwikkeling te staan en wil bevorderen dat in
het komende plantseizoen langs rijksweg l5
ter hoogte van de nieuwbouwwijk Kraai
estein een proefscherm zal worden aangelegd over een lengte van ongeveer 750 me-

ter. Door rijkswaterstaat is een kommissie
gevormd om na te gaan of de groeiende geluidswal aan de daarvoor gestelde voorwaarden zal
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voldoen.
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