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De laatste jaren ziet men langs de

wegen
steeds meer konstrukties om het geluid van
het verkeer af te schermen voor de aangren-

zende bebouwing. De konstrukties zijnzeer
divers van aard en men zoekt vaak naar
mogelijkheden die wat bij de omgeving passen, althans niet te veel opvallen. Een met
struiken beplante wal is wel natuurlijk maar

heeft als bezwaar het relatief grote grondgebruik zowel wat oppervlakte als kubieke
meters betreft. Holle betonstenen die gevuld moeten worden met grond en planten
zullen het op sommige plaatsen goed kunnen doen. Het grote gewicht maakt echter
dat de fundering behoorlijk sterk moet zijn
wat op sommige grondsoorten problemen
geeft en bovendien zeer kostbaar is.

Toen medio 1979 door de Nederlandse
Stichting Geluidshinder en het ministerie
van Volkshuisvesting en Milieuhygiëne een
landelijke ontwerp-prijsvraag werd uitgeschreven met het doel ideeën en ontwerpen
te verzamelen voor geluidwerende voorzie-

l. Konstruktie van de schermen. De stokken worden in een mal gelegd, dan de goAplaat erop en dan weer stokken. De dwarslatten (zie Íoto 2) worden met plastic bandjes door de platen heen oan elkoar vastgebonden.

ningen langs wegen, was dit voor architekt
F. D. G. Prins een reden om zich te bezinnen op de problemen van geluidkering met
natuurlijke materialen en goedkoper dan de
aanwezige systemen. Prins was getroffen
door oerkracht van groei, de expansie van
planten, die in de natuur voorkomt en het
assimilatievermogen van levend weefsel. Zo
ontstond het idee een "levend" scherm te
maken dat eenmaal geplant aaneen zou
groeien tot een geluiddichte wand. De stevi
ge fundering wordt verzorgd door de wortels van de bomen en de wand bestaat uit de
aaneengesloten houtmassa. Teneinde het
belangrijke kostenaspekt goed in de gaten
te houden kwam hij op de keuze van het ge-

bruik van 3 jarige wilgeslieten welke
stokken, poten,

als

in de grond

geplaatst in
korte tijd bewortelen en aan de groei gaan.
De wilgeslieten waren goedkoop en massaal
voorhanden in de grienden. In januari 1980
werd zijn idee bekroond met één van de
drie uitgereikte tweede prijzen. (Een eerste
prijs werd niet uitgereikt). Het jury-oordeel
was: "Een origineel en oer-Hollands idee
dat van ekologische betekenis kan zijn.
Maakt een natuurlijk element wellicht mogelijk, waar dit tot nu toe als onmogelijk

werd beschouwd. Financieel goed

Experiment

Dat experiment is er gekomen. Samen met

Mostert en De Winter Groenvoorziening
B.V. te Sliedrecht is dit idee uitgewerkt.

Er is een begeleidingscommissie ingesteld
waarin een groot aantal disciplines o.a.
voor akoestische-, verkeerskundige-, esthetische-botanische-, plantenfysiologische-,

landschappelijke-, beplantingtechnische-,

en konstruktieve aspekten zijn

vertegen-

woordigd.

Met subsidie van de overheid is in het voorjaar van 1983 een proefscherm aangebracht
langs Rijksweg l5 onder Sliedrecht over een
lengte van 100 m. In 1984 is dit met 300 m
verlengd.
Aangezien geluiddemping direkt na het
aanbrengen noodzakelijk was, is, omdat de

wilgeslieten uiteraard nog niet direct volledig tegen elkaar sluiten (wat nodig is voor

haal-

werkelijke geluiddemping), een golfplaat

baar. Zeker aan te bevelen voor een experi-

tussen de slieten aangebracht welke na enkele jaren als de wilgen op dikte zijn er tus-

ment".

senuit geroest zal zijn.
Om risiko's te spreiden en omdat niet alle
groei-eigenschappen in dit soort bijzondere
omstandigheden bekend zijn is voor een
mengsel wilgesoorten gekozen. Het is een
mengsel van Salix alba, Salix triandra en
Salix viminalis. Hierdoor wordt zowel mak-

kelijke aanslag, ontwikkeling van zijtakken
over de gehele lengte als diktegroei verkregen.

Ondanks de droge zomer van 1983 is de
ontwikkeling bevredigend geweest. Uiteraard moest de opgetreden uitval ingeboet
worden maar deze uitval is waarschijnlijk
voornamelijk veroorzaakt doordat i.v.m.
tijdsgebrek van bepaalde soorten niet de
optimale kwaliteit wilgeslieten aangekocht
kon worden.
Ook het moment van aanbrengen, begin
april, was bepaald niet wat voor poten gewenst is, maar het verkrijgen van de vereiste vergunningen en andere voorbereidingen voor het werk noopten tot deze datum,
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de beginfase

bij de wortelontwikkeling

de

slieten zo veel mogelijk in de grond te fixeren en om de winddruk van het verkeer op
de golfplaten op te vangen zolang de slieten
nog niet aangegroeid zijn. Essentieel voor
het slagen van de proef is dat de wilgen zodanig in dikte groeien dat zij tegen elkaar
aan gaan komen en een gesloten wand gaan
vormen. Dan pas is er goede geluidsdemping die voorlopig door de golfplaat, die

geleidelijk zal wegroesten (gedacht wordt
aan + 5 jaar), opgenomen wordt.
Onderhoud

Geregeld onderhoud van het groeiende
scherm zal nodig zijn. Het snoeien zal in
hoofdzaak met machines kunnen gebeuren
en dat zal naar verwachting wat betrelt de

2. Plaatsing met behulp van een tijdelijke
konstruktie die enkele jaren wordt gehandhaaJd zolang de wilgeslieten nog onvoldoende geworteld

zijn om de

golfplaat

overeind te houden.

Aanleg
Het wilgenscherm is in delen van 3 m breedte (de standaard breedte van de golfplaten)
aangebracht. Op dg werf van Mostert en De
Winter zijn de delen vooraf klaargemaakt
door ter weerszijde van niet gegalvaniseer-

zijkanten, zeker de eerste jaren, jaarlijks
nodig zijn. Het kophout zal wel om het jaar
gekort moeten worden. Het snoeien is niet
alleen van belang i.v.m. groei en ontwikkeling, maar de topscheuten en zijtakken van
de wilgen be'Ínvloeden de geluiddemping,
-adsorptie en -verstrooiing. Dit soort zaken
zal nog empirisch bepaald moeten worden
omdat er op akoestisch gebied van snoei tot
nu toe nog onvoldoende bekend is.

de golfplaten van 275 m lengte en 3 m
breedte wilgeslieten in menging van soorten
(5090 alba, 2590 viminalis en25o/o triandra)

Eerste resultaten

aan te brengen. De slieten worden door

Teneinde de proef zo goed mogelijk te kunnen volgen en ook nog extra waarnemingen
en proeven te doen is in Nijmegen op het

dwarsstokken, die door de plaat heen met
bandjes aan elkaar worden verbonden,
vastgeklemd in de golven van de plaat. De
slieten steken aan de onderzijde + 50 cm

uit en aan de bovenzijds + 25 cm. De
3. Links een enkele rij slieten, rechts
dubbele

rij zonder

tussenplaat.

een

schermen zijn in een tevoren gegraven sleuf
geplaatst op + 3 m van de vangrail en vastgezet aan een stel stevige schoren van de
hulpkonstruktie. Dit laatste is nodig om in

terrein van de Katholieke Universiteit bij
het botanisch laboratorium van de faculteit
der wiskunde en natuurwetenschappen, die
de hele proef begeleidt en geluidsmetingen
verricht, een soortgelijk scherm geplaatst.
Daarnaast zijn daar ook schermdelen zonder golfplaat maar alleen met een enkele en
een dubbele rij wilgeslieten gezet.
De eerste geluidsmetingen hebben inmid-

dels plaatsgevonden en de geluidsdemping
die o.a. afhankelijk is van de totale massa
van het scherm (plaat + slieten) voldoet
nog niet geheel aan de theoretisch berekende waarde. Dit wordt veroorzaakt doordat

het scherm nog niet êén geheel vormt met
de slieten en daarmee is de totale massa nog

onvoldoende.
Bovendien is waarschijnlijk de lengte van
400 m nog te kort voor juiste metingen van
de effekten in de achterliggende woonwijk.
Landschappelijk is het vrijwel direkt na het
aanbrengen groenogende geluidscherm zeer
aanvaardbaar. De tussenplaat is ongegalvaniseerd omdat hij na enige jaren weg moet
roesten. De bruine roestkleur treedt al zeer
snel op en levert daarom een onopvallend
beeld tussen de groen bebladerde wilgeslieten.

De plaatselijke bevolking, die eerst nogal
wat bezwaren meende te moeten opperen
tegen deze vorm van geluiddemping omdat
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er geen behoefte aan bestond, heeft

snel

vrede gevonden met het scherm dat inderdaad ter plaatse in het geheel niet visueel als

hinderlijk wordt ervaren. Wat betreft de
kosten kan gesteld worden dat deze lager
zijn dan van alle andere tot nu gebruikte
methoden. De aanlegkosten bedragen inclusief inboeten en snoei na het eerste jaar
+ f 215,-/m2. Andere schermen kosten al
gauw / 290,- tot f 600,-/m'. Bij een 3
meter hoog scherm wordt het verschil in
kosten per strekkende meter al 3 maal zoveel.

Enigszins tot verwondering gaven deze slie-

ten op zich (dus zonder tussenplaat) direkt
al, ondanks de grote openingen ertussen,
ook al enige geluiddemping. Met dit artikel
en de bijgaande foto's is een eerste beeld
gegeven, maar voor hen die meer geïnteresseerd zijn wordt voor verdere details verwezer naar een een dezer dagen uitgebracht
rapport wat voor + J 25,- bij het sekretariaat van de begeleidingscommissie te Sliedrecht (tel. 01840-12544) te verkrijgen is en
natuurlijk kan men langs de Rijksweg 15
aan de zuidzijde ter hoogte van het ANWBbord: afslag Sliedrecht-Bleskensgraaf 600
m, het scherm in levende lijve zien. O

4. Als foto 3, maar aan het eind van het
eerste seizoen. Vooral katwilg geeft spruiten over de gehele lengte verspreid,

De populier kent zijn plaats

P. H.

Voorwoord

Dit artikel is opgesteld in het kader van een algemene populieren-informatie,
waoraon veel behoefte blijkt te bestaan; dit kwam tevens tot uitdrukking in de
beantwoording von de enquête in het vorige tijdschrift. Deze bijdrage door de heer
Schoenfeld behandelt olgemene zaken betreÍÍende de populierenteelt en uit het artikel blijkt dat de teelt van populier nie! door iedereen en overal bedreven kan
worden. . . Het tijdschrift 'Populier' is er niet voor niets.
Red.

Schoenfeld

Wogeningen!

Tijdens inventarisatie-werkzaamheden in
een gedeelte van de Achterhoek viel het
echter op dat de populier, binnen een vrij
beperkt gebied met overwegend natte gronden, op de ene plaats soms in grote getale
voorkomt en even verderop geheel ontbreekt. Het leek de moeite waard om na te
gaan wat hiervan de oorzaak zou kunnen

zijn.
De opnamen

Inleiding
De populier is een van de gemakkelijkst te
vermeerderen boomsoorten die we kennen.
Neem een tak, steek die in de grond, en een
paar jaar later staat er op die plek vaak al
een heel aardige boom. Het is dus aannemelijk dat men overal in ons land heeft ge*Mederce*et Rijksinstituut

uoor orulerzoek in de bos- en laml-

s.'lilupsboub"' De Dorschkamp, Wagcningeil.

probeerd om de populier te gebruiken als
windsingel, in erf- en grensbeplantingen en
voor het hout. Toch komt de populier niet
overal voor.
Natuurlijk kent iedereen de vaak prachtige
populierenbeplantingen in de riviergebieden van ons land en weten de meesten wel
dat het geen zin heeft dergelijke beplantingen te gaan zoeken op de droge zandgronden van de Veluwe en het Hondsruggebied
in Drente.

Om een indruk te krijgen van het mogelijke
patroon waarin de populier in het landschap voorkomt is het kaartblad 54-West,
Enschede globaal gekarteerd op het onderscheid wél ofgeen populieren. Bepalend
voor dit onderscheid waren duidelijke aan-

wijzingen voor het vanoudsher voorkomen
van deze boomsoort in het landschap; daarom is er alleen gelet op oudere bomen als
solitair, rond erven, langs percelen en beek37

