Ruimtelijke variatie in een jong
populierenbos
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Een snel producerend populierenbos hoeft

niet saai te zijn. Mits de ruimtelijke mogelijkheden van een bos vol pioniersoorten
goed worden uitgebuit, kan snel een voor
de recreatie aantrekkelijke omgeving gecreëerd worden. Snel groeiende bomen betekenen immers niet alleen een snelle produktie van hout, maar ook het ontstaan van
een bossfeer in relatief korte tijd.
Het populierenbos kan perrnanent of tijdelijk zijn, of bestaan uit een combinatie van
beide. De hieronder beschreven variatiemogelijkheden zijn in principe in al deze
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Een van de kernwoorden voor het maken
van een aantrekkelijk bos is: afwisseling of
variatie. Een bos met onafzienbare rijen
populieren als een maisakker met een
schaalfout is alleen aan de buitenkant interessant als groene wand of als object
voor foto's van Ger Dekker en Martin
Kers. Het bos zelf is pas interessant als er
ruimtelijk verschillende situaties in voorkomen. Afwisseling tussen vakken rnet en
vakken zonder onderbeplanting, met verschillende soorten en klonen populier met
verschillende plantafstanden, kan een bos
opleveren waar wat in te beleven valt. Toevoegingen als struikranden of afwijkende

bomen kunnen de aantrekkelijkheid nog

verhogen

en

oriëntatiemogelijkheden

bieden.

In dit artikel worden in vogelvlucht enkele
van de ruimtelijke mogelijkheden van een
jong populierenbos verkend, een populierenbos dat in eerste instantie een produktiedoel dient. Hoe die mogelijkheden in een
ontwerp worden gebruikt, hangt af van
verschillende factoren, zoals de situering
en grootte van het bos, de aanknopingspunten in het landschap op die plek, het
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op de langere termijn. Afwisseling alléén is
overigens niet voldoende om een gebied
aantrekkelijk te maken. Bezoekers moeten
zich kunnen oriënteren aan een herkenbare
opbouw, en voorzieningen als paden e.d.
moeten afgestemd zijn op de behoefte.
De verschillende variatiemogelijkheden
kunnen gezien worden als de bouwstenen
waaruit een populierenbos opgebouwd kan
worden dat ook voor recreatie aantrekkelijk is. Het gaat er hier met name om deze
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relatieve belang van de verschillende
andere functies en de zekerheid daarover

bouwstenen voor het ontwerp te presenteren, niet het ontwerp zelf.
Ontwikkelingen in oogst- en beheerstechnieken, nieuwe klonen, en veranderingen
in houtprijzen en uurloon maken dat de
bouwstenen die in aanmerking komen voor
het ontwerpen van een populierenbos zullen veranderen. In grote lijnen blijven de
mogelijkheden om ruimtelijke variatie aan
te brengen echter hetzelfde.
De leeftijd van het bos is van groot belang
voor de beleving. In de hieronder gegeven
beschrijvingen wordt ervan uitgegaan dat

er al een 'bossfeer' is ontstaan doordat de
bomen zo hoog zijn dat men onder de
kruinen door kan kijken. Dit betekent een
populierenbos van ca. l0 jaar. Bij plantafstanden van 4-5 m hebben de kruinen zich

dan aaneengesloten. Op deze termijn kan
het bos aantrekkelijk zijn voor recreatie.
Fig. 1 geeft een indruk van een populierenbos van resp. 5, l0 en 20 jaar. De breedte
van het pad is steeds 7 m. Tot ongeveer 20
jaar is de bosmassa betrekkelijk ongedifferentieerd: Het karakter van de individuele bomen spreekt nog niet erg. De variatie

in zo'n jong bos moet

nog opzettelijk
worden aangebracht. Na 20jaar hebben de
bomen en hun ondergroei zelf meer te
bieden voor zowel mens als dier. Ook de

variatie'groeit'. Globale indrukken als
licht/donker, rUk gestructureed/eenvormig, open/dicht, mysterieuVoninteressant

of saai, wild of natuurlijk/gecultiveerd of
kunstmatig, bepalen de beleving. Plantafstanden en plantverbanden, etages in een

bos enz. moeten dus

geïnterpreteerd

worden naar hun invloed op deze ruimtelijke indrukken. De interpretatie die wij
hier hanteren, is gebaseerd op pesoonlijke
indrukken. opgedaan tijdens wandelingen
door de jonge bossen in de Flevopolders en
de Rottemeren (bossen tot

20

jaar oud).

Variatiemogelijkheden

in

een jong popu-

lierenbos

a. Populier zonder resp. met ontlergroei
(

doordat de kruinen van de bomen
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Onder populieren zonder ondergroei is een

open ruimte. Men kan het bos inkijken.
Afhankelijk van de dichtheid van de struiklaag vormt een vak populieren met ondergroei een dichtere of minder dichte wand,
waardoor men minder gemakkelijk het bos
in kan kijken. Een vak populieren zonder
ondergroei vormt een relatief open plek in
het bos, wanneer het omringd wordt door
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meer te beleven is in een vak door de variatie in bladvorm en structuur. en omdat er
eerder vogels in komen.

b. Verschillende plantafstanden en plantuerbanden (Fie.2b)
Bij plantverbanden van4 x 4 mtot5 x 5 m
is het kronendak na ongeveer l0 jaar gesloten. Afhankelijk van de gewenste omloop worden één of meer dunningen uitgevoerd. De bomen staan dan nog netjes in de
rij. De rijvorm wordt na een dunning extra
geprononceerd wanneer om en om een rij
wordt omgezaagd. Dunning in driehoeksverband oogst vriendelijker, vooral wan-

zullen raken. Om langere tijd zon te krijgen
- wat de bloei van de struiken ten goede
komt - moet een ruimte echter minstens

Fi!.!.2u. Popttlíer Jtnder resp. ntet oil.lergroei

zo'n 30 m breed zijn. Uit bosbouwkundig
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oogpunt zullen open ruimtes nodig zijn
voor de opslag van hout. Openheid is verder in veel bossen te vinden rond watergangen, en natuurlijk aan de bosrand. In
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vakken met ondergroei waardoor de ruimte

begrensd wordt. De kunstmatige aanleg
met bomen op rijen, waardoor de rijen rif
misch lijken te bewegen bij het langslopen,
spreekt veel meer in de vakken zonder
ondergroei. Een struiketage maakt dat er

aan

weerszijden van deze ruimte elkaar niet
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de bosvakken. Een rand van bomen die
mee omhoog groeien met de bosvakken en
kan

uf-stuntl.

2222

bossen op vochtige veen- en kleibodems in
het westen van het land beslaat de open
ruimte die nodig is voor paden, water en
houtopslag, al ca. I0- I 5Vo van de bosoppervlakte. Met een minimum aan extra middelen kunnen daarmee bijzondere plekken
worden gecreëerd in het bos.
Een struikrand sluit de beschouwer buiten
het bos. Men wandelt niet dóór, maar langs

waar men dus onderdoor het bos in
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Fig.2ct. Speciale elementen ols toeuoeging: strnikrand
resp. solitaire hoont.

is (gezien klimaat, bodem, ziekten en pla-

gen), heeft men nog ruime keuze. De diverse populieresoorten en -klonen verschillen uiterlijk sterk wat betreft boomvorm, zwaarte van de takken t.o.v. de

kijken. heeft dit bezwaar niet.
Een bomenrand met soorten met lange om-

loop kan daarnaast een stabiel element in
het bos zijn, dat gespaard blijft wanneer de
populierenvakken de één na de ander gekapt worden.
Een simpel maar doeltreffend middel om te

zorgen dat er meer te beleven valt in een
bos en dat er goede oriëntatiemogelijkheden zijn, is de aanplant van een opval-

lende solitaire boom. Opvallend is een
boom, wanneer hij afwijkt wat betreft
kleur, vorm ofgrootte.

neer een struiketage de stammen deels aan
het oog onttrekt (Fig.2c). Struiken kunnen
overigens alleen gedijen wanneer bijtijds
gedund wordt. In het Bremerbergbos (Flevoland) bijvoorbeeld zijn grote verschillen
te zien tussen vakken met oorspronkelijk
dezelfde ondergroei, maar die enkele jaren
na elkaar gedund zijn.

stam, de dichtheid van de kroon, de vorm
en grootte van de bladeren (en daarmee de
lichtval op de bodem), het moment van
uitlopen in het voorjaar en bladverlies in
het najaar, de bladkleur in voor- en najaar,
maar ook in de zomer (witte populier, bal-

een plan

als

geur die ze verspreiden (balsem). Kortom,
er zijn eindeloze variatiemogelijkheden. In

houden. Om een voor iedereen acceptabel
plan te maken zal er net zolang gepuzzeld
moeten worden tot een evenwichtig en

De wijdere plantverbanden hebben

kenmerk dat het kronendak zich relatief
laat sluit. Het duurt dan ook langer voor er
een bossfeer ontstaat. Bij plantverbanden
van 7 x 7 m en 8 x 8 m is sprake van een
boomwei-achtige situatie. De eerste jaren
kan begrazing met schapen ofde teelt van
mais of bieten tussen de populieren voor
extra inkomsten en een wel zeer apart element in het'bos' zorgen. Anders kan eventueel een struiketage helpen om de kruidlaag deels te onderdrukken. Die kruidlaag
ontwikkelt zich bij zoveel licht zeer dynamisch en omvat meestal maar enkele soorten, overwegend ruderale.

c. Verschillende klonen

en populieresoor-

te,t
Er zijn vele verschillende populieren. Zelfs
als men alleen rekening houdt met de voor
een bepaalde omloop meest geschikte

populieren en alle soorten mijdt w:rarvan
geen optimale ontwikkeling te verwachten

sempopulier). Ze verschillen zelfs wat
betreft het ruisen van hun bladeren of de

het vorige nummer van Populier is reeds
uitgebreider ingegaan op de verschillende
klonen (zie artikel De Vries, Populier nr. 3.
r985).

d. Specíale elementen als toeDoeging
(struik- en boomranden, solitaire
bomen) (Fig.2tl)
Aan de populierenvakken kunnen verschillende elementen worden toegevoegd, die
de aantrekkelijkheid van het bos als geheel

vergroten, weinig grond in beslag nemen,
en niet veel extra investeringen vragen.

Gebruik van de variatiemogelijkheden in
Er bestaat een verband tussen de klonenkeus, de omloop, de plantafstanden en de

mogelijkheid om struiken

in leven te

aantrekkelijk geheel is gecreëerd met o.a.
deze bouwstenen. Daarbij moeten ook de

ruimtelijke kenmerken van de verschillende stadia van de ontwikkeling van het bos
worden doordacht. In een permanent populierenbos zijn met name de grootte, de
vorm en de spreiding van de kapvlaktes
ruimtelijk zeer bepalend, evenals de verhouding tussen de kapvlaktes en meer per-

manente elementen. zoals vakken of
randen soorten met lange omloop, watergangen, struikranden, lanen.
De vakindeling bepaalt vorrn en grootte

Struikranden met bloeiende soorten zijn

van de kapvlaktes in belangrijke mate en de

leuk om te zien en vormen een trekpleister
voor vogels die op hun beurt het bos verlevendigen. Vanwege de beschutting is een
struikrand trouwens ook in bosbouwkundig opzicht nuttig langs grotere open plekken. Ruimtes breder dan ca. l0 m worden
niet in het populierenbos opgenomen,

schaal van de afwisseling in het bos. In
principe loopt de grootte van de vakken
uiteen van ca. 0,5 ha, als kleinste beheerbare eenheid. tot maximaal ca. 2 ha. dit om
de aanplant van kwetsbare monocultures
van een bepaalde populierekloon te vermijden.
77
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De loop van de paden bepaalt hoe de vakindeling beleefd wordt. Er zijn geen algemene recepten te geven voor de opbouw
van een bos. Het gebruik van de mogelijk-
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heden om afwisseling in het bos te brengen

pen een aantrekkelijk populierenbos te
maken (tabel l). Vooral de aan- of afwezigheid van struiken speelt een rol. Niet alleen

is dit een criterium om

onderscheid te

maken tussen bossen, maar ook in de waardering speelt het een grote rol. Een populierenbos met een struiketage zal eerder
voldoen aan de eisen gesteld aan 'mooi'
bos. Niet alleen is het rijker en gevarieerder begroeid, maar het oogt ook natuurlilker. En natuur is wat mensen zoeken in
een bos. zoals uit een ander onderzoek van
Coeterier bleek. Alles wat aan een verwachting beantwoordt, wordt mooi gevonden.

Op basis van een voorstudie voor een bos
bij Heerhugowaard, 70 ha groot en bij aanleg met 90Vc populier, wordt nu kort geïllustreerd hoe met de verschillende bouwstenen gepuzzeld kan worden in een ontwerp. Dit voorbeeldbos ligt tegen de bebouwing van Heerhugowaard aan in een

droogmakerij met op regelmatige afstanden sloten (vermoedelijke uitvoering voorjaar 1986). De padenloop is afgestemd op
wensen t.a.v. het bosbouwkundig beheer
en de recreatie (Fig.3). De paden bieden
een goede ontsluiting van de bosvakken
ten behoeve van hetbeheer. De uitsleepafstanden zijn maximaal ongeveer 200 m.
Ten behoeve van de recreatie wordt gekeken waar de meeste bezoekers vandaan
komen voor de situering van de ingangen.

Ook worden rondloopmogelijkheden gemaakt, waarbij de rechte stukken in de
paden niet te lang zijn, opdat niet teveel
bezoekers elkaar kunnen zien, en men

rl

I
I

en de keuze van rechte of kromme lijnen
hangen af van de aanknopingspunten in het
landschap, van de lokatie en grootte van
het bos, en van de functies die het bos zal
moeten vervullen. De afwisseling zal weloverwogen moeten worden toegepast, met
ritmische herhaling en accenten, met harmonie en contrast enz. Kortom, de afwisseling moet een zin hebben en een boeiend
geheel opleveren.
In dit verband zijn de resultaten van een
onderzoek van A. van den Berg en J.F.
Coeterier naar de waarneming en de waardering van bossen interessant. Hoewel zij
geen populierenbossen hebben onderzocht, kunnen we uit de gevonden motieven om bos mooi of lelijk te vinden toch
enkele aanwijzingen halen die kunnen hel-
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Belangrijkste

Belangrijkste

motieven om bossen mooi te vinden

motieven om bossen af te wijzen

Veel afwisseling zowel in soorten bomen

Geen variatie, monotoon,
alles lijkt op elkaar, niet boeiend

(looflnaald en verschillende soorten loofbomen), in etages (hoog-laag differentiatie
licht-donker, verschillende

en ondergroei),

kleuren. licht-schaduw
Kromme bomen

Rechte bomen

Ongerept (niet gecultiveerd). natuurlijk,
geen rijtjes. beetje ruig, wild

Teveel gecultiveerd, duidelijk rechtlijnige
aanplant, te regelmatig, te recht, niets

wilds
Stammen dikker, bomen ouder

Dunne stammen. jong

Riik en vol

Leeg, arm. schraal

Open en toch veel groen, ruimte. doorkijk
diepte maar toch ook gesloten

Te open, zowel naar boven als naar opzij

Spannend, veel te beleven, verrassingselementen, bilv. donker paadje' kronkelpad, heuvelachtig

Geen verrassingselementen

Goed te lopen, ruimte, natuurlijk
slingerend pad, veel wandelmogelijkheden

Zanderig, stoffig, rommel op de grond,
niet bijgehouden

Rijk en gevarieerd begroeid

Kaal, doods, open bodem, geen groen,
geen blad, kale stammen, geen ondergroei,

weer eens op andere wijze het bos in kan
te van sloten en plantrijen. De paden doorsnijden over het algemeen de vakken met
een bepaalde bossamenstelling. Dit geeft
7E

solitaire bomen

Iabel l. Overzicht van de vooffiaamste motieven die werden genoemd om de twaalf
bosbeelden aantrekkelijk of onaantrekkelijk te vinden. (A. van den Berg en J.f. Couterier.

kale ondergrond, kale zandbodem

kijken. Daarom ook

is gebruik gemaakt van
een schuine stand van de paden ten opzich-

"È

Veel zon, lichtinval, lichtschaduwwerking

Geen zon. donker

Veel vogels, veel dieren

Geen vogels of dieren

in de vorm van langgerekte vakken en
In het populierengedeelte

meer het gevoel dat men dóór het bos
loopt, en niet langs plantvakken. De paden

boomranden.

zijn overigens acht verschillende klonen

in hun bermen houdt men om die reden ook
smal, zodat de kronen elkaar betrekkelijk
snel raken. Open ruimten, die in totaal ca.
5Vo beslaan van de oppervlakte naast de
ruimte die nodig is voor paden, sloten en
schouwpaden, bieden gelegenheid om hout
op te slaan en om zo hier en daar in de zon
te lopen of te zitten.
We zagen al dat er verband bestaat tussen
de klonenkeus, de omloop, de plantafstanden, en de mogelijkheid om struiken in
leven te houden. In het boven beschreven
voorbeeld zijn de vakken met een struiketage gespreid over het bos, waardoor men

gebruikt. Hiervan voert er één de boven-

toon, waartegen de andere afsteken. In
Fig. 4 zijn tevens de elementen aangegeven
die voornamelijk ten behoeve van de recreatie zijn toegevoegd: enkele struikranden,
solitaire bomen en kronkelpaadjes, die na
een tiental jaren in het bos worden uitgehakt.

Het hier geschetste ontwerpvoorbeeld betreft een wat groter, permanent bos in een
polder tegen een stad. In een klein, tijdelijk
bos midden in een landbouwgebied zal men

anders omgaan met de bouwstenen. Het
blijft echter belangrijk over de ruimtelijke
kant van bossen en bosjes na te denken,
ook al omdat een bijdrage kan worden geleverd aan het versterken van de identiteit
van een bepaald landschap. Men denke
daarbii aan de ijle, transparante bosjes in

afwisselend wel en niet het bos in kan
kijken (Fig.4). De soorten met een langere
omloop zijn enerzijds geconcentreerd aan
die kant van het bos waar de meeste recreanten komen, en vormen daarnaast een
meer permanente begeleiding van de paden

de komgebieden van de Betuwe of de com-

in de kustgebieden.
Voor mensen die gewend zijn aan de droge
bossen op de zandgronden is de acceptatie
van het populierenbos met een gevarieerde
begroeiing waarschijnlijk vooral een kwestie van wennen en leren om de specifieke
pacte, geschoren bosjes

eigenschappen van het populierenbos te
waarderen.
Op de lange duur bieden andere bostypen
met een minder kunstmatig karakter zeker
een meer gevarieerde omgeving. Echter,
alleen met populieren kan in zo korte tijd
een bos worden gemaakt waarin veel valt te
beleven. Dit is met name van belang in de
directe omgeving van steden waar veel be-

zoekers zijn te verwachten. De kunstenaars, als avant-garde van de samenleving,
hebben de populieren in iedergeval al ont-

dekt.

Populieren in bos, stad en landschap
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Dankzij subsidies van diverse zijden is de prijs van dit fraaie fotoboek (formaat

2I x 21 cm), een uitgave van de Stichting Populier, vastgesteld op het uiterst lage
bedrag van / 10,-. (Inkl. B.T.'È7., ekskl. verzendkosten à 15,- per boek; f 6,25 per

2 boeken, verder volgens P.T.T.-tarieven.)
Her boek, dat in maart 1980 is verschenen, wordt u toegezonden na overschrijving
van f 15,- per boek (of f 26,25 per 2 boeken) op girorekening 11729L5 t.n.v.
Stichting Populier te I7ageningen, onder vermelding van ,,Fotoboek".
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