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- ook uit historisch oogpunr bezien - zeer interessanre gebieden van
Sint-Oedenrode ligt in het zuidwestelijk deel van de gemeenre, russen dle Hoogsuaat
en de Dommel. In vroeger eeuwen behoorde dit gebied voor her groorsre deel"tot de
hoek of herdgang Bosch en verrenhout. De kern èrvan werd gevolmd door een laaggelegen streek die zich in een boogvorm uitstrekte van het góed de Laar ror aan dá
Hulst. De eeuwen door heeft dit gebied bekend gesraan ali her Broek. Á. c. Brock,
in leven koster van de Martinuskerk, schreef rond 1830: ,,Het Broek is een laage
moerasachtige srreek, in de wintertijd meestendeels met water bezer, welke waterón
van de meer hoogere streeken na de laagtens afzakt, en eindelijk van daar door verscheidene trekslooten of kleine loopkens in de rivier de Dommel afwaterdt."
Een van de

Langs en in dit Broek lagen, en liggen nog, diverse oude goederen die genoemd zijn
naar- een hoogte of ,,donk", naar de rijke houtgroei of een andere kenÀerkende bijzonderheid uit vroeger tijd. Naar het vele hout dar er groeide werden onder andeie
genoemd: ren Houre, In den Bossche, ten verren Flout en ten Hulse. op een hoogte
of donk lagen: Stroetbolle mer de hoeve vogelsanc, Espendonk, Lichtendónk, Goeiàndonk, Craendonk, Elsdonk en Donderdonk, op welk laatste goed, naar een oude
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overlevering, het slotje Groenendael stond. Bij een weidegebied
lagen: te Laar, Cremselaar en Spreeuwelaar. Aan de zuidzijde
van het Broek vinden we nog: ter Sloegen (de Sloef), het belangrijke leengoed ten Bogarde met zijn onderleen ten Schoor,
ten Nieuwenhuizen, Coudenberch of ten \íal, en op de grens
met wat vroeger nog Oirschot was, te Laeck - de tegenwoordige
Prinsenhoef.
Voor al deze middeleeuwse goederen met hun soms veelbewogen geschiedenis heeft het Broek de eeuwen door een zeer ekonomische funktie gehad. In wat gewijzigde zin heeft het dat
voor de huidige bewoners van deze goederen nu nog.

Om de kultuurhistorische betekenis van dit gebied te kunnen
begrijpen en waarderen is het nodig te weten, hoe het zich in
de loop van vele eeuwen heeft onrwikkeld van een woest gebied

met oetoude bossen en moerassen tot het populierenland van
nu, en wat het in het leven van onze voorouders betekend heeft.

\7e kunnen nu niet ingaan op de geschiedenis van de goederen
die er liggen, hoe belangrijk en interessant dit ook zou zijn,
maar we moeten ons beperken tot de natuurlijke kern van dit
gebied: de Groene- of Broekgemeente, zoals zij in de vorige
eeuw nog werd genoemd.

Uitgifte van de Groene Gemeente
Op 30 november van het jaar 1309 bezegelde hertog Jan II van
Brabant een overeenkomst met een aantal inwoners van het dorp
Rode. Zij hadden hem 160 pond in Franse munt betaald en
kregen daarvoor een groot stuk hertogelijke grond in eeuwige
onvervreemdbare erfpacht om het gemeenschappelijk te gebruiken. De jaarlijkse pachtsom werd vastgesteld op drie pond, volgens de toen geldende munt van Tours. Zij moesten dit geld
ieder jaat op St. Remigius (1 oktober) te Rode aan de hertogelijke rentmeester betalen. Om het geld bijeen te krijgen mochten
zij een gedeelte van de grond aan derden in erÍpacht geven, tot
zekerheid en voordeel van beide partijen.
Deze ,,gemeente", zoals men toen een gebied voor gemeenschappelijk gebruik noemde, omvatte hec hele zuidwestelijk deel van
de tegenwoordige gemeente Sint-Oedenrode. Als grenzen werden
aaogegeven: Ten Hoote Uulenbraken (Villenbraken) en vandaar

in rechte lijn over de heide naar het goed Coudenberch; dan
langs de grens met Oirschot tot aan het gebied van Liempde,
waar later de Schede-eijck stond, en vandaar via de Sart (Sort)
tot aan het goed ten Hulse. Voor de rest vormde de Dommel
de grens: van ten Hulse tot aan de Hambrugge, en vandaar weer
tot Uulenbraken. De vrije herengoederen, leengoederen en een
gedeelte van de Vrijheid Rode behoorden naruurlijk niet tot de
,gemeente", maar lagen als omheinde kultuureilandjes verspreid
tussen de nog woeste gronden.
Het gebied bestond voor een gedeelte uit heide. Deze lag hoofd-

mooie leem zar. Er werd door de hertog echter één beperking
gemaakt: het eigendom, het toezicht en de opbrengst van het
hout en de eikels van genoemde bossen hield hij aan zich. Hieruit blijkt wel dat er belangrijke eikebossen stonden, waarschijnlijk van het type Eiken-Haagbeukenbos, waarvan we ror op
vandaag op stille plekjes nog vegetatieresren rerug vinden. Het
bestaan van deze bossen vinden we ook in later tijd nog bevestigd. Zo werden bijvoorbeeld in januari 1435 rond het goed
ten Huls ongeveer 500 zware eiken verkocht, waarbij één van
de voorwaarden was, dat bEnen die voor de borst met twee
handen omvat konden worden moesten blijven staan.
Inbeslagname en tweede uitgifte van de Groene Gemeente
Ruim anderhalve eeuw werd de gemeenre in alle rust door de
bewoners gebruikt. Een zekere vorm van inflatie was ook in die
tijd al geen onbekend verschijnsel. De ,,scamele luyden" van
Rode hadden daar echter - volgens hun eigen verklaring - geen
verstand van. Bij een controle door de hertogelijke renrmeesrer
1n 7464 bleek, dat zij hun jaadijkse erfcijnzen nog steeds betaalden volgens de koers uit het begin van de I4e eeuw. Bovendien kende niemand nog het bestaan van de brief van hertog
Jan uit 7309. Waarschijnlijk had een of andere heer bij zijn
vertrek naar 's-Bosch de brief meegenomen, wanr veel later zou
hij in een particuliere verzameling weer opduiken.
Het gevolg was dat de groene gemeenre door rentmeester Jan
van Olmen in beslag genomen werd. Een beroep op het gewoonterecht maakte op Philips de Goede niet de minste indruk.
Pas in 1468 kregen de inwoners van Rode de gemeente weer
terug, maar niet na opnieuw 150 Rijnsgulden als koopsom voor
de erfpacht betaald te hebben.
in de brief van Karel de Stoute, waarin dit alles uitvoerig staat
beschreven, staan een paar belangrijke punten, die mede aanleiding zijn geworden rot her onrsraan van het beeld dar dit gebied nu vertoont. De mensen die hier op de verspreid liggende
hoeven woonden kregen het recht om rond hun erven, tot 40
voet diep in de gemeente, eiken of andere bomen te planten.
Zij mochten die bomen tegen betaling van een bepaalde belasting, de houtschat genoemd, ook zelf kappen. De bossen werden
niet meer gereserveerd en de eikels werden voortaan gemeenschappelijke bezit. Verder werd toegestaan om door de gemeente ,,straten" aan te leggen: ,,lantstfaten, moelenwege, kerckgange,

de nodige driften (dreven) voor het vee, en voetpaden". Deze
wegen moesten altijd voor iedereen open blijven. Ook langs
deze straten mochten bomen geplant worden, maar zo, dat niemand er last van had en de boer er mer zijn kar kon rijden en

zakelijk ten zuiden van de Hoogstraat en komt later voor als
,,'t cleyn heyken", in tegenstelling tot het grote heidegebied aan
de overzijde van de Dommel. De rest werd omschreven als
,,droge en natte gronden" - een geijkte term uit die tijd - en
enige weilanden in de bossen: de Borne, Mijle en Hapoert. Het
bos de Borne moet gezocht worden in het westen, waar nu de
Boskant en de Scheeken (van Schede-eijck) liggen. De Mijle
vormde het middengedeelte van het Broek, van Verrenhout tot
aan de SloeÍ. De Hapoert of Hapert lag rond de tegenwoordige
Diependaal, waar nu nog een weiland de Hapert ligt. Het geheel moet een imposante wildernis geweest zijn met moerassen
en elzenbroek, omzoomd door eeuwenoude eiken.
De gemeente werd in erfpacht gegeven aan de mensen die
binnen genoemde grenzen woonden, of er in de toekomst zouden wonen. Zij mochten haar voortaan vrij gebruiken om er in
onderlinge afspraak hun vee te laten gÍazen, om er turf en heiplaggen te steken, hout te sprokkelen eÍr stenen te bakken, want
men had al ontdekt dat hier dicht onder de oppervlakte zeer
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keren. Door de talrijke goederen die rond de gemeente lagen,
is deze bepaling een van de oorzaken geworden van het ontstaan van het spinnewebachtige wegenpatroon dat hier nu nog,
zij het wat gestroomlijnd, teÍug te vinden is. Ook het recht van
voorpoting bestaat nog en er wordt nog steeds gebruik van gemaakt. Daardoor zijn alle wegen rustieke populierenlaantjes en
lijkt het gebied meer op een wandelpark dan op een boerenland.
Betekenis van de Groene Gemeente
De vroegste wat meer gedetailleerde gegevens over het gebruik
van de groene gemeente zijn te vinden in de ,,Jaergeboden", opgesteld door ,,Borgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Vreyheyt St. Oeden rode" in 1610. Het gros van deze verordeningen
is al veel ouder en is overgenomen uit vroegere jaargeboden,
waarvan echter geen afschriften meer bewaard zijn. Bijna de
helft van deze ruim 50 geboden handelt over het gebruik van
de gemeenschappelijke gronden, wel een bewijs hoe belangrijk

zij waren. Uir deze jaargeboden, aangevuld met talrijke tussentijdse verordeningen die staan opgetekend in de Resolutieboeken van de schepenen, kunnen we ons een beeld vormen over
het uiterlijk en de ekonomische betekenis van de Groene- of
Broekgemeente in die tijd. Daarnaast beschikken we over een
aantal gegevens van A. C. Brock, die de groene gemeenre nog
in vol bedrijf heeft meegemaakt. Uit deze bronnen sramr de
volgende summiere samenvatting, waarin we ons beperken tot
de ,,voortbrengsels" van de Groene Gemeente.
Houtgewassen

Tijdens <ie tachtigjarige oorlog werd Sint-Oedenrode meerdere
keren verwoest. De wederopbouw van de overwegend houten
huizen heeft wel het definitieve einde betekend van de kostbare
eikenbossen in en rond het Broek. Nieuwe aanplant bestond
steeds minder uit eiken. Het duurde te lang voor zulke bomen
kaprijp waren. Brock konstateerde dan ook rond 1800, dat het
eikenhout hier zeet schaars geworden was. Ook in zijn tijd werd
het nauwelijks meer aangeplant ,,want één eikenboom heeft
meer dan een eeuw, ja somtijds wel twee of meer honderde
jaren nodig tot zijne volkomene wasdom". In plaats daanan
werden op de gemeente voornamelijk wilgen, espen, abelen zogenaamde witbomen

-

en essen aangeplant; de laatste soort

vooral langs de waterkant ,,om het water zijne uitkrabbelingen
van den grond of oevers te beletten". Op de meer zandige plaatsen werden al vroeg wat dennen aangeplant. Als een in her wild
voorkomende boomsoort noemde hij o.m. nog de wilde kersenboom ,,met lekkere roode en zwatte vrugten".
De eik werd verwerkt tat zv,taat timmerhout; de eikeschors werd
tot run gemalen voor de bereiding van leer; de eikels dienden
als bijvoer voor varkens.
De den werd gebruikt als timmerhour en men zaagde er, evenals van de populier of esp, planken van. De populier werd ook
gebruikt als klompenhour, maar voor dir doel ,,was het voze
wilgenhout beter - hiervan maakte men de beste en duurzaamste klompen".
De wilg kwam ook voor als knorwilg, waarvan de rijzen werden
gebruikt als erwtenstokken. Brock ,,merkte in deze boomsoort
aan, dat hij gewillig op allerlei gronden wil wassen en dat hij
levend blijft en rijzen levert, aI zijn al zijne ingewanden vergaafi, en al is er niets meer over dan een deel der schors". Het
hout van essen en kersen werd gebruikt voor het maken van

SPreeauelen,

korven gevlochten werden; en het reephout, dat door kuipers
gebruikt werd. Het overige hout, zoals els, berk, vlier, haagbeuk
e.a., diende voornamelijk tot brandhout. De els had nog een
bijzondere betekenis, want hiermee kon men rode pannen en
plavuizen blauw branden, terwijl het ook bij voorkeur gebruikt
werd in smederijen, daar het ,,schoone koolen" leverde.

Tnd
Uit meerdere verordeningen blijkt dat er vroeger in het Broek
ook geturfd werd. Twee dagen per jaar werd daartoe verlof gegeven tegen betaling van enig turfgeld. De meeste turf werd
echter gestoken en gebaggerd (gemoerd) in de uitgestrekte
Everse beemden bij de Haag (Moerkuilen) en bij de Zandhoeven (Hazenputten). Van hieruit werd bijna het hele dorp van
turf voorzien. De hoeveelheid turf die in het Broek gewonnen
werd, heeft - zeker in later tijd - niet veel betekend.
Leem

Belangrijker dan turf was hier de leem.

Hij

diende ,,tot het ma-

ken van moppen of steenen voor het bouwen van huizen, en
van vloerstenen of plavuizen, die men hier van het leem vervaardigt en in ovens bakt. Ook wordt het leem in plaats van
kalk gebruikt tot het bouwen van geringe huizen; ook om gelookte wanden aan geringe boerenwoningen, schuuren, beestenstallen enz., daarmede te besuijken en digt te maken - om vaste
en harde dotsvloeren te maken, en tot veel meerder gebruiken".
Verordeningen om de leemkuilen niet vlak langs de wegen te
graven en ze na gebruik weer dichr te maken, zorgden ervoor
dat het geen bende werd. Men was in deze zeer zuinig op de
gemeente. De stenen die hier gebakken werden, waren uitsluitend bestemd voor eigen gebruik. Iedere uitvoer naar buiten was
sueng verboden. Op het stenen bakken in het Broek stond een
kerkelijke belasting, een soort tiende. Van iedere tienduizend
stenen die in de broekgemeente gebakken werden, moesten er
duizend van de beste aan de parochiekerk geleverd worden. Zij
werden op ,de kerckhoff" opgeslagen als reserve voor eventuele
reparaties aan de kerk. Dit gebruik moer ontsraan zijn op het
einde van de 14e eeuw, toen de St. Maartenskerk als een van de
eerste, geheel uit bakstenen werd gebouwd. Ongeveer 40 jaar
later volgde de knoptoren met zijn massieve muren van ruim
twee meter dikte. De ,,steeoovens" moeten in die jaren wel op
volle kracht gewerkt hebben.

stoelen.

lVeilanden

Van het struikgewas langs slootkanten en op moerassige plaatsen in het Broek, dat meestal om de vijf jaar tot takkebossen,
boon- en erwtenstaken of. ijzen werd gekapt, noemde Brock

De weidegronden vormden ongetwijfeld al vanaf het eerste begin het belangrijkste onderdeel van de broekgemeente. Hier kon
men tegen een kleine vergoeding vanaf april tot oktober zijn
vee laten gÍazei, nadat het eerst gebrandmerkt was. Verorde-

afzonderlijk: het paapenhout, waarvan de schoenmakers houten
pennen maakten; het wervelenhout, dat gebruikt werd om sporten van ladders te maken; het twijgenhout, waarvan manden en

ningen mer hoge boeten regelden het gebruik en trachtten misbruik zoveel mogelijk te voorkomen, want er waren altijd men-
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sen die om geldelijk gewin allerlei regelingen probeerden te
ontduiken en zeifs vee van vreemden binnensmokkelden, tot
nadeel van de gemeenschap.
Op de weiden werden toegelaten: koeien, kalveren, paarden -en
varkens, als deze laatste tenminste een ring in de neus hadden
om wroeten te voorkomen, en een juk om de nek, zodat zij zich
niet door de omheiningen konden wringen. Bovendien mocht
iedere gerechtigde drie ganzeÍL op de gemeente houden, ,,twee
ganssen en eenen gent". Schapen werden in het weideseizoen
niet toegelaten, wel tussen oktober en maart, wanneer het vee
binnengehouden werd of - in oktober - aan de spurrie stond.
Het voordeel van deze gemeenschappelijke weiden bestond hierin, dat de (pacht)boer behoorlijk wat vee kon houden en ziin
,,eigen" land voor een groot deel kon benutten voor het telen
van veldvruchten: rogge, gerst, haver en boekweit, met daarnaast wat vlas, rapen en tuingewassen.
De weiden van de Groene Gemeente waren goed. De lage ligging, de aanwezigheid van leem en een van nature vruchtbare
bovenlaag waren daar oorzaak van. Van bemesting van deze
weiden wordt nooit gesProken. Zij bestond blijkbaar alleen uit
de mest van het vee dat er graasde, en die dan ook op de gemeente moest blijven: niemand mocht hier ,,mest rapen". Af en
toe wordt ook gesproken over de aanwezigheid van hooi- of
blauwgraslanden in de moerassige delen van het Broek. Door
ontwatering: het uitgraven van natuurliike beekjes en de aanleg
van enige treksloten, heeft men al vroeg geprobeerd het weidegebied zoveel mogelijk uit te breiden, ten koste van deze hooilanden.

Ontstaan van het Populierenland
Toen op het einde van de 18e eeuw de klompenmakerij als
huisindustrie in opkomst kwam en rond 1780 de canadese populier werd ingevoerd, betekende dit voor de Groene Gemeente
het begin van een nieuw aanzicht. - Het eens welvarende dorp

was dór de tachtigjarige oodog en daarna door hoge belastingen, waarbij van tijd tot tijd nog de zware oorlogsschattingen
kwamen van Franse legers, geheel uitgeput. De bevolking was
arm en zeer z;uinig geworden. Velen konden de kost niet meer
verdienen voor hun dikwijls kinderrijke gezinnen. Toen de
weverij als bijverdienste verdween, kwam de klompenmakerij
daarvoor in de plaats. Het gevolg daarvan was, dat bij de voorpoting steeds meer populieren werden aangeplant. De stormen
van 1800 en 1801 hebben daatbij nog wel een handje geholpen.
Brock schreef daarover: ,,Den p november 1800 woei er zoo
eene geweldige orkaan, welke geen weerga in hevigheid kende. . . meer dan de helft der boomen en houtbosschen werden
er door ter neer geveld". In de novemberstormen van het iaar
daarop leden ,,de geboomtes weer zeer aanmerkelijke schade".
Na die tijd is het Broek langzaam een populierenland geworden.
MorgensoP.

Het Broek bleef ook in de vorige eeuw een gemeenschappelijk
bezit. Nog in 1822 en 1877 werden zogenaamde ,,schutreglementen" uitgevaardigd, die het gebruik van de gemeenschapsgronden regelden. De aftakeling was toen echter al in volle
gang. In 1847 was het Broek door ,,ontginningen" zo ingesloten
geraakt, dat de banhekkens verplaatst moesten worden, anders
kon men het vee niet meer loslaten, zonder anderen schade te
doen. Moerassige stukken werden door de gemeente Sint-Oeden-

rode in het kader van werkverschaffing ontgonnen en beplant:
men groef er sloten door, gooide het lemige zand op tot walletjes en plantte daarop kanadapeuten. Geldgebrek bij de vroede
vaderen was ootzaak dat, met goedvinden van de inwoners, door
de omliggende goederen van tijd tot tiid stukjes van de gemeente konden worden aangekocht, die dan ingegraven werden, dat
wil zeggen: met een sloot omgraven, waarlangs hakhout of ook
wel kanada's werden aangeplant. Op de duur is zo een groot
deel van het Broek in grotere of kleinere stukjes van de hand
gega ÍL en ontstond de sterke verkaveling in onregelmatige en
soms zeer kleine perceeltjes die we hier nu nog terug vinden.
Het geeft dit gebied zijn eigen bekoodijkheid. Vele natte stukken, beplant met kanada's, waar soms een rijke ondergroei voorkomt van planten die het vededen nog niet ontrouw ziin ge'
worden (gele dovenetel, eenbes, gulden boterbloem, bergvlier en
vele andere), zijn nog steeds gemeente-eigendom.
In 1855 werd een eerste aanslagje gepleegd op de broekgemeente, dat op de duur niet geheel zonder gevolgen is gebleven. Er
werd toen een nieuwe grindweg aangelegd door een gedeelte
van het Broek. De weg kennen we als een deel van de Boskantse
weg vanaf de Roskam tot aan de Donderdonck. Nog niet lang
geleden is daar een kunstmatige nederzetting ontstaan, de huidige Boskant.
De meeste middeleeuwse goederen die al in het begin genoemd
zijn en waarvan sommige reeds dateren uit de lle eeuw, zijn
hier nog aan:wezig in de vorm van grote hoeven. Enkele daarvan, zoals ter Sloegen en ten Schoor, zijn uitgegroeid tot kleine
buurtschapjes. Andere liggen er nog zoals voorheen. Een van de
typische kenmerken van deze oude herengoederen is de aanwezigheid van oude, nog weinig verkavelde, esgronden. De meeste
zijn nu met gras begroeid, maar vroeger waren ze ieder jaar bedekt met wuivende korenvelden. Áanhoudende bewerking en
verrijking met potstalmest heeft ze in de loop van vele eeuwen
hoog en bol gemaakt. Op sommige van deze plaatsen proeft
men nog de middeleeuwen. Als typische voorbeelden van nog
weinig geschonden gebieden wil ik hier noemen, ten zuiden van
het Broek: het goed ten Hout, de Schoorse hoef en ten Bogarde,
Vernhout en ten Nieuwenhuizen, midden in het Broek: de
Goeiendonk; ten noorden ervan: Stroetbolle, nu meestal Vogelenzang genoemd, Kranendonk of Kraanhorst, de St.-Paulusgasthuishoeve en in het uiterste noordwesten de Fratershoef,
eens het vrije goed ten Huls.
Goeiendonh.
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Vernhout toen in het bezit waren van een bepaalde familie-clan,
afkomstig van een oude Rooise stam.
Nog niet lang geleden werd her vermoeden bevestigd, dat op
ten Bogarde al heel vroeg een srenen slotje stond, omgeven door
een slotgracht die gevoed werd door een beekje dat langs het
goed stroomde. Dikke muren van de fundamenten van dit slotje
werden enige jaren geleden geraakt bij de bouw van een nieuwe
stal. Van de vroegere slotgracht is nog een gedeelte over en ook
het beekje leeft voort als een wat kronkelende sloot, die sinds

1591 de scheiding vormr tussen de Oude- en de Nieuwe

:.it,:.'t ls-gronden
t.),t-tl.tt Hoogte

Ten Bogarde en de Goeiendonk
Ter illustratie laten we hier een korte omschrijving volgen van
twee van deze goederen: ten Bogarde, v/aarover nog talrijke historische gegevens voorhanden ztjn en de Goeiendonk, waarvan

nauwelijks iets bekend is. Zelfs Brock ging

in

zijn beschrijving

van gebouwen en boerderijen dit goed stilzwijgend voorbij.
Het dorp had vroeger ten zuiden van de Dommel twee uitvals\Megen: de Liempdseweg langs het Dommeldal, en in zuidwestelijke richting de Lonijsstrate (Leunestraat) die volgens een oude
kaarr door een ,,voorr" in het Broek het dorp verbond met de
buurtschap Verenhout. In dir zeer afgelegá Verrenhout lag
rond de Hoogstraat een heel nest oude goederen bijeen, viei
leengoederen en drie cijnsgoederen, zo genoemd omdat er een
of andere oude lasr of cijns op rustre. De loopafstand van her
ene goed naar het andere bedroeg nauwelijks vijf tot tien minuten.

Ten Bogarde waarroe ook ten Schoor behoorde, vormde de
grootste bezitting. Het eerste bericht over dit goed in het begin
van de 14e eeuw laat weren, dat hertog Jan III het als een
Rooi's leengoed in leen gaf aan de edelman Arnt vanden Broeke. In 1356 werd het zelfs een heerlijkheid onder Rutgher Model (Dicbyr), ook wel Rutgher vanden Bogarde genoemd. In
L358 gaf hij het aan zijn zoon Gheerr, die het verkocht aan zijn
neef, de Bosschenaar Jacob Tyt of Coptiten, terwijl ten Schoor
bij die gelegenheid als onderleen van ren Bogarde geschonken
werd aan Arnt vanden Broeke, kleinzoon van de reeds genoemde Arnt. Itr7e hebben zeer sterk de indruk dat al de goederen op

Bogaard, waarin het goed toen verdeeld werd. Aardewerk dat
hier een paar jaar geleden werd gevonden, dareert uit de 1le
eeuw- de tijd waarin de buurtschap waarschijnlijk haar begin
vond in een domaniaal- of herengoed. (Zie Heemschild: jrg. 5,
nr. 4; jrg.7, m.4)
In de oudste omschrijving van ren Bogarde rond 1400 sraar, dat
tot het goed behoorden acht bunder land ,,soe ackerlant soe
heylant" en 13 bunder broekland, gelegen russen ren Schoor, her
Broek en ten Vernhour. De acht bunder land zijn nog te herkennen in de grore hoge es bij dit goed, en als er nu koren
stond in plaats van gras, dan was de middeleeuwse toestand hier
nog compleet.
In de 13 bunder broekland ten noorden van het akkergebied,
lag en ligr nog de Goeiendonk. Historische gegevens beperken
zich tot zeldzame vermeldingen, zoals b.v. in L423 van een stuk
land ,,die Zagestellinge op die Guedendonc". - Een ,,zagestellinge" was een houten konstruktie die men bouwde aG men
bomen tot planken moesr verzagen. \Vat geschreven bronnen verzw€gen, vertelt ons in dit geval de
oude perceiering van dit gebied, die zeer duidelijk de middeleeuwse afkomst van dit goed verraadt. De hoeve, vroeger mer
een gracht omgeven, ligt nog eenzaam langs een zandstraat die
nu Goeiendonk heet. Achter de hoeve ligt de hoge es, her oude
akkerland, omgeven door een krans van dalende percelen. In
later tijd zijn op de rand hiervan een vijftal hoeven onrsraan,
die echter het oorspronkelijke goed vrijwel intakt gelaten hebben.

De Goeiendonk is het mooiste voorbeeld dat in Sint-Oedenrode
nog-bestaat van een middeleeuws goed, dat zich met de es op
de donk als middelpunr in her broekgebied ontwikkeld heefi.
Een verre herinnering aan de oude eikebossen, die hier eens
stonden, vormen nu de kanada's die niet alleen de wegen, maar
ook, in plaats van heggen, de oude percelen omzomén en het
gebied van Goeiendonk tot een van àe mooiste plaatsen in her
Broek maakt.
rVe mogen er niet aan denken, wat er met
dit alles zou gebeuÍen, wanneer hier ruilverkaveling en wegenaanleg op losgelaten
zouden worden.
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De zwarte populier, het behoud van een inheemse soort t)

Samenvatting
Populus nigra L., de inheemse zwarte populier is een soort die
in Nederland nog maar weinig voorkomt. Tot voor kort was de
belangstelling voor deze boomsoort alleen aanwezig bij de veredelaars, die hem als kruisingspartner gebruikten. De laatste tijd
is er echter een stijgende belangstelling bij de landschapsbouwers in het westen van ons land en ook bij de natuurbeschermefs.

Ter ondersteuning van de mening van enkelen, dat de zwatte
populier tot onze oorspronkelijke inheemse flora behoort, werd
een uitbreiding van de inventarisatie gemaakt, waarbij talrijke
nieuwe vindplaatsen werden aangetroffen. Ook werd een studie
gemaakt van de verspreiding van de verschillende groeiplaatsen
in Nededand en van de samenstelling van de begroeiing. Deze
werden middels literatuurstudie vergeleken met die van andere
gebieden van Europa. Tenslotte werden waarnemingen gedaan
over het karakter van deze boom als pionier. Hieruit bleek dat
Populus nigra tot de natuurlijke boomflora van Nederland behoort.

Daar dit onderzoek werd verricht in het kader van een doktoraalstudie voor de Afdeling Nauurbehoud en Natuurbeheer van
de Landbouwhogeschool, werd veel aandacht besteed aan de
mogelijkheden om deze soort, ook in natuurgebieden, voor Nededand te behouden.
Medewerking werd verleend door ir. J. J. M. Otten van de

Duinwaterleiding te 's-Gravenhage bij het doen van onderzoek
in de Haagse duinwaterleidinggebieden en door ir. J. F. Vol-

terson van het Bosbouwproefstation te tVageningen, die het
onderzoek begeleidde.

I

Doel van het onderzoek
in ons land sinds tientallen jaren en op steeds grotere
schaal hybride gebruikspopulieren worden aangeplant, bestaat
al enige tijd het vermoeden dat de van nature in Nederland
voorkomende zwarte populier, Populus nigra L., als gevolg hier-

Daar

van steeds verder in aantal wordt teruggedrongen.
In het onderhavige onderzoek is geuacht een indruk te verkrij-

gen van het voorkomen van Populus nigra

in Nederland, zijn

natuurlijk milieu en huidige groeiplaatsen. Centraal staat in
welke mate P. nigra in Nededand aan het verdwijnen is vanwege het steeds zeldzamer voorkomen van zijn natuurlijke
standplaats, het ontbreken van natuurlijke verjonging en de tot
voor kort van houtteeltkundige zijde betrekkelijk geringe belangstelling voor de boom. Ook het nagaan van de mogelijkheden tot behoud van de soort in en buiten natuureservaten
was één van de belangrijkste doeleinden van

dit

onderzoek.

2

Opzet van het onderzoek
eerste instantie werd aan de hand van de bestaande inventarisaties en een literatuurstudie een indruk gevormd, waar Populus nigra in Nederland voorkomt, welke standplaatsen hij
heeft en in welke plantengemeenschappen hij voorkomt. Vervolgens werd in het veld nageg an of P. nigra nog in zijn na-

In

tuurlijk milieu voorkomt en zich daar doot middel van generatieve en/oÍ vegetatieve vermeerdering kan handhaven. Hiertoe
werden in 1972 en 1973 verschillende rondreizen gemaakt langs
de rivieren Rijn, IJssel, Maas en TTaal en in de duinstreek langs
de kust. Het onderzoek in de duinen werd vooral verricht in de
Haagse watedeidingduinen, maar strekte zich ook uit tot andere
duingebieden, zoals Kennemerduinen, de duinen bij Castricum

t;

Ned. Bosbouw Tijdschrift, 1974, nr. 46, pag,. 200,

en die op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden en het eiland
Schiermonnikoog. Hierbij werd gebruik gemaakt van de bestaande inventarisatie van Ifolterson (1!6i), die werd
^angevuld met nieuwe groeiplaatsen. Tenslotte werd nagegaan
of
P. nigra in beschermde natuurgebieden voorkomr en zo nier,
welke maatregelen genomen zouden moeren worden om dit te
bevorderen.

3

Het behoud van een bedreigde soort
bij iedere plant, die met verdwijnen bedreigd wordt, kan
men zich ook bij de zwarte populier afvragen, waarom deze
Zoals

peppel behouden moer worden. Motieven voor het beschermen
van eefl sooft kunnen o.a. zijn:
inheemse karakter van de plant;
- het
de esthetische waarde van de boom;
- het behoud van natuurliike genenbronnen voor kruisings-

-werk.

Voor Populus nigra gelden deze motieven alle drie.
Naast de ratelpopulier, Populus remula L., en de grauwe abeel,
Populus x canescens (Ait.) Sm. - en mogelijk ook de witte
abeel, Populus alba L. - is de peppel, Populus nigra L. de enige
populier die inheems is in Nededand. Áan het inheemse karakter van de zwarte populier wordr nogal eens getwijÍeld, o.a. zeer
recent nog door Sipkes (1973), die op grond van Ellenberg
Q963) konkludeert dat de mens wel een rol gespeeld zal hebben bij de vestiging van de soorr in ons land. Populus nigra is
echter wel degelijk een inheemse soorr en wel om de volgende
redenen:

Tijdens het onderzoek - en ook in de literatuur is dit terug
-te vinden (\Tolterson,
196I) - bleek dat ondanks de sterke te-

ruggang van de zvraÍte populier er een zeer grote vormenrijkdom binnen de soort aanwezig is.
Restanten
de belangrijkste associatie waarin Populus ni-gra voorkomt, van
nl. het Saliceto-Populetum werden een veerrigral
jaren geleden nog gevonden en beschreven door Meyer Drees
(1936).
Het blijkt dat de zwarte populier zeer goed is aangepast aan
-de Nededandse
klimatologische omstandigheden. Het voorkomen van de soort tot op enkele honderden merers van de zeereep is hiervan wel her meest sprekende voorbeeld. De Deen
Muhle Larsen (mondelinge mededeling, 1973) spreekt in dit
verband zelfs van ,,landrassen". in België onderscheidde hij een
ander landras dan in Nederland.
De zw^tte populier wordt in Nederland voornamelijk ge-vonden langs de grote rivieren en in
de duinen, en slechts sporadisch ver daar buiten. AIs Populus nigra alleen maar aangeplant zou zijn en vanuit Midden-Europa naar hier gebracht, dan
zou de soorc veel regelmatiger over het land verspreid voorkomen.
De esthetische waarde van de zwaÍte populier komt vooral on-

der de solitaire bomen tot uiting. Daaronder zijn zeet fnaie
exemplaren, en in sommige delen van het land - met name
langs de IJssel - wordt plaatselijk het karakteristiek van het
landschap mede door de zwarte populieren bepaald. Bij de diverse hybridepopulieren, die op grote schaal voor de houtproduktie zijn aangeplant, ligt het aksent op snel groeiende bomen
met rechte starnmen. De zwarte populieren vormen hierop vaak
een uitzondering. De habirus van de boom is meestal veel minder regelmatig en de kroon is meer vertakt en dichter bebladerd,
dan dit bij de hybriden het geval is (foto 1).
Het belang van het behoud van de zwarte populier als genenbronnen voot kruisings- en selektiedoeleinden werd aan het

j2
Foto

1

Populas nigra

bij een boer-

derij aan bet Zwarte Ilater. Reslá,tteil !6n het oorspronkelijke bos
Iinks op de uoorgrond.

eind van de jaren vijftig reeds door het Bosbouwproefstation
onderkend. Door \Wolterson (1961) werd toen een onderzoek
gedaan naar het voorkomen van P. nigra in Nederland, met het
doel daartoe geschikt materiaal te verzamelen voor vetedelings-

werk. Het bij elkaar zetten van een aantal zwarte populierenklonen is een mogelijkheid voor het behoud van een zo breed
mogelijk genenspektrum. Men streeft hierbij naar een minimum
aantal van 150 klonen (gegevens Bosbouwproefstation). Het beschermen van de soort op zijn oorspronkelijke standplaats - in
het stroomdalgebied van de grote rivieren - verdient echtet,
mits er voldoende mogelijkheden zijn tot natuurlijke verjonging,
de voorkeur. Het behoud van genenbronnen wordt momenteel
allerwegen (UNESCO, 1968; U.N. cont.,1972; IUFRO \7orking party, 1972) als een belangrijk argument gehanteerd. Door
\Tolterson werd in 1972 ten aanzien van de teelt van Pinus
sylvestis in Nederland nog gewezen op het belang van inheemse klonen voor kruisingsdoeleinden, waarbij hij het tevens wenselijk achtte om over een zo breed mogelijk assortiment te kunnen beschikken.

4

Het geslacht Populus en de soort Populus nigra L.
Samen met het geslacht Salix behoort het geslacht Populus tot
de familie der Salicaceae.
Het geslacht Populus wordt onderverdeeld in vijf sekties, waaÍvan twee in Nederland inheems zijn. De zwarte populieren,
waaronder de inheemse variëteiten van Populus nigra L. behoren tot de sektie Aigeiros. Populus tremula, Populus canescens
en Populus alba behoren tot de sektie Leuce. De sektie Aigeiros
is voor de populierenteelt tot nu toe het belangrijkste. De meeste kultuurklonen - meestal hybriden - zijn door kruisingen en
selektie van soorten uit deze sektie voortgekomen. Een andere
parrner waaruit deze hybriden ontstonden, die dus ook tot de
sektie Aigeiros behoort, is de Populus deltoides Marsh, uit oos-

telijk Noord-Amerika en Canada. De eerste hybriden die uit
deze beide soorten ontstonden werden op grote schaal geteeld.
In de praktijk werden de verschillende kultivars die in de handel kwamen samengevat onder de naam Canada populieren.
later werd deze historisch en geograÍisch oniuiste naam veranderd in Populus x euram€ricana met toevoeging van de naam
van de kultuurvariëteit. Bekend zijn van deze oude klonen 'Robusta', 'serotina', 'Marilandica' en 'Gelrica'. Bij de zwarte popu-

lieren zelf kunnen we als kultuurvariëteit o.a. onderscheiden de
Italiaanse populier, Populus nigra 'Italica'. Deze Italiaanse populier onderscheidt zich van de bij ons inheemse zwarte populier
door zijn fastigiate groei. De takken die aan de stam ontspringen en op enige afstand van de stam omhoog groeien, geven de
boom een bezemachtig voorkom€n.
De inheemse zwarte populier is aan de volgende kenmerken
gemakkelijk te herkennen en wat vooral belangrijk is, te onderscheiden van de diverse hybriden.

Habitus: Aan de voet van de oudere bomen kruisen de bastplaten volgens een netvormige struktuur. In een later stadium
van deze door dilatatie ontstane struktuur zijn de dan ontstane
bastscheuren oranje gekleurd. Het jongere gedeelte van de stam
vertoonc meestal nog geen dilatatie; de gladde bast is hier vuilwit van kleur.
Scheuten: Deze zijn rond en glad, soms heel licht gegroefd;
alle hybriden met P. deltoides hebben daarentegen duidelijke
lijsten. De kleur van de scheuten is grijs tot geel, in de winter
strogeel. De op de bast aanwezige lenticellen zijn rond tot
ovaalvormig, maar zíjn beslist niet als sttepen aanwezi.g.

Blad:

De vorm van het blad is afhankelijk van het tijdstip vao
uitkomen en van de plaatsing op de tak; toch is de vorm over
het algemeen ruitvormig. Bij de bladeren, die aan de hoofdscheuten in het voorjaar worden gevormd, ontspringt bij het
middelste blad het eerste paar grote zijnerven direkt aan de voet
van het blad. De kliertjes aan de bladvoet zijnbij normale groei
niet ontwikkeld.
Verd,ere bijzond.erbed.en: De bractea van de zwarte populier
zijn veel kleiner en minder vertakt dan die van P. deltoides en
de hybriden en vertonen bovendien een donkerbruine rand.
Aan bovengenoemde kenmerken kan men in de praktijk vrij
gemakkelijk bepalen of men met een echte zwarte populier te
doen heeft, of met een hybride. Uiteraard bestaan er ten gevolge
van genetische differentie en standplaatsverschillen afwijkingen
binnen de soort.

Tot slot moet nog een kenmerk genoemd worden dat in
praktijk veel gebezigd werd en dat de entomoÍauna van

de
de
boom betreft. Op de zwarte populier komen een aantal soorten
luizen voor, die op de jonge scheuten en het blad gallen vormen.

t5
Het betreft hier vertegenwoordigers van het geslacht Pemphigus. De gallen op de scheuten en de bladsteel kunnen de vorm
hebben van een beursje of spiraalvormig zijn, het betreft hier
dan Pemphigus bursarius Linnaeus (beursje), of Pemphigus spirothecae Pass en Pemphigus protospirae Licht (beide vormen
spiraalvormig). De op de bladschijf gevormde gallen worden

o.a. verootzaakt door Pemphigus filaginis Fonsc. Volgens D.
Hille Ris Lambers (mondelinge mededeling, 1973) beperken
deze luizensoorten zich uitsluitend tot Populus nigra L. en zijn
kultuurvariëteiten, en tot de hybriden met Populus laurifolia
Ledebour. Tot deze hybriden, die slechts op beperkte schaal in
ons land zijn aangeplant, behoorr o.a. Populus x berolinensis
Dippel. Op de betekenis van het voorkomen van deze luizen
op de zwarte populier wordt later nog teruggekomen (zie onder 8).

Er bestaan uiteraard nog meer determinatiekenmerken die voor
het bepalen van de soort gebruikt kunnen worden. In de literatuur wordt hiervan uitvoerig melding gemaakt, Boom (1968),
Heukels (1968) en \Tolterson (1961).

5

van de IJssel. Hoe dichter de vegetatie is en hoe hoger de bank
wordt, des re fijner materiaal wordt er afgezer. Met zijn betrekkelijk vlak wortelstelsel en zijn vermogen tot het vormen van
vloedwortels, draagt de zwaÍte populier er toe bij dat nieuwe
sedimenten worden vastgehouden.
I7anneer als gevolg van verdere stÍoombedverlegging en voortgaande sedimentatie, het nieuw gevormde land steeds hoger
komt te liggen, kunnen ook andere vegetatietypen zich vestigen.
Het hieronder volgende moge dit verduidelijken.

Ten gevolge van stabilisatie van verschillende faktoren,

zoals

grondwaterstand en sedimentatie, neemt de dynamiek af en verandert het ,,\Teichholz-Auen" in ,,Hartholz-Auen". Men spreekt
van ,,\Teichholz-Auen" als het terrein binnen het bereik van

het grondwater ligt en nog regelmatig overstroomd wordt. Bij
de ,,Hartholz-Auen" vindt deze overstroming nog slechts incidenteel plaats (Ellenbery, 1963).
êo

Het verspreidingsgebietl van de soort

Het natuudijk verspreidingsgebied van Populus nigra L. strekt
zich uit over N7est-, Midden- en Oost-Europa alsmede Centraalen Voor-Azië. Zie hienoor ook het verspreidingskaartje dat
onrleend werd aan Houtzagers (1954). Als gevolg van verschillende faktoren, waarop later in punt 7 nog nader zal worden
ingegaan, neemt het aantal standplaatsen van de zwarte populier
in'ilflest- en Midden-Europa sterk af.
0
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De natuurlijke standplaats van Populus nigra
De zwarte populier behoort tot de typische rivierbegeleidende

qa

soorten. In het zich steeds wisselende stroomgebied van de rivier

4c

vindt hij een optimale standplaats. In het Europa van een honderdtal jaren terug werd de boom dan ook regelmatig aangetroffen in vegetaties van het suoomdalgebied van rivieren als
Rijn, Donau en Po.
Evenals vele andere populieren is ook P. nigra een lichthoutsoort. Hij geeft de voorkeur aan een wat rijkere jonge bodem
met een niet al te lage pH. Deze faktoren gekomÈineerd met
een wisselende grondwaterstand en een bodem die gekarakteriseerd wordt door afwisselende laagjes sedimenten zand en klei,
vormen uitstekende groeiplaatsomstandigheden voor P. nigra.
De dynamiek is een belangrijke faktor in dit milieu. Op de natte bodem, waar nog aanvoer van nieuw materiaal plaatsvindt,
kan het zaad van de zwarte populier zeer goed kiemen. In die
gebieden waar nog echte Auenwald-vegetaties zijn, kunnen we
P. nigra als pioniersoort aantreffen. Onder deze ,,uiterwaardvegetaties" wordt verstaan de spontaan ontstane bossen op rivieraanslibbingen, die binnen het bereik van het grondwater
liggen en periodiek overstroomd worden. Áfhankelijk van de
stroomsnelheid van de rivier worden gtint, zand en klei afgezet.
Meestal gebeurt dit aan de binnenkant van een rivierkromming,
daar waar de stroomsnelheid relatief het geringst is. Hier worden in eerste instantie grintbanken gevormd. Bij zeer lage waterstand komen deze banken boven water te liggen. Al spoedig
kan zich hier dan de eerste vegetatie vestigen, waaronder grassen zoals fioringras (Agrostis stolonifera). Door het ontstaan
van de grintbank wordt de kracht van de stroom t€r plaatse nog
verder gebroken en worden lichtere sedimenten afgezet. Zodn
de bank boven de gemiddelde waterstand komt, kunnen de eerste pionierhoutsoorten zich vestigen, waaronder de zwarte populier en verschillende wilgen, o.a. Salix alba. In een nog latet
stadium kunnen zich soms zelfs stuifduintjes langs de rivier
vormen waarop Populus nigra zich kan handhaven. In ons land
zijn nog restanten teruggevonden, o.a. op het landgoed de
,,Koekenbelt", ten noorden van Gorssel op de oostelijke oever

Het nat*arlijk aerspreid.ingsgebied. aan' Popilts nigra L.

Iep en es vestigen zich in dit wat droger en rustiger milieu en
het voorkomen van de zwarte populier beperkt zich daar tot de
wat oudere bomen, die in enigszins open terrein nog wat ver-

jonging via wortelopslag vertonen. Van kieming van zaad is
met uitzondering van vochtige plaatsen waar de minerale grond
bloot ligt geen sprake meer; het optimum van de zwarte populier is dan duidelijk voorbij. In een nog later en wat rustiger
stadium - afnemende milieudynamiek - vinden we soorten als

eik, es, esdoorn, iep en mogelijk ook haagbeuk en wordt de
zwarte populier o.a. als gevoig van lichtgebrek en het achterwege blijven van verjonging definitief teruggedrongen. Het

sterk aan de riviergebonden pioniergezelschap, m€t o.a. de zvrarte populier en de wilg, kan het best gekarakteriseerd worden als
het Saliceto-Populetum (Meyer Drees, 1963). In de loop der
successie, zoals hiervoor beschreven, gaat dit wilgen-populieren
gezelschap over in een Pruno-Fraxinetum en Fraxino-Ulmetum
met waarschijnlijk als voorlopig climaxstadium het Querco Carpinetum (Ellenberg, 1963).

?

Itret voorkomen van de zwarte populier in Nederland
In het begin van onze jaartelling zag Nederland er heel anders
uit dan tegenwoordig en moeten ook langs onze rivieren de ver-

schillende, hiervoor besproken, successiestadia hebben bestaan.
Populus nigra vond daarin zijn plaats. Het westelijk deel van
ons land vormde toen een grote delta. De loop van de grote
rivieren Rijn en Maas was nog niet door mensen aan banden
gelegd. De kust was een estuariëngebied met schoorwallen, die
door opstuiving van zand waren ontstaan. Plaatselijk werden
deze schoorwallen doorbroken door de rivieren enerzijds of anderzijds door een hoge waterstand van de zee. Achter de duinen-
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en ook in het duinengebied zelf ontstonden zoetwatermeertjes en kleine riviertjes die zoet water naar de zee brachten.

In de loop van onze jaartelling werd de loop van de rivieren
steeds meer door de mens beheerst en ging het direkt kontakt
tussen rivier en duingebied verioren daar de rivieren niet meer
buiten hun oevers konden treden. De zwarte populier moet zich
in de toenmalige duinen echter uitstekend hebben kunnen hand-

Dit als gevolg van het feit dat er toen nog geen water
aan de duinen werd onttrokken voor drinkwater en de'grondwaterstand dientengevolge aanzienlijk hoger was dan tegenwoordig. In dit dynamische duinlandschap ontstonden geregeid
meerties in de uitgestoven laagten. Op de oevers daarvan kon
Populus nigra kiemen. Ook de zout- en windresistentie van de
boom - in de duinen dichtbij de zee vaak niet meer dan een
struik - en het ontbreken van konkurrentie van andere lichthoutsoorten, maakten dat de zwaÍte populier zich goed kon
handhaven. Naarmate onze bevolking gÍoter werd en de behoefte aan drinkwater steeg, werd er op steeds grotere schaal
water aan de duinen onttrokken. Deze waterwinning nam vooral
in de twintigste eeuw zozeer in omvang toe dat het zoetwaterpeil zakte en de meertjes uitdroogden. Daarmee verdween ook
vaak de mogelijkheid voor P. nigra om nog uit zaad te kiemen.
Ondanks deze voor de zwarte populier minder gunstige ontwikkeling verdween hij niet uit het duinlandschap. Via wortelopslag, die ook in de uiterwaardvegetaties gevonden kan worden,
kon de soort zich in stand houden en zich zelfs op beperkte
schaal klonaal uitbreiden, iets dat we thans nog in de duinen
kunnen waafnemen.
haven.

\Wat betreft het voorkomen van de zwarte populier in het
stroomdalgebied van de grote rivieren verliep de situatie wat
anders. Zoals reeds werd vermeld ging men er in de loop der
tijd steeds meer toe over om de loop der rivieren aan banden
te leggen.

Omstreeks 1200 had deze regulatie door bedijking al enige omvang van betekenis aangenomen. De steeds verder doorgevoerde
kontrole op de rivierloop, alsmede de daarmee gepaard gaande

kanalisatie van sommige rivieren had tot gevolg dat de vegetatierypen die bestonden bij de gratie van de dynamiek van de
rivier vrijwel verdwenen. Het voor de zwarte populier karakteristiek milieu kwam steeds minder voor. De uiterwaarden die
nog geregeld overstroomden, werden in weiiand omgezet.
In L770 werden de eerste hybride populieren in ons land aangeplant. Deze waren ontstaan door spontane kruisingen van de
zwarte populier met Populus deltoides in een kwekerij nabij
Parijs. Door selektie en veredeling ontstonden klonen, die vanwege hun goede groeieigenschappen en resistentie tegen verschillende populierenziekten, op steeds grotere schaal werden
aangeplant. Het plantmateríaal, dat tot voor die tijd afkomstig
was van een groot aantal lokale klonen van zwane populieren,
werd vervangen door stekken van deze hybriden. Zo ontwikkelde zich een populierenteelt die gericht was op een kwaliteitsprodukt.
Deze duidelijk anthropogene invloed voltrok zich in geheel
\(/est- en Midden-Europa.
Tijdens een populierenstudiereis van Van Broekhuizen (L972)
konstateerde hij dat ook in Roemenië langs de Donau op grote
schaal geselekteerde hybriden werden aangeplant. $lel komen
in deze streken nog plaatsen voor, waar men de zwarte populier
in zijn oorspronkelijke groeiplaatsomstandigheden met zijn begeleidende vegetatie kan aantreffen. Ook 'Wendelberger (1960)
vond in het stroomgebied van de Donau in Ober-Ósterreich nog
rivierbebossingen die tamelijk oorspronkelijk waren. Overigens
speelt in dit voorgebergte de witte els, Alnus incana, een belangrijke rol in de rivierbegeleidende vegetaties; met name de
zwaÍte populier komt dan numeriek veel minder voor.
In de Povlakte in Italië komt Populus nigra nog veel voor, maar

hier wordt hij verdrongen door klonen van hybride populieren.
De populierenteelt is daar vooral de laatste vijfu,g jaat zeer belangrijk geworden omdat veel boeren de rijstkultuur kombineÍen met deze populierenteelt.
Dit alles in aanmerking genomen is het ook niet verwonderlijk
dat Nederland niet het enige land is, waar het verdwijnen van
de zwarte populier gekonstateerd werd. Ook in \7est-Duitsland
was dic verschijnsel al waargenomen. Een en ander was voor
Tiixen zelfs aanleiding om niet meer te spreken van het Saliceto-Populetum, maar wegens het ontbreken van de zwarte po-

pulier in de uiterwaardvegetaties, van het Saliceto albo-fragilis.
Tiixen vraagt zich zelfs af, of de zwarte populier wei van nature

in \7est-Europa voorkomt, dit op grond van

de veronderstelling

dat de zwarte populier bij overstromingen in het vlakke land
door sterke wind ontworteld zou worden.

Om al eerd,er genoemde redenen lijkt deze twijfel ten aanzien
van het inheemse karakter van P. nigra niet gerechtvaardigd.
In Nederland vindt men de zwarte populier in de volgende
plantengeograf ische distrikten

:

het Fluviatiel distrikt;

- her Ióss distrikt;
- het Duin distrikt.
-Hieronder zullen deze verspreidingsgebieden

achtereenvolgens

worden besproken.
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Populus nigra in het Fluviatiel rlistrikt en Lóss distrikt
Rrriren her drringebied -erden ,le groorste koncentratres peppels
gevonden langs de IJssel, op het Kampereiland en langs het
Zwarre Vater. Meer verspreide exemplaren vinden we langs de

Rijn en de Lek. Ook langs de Maas en dan voornamelijk in
Zuid-Limburg, kunnen we nog Populus nigra aanueÍfen. De
zwarte populieren in Noord-Groningen - zo ze er nog zijn zijn zeker aangeplant evenals de enkele exemplaren die op
Schiermonnikoog voorkomen. In het stroomdalgebied van de

grote rivieren is zijn standplaats o.a. die van erfafscheiding

rondom boerderijen. Ook als perceelsgrens langs weilanden en
als wegbeplanting werd Populus nigra vaak aangetroffen.
Deze als poten en stekken geplante bomen, waarvan het materiaal indertijd waarschijnlijk door de boeren verzameld werd in
de uiterwaarden, vertonen met andere groepjes zwarre populieren vaak grote verschillen in habitus en bladvorm, terwijl beide
geslachten kunnen voorkomen (de populier is tweehuizig). Ook
hier weer blijkc de grote vorm€nrijkdom van de soorr. Soms
met zijn wortels half in het water, tussen wilg, meidoorn, vlier
en vaak ook es, vormt deze begroeiing mer zwarte populier een
Foto
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windsingel of een houtwal langs een sloot. In dit laatste geval
treffen we de zwarte populier ook nog al eens in zijn knorvorm
aan (foto 2). \J7anneer de bemoeienis van de mens mer een
dergelijke begroeiing zich heeft beperkt ror de aanplanr van de
houtige gewassen, en bespuiting met herbiciden en afmaaien
achterwege is gebleven, dan heeft zich op dergelijke plaatsen
soms een vrij natuudijke vegetatie ontwikkeld. Opvallend is ook
het voorkomen van de zwarte populier langs zgn. ,,holle wegen"
in Zuid-Limburg (Ióss distrikt) (foro 3). Blijkbaar kan de zwarte populier zich ook op de wat drogere mineraal rijke gronden,
waar het grondwater niet binnen het bereik van het wortelstelsel ligt, vrij goed handhaven, mits er voldoende licht aanwezig
is.

Op al deze standplaatsen, langs sloten, in het weiland of langs
de weg, vindt meestal geen verjonging uit zaad meer plaats. In
,,I7ilde Planten", deel 2, wordt nog wel melding gemaakr van
het spontaan verschijnen van de soorr in zand- en kleigroeven
(Westhoff e.a., I97I). Bij de al eerdere genoemde inventarisatie
van het Bosbouwproefstation aan her eind van de vijftiger jaren
is dit ook waargenomen aan de voer van de Veluwerand bij
Doorwerth. Tijdens her onderzoek in 1973 bleken de bomen er
nog steeds re staan. Vegetatieve verjonging door middel van
wortelsopslag komt nog wel voor, o.a. bij de zwarre populieren
langs de weg naar het veer bij Amerongen en bij de populieren
ten oosten van de lJssel bij Giesbeek. Door de voortdurende
machinale bewerking van her kultuurland en de wegbermen is
aan de wortelopslag meestal een kort leven beschoren. In wat
voor vegetatietypen en begroeiingen kunnen we de zwarte populier heden ten dage nog aantreffen? Op de meer narte groeiplaatsen van de zwarte populier, langs sloten en in het gebied
tussen zomer- en winterdijk, werden, naasr de al eerder genoemde schietwilg (Salix alba), soorren gevonden als speenkruid (Ranunculus ficatia), fluitekruid (Anthriscus sylvestris), dauwbraam
(Rubus caesius), grote brandnetel (Urtica dioica), kleefkruid

(Galium aparine), springzaad (Impatiens noli-tangere), ruw
beemdgras (Poa trivialis), smeerwortet (Symphytum officinale)
en heetmoes (Equisetum arvense). Op de schietwilg na, die
kensoort is, en smeerwortel en heermoes, zijn dit differentiërende soorten uit het Salicetum albo-fragilis (het schierwilgenbos),
een associatie die tot het Salicion albae (het verbond der wilgenvloedstruwelen en -bossen) behoort.
Op de meer drogere groeiplaatsen, langs de ,,holle wegen" en in
de struwelen langs de weg, bevatten de vegetaties met Populus
nigra elementen van her Alno padion (het elzen-vogelkersver-

bond). AIs kensoorten hiervan werden waargenomen: aalbes
(Ribes sylvestris), vogelkers (Prunus padus), springzaad (Impatiens noli-tangere), dagkoekoeksbloem (Melandrium rubrum)
en de witte els (Alnus incana). Van de differentiërende soomen
werden genoteerd: hop (Humulus lupulus), dauwbraam (Rubus
causius), kruisbes (Ribes uva-crispa), vlier (Sambucus nigra),
fluitekruid (Ánthriscus sylvestris), robertskruid (Geranium robertianum), hondsdraf (Glechoma hederacea), grote brandnetel
(Urtica dioica), kleefkruid (Galium aparine), bereklauw (Heracleum sphondylium) en zevenblad (Aegopodium podagraria).
Zoals blijkt, komen enkele van deze soorten op beide typen
groeiplaatsen voor. Naast de bovengenoemde soorten werden
ook bitterzoet (Solanum dulcamara), look zonder look (Alliaria
petiolata), nagelkruid (Geum urbanum) en heggerank (Bryonia
dioica) veelvuldig in her gezelschap van Populus nigra aangetroffen.
Het hierboven genoemde Salicerum albo-fragilis is synoniem
met het o.a. door Meyer Drees (1936) beschreven SalicerumPopuletum en de Salix alba-Populus nigra Ass.
Volgens Meyer Drees is Populus nigra in deze beide associaties
kensoort evenals in de associaties Alnerum glutinosae en het
Querco-Carpinerum stachyetosum. Deze laatste associatie be-

Foto
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hoort tot het verbond Alno Padion, (\Testhoff en den Held,
1969). Yolgens deze laatste auteurs komt Populus nigra echter
alleen in dit laatste verbond als kensoort voor. Gezien de natuurlijke groeiplaatsomstandigheden van de zwaÍte populier lijkt
mij dit niet juist. Immers, het Alno Padion (het elzen-vogelkersverbond) behoort tot de onder 6 genoemde ,,HartholzAuen", vegetaties waarin Populus nigra weliswaar nog kan voorkomen, maar waarin hij zeker zijn optimale groeiplaars niet
meer vindt. Ellenberg (1963) plaatst Populus nigra in de klasse
der Salicetea, de,,\íeidenauen", waartoe ook de eveneens reeds
eerder genoemde ,,I7eichholz-Auen" gerekend worden. Tot deze
,,\ilTeichholz-Auen" behoort ook het Salicerum-Populetum.
Dat de zwaÍre populier in Nederland nauwelijks meer in dit
Salicetum-Populetum kan worden aangetroffen, komr door het
reeds eerder beschreven proces van regulatie door bedijking van
de grote rivieren, waardoor er voor dit soort pioniervegetaties
geen mogelijkheden meer zijn om zich te ontwikkelen.
De hierboven beschreven vegetaties en begroeiingen mer Populus nigra zijn in dit verbant op te vatá als Fragmenten*en
restanten van die associaties waatin volgens Meyer Drees de
zwarte populier kan voorkomen. Door ontwatering en menselijk ingrijpen zijn deze standplaarsen droger en minder dynamisch geworden. Met deze verandering van het milieu veranderde ook de begeleidende vegetatie in de richting van het Alno
Padion. Door middel van wortelopslag kon de zwarte populier
zich in dit wat rustiger milieu handhaven. In Zuid-Limburg en
langs de IJssel, o.a. bij Zalk (Íoto 4) kunnen we bij uizondering bosschages vinden die duiden op restanten van wat vroeger
een Salicetum-Populetum is geweest. Mogelijk als gevolg van
de veelvormigheid van de soorr, en het feit dat geen grote aantallen zwarte populieren op één plaats voorkomen, was tijdens
het onderzoek het aantal gevallen waarin duidelijke schade verootzaakt door schimmels, bakteriën of insekten werd waargenomen, gering.

Over het geheel genomen wordt het aantal vindplaatsen van
Populus nigra in het Fluviatiel distrikt en het Lóss distrikt minder talrijk. Zeker in die gevallen waarin het gaat om solitaire
bomen is een numerieke achteruitgang te konstateren. Vergeleken met de inventarisatie van \Tqlterson (1961) was duidelijk

t
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duinen in het 'Waddendistrikt kalkarm zijn en de zwarte populier de voorkeur geeft aan een niet te lage pH. Dit houdt overigens niet in dat de zwarte populier niet op de zuurdere gronden

kan voorkomen. De tijdens dit onderzoek meest noordelijk
waargenomen vindplaats is die bij Castricum in de binnenduinen.

Verder werden zwarte populieren gevonden

in het Nationaal

Park de Kennemerduinen, het terrein van de Amsterdamse duinwaterleiding, in de Koningshof ten zuidwesten van Bloemendaal, in de Haagse waterleidingduinen, in de duinen op Voorne

en in het binnenduinrandgebied van Vrouwenpolder op \Valcheren.

De zwarte populier kan tot op enkele honderden metels van de
zeereep gevonden worden; meestal op oost- en zuidheilingen,
waar

hij via smijkwortels

Foto
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sprake van een teruggang in het aaotal vindplaatsen. De oude
bomen die waren verdweoen, waren niet vervangen doot jonge
zwarte populieren. Het aantal vindplaatsen zal echter ongevijfeld groter zijn dan bij de huidige inventarisatie is gebleken.
Dit blijkt ook uit het feit dat een aantal niet eerder opgemerkte
standplaatsen werden gevonden, voornamelijk langs de IJssel en
in Zuid-Limburg.
Naast de verschillende oorzaken, die reeds genoemd werden van
het verdwijnen van de zwarte populier, zoals de opkomst der
hybriden en het verdwijnen van de vegetaties waarin de soort
van natufe voofkomt, is er nog een reden waarom de aanplant
van de zwarte populieren in sommige streken van ons land be-

perkt

is.

Zoals al eerder vermeld werd, komen op de zwarte populieren
een aantal luizen voor die nogal specifiek zijn voor de soort.
Een aantal van deze luizen hebben als tussenwaard een landbouwgewas. De schade door aantasting van het gewas te velde
door deze luizen is soms zo groot dat er in sommige delen van
ons land regionale verordeningen bestaan, die de aanplant van
de zwarte populier beperken of zelfs verbieden. Meestal gaat
het hier dan om de P. nigra 'Italica', die immers nog wel op vrij
grore schaal in Nederland wordt aangeplant. Voor de inheemse
zwarte populier geldt echter hetzelfde.
Voorbeelden van dergelijke aantastingen zijn:
Pemphigus bursarius. Deze al eerder genoemde luis vormt
-beursvormige gallen op de bladsteel van de zwarte populieren
en heeft als tweede waard sla en andijvie. Door aantasting van
het wortelstelsel van deze laatste planten mislukken vaak hele
oogsten.

Pemphigus phenax Bórner en Blunck. Deze bladgalvormer

-tast de wortels van peen aan; ook hier kan grote schade aan het
gewas ontstaan.
Pemphigus paseki Bórner. Eveneens een bladgalvormer, die

-aantasting geeft

van het wortelselsel van karwij, hetgeen in

sommige gevallen tot totale oogstmislukkingen kan leiden.
Opmerkelijk is overigens dat deze luizen aan de zwarte populier
zelf nauwelijks enige schade doen.

9

Populus nigra in het Duin ilistrikt
In tegenstelling tot het gebied van de grote rivieren is het voorkomen van de zwatte populier in de duinen nog geen zeldzaamheid. Globaal strekt zich het verspreidingsgebied uit van het
duingebied bij Bergen in Noord-Holland tot de duinen op \Valcheren. Ten noorden van Bergen is het voorkomen van de soort

in de duinen ook minder waarschijnlijk,

gezien het

feit dat

de

tegenop kruipt. Soms komen hele

of zelfs monoklonale

bosschages voor. Door het afsterven van de boom door zout- en windschade, bereiken deze
laatste echter nooit de omvang van een bos. Ook het voorkomen
van solitaire of kleine groepjes zwarte populieren boven op
duintoppen is geen uitzondering (foto 5). Naarmate we dichter
bij zee komen, wordt de zwarte populier kleiner en een halve
kiiometer van de zeereep af is hij vaak niet groter dan een
meter. De habitus van de struiken is dan sterk door de wind be-

struwelen

invloed. Met behulp van lange oppervlakte-wortels breidt de
zwarte populier zich uit. Deze wortels groeien zowel tegen het
duin op als eraf. I7anneer deze lange strijkwortels aan het zonlicht worden blootgesteld, of worden verwond, treedt wortelopslag op (foto 6). Vooral op kale stukken zand, die nog licht
stuiven, kunnen deze wortels met opslag gevonden worden. Mo-

gelijk dat de zwarte populier zich via deze soms zeer lange
strijkwortels vanuit lager gelegen vochtige plaatsen van water
voorziet.

Vat

betreft de groeiplaats van Populus nigra in de duinen is er
sprake van overeenkomst met die van de pioniervegetaties met

zwarte populieren in het oorspronkelijke,,Iíeichholz-Auenwald". In beide gevallen kunnen we vooral daar de zwarte populier verwachten, waar sprake is van een dynamisch milieu,

sedimentatie van vers organisch en anotganisch materiaal, stui
vend zand. Ten aanzien van de nieuwe vestiging van de zwarÍe
populier in dergelijke terreinen in de duinen is één van de belangrijkste kriteria hiervoor, dat de soort uit zaad kan kiemen.
Hiervoor is in de eerste plaats een kale vochtige bodem nodig,
waarop nog aanvoer van nieuw mineraalrijk materiaal plaatsFoto
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vindt. Een dergelijke bodem wordt vaak gekenmerkt door zijn
gelaagde opbouw ontstaan door afzetting van afwisselende laagjes sedimenten (bijv. humusarm-humusrijk). Ook op en neer

bewegend grondwater met de daarin opgeloste mineralen kan
voor de benodigde aanvoer van voedingsstoffen zorgdragen.
Door her sinds deze eeuw op grote schaal onttrekken van drinkwateÍ aan de duinen, zijn deze vochtige bodems - natte duinvalleien of randen van binnenmeerties - schaars geworden. Zo
ze er zijn, dan zijn ze meestal sterk begroeid. De afstand tussen
de mannelijke en de vrouwelijke bomen is bovendien soms vrij
groot, zodat er veelal maar weinig zaad gevormd wordt. Dit
alles heeft tot gevolg dat er in de duinen slechts incidenteel kieming van zaad gevonden wordt.
Toch werd zeer onlangs nog door Sipkes (1973) op vochtige
plaatsen in de Voornse duinen kieming van zaad gevonden. Hij
vermoedde echter, dat de kiemplanten een goede voedselbron
voor de konijnen vormden. Ook door Van Broekhuizen (1961)
(mondelinge mededeling, 1973) werden in het bevloeiingsgebied van de Haagse waterleidingduinen langs het water kiem-

planten gevonden.
Ondanks deze voor de zwarte populier minder gunstige onrwikkeling heeft hij zich echter evenals in Limburg - langs de ,,holle
'wegen" en in het Geuldal
- op deze droger wordende standplaatsen kunnen handhaven en zich via u'ortelopslag kunnen
uitbreiden.
Gezien de verschillende groeiplaatsen,

- oost- en zuidhellingen,
boven op een duin, of langs een helling, op tamelijk droge
plaatsen of in natte valleien - waarop we Populus nigra kunnen
aantreffen, is het moeilijk de soort wat betreft zijn voorkomen
in de duinen in een bepaald plantengezelschap te plaatsen.
Ook in de literatuur vinden we nauwelijks enige aanwijzingen
omtrent de plantengezelschappen waarin P. nigra in de duinen
kan worden aangetroffen. Door sommige vegetatiekundigen
wordt ook nogal eens gerwijfeld aan het natuurlijk karakter van
de soort in de duinen. Doing (1962) zegt weliswaar dat zijn
voorkomen in de binnenduinrand aansluit bij het overige verspreidingsgebied, maar volgens hem zijn de meeste vindplaatsen

wel aan de mens te danken. Ook in \7ilde Planten, deel 1
(\Testhoff e.a., I970) en in Plantengemeenschappen in Nederland (\íesthoff en den Held, 1969) wordt geen melding gemaakt van de zwarte oopulier in d.uinvegetaties.
Toch kan ook wat betreft het voorkomen van Populus nigra in
de duinvegetaties weer een parallel getrokken worden met de
uiterwaardvegetaties. Ook hier weer in de eerste plaats vestiging
van de soort in een dynamisch milieu, echter met de mogelijkheid zich ook in een wat rustiger milieu te kunnen handhaven.
Deze ruimtelijke gradiënt van een wel dynamisch naar een niet
dynamisch milieu komt in het ,,Auenwald" tot uiting in de
overgang van het Salicetum Populetum naar het Alno Padion.
In de duinen wordt deze niet dynamische komponent gevormd
door de klasse der Prunetalia spinosae. De dynamische komponent wordr hier gevormd door de vegetacies met Populus nigra
op stuivend zand of op plaatsen met op en neer bewegend
grondwater.

Planten die vaak in de onmiddellijke nabijheid van de zwarte
populier werden gevonden, duiden o.a. op overgangen tussen
zoom- en mantelvegetaries met soms ruderale planten als: reigersbek (Erodium cicutarium ssp dunense), vogelmuur (Stellaria
media), muurpeper (Sedum acre), kleefkruid (Galium aparine)
en brandnetel (Urtica dioica). Dauwbraam (Rubus caesius), eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) en in mindere mare
ook bitterzoet (Solanum dulcamara) waren de enige planten die
regelmatig in zowel rivier- als duinvegetaties met Populus nigra
werden gesignaleerd. Daarnaast werden in de duinvegetaties met
Populus nigra de volgende planten aangetroffen:

In de struiklaag (+ lianen):

kardinaalsmuts (Euonymus euro-
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pea), duindoorn (Hippophae rhamnoides), liguster (Ligustrum
vulgare), duinroos (Rosa pimpernellifolia), kruipwilg (Salix repens) en Bryonia dioica (heggerank).
In de kruidlaag: ossetong (Anchusa officinales), asperge (Asparagus officinales), hondstong (Cynoglossum officinale), slangekruid (Echium vulgare), echt walstroo (Galium verum), drie-

nervig muur (Moehringia trinervia), salomonszegel (Polygonatum odorarum), iakobskruiskruid (Senecio jacobea), duinriet
(Calamagrostis epigejos), zandzegge (Carex arenaria), rood
zwenkgras (Fesruca rubra ssp. dume torum) , zachte haver (Helitotrichon pubescens) en gewoon beemdgras (Poa pretensis).
Een nadere studie naar de plaats van de zwaÍte pooulier in de
duinvegetaties zal in dit verband zeker de moeite waard zijn.
Dat Populus nigra soms op vrij grote schaal in de duinstreek
is aangeplant, staat wel vast. De in hec boekje ,,Het bos in Den
Haag" (S. J. Geerts-Ronner, 1941) genoemde aanplant van popels uit Loosduinen in het Haagse Bos in 1496-1498 en I)261552 kunnen alleen maar zwaÍte populieren zijn geweest, daar
in die tijd nog geen hybriden in ons land voorkwamen. De
zwarte populier werd in die tijd in de duinen vooral aangeplant
vanwege zijn vermogen om met behulp van zijn worrelstelsel
duinzand vast te kunnen houden. Zijn resistentie tegen wind en
zout waren daarbij zeer welkome eigenschappen. Her is echter
zeer waarschijnlijk dat de soort ook aangeplant werd omdat hij
van nature al in de duinen voorkwam (zie hoofdstuk 7). Door
de advieskommissie Duinbeplanting is de zwatte populier dan
ook opgenomen in het beplantingsschema voor de Haagse waterleidingduinen.
Diskussie

Ten aarzien van het natuurlijk voorkomen van Populus nigra L.
in Nederland lijkt geen twijfel te bestaan. Ook het kalkrijke
duingebied moet naar alle waarschijnlijkheid tot het natuurlijke
verspreidingsgebied gerekend worden, hoewel ook hier, net als
in het stroomdalgebied, vele van zijn huidige vindplaatsen aan
de mens te danken zijn. \Vat betreft de zwarte populier is her
overigens zinvol zich af te vragen wat men nu eigenlijk wil beschermen, de soort of het vegetatierype waarin de soort thuishoort.

In feite is het een onmogelijk zonder het ander, hoewel het voor
het behoud van her genenbestand in princioe voldoende is om
zoveel mogelijk verschillende klonen in een bepaald gebied bij
elkaar te zetten. Ten aanzien van de sooÍt kunnen we konkluderen dat de zwarte populier in het Fluviatiel distrikt langzaam
doch zeker in aantal achteruit gazt. Deze tendens zaI zich in de
toekomst zeer zeker nog voortzetten als we in aanmerking nemen dat er in dit gebied van verjonging, hetzij uit zaad, herzlj
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door middel van worteluirlopers nauwelijks meer sprake is. Bovendien is in dit verband van groot belang dat de zwarte popuIier buiten het duingebied niet in dusdanig beschermde gebieden in die mate voorkomt dat het behoud van de soort zonder
meer gewaarborgd is. Het verdwijnen van Populus nigra uit het
stroomdalgebied wordt gedeeltelijk ondervangen doordat sommige kwekers er weer toe over zijn gegaan enkele kultuurvariëteiten van de inheemse zwarte populier op de markt te
brengen.

De grote vormenrijkdom van de soort wordt hier echter niet
mee behouden. De oorzaken van het steeds zeldzamer worden
van de zwarte populier in het Fluviatiel en Lciss distrikt houden
direkt verband met het verdwijnen van de naruurlijke standplaats van de soort. Het oorspronkelijke vegetatietype, waarin
Populus nigra thuishoort, nl. het Saliceto-Populetum is er op
enkele verstoorde restanten na, niet meer.
Het beste zou zijn stukjes uiterwaard of andere terreinen die
vanwege hun natuudijke groeiplaatsomstandigheden geschikt
zijn voor de zwarte populier, te beschermen.
Men zou kunnen proberen om de natuurlijke vegetarie van de

,,Iíeichholz-Auen" te herstellen. Mogelijk dat de in \Zilde planten, deel 2 (\Testhoff e.a., I97T) genoemde kleiputten voor het
vormen van deze pioniervegetatie in aanmerking komen. Vooropgesteld moet worden dat een dergelijk terrein een dynamisch
karakter moet hebben; de aanvoer van nieuw materiaal door de
rivier moet er mogelijk zljn, zodat de soort uit zaad zal kunnen
kiemen. Door de verregaande kanalisatie en bedijking van de
Nederlandse rivieren en het optimaal in kulruur brengen van
het achterland ziet het er echter niet naar uit dat dit in de
nabije toekomst gerealiseerd zal kunnen worden. Dit zal inhouden dat Nededand in het stroomdalgebied van de grote rivieren
over enkele tientallen jaren weer een soort atmer zal zijn. De
dan aangeplante monoklonale lanen van Populus nigra kunnen
niet tot de natuurlijke vegetatie gerekend worden.
Ten aanzien van de zwarte populier in de duinen zijn de toekomsfferwachtingen minder pessimistisch. Er is niet direkt
sprake van een numerieke teruggang van de soorr, op sommige
plaatsen is zelfs duidelijk een uitbreiding waar te nemen, dir
ondanks het feit dat er van kieming :uit zaad slechts op beperkte
schaal sprake is - langs bestaande duinmeertjes en gegraven
plasjes. Mogelijk dat op sommige plaatsen de waterhuishouding
gereguleerd zou kunnen worden, zodat er meer vochtige plaatsen ontstaan waar de soort zou kunnen kiemen.
Ten aanzien van de standplaats van de soort in de duinen vergeleken met die in het stroomdalgebied, zien we dat in beide
gevallen blijkt dat Populus nigra in de eerste plaats een pioniersoort is die zich bij voorkeur op kale vochtige bodems vesrigr.
Echter ook op tamelijk droge standplaarsen, mer een minder
dynamisch milieu kan de soort zich vrij goed handhaven. Zelfs

- daar waarschijnlijk aangeplanr door de
mens - trotseerr hij zout en wind. NTat betreft zijn standplaats
is de zwarte populier overigens niet de enige populier die zowel
op droge als meer vochtige plaatsen voorkomt. Van de abeel en
de ratelpopulier is dit eveneens bekend (Houtzagers, 1937).
bovenop duintoppen
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lnsektenaantastingen van populier en wilg in 1974

Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw ,,De Dorschkamp", Wageningen

De dichtheid van een aantal insektesoorren bleek

in

1974 be-

langrijk te zijn afgenomen. Dit gold bijvoorbeeld voor de groep
bladkevers (Chrysomelidae). Zeer waarschijnlijk was de regenval, die vanaf mei beduidend hoger was dan in 1972 en 1973,
een belangrijke faktor. De wilgehaantjes (Phyllodecta sp. en
Plagiodera versicolor Laich.) waren in het algemeen dan ook
van geringe betekenis; marige aanrastingen werden echter nog
bij Eerbeek en Hummelo waargenomen. Naar verwachting zullen de aantastingen door de horzelvlinder (Sesia apiformis Cl.),
waaÍvan de rupsen evenals in 1972 en 1973 schadelijk in enkele
populierenbeplantingen te Ámsterdam optraden, eveneens onder
invloed van de regens in betekenis gaan afnemen. De kans dat
de rupsen die zich aan de wortelhals, dus onder het maaiveld
bevinden, bij een hoge grondwatersrand of bij een tijdelijke
inundatie omkomen, is nier denkbeeldig.
Tot de ekonomisch belangrijke insektesoorren behoorden in
1974 opnieuw de satijnvlinder (Leucoma salicis L.) en de grore
populiereboktor (Saperda carcharias L.), met de sekundair en in
haarden via alledei wonden optredende wilgehoutrups (Cossus
cossus L.). De satijnvlinderrupsen onrbladerden populierenopstanden in het Harder- en Bremerbergbos in Oostelijk Flevoland en voor het derde achreteenvolgende jaar een bosje bij
Bant. In bermbeplantingen kwam kaalvreterij voor bij Emmercompascuum, bij Ridderkerk, langs het vliegveld S/aalhaven en
bij Lelystad. De aantastingen bij Bennekom en ter hoogre van
de provinciale grens bij \íoensdrechr, waren van aflopende
aard. Omdat het evengenoemde deel van de wegbeplanting bij
Bennekom echter sterk door de boktor, de wilgehoutrups, maar
bovenal door de valse tonderzwam was aangerasr en windbreuk
van een aantal bomen inmiddels had plaatsgevonden, besloor de
Rijkswaterstaar het in 7975, vó& de vegetatieperiode te vellen.
De grote populierebokror was in de bermbeplantingen voornamelijk in Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland plaatselijk van betekenis. Door de wilgehoutrups aangetaste bomen
kunnen een gevaar voor het verkeer opleveren, hetgeen zich
plaatselijk o.a. in de Haarlemmermeer voordeed; in zulke gevallen zal men onverwijld tot velling dienen over te gaan.
In de ,,Donkere Duinen" bij Den Helder veroorzaakte de wilgehoutrups zeer grote schade aan de abeel en aan Salix smithiana.

Saperda carcltarias L., larue, pop, keuer.

Vijftien oude exemplaren van de aangetaste populieren waren
inmiddels gestorven. Ook in Driemond kwam een zwate aantasting van populier, zowel als van wilg voor.
Álle op een depotgrond van de papierfabriek te Eerbeek groeiende populiereklonen vertoonden bossige verrakkingen door insterving van de topscheut en takeinden. Deze vertakkingen en
de vorming van soms een groot aantal waterloten waren het
gevolg van een jaarlijks terugkerende plaag van de populierescheutboorder (Gypsonoma aceriana Dup.). Dit verschijnsel

duidt klaarblijkelijk op een nier optimale konditie van de

be-

ueffende beplanting.
De ringelrups (Malacosoma neustria L.) was in Oostelijk Flevoland op praktisch alle hoursoorten zeer aktief. Bij Lelystad leden
vooral populier en wilg, bij Hoofddorp de wilgen, vrij ernstig
van de vreterij.
De kleine wintervlinder (Operophtera brumata L.) was, evenals
in 1973, matig schadelijk op de populieren in het gebied tussen
Boxtel, Best en St. Oedenrode.
De groene wilgespinner (Earias chlorana L.) tenslotte veroorzaakte enige schade in de grienden van Oostelijk Flevoland.

MEDEDELINGEN

Voorlichting over machines en werktuigen voor bosbouw,
landschapsbouw en natuurbeheer
Het blijkt dat er bij vele ondernemers, loonwerkers, planrsoendiensten van gemeenreo e.a. een grote behoefte bestaat aan overzichten van op de markt zijnde machines en werktuigen voor
bosbouw, landschapsbouw en naruurbeheer.

Het is een bekend verschijnsel dat men vaak machines en werktuigen aanschafc zonder re weren wat er op dir gebied nog meer
op de markt is. Om te bevorderen dat belanghebbenden een
juiste keuze van werkruigen kunnen maken is op insrigatie van
de Commissie Onderzoek Rationalisatie Bosbouw van het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw ,,De
Dorschkamp" een werkgroep,,Bosbouwmaterieel" opgericht.
De werkgroep heeft tot doel gegevens te verzamelen van werktuigen en machines zoals hierboven bedoeld en te onderzoeken
op welke wijze deze gegevens ter kennis kunnen worden gebracht aan belanghebbenden. De gedachten gaan uit om deze
gegevens samen te brengen in een z.g. kenmerkenblad dat ge-

woonlijk per werktuig/machine wordt opgemaakr.
Er wordt gedacht aan een kosteloze verstrekking van deze ken-

merkbladen indien de animo voor deze vorm van voorlichring
voldoende groot is om de uitgave te rechwaardigen.
De kenmerkbladen worden per machine of werktuig onderscheiden in:
a een algemeen blad waarin o.a. omschrijving, mogelijkheden,
te stellen eisen (bij werkruigen ook die aan de trekker), veiligheid, enz. worden beschreven
b een specifiek merkenblad \ilaarin omschrijving, kapaciteit,
technische gegevens en een foto.
Zoals eerder vermeld zal, in verband met de kosten, slechts bij
voldoende belangstelling tot publikatie en toezending van deze
kenmerkbladen worden overgegaan. Om de behoefte aan deze
vorm van kosteloze voorlichting te peilen wordt iedere belangstellende verzocht zijn interesse hiervoor kenbaar te maken door
een ongefrankeerde brief of briefkaart te zenden aan:
R.B.L. ,,De Dorschkamp", Antwoordnummer 80 te \Tageningen
met vermelding van naam, funktie/bedÁjf/diensr, adres, woonplaats en ,,heeft belangstelling voor evennrele toezending van
kenmerkbladen over machines en werkruigen ten behoeve van
bosbouw, landschapsbouw en nanlurbeheer".
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Dodonaeus over de Populier

Bij het afsluiten der eerste kursus Populierenteelt aan de Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurtechniek hebben wij eens
nage1 a , wat Dodonaeus in zijn Cruyde-boek anno 1554 over
de populier meedeelt. Het beste kunnen wij dit aan de lezer
doorgeven door het hoofdstuk 68 over de populier uit het zesde
en laatste deel van dit standaardwerk over te nemen.
Tot beter begrip echter eerst iets over Dodonaeus zelf. Rembert

Dodoens, op 29 juni l5I7 te Mechelen geboren, studeerde te
Leuven, waar hij in 1535 het licentiaat in de geneeskunde verwierf. Van !54I tot L574 was hij stadsmedicus van Mechelen.
Korte tijd is hij lijfarts aan het Keizerlijk hof te I7enen geweest. In 1582 werd hij hoogleraar te Leiden. Hij stierf aldaar
op 10 maart 1585 en werd er begraven in de Pieterskerk.
Het Cruyde-boek is het eerste plantenboek in de nedetlandse
taal. Dodonaeus gebruikt weliswaar eerder in Duitsland gepubliceerde stof, maar werkt die om eo voegt er 300 plantensoorten aan toe met 200 nieuwe afbeeldingen. Dat maakt zijn
Cruyde-boek tot een geheel eigen verschijning. Ook borduurt
hij niet voort op het werk der klassieken, maat hij toetst hun
geschriften aan zijn eigen kennis en waarneming en bewandelt
zodoende een nieuwe weg. Hij is één der eersten, die natuutgetrouwe beschrijvingen van de planten geeft.
Hij schrijft zijn boek omdat er in dezen lande nog niemand is
geweest, die over kruiden iets geschreven of gepubliceerd heeft,
ofschoon hier veel ,,schoone ende seer profijtelicke" kruiden
groeien, die slecht en weinig bekend en toch ten volle waard

zijn om onder de aandacht der dokters - ziin vakgenoten - te
worden gebracht. Hij schrijft in het nederlands opdat alle liefhebbers van kruiden, niet alleen geleerden, maar ook leken van
dit werk zouden kunnen profiteren. Nu, dat hebben we op
3 mei j.l. gedaan en dat zullen nog velen doen, kunnen doen,
dankzij de fraaie facsimile-herdruk door de uitgeverij'De Forel
N.V. van dit zeldzame boekwerk. Bovenstaande gegevens zijn
ontleend aan de Inleiding op die herdruk van de hand van D.

A. \íittop Koning.
Dodonaeus was medicus en heeft de planten vanuit deze gezichtshoek beschreven. I7e zullen dus geen bosbouwkundige of
houtteeltkundige beschouwingen mogen verwachten. Steeds be-

schrijft hij

t
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het geslacht
het vóórkomen
de groeiplaats

de

tijd

(van belang voor het winnen van artsenijkundige

zaken)
de naam
de aard

de kracht en de werking.

De waarde van de populier ligt voor ons wel allerminst op het
gebied der geneeskunde, op welke kwaliteit Dodonaeus het licht
deed vallen.

Nochtans hij en wij kunnen gelukkig schrijven, dat de populier
hier te lande ,,seet ghemeijn" is.

Van Populierboom *
Geshcht
Populierboomen sijn tweederleye/ Die eene wordt gheheeten
witte Populier/ ende die andere swerte Populier/ ende beyde
dese gheslachten sijn hier te lande seer ghemeyn.
Tfatsoen

1 Die witte Populierboom heeft groote dicke suuycken,/ van
de welcke dat hout wit es ende niet seer hert om snijden oft
wercken. Die scorssen sijn wittachtich/ sonderlinghe aan die
tacxkens. Die bladeren van desen boomen sijn ierts rondachtich/ den bladeren van Peerboomen niet seer ongelijck f maer
veel meerder,/ ende als sy oudt geworden sijn/ zoo crijghen sy
hoecken. Ende dese bladeren sijn op die eene sijde wit saecht
ende wollachtich/ ende op de andere sijde eÍfen cael ende
gruen/ ende clateren ende gheven gheluyt als sy van den winde
tseghen malcanderen ghesmeten worden.
2 Die swerte oft ghemeyn Populierboom es van struycke tacken ende hout den anderen ghelijck. Die scorssen sijn oock
effen. Die bladeren sijn den bladeren van den anderen niet onghelijck/ maer en sijn niet saecht wit oft wollachtich/ ende sy
clateren oock als sij van den winde tseghen malcanderen ghedreven worden. Ende eer dese Populiersbladeren voortcomen/
zoo bringht hy cleyne bottekens voort die seer wel rieckende
sijn/ daer geele lijmachtighe vetticheyr. in es/ ende van desen
bottekens wordt gemaeckt die salve diemen Populiersalve heet.

Naent

1 Die witte Populierboom wordt gheheeten in Griecx Leace/
In Latijn Populus alba/ In Hoochduytsch Pappelbaum/ ITeisz
Alberbaum und Veisz Popelweyden / Hier te lande Ábeelboomen/ ende daer naer van sommighen ongheleerden in Latijn
Abies niet sonder groote dwalinghen,/ want Abies es een maniere ende gheslacht van Denneboomen als wij hier naer verclaren selen.

2

Die andere Populierboom wordt ghenaemt in Griecx Aegei-

ros/ In Latiin Populus nigra/ In Hoochduytsch Alpen und
Popelweiden,/ Hier te lande Populier ende Popelaerc/ In frav
chois Peuplier.
Natuere

1 Die bladeren ende scotseen van den witten Populierboom
sijn ghetempert ende middelmatich in wermte ende coude,/

maer wat drooghe ende afvaghende.
2 Die bottekens van den swerten ende ghemeynen Populieren
sijn werm ende drooghe tot in den iersten graedt ende subtijl

van substantien.
Cracht ende uerckinghe
Die scorssen van witten Populieren in wijn ghesoden/ doen
water maken,/ ghenesen die coude droppelpisse/ ende sijn goet
ghebruyckt den ghenen die dat sciatica/ dat es pijne in die

A

in vochtighe neere plaetin beempden ende by grachten staende ende vlietende

hope hebben.
B Tsap van den bladeren versuet die pijne ende gheneest die
sweeringhen van den ooren/ daer in ghedruypt.
C Die bladeren ende ionghe bottekens van den swerten PopuIier/ versueten die pijne van dat fledercijn aen handen ende

Populierboomen botten in eynde van die Meerte ende in ApriII/
ende dan moet men die bottekens plucken daermen die Populiersalve af maken wildt.

voeten cleyn ghestooten ende daer op gheleyt.
D Die salve die van die Populiers bottekens ghemaeckt wordt
es goet tot alle verhittinghen / ende tot alle versche gheslaghen
ghestooten oÍt ghevallen buylen ende gheswillen daer op ghe-

Plaetse

Beyde dese boomen wassen gheerne
sen,/ als
watefen.

Tijt

*

,,vertaling" Dodonaeus' Cruyde-boek (zie hiernaast)

streken.
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KALENDER

bij

ting en o nkrui.d'b e t trij d.in g
Het bemesten van de populieren met

vetdient het aanbeveling

stikstof en het bestrijden van de grasvegetatie in pas aangelegde of enkele

Vooral als de vegetatie op de plantspiegels reeds te hoog is verdient het

jaren oude beplantingen verdient in
deze tijd van het jaar onze aandacht.

aanbeveling een spuitkap te gebruiken.
In nieuwe, met éénjarig plantsoen
aangelegde beplantingen, kan bij een
te hoge vegetatie namelijk schade ontstaan doordat jonge bladeren en scheu-

B emes

Stikstofbenzesting,

in de vorm van

kalkammonsalpeter (kas), is in de eerste twee, soms drie jaar na de aanleg
van de beplanting noodzakelijk om
een goede groei van de bomen te krij-

gen. In het jaar van aanleg van de
beplanting is een gift van 100 gram
kas per boom voldoende, in het tweede maar soms ook in het derde jaar
moet 200 à 250 gram kas per boom
gegeven worden.
Het gebruik van mengstoffen is in het
algemeen af te raden, zeker wanneer
de grond voldoende fosfor en kali be-

vat. Om aan de grond dezelfde hoeveelheid stikstof toe te voegen moet
van veel mengstoffen tweemaal zoveel
gegeven worden als bij gebruik van
kalkammonsalpeter. Het is juist de
stikstof 'waaraaí de populieren, vootal
in sterk met grassen verwilderde beplantingen, een grote behoefte heb-

ben. Om verbrandingsschade aan de
voet van de jonge bomen te voorkomen is het noodzakelijk dat de kunst-

een be-

dekte hemel te spuiten.

ten door de spuiwloeistof geraakt
worden. Om beschadiging van de
stammetjes van jonge bomen te voorkomen mag de druk waarmee gespo-

overgroeien dan beter dan

snoei; de vorming van waterloten

van de grassen en de groei van de populieren kan een tweede bespuiting
noodzakelijk zijn.

bij snoei ná het uitlopen van de knop-

Gebreknerscbijnselen
in de zomermaanden de

Kontroleer

bladkleur, bladgrootte en bladbezetting van de jonge beplantingen. Door
een tekort aan bepaalde voedingsstoffen treden gebreksverschijnselen aan
de bladeren op. Het blad mag niet
lichr (gelig-groen) van kleur noch
klein zijn; de bomen moeten goed in
blad staan. Op stikstofgebrek kan, ingeerd worden door de bomen

ding. Yoora| het bestrijden van grassen is zeet belangrijk; in veel mindere
mate die van kruidachtige planten.
Het zwart houden van de plantspiegels
kan zowel mechanisch als chemisch

geschieden. Indien de plantspiegels
door spitten of schoffelen onkruidvrij
gehouden worden dient men erop bedacht te zijn dit niet te diep te doen
in verband met het beschadigen van

in juni
of begin juli met 100 of 200 gram
kalkammonsalpeter te bemesten. Indien de gebreksverschijnselen later in
de zomer ontdekt worden, kan met de
in het volgende voorjaar uit te voeren

bemesting reeds rekening gehouden
worden. Áls u twijfelt aan de oorzaak
van de gebreksverschijselen of aan de
noodzaak of de aard van bemesting
vraag dan een deskundig advies.
B et c b erming t e gen

u ild'

nooit hoger op dan tot r/4 tot (bij
oudere bomen) lls van de totale
boomhoogte, met dien verstande dat

men niet hoger snoeit dan ca. 6 m.
Het in de kroon snoeien moet beperkt
blijven tot het wegnemen van dubbele
toppen en een enkele zeer zutate zijtak, echter niet boven de genoemde
max. hoogte van 6 m. Het te hoog en
zwaar in de kroon snoeien gaat akijd

ten koste van de aanwas en brengt
hoge kosten met zich mee.
Indien de bomen t.z.t. gebruikt zullen
worden door de vezelhout-verwerkende industrie (papier, spaan- en vezelplaten) heeft het snoeien om redenen
van houtkwaliteit geen zin.

u populieren op een kleine
plantafstand (4 x 4 m / 4 x 5 m) geplant hebt en van plan bent na dunning de resterende bomen te laten
doorgroeien kunt u overwegen alleen
deze bomen periodiek te snoeien en
de te dunnen bomen niet of slechts
éénmaal (tot 1,5 à2 m) op te snoeien;
het vedaagt uw snoeikosten aanzienIndien

keling kan de grasvegetatie op de
plantspiegels in de rweede helft van
mei of begin juni met Gramoxone bestreden worden en wel op basis van
3 à 5 liter per ha. Voor het verkrijgen

te houden is het gewenst jonge bomen
in beplantingen, waar schade door reeen, hazen of konijnen te verwachten
is, te beschermen. Voor het beschermen van de stammeties kan gebruik
gemaakt worden van plastic spiralen,
gazen kokers (van kippegaas) of Italiaans gaas. Het Italiaanse gaas is niet
alleen in Italië te bestellen, zoals abu-

lijk.

van een zo'n Sunstig mogelijk effekt

sievelijk

wortels.

in de ,,Kalendet" (pag. 22)

5,- pq

H.T7,K.

HeeÍt u dit prachtige boekwerk,
1970 ullgegeven .door dê ,,Stichting Populler",
al in uw bezit?
stuk op postrekening 1172915 t.n.v. ,,Stichting Populier", Wageningen, onder vermelding van

POPULIEREN ,, bos, stad en landscbap
Bestelling door overschrijving van Í
,,...... ex. boekwerk populieren".

is

pen en vóór het afsluiten van de groei
geringer dan in de periode daarbuiten.
Snoei altijd dicht langs de stam met
eefi zaag of met een beitel op licht
metalen stokken.
Met het opsnoeien van de populieren
moet begonnen vrorden als de bomen
op borsthoogte een omtrek van 20 à
25 cm hebben bereikt; voordien moet
het snoeien tot het wegnemen van
dubbele toppen beperkt blijven. Snoei

Om de inboetkosten zo laag mogelijk

Afhankelijk van de mate van ontwik-

bij winter-

dragen.

Afhankelijk van de mate van hergroei

van de bomen (ca. 1 m2) verspreid

van de populieren heeft de kontbinatie
stibtofbemesting en onkruid'bestrij-

Snoeien

ten wordt niet meer dan 1,5 atm. be-

dien het vtoegtijdig gesignaleerd
wordt, nog in hetzelfde jaar gerea-

Een zeer goede invloed op de groei

schermde bomen moeten regelmatig
op ingroeien gekontroleerd worden,
bij gebruik van Italiaans gaas is geen
kontrole nodig.

Voor het snoeien van populieren moet
de voorkeur gegeven worden aan de
maanden juni en juli. De snoeiwonden

mest regelmatig over de plantspiegels
wordt.

van het februari-nummer 1975 vermeld staat, maar ook bij het Magazijn
Bosbouwgereedschappen van Heidemij Nederland B.V. te Arnhem (postbus 139). De met gazen kokers be-

in

voot één van onze bedriiven in
Eerbeek kopen wii vezelhout van
populier en wilg

4

afmetingen

lang 180-220 cm, doorsnede 10-30 cm,

bewerking

glad gesnoeid, ongeschild

kwaliteit

gezond, vers, kromming max. '10 cm op 200 cm

prijzen

bij jaarlevering van 2500 ton oÍ meer f 22,- per ton,
bij jaarlevering van 1000 ton of meer 169,- per ton,
bij levering van een willekeurig kwantum l65,- per ton,
alles franco Íabriek Eerbeek.

1 m lang hout wordt toegestaan

aanbiedingen aan:

foreco

internationate houthandet bv

Arnhem, Postbus 230
Schaarsbergen, Koningsweg SS-c

Tel. (085)
of aan:

454431

A. Zantinge, Zethem, Tet. (08342) 1769

b.v. boom l$uekerii,, udenhou
delaruekerij

Populus alba
'Raket'

@

dieiulsteven
voor Is.

t"
@

Populus tremula
'Tapiau'
Populus canescens
'Enniger'
'Honthorpa'
'Limbricht'
'De MofÍart'

,ruDENHOUT,,

*

EEN OUDE NAAM
TUSSEN
NIEUWE
POPULIEREN

*

'Hulst' 'Loenen'

AN OLD NAME

BETWEEN
NEW POPLARS
,TUDENHOUT"
UN ANGIEN NOM
ENTRE

Populus interamericana

'Barn'
'Donk'
'Rap'

ltouvEAUx

Populus trichocarpa
'Blom'
'Heimburger'
'Fritzi Pauley'

,TUDENHOUT"

EIN ALTER NAME
ZWISGHEN
NEUE PAPPELN

Populus

'Androscoggin'
'Geneva'

'Oxford'
'Rochester'

B.V. Boom kwekerij,,Udenhout
Postbus 31 - Udenhout
Telefoon 04241-2131

'Vereecken'

Populus euramericana
'Agathe F'
'Lóns'
'Dorskamp' 'Marilandica'
'Flevo'
'Robusta'
'Florence Biondi' 'Serotina'
'Gelrica'
'Serotina de Selys'
'HarÍÍ'
'Spijk'
'Heidemij'
'TardiÍ de Champagne'
'1214'
'Zeeland'

PEUPLIERS

*

'Witte van Haamstede'

Populus nigra

,TUDENHOUT"
*

'Schijndel'
'Schleswig l'
'Tatenberg'

"

