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Populieren in Amsterdam

/

W. M. Fuchs

Dienst der Publieke Werken Amsterdam, aÍd. Beplantingen

Aantallen
De populier is een populaire boom in Amsterdam. Van de totaal
ruim 200.000 bomen (excl. het Amsterdamse Bos), die de gemeentelijke afdeling Beplantingen beheerr, valt lj To onáer
deze boomsoorr. (Ter vergelijking iep 15 7o, plaraan 5 To,wilg
5 7o, linde 12 7o)

Nog enkele cijfers: srraarbomen vormen 80 7o van het boombestand, hiervan sraar weer 30 % 1n de oude (vooroorlogse)

de 'Robusta's' zo'n vlucht kon nemen, mag min of meer bekend
verondersteld worden.
De gewijzigde opvatringen over stedebouw kwamen in de zich
snel voltrekkende nieuwe stadsuitbreidingen tor uiting; veel

groen, ruime straatprofielen (foto 3), scheiding van stadsdelen
onderling door groengordels, relatief veel plantsoenen en parken. Ook het inplanten van voor toekomstige wegen gereserveerde banen levert mogelijkheden. Hoogbouw mer de dàarmee

stad; deze 30 %o vormt uit hoofde van de leeftijd meer daÀ de
helft van de totale hourmassa, wat nog belangrijker is: van de
kroonmassa in dit meest stenige stadsdeel (met een overigens
sterke overheersing van iep). Van de -+- 35.000 populieren be-

hoven.

staat driekwart

Dit

uit 'Robusta'.

Stadsontwikkeling
De opmerkelijke plaats van de populier - toch niet direkt een
stadsboom - in her hoofdstedelijk boombestand stamr van recente datum. Maar ook vóór de 2e \ilTereldoodog waren al
enkele straten met populieren beplant, b.v. in her z.g. Berlageplan, de in de 20-er en 30-er jaren gerealiseerde zuidwaarise
stadsuitbreidingen, waar de Italiaanse populier een voorname
rol vervult (foto 1).

gepaard gaande grorere onderlinge afstand der gebouwen, bracht
wel meer ruimte op her maaiveld; daarnaast minder partikuliere

tegenover meer gemeenschappelijke tuinen en openbare groen-

alles, gekombineerd met de noodzaak van snelle ,,aankleding" van de (eentonige) nieuwbouw en de selektie van geschikte, snelgroeiende klonen verklaart enigszins het massáal
toepassen van populier gedurende de afgelopen 30 jaar.

Minder populier in de toekomst
Ámsterdam leeft snel: na de krachtsinspanning van de stadsuitbreiding verschuifr nu het aksent naar de veróuderde binnenstad, naar de stadsvernieuwing. Dit betekent voor de populier
ongetwijfeld een reruggang in her marktaandeel. Men iealisere
zich, dat voor een stadsboom een lange omloop voordelen biedt.
Houtvolume en -waarde zijn immers van zeer ondergeschikt belang; men moet zich koncentreren op minimalisering der kosten. Bomen, die langer ,,meegaan" brengen minder Íooi- en
plantkosten mee, en juist deze kosten nemen onrusrbarende vormen aan in een stad, waar men b.v. door geparkeerde auto's
allerlei extra maatregelen moet nemen.
In bijna ieder geval moer de re Íooien boom z.g. ,,uitgekleed"
worden: door middel van een hoogwerker wordr eersr de kroon
in gedeelten naar beneden gevierd. De rooikosteo per boom
kunnen zodoende de I 1000,- ruimschoots overschrijden, terwijl het planten van een nieuwe boom, afhankelijk van onder
meer de standplaars, enkele honderden guldens kost.

Me1 \an tegenwerpen, dat ook een populier een respektabele

leeftijd kan halen en geenszins gebonden is aan een korte om-

loop.
Foto 2

Foto

I

Ook

in

de vooroorlogse parken nam de populier al een eigen
Niet verwonderlijk, als men weer, dat - in afwijking
van de zandophogingen van enkele meters voor de woning-bouwgebieden - deze parken op her vroegere oolderpeil blevá
liggen, waardoor het nogal eens een natte toestand was, omstandigheden, waarmee de populier wel vertrouwd was. De oudste
Amsterdamse populieren vinden wij dan ook in het Vondelpark.
Zij stammen met hun meer dan 100 jaren en ruim 51/z m omtrek van omstreeks de aanlegperiode, 1865.
Enkele jaren geleden heeft Guldemond in ditzelfde tijdschrift
deze 2 bomen, waarin hij een 'serotina' (foto 2) en een 'Gelricu'
meende te herkennen, beschreven.
Dat het gebruik van de poptrlier na de laatste oorlog, speciaal
plaats in.
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Foro

Foto 4

3

en

soorren hier mogelijk de juiste oplossing brengen. Overweging
verdient, of dan met verschillende houtsoorten gewerkt zal moe-

Maar in de suaat zal de populier - normaal g€sproken - geen
hoge leeftijd beschoren zijn. Behalve dat zijn hout minder hard
is, waardoor hij gevoeliger is voor allerlei aantastingen: mechanische beschadigingen èn rotting, speelt vooral een rol, dat de
populier door zijn snelle groei snel te groot wordt en een grote
boóm heeft grote behoeften oP het gebied van water en licht,
zaken die inien stadsstraat wel eens in het minimum zijn. Ook
de mensen willen licht en zon door de ramen krijgen, en hoewel
het groen bijzonder heilig is in Amsterdam, zou er veelvuldig
moeten worden gesnoeid en gerooid.
De populier is dus wel als pionier bijzonder bruikbaar; maar is

ten worden, omdat te grote oppervlakten monokulrures, zoals
bekend, te veel aangrijpingspunten voor ziekte-epidemieën op-

Dat is natuurlijk waar, gezien de oude populieren in Parkeo
plantsoenen.

éénÀaál een (mikro)klimaat geschapen, dan zullen tragere
groeiers de taak moeten overnemen, met het bijkomend vooráeel van de ruimere soortenkeus, waardoor meer verscheidenheid te bereiken is.

leveren.

\(/anneer overigens deze weg i.v.m. verkeersaansluitingen op
hoger niveau moet worden gebracht - waarvan sprake is
zal van de beplanting niet veel overblijven.

vermeende milieu-aantastingen.

Het probleem zal vele malen groter zijn langs de Gooiseweg
lfoto 5), rvaar in de vijftiger en zestiger jarcn zo'n 2000 'Robusta's' zijn geplant, die thans fraaie groene muren langs deze

drukke *"g uoi-en, zodat de aangrenzende woonbuurten minder verkeeÁlast ondervinden. Door dunning is aan hec eind der
zestiger jaren alweer de helft verdwenen. Er is evenwel verzuim"d andere houtsoorten aan te planten, zodat hier in de nabije
toekomst nog ,,een bui hangt". Het groene aspekt zal hier zo

min mogelijk

aangetast moeten worden.

volgende generatie van weer populier, dan
za| een vorm van groepenkap met inbrengen van andere hout-

\7il

meÁ

tti.t ."tt

dan

Ook het Amstelpark, voormalig Floriade-terrein, dat binnen enkele jaren tot internationale tuinbouwtentoonstellingsterrein
moest worden omgetoverd, is vanaf 1965 rijkelijk van populieren voorzien (-+ 2500), o.a. de zware windsingel aan de westzijde, waarin thans alweer gedund wordt. Het sortiment van dit
park is rijk, zodat er gegronde hoop besraat, dat ook wat bomen
betreft, dit een bijzonder park gaat worden, waarin de populier
zeker een plaats blijft behouden. Hiervan getuigen de andere
parken: Oosterpark, waar altijd nog een kleine honderd popu-

Dunnen en verjongen
Tnals atrijd in de bosbouw levert het ,,dunnen" nogal eens p-roblemen op. Het gaat goed zolang in singels iedere zoveelste
populier Jrr,it guui. Mair op een bepaald moment - het zijn dan
ÀeË bomen geworden - sta je voor de keus: àf de ongeveer
gelijkertijd gàplante, maar misschien half zo gÍote ,,blijvers" 'le
funt ,. g.uáiOf die mooie populier te laten staan' Foto 4 geefr
een vooibeeld, w^ Í zeeÍ binnènkort de populieren, althans de
helft, gerooid zullen moeten worden, om de linden meer licht
toirnt. te geven. Dergelijke ingrepen in een stad moeten
".t
veelal door publiciteit voorafgegaan worden, wil men niet het
gevaar lopen het werk (tijdelijk) te moeten stil leggen vanwege

-

Foto

5

5

lieren van diverse soonen staan, en het eerder genoemde Vondelpark met zelfs 750 populieren.
Stetlelijke plantproblemen
De laatste jarcn zijn ook nogal wat populieren terechtgekomen
op z.g. ,,leefbaarheidsobjekten": door sloop vrijgekomen plaatsen, waar niet direkt rot herbouw wordt overgegaan. Omdat er
van wordt uitgegaan, dat het in dit geval tijdelijke voorzieningen betreft, worden deze ,,groentjes", speelplaatsies en zithoekjes onder m€er met de hiervoor weer zeer bruikbare populier
beplant (ook als heester, foto 6). Een poging om binnen het
gemeentelijk appaÍaat het begrip ,,tijdelijke boom" ingevoerd te
krijgen is tot nog toe nier gelukr. Achtergrond is, dat allerlei
instanties bezwaren kunnen aanvoeren tegen bomcnplannen
vanwege kabels en leidingen, tegen bomen, die men inderdaad
niet weer direkt weg heeft, omdat in Ámsterdam voor iedere te
rooien boom door de l7ethouder een kapvergunning moet worden gegeven.
Vandaar dat gezocht wordt naar een modus om met wat soepelheid meer bomen, en dan vooral in de binnenstad, te krijgen.
Een andere poging is de op gang komende srroom z.g. boombakken: aanvankelijk houten, nu betonnen bakken van behoorlijk formaat, waarin echrer tor dusver alleen klein blijvende
boomsoorten worden gezet.
Populus nigra'ftalica'
Een bijzondere plaats tussen de rientallen

in

wordt weinig Italiaanse populier meer aangeplanr.
Amsterdam gede

zuilvorm ontleent deze boom specifieke mogelijkheden, waarop
- zoals eerder gezegd - de z.g. Amsterdamse School in de architektuur ingehaakt heeft. Tussen de in deze periode gebouwde
woonblokken liggen vele pleinties, speeltuinen, e.d., waarbij b.v.
in de hoeken één of meerdere Italiaanse populieren zijn geplant.
In het beeld van de ,,wolkenkrabber" uit deze tijd spelen de
Italiaanse populieren een rol (achtergrond foto 1), terwijl langs
het water bij de geornamenteerde bruggen Italiaanse populieren
wuiven, soms in speciale ritmes in plantafstand (foto 7).

De Italiaanse populier is in de stad een korrer leven (maximaal
-l- 50 j.) beschoren dan de'Robusta' (-+- 70 j.). In het vededen
trad veelvuldig schorsbrand op. De bomen krijgen speciaal op
hete dagen aandacht, omdar verdroogde takken

I

7

de wind geëxponeerde roppen kunnen breken. Tegenwoordig

bruikte (onder-)soorten neemr de Italiaanse populier in. Aan

Foto 6

Foto

uit de sterk aan

Onderhoud

De gemeente zal het onder haar beheer staande

boombestand

naar beste weren beheren. Hiertoe behoort een regelmatige kontrole van de bomen. Voor schade veroorzaakr door takbreuk of
omvallen van bomen kan de gemeenre niet aansprakelijk gesteld
worden, zolang haar geen onzorgvuldigheid kan worden verweten, zolang dus een juist preventief onderhoud wordt gepleegd.
Dit wordt in Amsterdam uitgelegd als een 2-jaadijkse visuele
kontrole vanaf de grond, zonodig m.b.v. een hamer op geluid,
bij de daarvoor in aanmerking komende bomen. Twijfelgéva[en
krijgen in deze 2-jaren periode nog een tussenkontrole. De be-

oordeling wordr op formulieren vastgelegd.
Bovendien worden de laatste jaren infraroodluchtfoto's genomen, waaruir in een vroeg stadium om-welke-reden-dan-ook bedreigde bomen zijn af te lezen.
Geleidelijk zullen bij het groter worden van de na 1945 geplante populieren hiervan meer in b.g. periodieke konuoles moeren
worden berrokken. Overigens vraagr de populier - meest geplant in de maat 10/12, op bedreigde plaatsen, zoals schoolpleinen groter - niet meer onderhoud dan andere boomsoorten.

De bestratingsmensen hebben hier wellicht een andere mening
over. Stam- en wortelopslag van de vlakwortelende populier
verschaffen rrouwens wel eens meer groen dan iedereen lief is.
Bedreigingen

De populier onderscheidt zich door gunsrige

eigenschappen

t.o.v. de veelheid aan bedreigingen, die op de stadsboom áflomen: hij is goed bestand tegen sterke wind (hoogbouw mer
tochtverschijnselen), zijn worrels verdragen redelijk ophoging
en afsluiting van lucht (asfaltering). De 'Robusta' veÀr:iag{ ze-

ker in de jeugd, droge, humusarme grond (opgespoten zand,
geringe toeueding van regenwater). Snelle overgroeiing van
wonden, een losse lichtdoodarende kroon, een snelverierend
blad zijn evenzovele voordelen. De akdviteiten, die onder meer
de Vereniging van Hoofden van Gemeentelijke Beplantingen
momenteel aan de dag legt om genoemde en andere bedreigingen het hoofd te bieden, betreffen dan ook niet in eerste insiantie de populier. Toch is het goed te weren, dat zoveel moeite
wordt gedaan om ror meer en langer levende bomen in de stad

6

te komen. Ook een populier kan volgens langzamerhand aanvaarde normeq tot boomwaarden van enkele duizenden guldens
per exemplaar komen. Dan wordt ook een zekere mate van
boo-uerárging, onontkoombaat, b.v. wegens het risiko van inrorten op plaatsen, waar takken zijn afgebroken.
Verplanten

Berekkelijk vaak worden in Amsterdam populieren verplant'
tot t 12 j. gaat dit immers vrij makkelijk. De boom krijgt dan
een ,,zieltje"-mee, wat moedergrond, terwijl de kroon uiteraard
wordt aangepast d.m.v. snoeien. De in dit blad eerder beschreven methodg waarbij afgezaagde populieren van kloek formaat
als poot weer aanslaan, is in Ámsterdam op enkele plaatsen

to.g.putt. De gebruikelijke zandophogingen leveren niet de
juiste bodemfaktoren hiervoor. Er is ook vrel eens overwogen
de populieren aanwezig oP een enkele meters oP t9 hogeq _terrein dioor bastverwonding en bijbrgngen van grond te redden.
Om andere redenen moesten deze bomen evenwel toch verdwijnen.

zelfde kan gezegd worden van de bladvlekkenziekte. Op de
horzelvlinder vindt intensieve kontrole plaats gezien de aantastingen die er geweest ziin. \íilgehoutrups wordt regelmatig in
her Westelijk stadsdeel aangetroffen.
Hout
Met uitzondering van gemeentelijk bosbezit spelen houtproduk-

tie en -opbrengst geen enkele tol bij het stedelijk gtoenbeheer.
De rooikosten ziin al vele malen hoger dan de jaarlijkse opbrengst van enkele tienduizenden guldens. \Vat de populier betreft wordt toch nog een deel gebruikt voor emballage-, klompen- en lucifershout. De kleine maten gaan weg als vezelhout.

Tenslotte
De populier heeft het tot nu toe uitermate goed gedaan in Ám'
sterdam. Daar dragen toe bij zijn ongeëvenaarde groeisnelheid,
betrekkelijk geringe eisen aan de bodem, windbestendigheid en
andere pioniereigenschappen. \(/aar, door stadsuitbreiding, metroaanleg, etc., steeds weer,,woestijnverwante" groeiplaats-faktoren optreden, zal de populiel zijn positieve bijdrage kunnen

Aantastingen

blijven leveren.

Tot nu toe is Amsterdam gespaard voor zwaar besmettelijke
ziekte-aanvallen of massale insekten-schade in de populier. Toch

Daarnaast is de populier ook als ,,bejaarde" een graag geziene
gasr in parken en Plantsoenen. Daarom is het raadzaam gebruik
te maken van de rassen- en vormeffijkdom van het geslacht
populier, meer dan tot nog toe.

is de vrees hiervoor aanleiding om minder royaal éénklonig materiaal aan te planten.
Vervangende i*tt.tt bestaan echter nauwelijks; wilg b.v. komt
hiervoor niet in aanmerking, zolang de watermerkziekte sterk
heerst.l)
Populiereroest heeft een aantal jaren geleden nogal wat schade
berokkend. Dankzij behandeling is dit gevaar nu geweken' Het-

1) Redaktie: 'Watermerkziekte kan nu worden voorkomen. Zie in novembernummer 1971 van Populier het artikel ,,De noodzaak van het
gebruik van gezond vermeerderingsmateriaal van Salix alba i.v.m. de
verspreiding van de watermerkziekte" door J. Gremmen en M. de Kam.

lndeling en naamgeving van populieren
De spraakverwarring over de indeling en naamgeving van poPuliereÀ q/as voor. de Nationale Populieren Commissie aanleiding
haar werkgroep ,,Plantsoen en Rassen" te vragen alle in Nederland in de handel zijnde klonen in bestaande of nieuwe groepen
in te delen. Deze groepen moesten, voor zover ze íog niet bestonden, met Nededandse namen worden aangeduid. Vooral de
benamingen,,balsempopulier" en,,balsemhybride" hadden tot
de spraakverwarring aanleiding gegeven, die groter werd naarmat; meer nieuwe rassen in de handel kwamen. Het gebruik
van de namen Leuce, Aigeiros en Tacamahaca voor de sekties
(groepen) waartoe de voor ons land belangrijke populieren behóren, was voor velen al niet gemakkelijk. Deze groepen zullen
voortaan met Nededandse riamen respectieveliik witte-, zwarteen balsempopulieren worden aangeduid.
Ook voor de belangrijkste soorten en groePen van klonen zijn
Nederlandse namen vastgesteld, te weten:

I
II
ilI
-

Groep "Witte populieren" (Leuce)
taitre abeel (P. alba)
graull)e abeel (P. canescens)
esp (P. tremula)
Groep "Zwarte populieren" (Aigeiros)
Europese zwarle populier (P. nigra)
Eurarnerikaanse popul,ier (P. evamericana), hybriden tussen P. deltoides en P. nigra.
Groep "Balsompopulierent' (Tacamahaca)
til es ramerikaau e b als ern'p opulier (P. trichocarpa), klonen
die tot de zuivere sooft behoren.

Mr

Hybrid'e balsempopulier - klonen waarvan de ouders beide
een balsempopulier zijn doch tot een verschillende soort
behoren, bijvoorbeeld 'Androscoggin' (P. maximowiczii x
P. tichocarpa).
oep " Zw arte balsempopulieren"

De klonen, waarvan in één van de ouders of in beide
ouders zowel de Aigeiros- als de Tacamahaca-groep vertegenwoordigd ziin, ziin in deze groep ondergebracht. Tot
deze groep behoren o.a. 'Barn' en 'Geneva'; de 'Barn' is
ontstuà.t uit de kruising P. trichocarpa x P' deltoides, een
balsem- en een zwarte populier. De 'Geneva' ontstond uit
de kruising P. maximowiczii x P. berolinensis. De P. berolinensis is echter een hybride van twee PoPirlieren die tot
verschillende groepen behoren.

Om de Nededandse namen sneller in de praktijk ingevoerd te
krijgen zullen deze in de nabije toekomst ook op de waarmerkstroók;es van de NÁKB, onder de naam van kloon, worden vermeld; bijvoorbeeld:

'Raket'
'Enniger'
'Loenen'
'Robusta'
'Oxford'
'Blom'
'Androscoggin'

- Iíitte abeel
- Grauwe abeel
- Europese zwatte populier
- Euramerikaanse populier
- Zwane balsempopulier
- \Testamerikaanse balsempopulier
- Hybdde balsempopulier

7

I

Groep WITTE POPULIER.EN (sektie LEUCE)
SOORTEN
P. alba - uitte abeel

P. tremula

-

esp

P. grandidentata

\rITTE HYBRIDEN
P.
P.
P.
P.

a

tf
c

Klonen van witte abeel

'Raket'
'Nivea'

II

canescens

-

grauue abeel

x P. grandidentata
x P. tremula
tremula x P. alba
alba
alba

cnc

axg

axtf
trxa

Klonen van grauwe abeel

'Bunderbos'
'De Moffart'
'Enniger'
'Honthorpa'

a
a

'Limbricht'

cnc
cnc
cnc
cnc

'Schijndel'
'Tatenberg'

'ITitte van Haamstede'

Groep ZIVARTE POPULIEREN (sektie AIGEIROS)
SOORTEN
P.
P. nigra Eutopese zudtte

deltoides
-

Z\TARTE HYBRIDEN

populi.er

d
n

Klonen van Europese zwarte populier

'Brandaris'
'Italica'
'Loenen'
'Schoorldam'
'Terwolde'
'Vereecken'
''$Tolterson'

n
n
n
o
n
n
n

P. euramericana

- Euramerikaanse populier

Klonen van Euranerikaanse populier

'AgatheF' dxn
'Dorskamp' dxn
'Flevo'
dxn
'FlorenceBiondi'dxn
'Gelrica'
dxn
'HarÍf'
dxn
'Heidemij' dxn

'I2I4'
'Iiins'
'Marilandica'
'Robusta'
'Serotina'

'Spijk'
'TardifdeChampagne'
'Zeeland'

UI

dxn
dxn
dxn
dxn
dxn
dxn
dxn
dxn

Groep BALSEMPOPULIEREN (sektie TACAMAHACA)
SOORTEN
P. trichocarpa

- IV ettanzerikaanse
babernpopu.l,ier
P. tacamahaca
P. maximowiczii
P. laurifolia

HYBRIDE BALSEMPOPULIER
r
ta

m
I

Klonen van Westamerikaanse balsempopulier

'Blom'
r
'Fritzi Pauley' t
'Heimburger' r
IV

cnc
cnc
cnc
cnc

Klonen van hybride balsempopulier

'Ándroscoggin' m x r

Groep ZWARTE BALSEMPOPULIEREN (HYBRIDEN tussen de sekties AIGEIROS en TACAMAIIACA)

Klonen van zwarte balsempopulier

'Barn'
'Donk'

dx
dx

'Oxford' mx(lxn)
'R"p'
tx d

t
t

'Geneva' mx (lxn)

Aanduiding van de afstamming door een codenummer

De werkgroep werd tevens gevraagd een voorstel in te dienen
om de naam van de belangrijkste populieresoorren en de af-

stamming van klonen afgekort aan re geven. Dit laatste heeft
weliswaar vooÍ de praktijk weinig nur maar kan wel van belang
zijn voor wetenschappelijke publikaties.
Besloten is achter de naam van een kloon een code te plaatsen
zodat ieder, die van deze code op de hoogte is, direkt-kan af-

'Rochester'

mxn

leiden uit welke kombinatie van soorten de kloon is ontstaan en
tot welke groep populieren hij behoort. De vooroudergenerarie,
waaruit de ouders zijn ontstaan, wordr hierbij tusseÀ haakjes
geplaatst.

H. 17. Kolster
Sekretaris van de werkgroep
,,Plantsoen en Rassen" van de N.P.C.
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lndrukken van het populetum Haarweg te Wageningen

I

J. T. M. van Broekhuizen
AÍd. Houtteelt, Landbouwhogeschool

de rubriek ,,Interessante beplantingen VI" in het nummer
van augustus 1965 van dit tijdschrift werd een uiteenzetting geg.u.. uun doel en oPzet van het populetum van de Afdeling

In

Èoutteelt van de Landbouwhogeschool, geiegen aan de Haarweg
in \íageningen. Hoewel het doel van dit populerum vooral gericht iJ op de beschrijving en herkenning van populiererassen'
wordt tevens enig inzicht verkregen in de groeiverschillen tus-

busta' en 'Heidemij'. Ook de jaarlijkse aanwas: zowel in hoogte
als diameter, bleef nog steeds groter dan die van de beide laatstgenoemde fassen.
Veel bezoekers valt de snelle groei oP vao de in 1961 geplante
bomen van 'Dorskamp'. Niet ten onrechte, zoals blijkt uit onderstaande vergelijking m€t de eveneens 15 iaat oude, er naast
staande, 'Heidemij'.

sen een aantal rassen.
Uit het desdjds gegeven overzicht van de groei van een aantal

rassen bleek de uitstekende groei van onder meer'OP223' en

'OP226', vooral in vergelijking met'Heidemij' en 'Robusta'. De
groei was vergelijkbaar met die van'I 2I4', die op dit terrein
ielatief weini[ werd aangetast door Marssonina. De hoop werd
toen uitgespróken dat het verdere onderzoek door het toenmalige Èotbott*p.o.fstation,,De Qorschkamp" zou resulteten
in de uitgifte van enkele van deze rassen.

Zoals bekend zijn inderdaaà in 1972 de twee hierboven genoemde rassen voor de handel vrijgegeven onder de namen

'Agathe F (:OP223) en 'Florence Biondi' (:OP226). Het is
de moeite waard na te gaan hoe deze en andere Euramericanarassen, die thans 23 jaar oud ziin zich in de afgelopen 10 jaar
verder hebben ontwikkeld. Om hiervan een indruk te geven
volgt hieronder een overzicht van de afmetingen van de meeste
uutt-de in l96J besproken rassen. Daarbij moet er ook nu weer
uitdrukkelijk oP worden gewezen dat het aantal bomen per ras
slechts klein is en dat ernstiSe aantasting door roest en Marssonina in het algemeen op dit terrein niet voorkomen. Aan de
cijfers kan daaróm hoofdzakelijk slechts relatieve waatde worden toegekend.

.ras

't 2t4'

h

d

in m

in

Jr,6

59,3
18,8
53,5

(-OP223) 32'1
(-OP226) 3J,)
'Manitobensis'
30,1
deltoides angulata x nigra
'Italica'(ó)
32,6
deltoides virg.iniana x in28,6
crassata (-OP23,
deltoides virginiana x cau)t,t
dina (:OP22l)
deltoides angulata x n.igra
'Italica' (Q)
)0,6
'Robusta'
26'4
deltoides angulata x volga
29,4
(-oP264)
27
'Heidemii'
'J
'HarÍf'
30,6
x
volga
deltoides angulata
it,1
(-oP265)

'Agathe F
'Florence Biondi'

V

g-'middelde

inmt r) toename per iaar
gedurende de
laatste 10 jaar
h (m) d (cm)

),)

t,59

1,0
3,0

2,9

r,67

2,8t

),t

t),t 2,6
)i,0 2,7
)2,t 2,4
51,0 2,t
t0,t

t,6t
1,27

)7

1,48
L,32

2,6

t,ri

2,4t

2,81

2,1

1,3 1

2,4

49,J

r,9

1,09

2,7 5

49,0

2,1

t,46

47,8
46,8

r,9

1,11

2,O

r,6r

2
2 ,4
2 ,t

r,to

2,35

4t,o r,9

,t,

1) Ruue schatting van het dikhout-volume (stamdeel dikker dan 7 cm
á"m.trt) volgens* fotmule van De Vries (Populier, febr' 1966, blz'
1,t-12).

Vergelijking met de cijÍers van L965 leert dat de volgorde. van
de iussán Jp basis van afnemende diameter slechts weinig is
veranderd eà dat 'Agathe F' en 'I 214'op dit terrein nog steeds
'Rode beste zijn. Zii ziin duidelijk sneller gegroeid dan bijv'

dincm Vinms1)

ras

hinm

'Dorskamp

27,7

18,0

'Heidemij'

25,4

/)4

2,1

t,j

gemiddelde

jaarliikse toename
h (m) d (cm)

t,84

1,69

3,9
2,8

\Wat groei betreft, nog één vergelijking tussen andere rassen.
In 1963 werd een serie bomen van 'Gelrica' aangePlant, samen
met enkele bomen van'serotina'. De cijfers van deze thans 13-

jarige bomen zijn:
fa5

'Gelrica'
'Serotina'

hinm

dincm

gemiddelde toename per iaat
d (cm)
h (m)

22,7

42,6

t,l

j,t

20,9

j6,8

t,6

2,8

Deze cijfers zijn het gemiddelde van bomen van 8 herkomsten
van 'Gelrica', áfkomttig uit de Achterhoek, die in 1959 werden
geselekteerd op grond van (onder meer) verschillen in schors
tussen verschillende beplantingen. In het augustus-nummer van
L97l (blz.63) werd reeds vetmeld dat deze verschillen moeten
berusten op uitwendige faktoren. Ook thans is russen deze 'Gelrica'-herkomsten nog geen enkel morfologisch verschil te konstateren. Alle hebben ook nu nog precies hetzelfde rype schors
en de stam- en kroonvorm, die voor 'Gelrica' karakteristiek is.

Het in 1971 geuite vermoeden wordt hierdoor bevestigd, temeer
daar er nauwelijks verschillen in groeisnelheid aanwezig zijn'
De enige herkomst die in morfologisch opzicht afwijkt is de
destijdJeveneens gevonden vrouwelijke kloon (welke dus geen
'Geliica' is). Afgezien van de verschillen in blad, bestaat deze
afwijking uit een enigszins andete kroonopbouw. De groei van

de enkelé in het populetum voorkomende bomen van dit ras is
vergelijkbaar mei die van de ernaast staande herkomsten van
'Gelrica'.
Op het gebied van de identifikatie is er nog een ptobleem dat
,oi nog Ioe niet kon worden opgelost. In 1967 werden namelijk
enkele planten van het door de Internationale Populierencommissie geregistreerde Spaanse ras 'Campeador' in het populetum
opg.norn.n. Dit werd pas gedaan nadat éénjariSe planten v€n
dit"rus waren beschreoén en vergeleken met andere mssen' Bij

deze beschrijving bleek dat 'Campeador'niet te onderscheiden
was van 'l iU'. lt het populetum kon daarna worden vastgesteld dat 'Campeador' eoenàls 'I 214' vrouwelijk is. Bovendien
zijn tot trog to. de habitus en de schorsvorm en -kleur volkomen

gétilt

van

'I 214'. Ook de groeisnelheid is gelijk' Het

"r"lie
dat beide rassen identiek zijn is dan ook gev/ettigd'
ïermoeden

probleem dient door internationale samenwerking te wor'
den opgelost.

Dit
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Populieren in de mythologie, in het nabije verleden en in het heden

/

Bert schut

Zo omstreeks een halve eeuw geleden verscheen het boekje
,,Herfst" van Rie Cramer mer fijne, zeer beeldende gedichten
voor kinderen. Een hiervan luidr als volgt:
dijk sraan mer z'n vieren
Hooge zilverpopulieren,
\Tuiven maar, buigen maar
Naar mekaar en van mekaar.
En hun babbelende blaadjes
Houden duizend fluisterpraatjes:
,,rVisr je dit, wist je dat?"
'k Zou wel willen weren war! "
,,Langs den

Het kon haast niet anders: dit versje onrsnapre niec aan de aandachr van Annie M. G. Schmidr. In speelse sporzuchr parodieer-

de zij daarom:

,,In de wei staan populieren:
ze staan er met z'n vieren
de wind gaar door hun blaren
de zon schijnr door hun l.raren
ze ruisen en ze zingen
voor de sprinkhaantjes die springen,
voor de wilde, wilde srruiken
voor de bloemetjes die ruiken
en de bloemetjes die srinken,
voor de mussen en de vinken
en
en
en
en

en ze suizen en ze fluisteren,
alle kevers komen luisteren
en ze staan daar zo gezelhg op een rij
die populaire populieren in de wei."

Dit wellicht op her

eersce oog war wonderlijk begin van mijn

verhaal over de populieren rypeerr, dunkt mij, iuist zeer duidelijk de vooraansraarde plaats, het vertrouwde beeld, van de populier in ons Nederlandse landschap in deze eeuw. Met hun
bijzondere gave om zich in te leven in de gedachtenwereld van
hun generatie hebben beide dichteressen beelden gekozen, die
ons aanspreken.
De populier is populair. Voor deze konstatering is ook grond
als wij in aanmerking nemen dar in ons land en in Vlaanderen

meer dan twintig familienamen voorkomen, die van populier
zijn afgeleid. Denkt u maat aan de van den Abeelen'r, dè uurt
Espen's, de Peppelmans'en, de Poppeliers en zelfs aan de familie,
genaamd Populier.
Nu zouden we geneigd kunnen zijn het woordspel zover te bedrijven, om ook eenzelfde herkomsr voor de populier als boom

en het begrip populair, afkomstig van volk, menigte, aafi

te

nemen. Dit gaat echter taalkundig niet op. Beide woorden
stammen van een verschillende wortel.
Áls ,,arbor populi", d.i. boom des volks, zo geheten omdat openbare wandelplaatsen veelal door populierèn waren omzo;md,
\9m1 de populier echrer wel dichtbij een vereenzelviging.

Merkwaardig is ook, zoals wijlen Prof. Dr. G. Houtzageis in
zijn boek ,,Her geslacht Populus" opmerkr, dat het Spaanse
woord voor populier ,,alamo" en voor openbare wandelplaats

-

oorspronkelijk eveneens veelal beplant met populieÍen - ,,alameda" is. Zoals Bedijn zijn Unter den Lindèn kent, had ook
Athene haar populierenwijk.
Hct. verspreidingsgebied van populieren is bi j zonder uitgestrekt.
Ze komen voor in China, in Mongolië, 1n Zuid-Afiku, ooer
geheel Europa, zowel als in Amerika. Toen de bomen na de
laatste ijstijd van het zuiden uit naar Midden- en Noord-Europa

en ze Jtddrt er mgt z'tt

lieret

cpdrongen, behoorde de popuiier mede tot een der eersre pionierhoutsoorten. Blijkens afzettingen in turflagen in veengebie-

in Denemarken zou een korte overgangstijd met .rp .n
berk aan de oudste bosperiode, de grovedennenperiodg zijn
den

voorafgegaan.

In Siberië zijn

thans nog onvoorstelbare oppervlakten met populieren bezet: in \7esr-Siberië 4,2 miljoen ha, in MiddènSiberië 3,1 miljoen ha en in Oost-siberië 0,6 miljoen ha.
De Oostenrijkse schrijver Ádalberr Stifter spreekt in zijn schets

van het oude \il7enen o.m. over de Silberpappel, als,,den Lieblingsbaum der Donauinseln" en ,,Der I7iener liebt diesen schónàn,
riesengrossen, breirkronigen Baum seiner Heimat gar sehr" en
verder wordt verteld, dat op dezelfde standplaats ook de zwarte
populier, die tot de stacigste boomgestalten van het vlakke land

behoorr, nog veelvuldiger wordt aangetroffen.

In het Niederrheingebied bedraagt de oppervlakte zuivere populierenbossen ruim 3100 ha.

In ons land bedraagt her

boomkwekerijareaal bezet met popu-

lieren zo rond de 100 ha, terwijl de oppervlakte populierenbos
in de verschillende bosgebieden, blijkens de bossàtistiek, meer
dan 5700 ha bedraagt.
De schrijfster Áya Zikken verhaalt in haar boek ,,I7ees nieuws-
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Eenzelfde naamsvetwisseling met de wilg treffen wij op enige
plaatsen in de Bijbel aan. 7n wordt over de wilg gesproken in
de bekende passage uit Psalm 137:
,,Aan Babels stromen, daar zaten wij, ook weenden wij,

wij Sion gedachteo.
Aan de wilgen aldaar hingen wij onze citers."
als

Het is onwaarschiinlijk, dat de uit China afkomstige treurwilg,
die door Psalm 137 ziin naam Salix babvlonica heeft gekregen,
al ten tijde van de Babylonische ballingschap in de Euphraatlanden voorkwam. Het ligt veel meer voor de hand hier te den-

Li eb I in

g s baam

d'er D

on

atin

se

ken aan de Populus euPhratica, de Euphraatpopulier, die vooral
in rivierdalen in steppengebieden groeit. De takken groeien op
manshoogte uit zodat wij ons kunnen indenken, dat de Joden
àaaraan hun citers goed konden ophangen.
Ook de ,,takken van beekwilgen", die volgens Lev.23"40 moesten worden gebruikt bij het Loofhuttenfeest, waren zonder twi!-

ln

fel van de Populus euphratica afkomstig.

gierig en leef langer" over de rol van populieren in een Portugees verhaal.

,Hier ^u.t de oevers van de Mondego, in het moerassige bos in
de uiterwaarden, het Choupal of populierenbos, heeft zich heel
wat afgespeeld.

Dichtbij leefde eeuwen geleden Ines de Castro en haar Don
Pedro, de Porrugese Tristan en Isolde, een liefdespaar waar de
literaruur van veel landen zich eeuwenlang mee bezig heeft gehouden.

,,En één ding is zeker," vertellen de vrouwen van de Mondegq
terwijl ze ongestoord doorgaan met het wassen van hun kledingstukken, ,,deze rivier die al veel gebouwen heeft verzwolgen en
die dreigt Coimbra (Porrugese universiteitsstad) te verwoesten

door inundatie zoals Lissabon eens verwoest werd door een
aardbeving, deze zelfde Mondego is goed voor wie de liefde
kent."

Minder amoureuze, doch meer esthetische - en zelfs militaire overwegingen lagen ten grondslag aan de verbreiding van een

Ook een andere populier, de esp, moet al van oudsher in Mesopotamië bekendheid en verering genoten hebben.
Er zijn n.l. gouden hoofdsieraden in de vorm van espenbladeren
gevonden in Mesopatamische graven daterend uit 3000 jaar
voor Chr.
Van later datum stammen de verschillende legenden en motiede esp in het bijzonder een schandelijke rol wordt
ven, waarbij'ter
veiklarin g van zijn immer bewegend blad. Zo
toebedacht
luidt een \íendisch vertelsel, dat de verrader Judas zonder op
de woorden van vergiffenis van Jezus acht te geven, in wanhoop en wroeging wegvluchtte. Hij lien altijd voort, tot hii in
het bos kwam. Dàar zag hii een denneboom, doch ,,gij kunt mij
niet dragen", zei de wanhopige, ,,mijn zonde is te zwaar". En
hij liep nuu. ..n espeboom, waaraan hij zich verhing. Van dat
ogenbiik af begon de espeboom te beven en te sidderen, en dat
rul t il do.tt tot de jongste dag. Hiervan gewaagt een Russisch
spr"ek*oo.d: ,,Er bestaát een vervloekte boom, die beeft, zelfs
als de wind niet blaast! "
Dat vat de volksmond in de provincie Limburg samen in: ,,Hè
riejert wie ei bèleblaad", als er sprake is van iemand, die erg
angstig is.
Inle Skandinavische landen, in Hongarije, Polen en Zwitserland is een dergelijke sage in omloop. Men voegt er daar tevens
de waarschuwing aan toe om bii onweer niet onder populieren
te schuilen. De bliksem zou er bij voorkeur op vallen. Een re-

andere populierensoort, de Italiaanse-, Lombardijnse- of pyramide pópulier. De waarschijnlijk uit Klein-Azië afkomstige
naar Noord-Italië overgebrachte, zuilvormige boom bereikte
omstreeks de helft van de 18e eeuw Duitsland (park van \íórlitz), Frankrijk, Engeland en ook ons land. In die tijd werden op
het vaste land van Europa veel tuinen en parken naar Engelse
stijl aangelegd. De Italiaanse populier kreeg
aooral ook. Napoleon bet,ordertle het gebrtih aan deze boontsoort
daarin zijn plaats. Vooral ook Napoleon bevorderde het gebruik van deze boomsoort.
Hij benutte hem als een markering langs de
chaussées voor zijn leger.
De topsterfte, gevolgd door een totaal vervai

van deze uitsluitend vegetatief vermeerderde
- mannelijke - bomen, heeft hun aantal inmiddels weer sterk doen afnemen.
De Populus'serotina', ongeveer tezelfdertijd
naar ons land gekomen, heeft het beter volgehouden. Nog steeds zijn oude, zwate en ais

zodanig merkwaardige populieren

in

ons

land meestal 'Serotina's'. Het is tevens interessant dat in de ouds bekende Franse literatuur over deze boom (Hamel du Monceau)
wordt bericht, dat men hem als knotpopulier
op drogere gronden in de wijnbergen aanrof. Nog steeds zegt men in Italië, dat de
wijnstok gaarne bij de populier staat. Du
Monceau zegt voorts dat men de boom ten
onrechte ,,Osier blanc" (witte wilg) noemde.
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den ook, waarom in bepaalde gebieden van Zwitsedand op de
erven van eenzame boerderijen populieren als bliksemafleiders
worden geplant. Opvallend is dat in verschillende bosbouwkundige handboeken de populier inderdaad gevoelig voor blikseminslag wordr genoemd.
Ook wordt verhaald, dar de roeden, waarmee Christus gegeseld
werd, van espetwijgen waren. Een andere legende zegr; dár het
kruis van espehout werd gemaakt.
Een $/eswlaams verrelsel, dat beschreven wordt in ,,Natuurverklarende sprookjes" door A. de Cock, verhaalt: dar de populier zich nier wilde buigen, roen Maria en Jozef mer het kind
Jezus naar Egypte vluchtten, om hen vruchten en beschutting te
bieden. ,,Sindsdien Oopelt en beeft hij zoodanig, dat hij er-zijnen naam van behouden heeft." Men zegt nog heden: ,,hij rilt
- of beeft - als een espeblad". Op soorrgelijke gronden - de
esp weigert een door de duivel achtervolgd meisje Maie re verbergen - noemr een oude Estlandse sagè de raielpopulier een

duivelsboom.
De oude Grieken en Romeinen vonden eveneens de populieren
maar geheimzinnige bomen. Daarom geloofde men, dar de tovenares Medea voor al haar duistere praktijken steeds gebruik
maakte van de populier. Het is trouwens rypisch, dat di witte
en de zwarte populier door elkaar en vaak niet duidelijk te onderkennen in de mythologische verhalen voorkomen. populieren
kwamen in vele heilige hagen, rond heilige plaatsen voor; als
krachtige opwaarrsstrevende elementen, waten zij mede de voorlopers van de zuilen die later de Griekse tempels droegen. De
abeel was het teken van de zonnewende en, miischien mug me.t
ook zeggen van de vercijzing uit de onderwereld. Daarom behoorde de populier bij Hekate, de godin, die de wilde iacht aanvoerde, waarbij de doden uit hun graven verrijzen. Daarom ook
stak Ohpheus, alvorens naar de onderwereld te gaan om zijn
verloren bruid te zoeken, een brandoffer uun populierehout aan,
teneinde Hekate gunsrig re stemmen.
Bij de poel der herinnering in de onderwereld, op het eiland

Ogygia naast de woning van de nimf Kalypso, die Odysseus
zeven iaar gevangen hield, en in de heilige haag, die aan de
godin Minerva was gewijd op het eiland der Pháàken, stonden
populieren.
Aan Hercules was de witte populier gewijd. rilTeliswaar had hij
zich in de onderwereld met de tak van een zwarte populier be-

kranst doch zijn zweet deed de onderzijde der blaáeren wit

kleuren.
Toen Phaëron, de zoon van de zonnegod Helios, tegen zijn vader's advies in, de zonnewagen voor eenmaal besturánd, de teu-

B0ilElt.R00lE]t
o vêD 1 boom tot vele hectaren

.
.
.
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het wegÍrezen van stobben

in- en verkoop van hout
verplanten van bomen
in Nederland, België en Duitsland

Zijn

Dit vermurwde Zeus die hen in populieren
veranderde, wier rranen rot electron verhardden. Tot dezè mythe
zou hebben bijgedragen, dat de knoppen van deze bomen in het
vootjaar een harsachtige stof afscheiden, die, door de zon ber.!h:n.q in druppels naar beneden valr. Na verhard te zijn heeft
dit in kleur overeenkomsr mer barnsteen.
Van de Romeinen is bekend, dat zij het populierehou t gÍa g
voor de geraamren van hun schilden gebruiÈtán omdat het-lichl
is en nier gauw splintert.
Volgens een Romeinse sage bekranste Hercules in triomf zijn
hoofd na de reus Cacus (de slechte) in zijn hut op de Aventijnse heuvel re hebben gedood. Dit moet roch wel gezien worden als een symbool voor een overwinning op her kilade, op de
macht van de onderwereld, de dood. In dir verband is merkwaardig, dar in het oude Ierland de fé of maarsraf, bij overledenen gebruikt door de maker van lijkkisten, van espehour
was. S(/aarschijnlijk als een herinnering aan de zielen van de
doCen, dat dit niet het einde was.
In de Germaanse oudheid speelde de pooulier een minder voorname rol. In de Edda wordr de ,,esp", de ratelpopulier, in een
men ten hemel.

vergelijking genoemd. Het uiterst beweeglijke blad verleende
de boom in het oud-Keltisch de nuu- ,,crán'critheach,,, de sid-

derende boom. In her oud-I7elsh heeft men een nog beeldender
naam voor deze boom ,,coed tafed merahed", de b-oom van de

vrouwenrong. Deze ook uir Vlaanderen bekende naam blijkr
dus van zeer oude oorsprong.
Talrijk zijn de ook nu nog voortlevende volksgebruiken en verhalen waarbij de populier een rol speelt.
Bij hen die zich door onkuisheid of besluiteloosheid in de liefde
tegen de geldende inzichren van de gemeenschap hadden misdragen, plaatsre men in Thi.iringen populieretakken voor het
taam.

In Oosr Pruisen benutte men een populier om

een onbekende
dief
straffen. Legt,men bijvoorbeelà een toevallig gered deel
,te
van het gestolen goed onder een haardtegel, en brandt-men donderdagsavonds daarop een sruk hout van de populier, dan brandt
zich daardoor de dief zelf. Of men plaarsr dár àeel van het goed
in een vooraf in de boom geboord gar en de dief zal zich-verraden, doordat hij ner als de ratelpopulier zal gaan sidderen.
Ook als haargroeimiddel werd deze handelwijze wel benut.
Meisjes die graag lang haar wilden hebben boorden eefl gaatje
in een peppelstam, deden daar een paar van hun haren ln en
stopten het gat daarop dicht. Omdat de boom een snelle groeier

TUINBOUWARTIKELEN
Een kleine greep uit onze lilst:
Plaslic boommanchelten - Hang- en steeketlkenen - Labels
TonkÍnstokken - Boombanden - Acryl gaallinnen - Schermdock
Tulngereedrchap - Snoelgereedschap - Grarmaalmachlnec
Pulverisaleurs - Jiííypots - JlÍÍy-Seven . plasticpotten - planlacryl
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naar het bos gaan en een populier vellen. Hij moest er wel voor
zorgen dat de boom naar het Oosten toe viel. Dan moest hij op
de itam gaan staan met zijn gezicht naar het Oosten gewend
en naar omlaaggebogen en terwijl hij tussen zijn voeten keek,
zeg1en ,,Oom Lyeshy, verschijn niet als een grij"e wolf, noch
als éen zvtafie naÍ, noch als een brandende sPar: kom te voorschijn net als ik! " Dan zullen de bladeren van de populier be-

ginnen te fluisteren als door een lichte wind beroerd en de
íyeshy zal verschijnen in de gedaante van een man, bereid om
hêt met degene die hem heeft opgeroepen oP een akkoordje te
gooien.

Óok het gebruik, om een jong meisje op 1 mei met kleurige
bloemen ie tooien, haar Populier te noemen en feestelijk rond
te voeren om de Lente symbolisch in te halen, stamt uit Rusland (Poltova).
populieren aerlenen bet landschap bet eigene

- is niet een volksnaam voor de zwarte populiet ,,gauwgroot!" - zou hun haar ook snel gaan groeien-.
de laatste akker een
is

N7iirtemb erg laat men van de oogst op
handvol ur"n ituun, die tevoren gemerkt zijn. In deze garve
steekt men een versierde Mei, een kleine populier vaak, maakt
de halmen daaraan vast en bekranst deze. Men noemt deze tot

in

een geheel gebundelde schoof meestal ,,Mokkel", koe. Daarmee
*orJt ,ondàt twijfel een vegetatieSodin bedoeld. Is evenwel de
Mei ,,gestoken", dan knielen de maaiers in gebed neer. Tot de
bomen-, die in Frankrijk voor het ,,Bouquet de la moisson", d'i'
de versierde oogsffwiig, in aanmerking komen behoort ook de

populier.

In

Epinal wordt

hij op de laatste wagen met hooi

meegevoerd.
gesneden hout van de populier
zouden fijngewreven bladeren, van
íegen verschillende bomen geplukt, opgelost in brandewijn,
Engelse ziekte bij kinderen helen.
Inle geneeskunde worden extracten, o.a. van de knoppen van
de zwalte populier, nog toegePast in de vorm van tincruur en
zalf .Her *otdt o.tn. gebruikt om branden en jeuken van builen
en wonden te stillen.
In Hongarije placht men wel een stukie populierehout bij zich

Het op St. Peter en Paulusdag

g.n..rt alle wonden. Ook

Hoe overduidelijk blijkt uit deze en andere overleveringen en
verhalen, welk een belangriike plaats de populier in Europa
heeft ingenomen.
Enerzijdi onderschrijven wij de uitspraak van Breton-Bonnard:
pro,,Le peuplier est l'arbre du plus Petit comme du plus grand
priéiaire-. C'est le seul arbre que celui qui le plante Peut espérer
récolter".

Anderzijds geldt echter ook dat andere, in het.voorafgaande in
den brede 6esproken aspekt: het integraal verbonden ziin van
de populier mèt het hnàschap en daardoor zo'n rol spelend in

hetleven en denken der beschaafde wereld.

Hetgeen de Amerikaanse schriiver James Thurber in het alge,,Bomen worden omgehakt om asiels te bouwen
ooor -ênse.t die gek ziin geworden omdat er geen bomen meer
bestaan," geldt naar mijn mening in het bijzonder voor de populier in át ,iin verschijningsvormen in ons Nederlandse landichap. Hij is er niet meer uit weg te denken. Sterker nog: de
populieren verlenen het landschap het eigene.
in-dit opzicht is het toch wel trefÍend, dat vele dichters en
schrijveri, hun geboortegrond ryperend, de populieren als wezenlijke karaktertrekken van het landschap noemen.
Gezegd in de woorden van de dichter Hans \Tarren:

meá opmerkt:

,,Ver als de blik gaat, ver als wolken
ruisen de popels ijl en licht. . ."

te dragen ter bezwering van boze geesten.

Een giweer, dat niet meer goed werkte, hoopte men weer in
orde ie krijgen, door het aan een populier op te hangen.
Teneinde dè Lyeshies, de bosgeesten, Sunstig voor zich te stemmen, moest een Russische huisvader op de avond van St' Jan

Moge het rendement veelal het ekonomisch ,,leitmotiv" zijn bii
uun[lunt, dit is dan tevens de basis voor een brok landschappelijkè schoonheid, waardoor ons land gekenmerkt wordt'

oo
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Houtaerkoop
Niet alleen populieren en wilgen uit
bos-, weg- en grensbeplanringen maar
ook de bomen uir stedelijke beplantingen zijn verkoopbaar. Voor de verkoper is het van groot belang om een

zo hoog mogelijke prijs voor het te
vellen hout te krijgen. Het verdient
daarom aanbeveling tijdig kontakt op
te nemen met verschillende houthan-

delaren

of met

verbruikers die her

hout rechtstreeks van de producent

deze

in

een dichte plantafstand wor-

den geplant (minimaal 400 bomen
per ha). Inlichringen over deze vorm
van subsidie, waarvoor jaarlijks door
de papierindusrrie een bepaald bedrag
beschikbaar wordt gesteld, zijn te ver-

Rassenkeuze

algemene ekonomische malaise van dic

kundige en klimatologische faktoren

O.

en S.-fonds is vastgelegd dat landbouwers, die bij bedrijfsbeeindiging voor
deze regeling in aanmerking komen,

hun grond niet aan het S.B.L. behoeven af te staan indien ze deze bebossen. Landbouwbedrijven die in een
ruilverkaveling zijn gelegen komen
voor deze helaas minder bekende regeling echter niec in aanmerking. De
eigenaar van een nieuwe bebossing
van ren minste I ha komt in aanmerking voor een bijdrage van de overheid tot maximaal 80 /o van de kosten. Een bijdrage van maximaal 50 %

van de kosten krijgen boseigenaren
die moeten hèrbebossen en wel voor
percelen die minstens 0,5 ha groor
zijn of wanneer de oppervlakre van
meerdere percelen tezamen minstens
0,5 ha is. Deze bijdrage in de aanleg-

en eerste onderhoudskosten geldt ook

voor weg- en grensbeplantingen van
populier en wilg (tenminste 200 bo-

men in enkelrijige

in belangrijke mate afhankelijk van de
weerstand van de rassen tegen ziek-

ten. Daar het van grooc belang is
goedgroeiende en gezonde beplantin-

gen re krijgen is her gebruik van rassen mer een grore gevoeligheid voor
Marssonina ten sterkste af te raden.
Rassen, die voor roest gevoelig zijn,
moeten niet in de nabijheid van lariks

worden aangeplanr. Het gebruik van
buitenlandse rassen zonder het advies
van een deskundige is niet aan te bevelen.

Rassen die

in ons land

gevoelig zijn

voor bladziekten worden steeds minder aangeplant. Er zijn nu rassen met
ten in de handel. Zo kan de aanplant
van 'Dorskamp', 'Flevo', 'Oxford', 'Geneva','Rochester' en'Androscoggin'
worden aanbevolen.

De euramerikaanse populieren'Agathe F', 'Florence Biondi' en 'Spijk',
de I7estamerikaanse balsempopulieren

'Blom','Friui Pauley' en'Heimburger'

en de zwarre balsempopulieren 'Barn'

en 'Donk' moeren vooralsnog op

be-

perkte schaal worden aangeplanr.
De gedurende I0 jaar in de beplantingen van de Stichting Industrie-Hout
opgedane ervaringen mer de 'Florence
Biondi' en de 'Agathe F' zijn zeer bevredigend. Beide rassen, die waar-

schijnlijk een goede windresistentie

hebben, moeren in verband mer hun
grote gevoeligheid voor roest nier in
de nabijheid van lariks worden aan-

gonnen, mer het Sraatsbosbeheer in
verbinding stellen voor het aanvragen
van formulieren. Deze worden verstrekt door de Hoofdingenieur Directeur van de Landinrichting in de provincie waarin her perceel is gelegen.

Bij de 'Fritzi Pauley' komt in de zomer veelvuldig topbreuk voor; een

gePlant.

reden om mer de aanplant van dit ras
zeer voorzichttg te zijn en vooral het

gebruik

in

stedelijke beplantingen af

te raden.

De betreffende adressen en telefoonnummers zijn vermeld in de ,,Kalender" van het augustus-nummer van

De groei van de andere vijf nieuwe
rassen in proefbeplantingen is goed,

,,Populier" 1975.

Het ontstaan van kleine en

de Stichting Industrie-Hour graris éénjarig populiereplanrsoen verstrekt mits

balsempopulieren)

voor weg- en
in sterk aan

de wind blootgestelde gebieden voorge-

bieden is het op beperkte schaal aanplanten van deze populieren aan re
bevelen. De aanplanr van 'Fritzi Paul"y' in weg- en grensbeplantingen
moet,gezien het gevaar voor topbreuk,

overal worden afgeraden.

De zwarte balsempopulieren

('Barn',

pulieren ('Blom', 'Fritzi

Pauley',

'Donk','Geneva','Oxford','Rochester'), de I7estamerikaanse balsempo-

'Heimburger') en de hybriden van balsempopulieren ('Ándroscoggin') stellen voor zover bekend iets lagere eisen
aan de bodem dan de zwarre populie-

ren (P. nigra en de

euramerikaanse

populieren).

Bij twijfel aan de keuze van het juiste
ras of aan de geschiktheid van de
groeiplaats moet men, om later teleur-

stellingen re voorkomen, het advies
van een deskundige inwinnen.

een grotere resistentie tegen deze ziek-

beplantingen).
Een ieder ciie deze bijdrage wensr re
onwangen moet zich, voordat met de
aanleg van de beplanting wordt be-

Om de aanlegkosten van een nieuwe
bebossing (minimaal 2 à 3 ha) zo
laag mogelijk re houden wordt door

van balsempopulieren en de zwarte

lopig worden ontradcn; in andere

De rassenkeuze is behalve van bodem-

Subiàieregelingen

pulieren mer balsembloed (hybriden

niet in mindering worden gebracht op
de hierboven genoemde rijksbijdragè.

de

In de Vergoedingsregeling van het

nadere infor-

grensbeplantingen moer

betrekken, om zich eersr over de hout-

najaat T975).

is zullen

maties verstrekt worden.
Het gebruik van \Tesramerikaanse
balsempopulieren en van andere po-

krijgen bij de Stichting IndustrieHout, Bowlespark 18, rVageningen;
tel. 08370-10L21. Deze subsidie zal

prijzen te oriënteren. In hoeverre

moment van invloed is op de houtprijzen, is moeilijk re overzien. Om
hierover toch enig inzicht re geven
wordt daarom verwezen naaf de ,,Mededelingen" op pag. 80 van het november-nummet 1975 van,,Populier"
(Enkele pijzen voor populierehour in

meer bekend

Phntsoen

Het gebruik van stevige, zo mogelijk
vertakte, éénjailge planren verdienr

bij de aanleg van beplanringen de
voorkeur. Indien door bepaalde omstandigheden, zoals bij de aanleg in
hakhoutpercelen, grienden en in wegen grensbeplantingen, het gebruik van

ééojaig plantsoen niet mogelijk

is

verdient het aanbeveling stevige tweejarige planten te gebruiken in plaars
van oudere populieren. Meerjarig
plantsoen is echter niet alleen duurder
in aanschaf maar ook zijn de plantkosten hoger. De groei van éénjarige
populieren is in de eerste jaren na de
aanleg in het algemeen berer dan die
van tweejarige en zeer zeker beter dan

die van driejarige bomen. Ook

het

risiko van aanrasring door schorsbrand
is bij meerjarige populieren groter

dan bij éénjarige planten.
Bestel tijdig het plantsoen waarbij er
op gelet moet worden dar de populieren niet te lang zijn in verhouding tot
de dikte. Goed plantmateríaaI is naast
de keuze van de juisre rassen een belangrijke faktor om een goed groeiende beplanting te krijgen.

evenals hun weerstand tegen ziekten.

gÍorere
knobbels op de sram en takken van de
'Rap', een probleem waarvan de oor-

zaak nog niet bekend is, heeft er toe
geleid dat dit ras tijdelijk uit de handel is genomen. Zodra over de oorzaak

Bernesting
meesre percelen waar populieren geplanr worden is het fosfaatgehalte van de grond voldoende, vooral

Op de

wanneer het perceel als goed bemest

bouw-

of

weiland

in

gebruik

is

ge-
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weest. Dit gehalte is alleen door analyse van een grondmonster te bepalen.
In geval van rwijfel kan men zich met

het Bedrijfslaboratorium voor Gronden Gewasonderzoek te Oosterbeek in
verbinding stellen voot het laten nemen van een grondmonster. Indien
het P-totaal minder dan 40 bedraagt
kan dat echter een aanwijzing ziin dat
de grond ook om andere redenen voor
populier ongeschikt is.

Is het P-totaal hoger dan 40 dan is
bemesting niet nodig. Bij fosfaatbemesting verdient het de voorkeur de
breedvormige bemesting van 500 à
1000 kg slakkemeel per ha te kombi-

den is afhankelijk van het bodemrype.
Op lichte gronden kan de bemesting
het beste in de tweede helft van april
en op zware grond in februari of
maart worden uitgevoerd als er geen
sneeuw ligt of vetwacht wordt en de
grond niet bevroren is.
t$Van.r.er de grond voldoende fosfor
en kali bevat is het gebruik vaí ntenS-

me$stoffen af te raden. Om dezelfde
hoeveelheid stikstof aan de bomen te
geven, die kalkammonsalpeter_bevat,

áo"t

uun veel mengmeststoffen de
dubbele hoeveelheid gegeven worden.
O n k r u i'd' b e t t r ij

d.in g

neren met een plantgatbemesting. Een

Het gunstigste tijdstip voor het

d'ergelijke plantgatbernetting mag alleen toegepast uord'en bij fosfaat- en
kalknzeststoffen, absoluut niet bij stik-

purseÀ uutt de onkruidbestriiding met

stof en kal,i! Bij deze plantgatbemesring,250 gram slakkemeel voor kleine-

en 500 gram voor grote Plantgaten,
moet de kunstmest goed met de grond

in het plantgat gemengd

worden.

Door fosfaatbemesting wordt de wortelvorming van de populieren bevorderd en daardoor de aanslag. Te grote
fosfaatgiften kunnen echter kopergebrek bij populieren veroorzaken.
Bij populieren op beekbezinkingsgronden (beekeerden) komt nog al eens
kaligebrek voor. Een breedwerpige bemesting met 400 kg kalizout 40 7o Pet
ha is in de meeste gevallen voldoende;
afhankelijk van de weersomstandigheden kan deze bemesting al in februari of maart gegeven worden.
Stikstolbentesting ís in de populierenteelt wel de belangriikste bemesting,
die in de eerste twee en soms drie jaar
na de aanleg van de beplanting nood-

zakelijk is. Deze bemesting moet bij
voorkeur in kombinatie met chemische
onkruidbestrijding op de plantspiegels
uitgevoerd worden. De kustmest moet
niet te dicht bij de voet van de populieren gestrooid worden maar rondom

de boom op de plantsPiegels (ter
grootte van 1 m2). Het te dicht bij de
boom suooien veroorzaakt verbranding van de bast en bovenste wortels
waardoor de bomen afsterven oÍ zwaar
worden beschadigd. Vooral in nieuwe
beplantingen kunnen door het draaien
van de stammeties trechtervormige gaten ontstaan waardoor de kunstmest
bij de jonge wortels komt.
In het jaar van aanleg is een gift van
100 gram kalkammonsalpeter (kas)
per boom voldoende, die men in de

tweede helft van mei geven moet.
Vroeger in het jaar bemesten van Populieren heeft zeer weinig zin daar de
bomen dan nog onvoldoende wortels
gevormd hebben. Het tijdstip waarop
de bomen in het tweede en soms ook
in het derde jaar bemest moeten wor-

toe-

àalapon en simazin ligt tussen half
maart en half april.
Als de grond voor de aanleg van de
beplanting bewerkt is kan met een
bespuiting van simazin of met het
strooien van simazin in granulaaworm
worden volstaan. Bij deze onkruidbestrijding, die vlak na de aanleg moet
worder uitgevoerd, worden àf alleen
de plantspiègeh (ca. 1 m2 gtoot) àf,
bij àanwezigheid van sruiken, de gehele oppervlakte behandeld.

De grasvegetatie oP de plantspiegels
van populieren op verwilderde terreinen en in grasland moet met dalaPon
en simazin bestreden worden. Het gebruik van een spuitkap verdient aanbeveling.

Voorkomen moet worden dat ionge
bladeren van vroeguitlopende populieren met de spuitvloeistof geraakt worden; de kans op bladbeschadiging is
groter als ééniarige populieren geplant

zijn.

Het op een later tijdstip

bestrijden

van de onkruidvegetatie op de plantspiegels kan met Gramoxone gebeuren

(zie Kalender ,,Populier", mei 1975).
Het planlen
Het graven of laten boren van te grote
plantgaten verhoogt onnodig de aanlegkosten. Voor éénjarige planten zijn
plantgaten van 35 à 40 cm in het
vierkant bij een diepte van 40 cm van
voldoende grootte; de planten moeten
ca. 10 cm dieper dan oP de kwekerij
staan. Voor twee- of driejarige bomen
zijn de afmetingen van het plantgat
50 à 60 cm bij een diepte van 60 cm'

Het scheefwaaien van populieren op
sterk aan de wind blootgestelde gebieden is door het dieper maken van
de plantgaten te voorkomen.
Het gebruik van poten is alleen aan te

derzijde van de poot schuin af te hak-

ken komt hij steviger in het gat te
staan. Om het uitdrogen van de Poot

te voorkomen, waardoor ook gevaar
van het optreden van schorsbrand

(Dothichiza) ontstaat, moet men alle
zijtakken verwijderen.

Bij gebruik van beworteld plantsoen
op terreinen met een hoge grondwaterstand moet men de populieren direkt na het maken van de Plantgaten
Poten om te voofkornen dat ze vol
water loPen.
Betakt éénjarig plantsoen moet bij de

aanleg nooit gesnoeid worden; als
meerjarige bomen enkele opvallend
zware takken hebben, verdient het
aanbeveling deze vóór het planten te
verwijderen.
\Testamerikaanse balsempopulieren, de
hybriden van balsempopulieren en de

zwaffe balsempopulieren vertonen in

de eerste twee soms drie jaar na

de

aanleg vaak een teleurstellende groei.
De hoogtegroei kan sterk verbeterd

worden door de planten vóór of direkt
na de aanleg iets in te korten (zie
,,Populier", februari 1973, Pag. Il).
Snoeien

Het snoeien moet bij voorkeut in de
periode russen eind mei en half iuli
gebeuren. In de winter moet tiidens
vorstperioden oÍ bij vriezen nooit gesnoeid worden waardoor stambescha-

digingen worden voorkomen. Snoeiwonden overgroeien beter wanneer het

in het jaar gebeurt; de
watedotvoÍming is geringer bii snoei
na het uitlopen en vóór het afsluiten
van de groei. Te hoog oPsnoeien, hoger dan 6 m, en te zv.a f in de kroon
snoeien bevordert niet alleen de vorming van waterloten maar brengt ook
aanwasvermindering en hoge kosten
met zich mee. Uit de kroon moet
snoeien later

nooit meer dan een enkele zware tak
verwijderd worden.
Bescherming tegen ruild'

Als schade door reeën, konijnen oÍ
hazen te verwachten is verdient het
aanbeveling de jonge bomen, in Pas
aangelegde beplantingen, met gazen
kokers (kippegaas of Italiaans gaas) oÍ
plastic manchetten te beschermen. Bij
gebruik van kokers van kippegaas is
een regelmatige kontrole op ingroeien
noodzakelijk, hetgeen bij gebruik van

Italiaans gaas kan worden nagelaten.

Laatstgenoemd gaas is bij het Magazijn Bosbouwgereedschappen van Hei-

zeer

demij Nederland BV te Arnhem
(Postbus 139) oÍ rechtstreeks bij de

hoge grondwaterstand; de poten worden gezet in zo smal mogelijke gaten
van 70 à 80 cm diepte, die met een
grondboor zijn gemaakt. Door de on-

fabriek te bestellen. Het adres is vermeld onderaan de ,,Kalender" in het
februarinummer van,,Populiei' 1975.
H.\7.K.

bevelen op terreinen met een

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

:
bewerking :
kwaliteit :

aÍmetingen

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

t

1 m lang hout wordt toegestaan

glad gesnoeid, ongeschild
gezond, vers, kromming max. 10 cm op 200 cm

aanbiedingen aan:

foreco

internationate houthander bv

Arnhem, Postbus 230
Schaarsbergen, Koningsweg 35-c

Tel. (085)

454431

of aan:
A. Zantinge, Zelhem, Tel. (08342) 1769

@

h.u boomlcníekerti,,udenhout "
Witte abeel

dekrruekerij

'Nivea'

ím
\irJ,

(P. arba)

'Raket'

@

dieiulsteven
voor ts.

ESp te. tremula)
'Tapiau'

GfaUwe abggl

*

*

*

(p. canescens)

'Bunderbos'
'Enniger'
'Honthorpa'
'Limbricht'

'De MoÍfart'
'Schleswig'
'Schijndel'
'Tatenberg'
'Witte van Haamstede'

,,uDENHOUT,,
EEN OUDE NAAM
TUSSEN
NIEUWE
POPULIEREN

Europese zwarte populieÍ

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

,,UDENHOUT"
AN OLD NAME
BETWEEl{
NEW POPLARS

(p. nigra)

'Terwolde'
'Vereecken'
'ïlrolterson'

Euramerikaanse populier
(P. euramericana)

F'
'Dorskamp'
'Flevo'
'Florence Biondi'
'Gelrica'
'HarÍÍ'
'Agathe

,TUDENHOUT"
UN ANGIEN NOM
ENTRE
1{OUVEAUX

'Heidemij'

'l

214',

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'
'Serotina'
'Serotina de Selys'
'Spijk'
'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

Westamerikaanse balsempOpUlief (P. trichocarpa)

PEUPLIERS

'Blom'

*

'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

,,UDENHOUT''
EIN ALTER NAME
ZWISGHEN
NEUE PAPPELN

Hybride balsempopulier
'Androscoggin'

Zwarte balsempopulier

BV. Boomhrekerij,,Udenhout
Postbus
Udenhout
Telefoon 04241-2131
31 -

"

'Barn'
'Donk'
'Genêva'
'OxÍord'
'Rap'
'Rochester'

