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wegbeplanting in de ruimste betekenis.
Beplantingen langs wegen, kanalen en perceelsgrenzen vormen een zeer karakteristiek element van het landschap in verscheidene delen van ons land; denkt u b.v. aan het Brabantse en het Zeeuwse landschap en ook aaÍ onze nieuwe polders, waar wegbeplanting
een voorname bouwsteen is bij het vormgeven van het landschap,
Naast het belangrijke landschappelijk aspekt, is de houtproduktie van deze beplantingen
niet te verwaarlozen.
En omdat populier en, in mindere mate, wilg een voornaam bestanddeel uitmaken van
onze wegbeplantingen, lijkt het logisch dat ook in ons tijdschrift eens uitvoerig aandacht
wordt besteed aan allerlei aspekten van deze beplantingen.
Daartge is kontakt opgenomen met een instantie, die dagelijks met de problematiek van
bedoelde beplantingen te maken heeft: de afdeling'Verkeerswegen' van het Staatsbosbeheer te Utrecht. Hierbij willen wij de medewerkers van deze afdeling hartelijk bedanken
voor hun inspanningen om dit zo uitgebreide en gekompliceerde onderwerp op schrift te
stellen en dat zij zich daarbij alle moeite hebben getroost om een zeer gespecialiseerd
werkgebied open te leggen voor niet-deskundigen.
Aanvullend op de artikelen van de afdeling'Verkeerswegen' van het Staatsbosbeheer
heeft de heer Schotveld van de afdeling'Beplantingen' van de Rijksdienst IJsselmeerpolders de specifieke aspekten van de onderhavige beplantingen in de Flevopolders besproken; ook hem willen wij hier bedanken, alsmede de heer Lenderink van de Provinciale
Waterstaat Zuid-Holland, die dit thema-nummer afsluit met een impressie van de Ambachtsheerlij kheid Cromstrijen.
Een financiële benadering van weg-, grens- en kanaalbeplantingen is in deze uitgave van
'Populier' achterwege gelaten om daar later uitgebreid op in te gaan.

Populierengids nr.

I

De populierengids nr. I is een eerste van een serie waarin de Nederlandse handelsklonen
van populier worden behandeld. Het is een uitgave van de Nationale Populieren Commissie (NPC) met medewerking van het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en
Landschapsbouw 'De Dorschkamp' en de Stichting Bos en Hout, beide te Wageningen.
Voor deze eerste gids zijn veertien klonen gekozen, die na 1966 in Nederland in de handel zijn gekomen.
De gids kan worden besteld door overmaking van Í 10,- per gids plus verzendkosten
(: Í 2,50 per gids, / 4,50 per twee gidsen, verder volgens PTT-tarieven) op gironummer
ll729l5 t.n.v. Stichting Populier te Wageningen, met vermelding van: 'Populierengids'.

Het gebruik van populier door de afdeling
'Verkeerswegen' van het Staatsbosbeheer

R. M. W. J. Nas,
hoofd oÍd.'Verkeerswegen'
Staatsbosbeheer, Utrecht

De afdeling'Verkeerswegen' van het Staatsbosbeheer.

Boombeplantingen, landschap en populier

Deze afdeling van het Staatsbosbeheer bestaat sinds 1916. In dat jaar namelijk sloten het
toenmalige ministerie van Waterstaat en van Landbouw een overeenkomst. Daarin werd
vastgelegd dat het Staatsbosbeheer de Rijkswaterstaat zou adviseren ten aanzien van de
rijkstaken die bij het Staatsbosbeheer zijn ondergebracht. Dit betreft dan de aspekten
van landschap, natuuÍ en bos zoals die bij de rijkswegen en kanalen aan de orde komen
bij planning, ontwerp, aanleg en beheer. Nadien heeft dit werk een geweldige vlucht genomen. Wat betreft de omvang: de laatste vijf jaar is bijvoorbeeld jaarlijks gemiddeld
een beplantingsoppervlakte als van het Amsterdamse bos aangelegd. In die vijf jaar zijn

Bij uitzondering is het Nederlandse kultuurlandschap rauw, de mens tartend. Dat
betreft dan alleen nog sommige van onze
polders en jonge ontginningen wanneer het
er extreem slecht weer is. In het algemeen is
het Nederlandse kultuurlandschap een intiem landschap van menselijke schaal en

90.fi)0 populieren geplant.
Wat de kwaliteit betreft kunnen vele normen worden gesteld; vergeleken met de ons omringende landen met gelijke problematiek wordt algemeen aangenomen dat Nederland gezien mag worden. Overigens kan iedereen, automobilist, schipper en rekreant zijn eigen

schap

oordeel vellen.
Wat betreft het werk door de afdeling 'Verkeerswegen' van de laatste 10 jaar moet bedacht worden dat zij ten aanzien van de beplantingen nog niet heeft kunnen tonen wat
het waard is. De toekomst zal in deze letterlijk onthullend zijn.
Terug naar het thema: de populier in het werk van de afdeling.
Zijn populieren daarin belangrijk? Ja, zeker wanneer men konstateert dat de beplantingen voor meer dan 1/3 uit populier bestaan. Voor eenieder die nog weet hoe gereageerd
werd op het kappen van de populieren langs de rijksweg Arnhem-Nijmegen weet daarbij
tevens dat deze boom door mensen als waardevol wordt beschouwd.

differentiatie; kortom: een kultuurland-

bij uitstek.
Hoe komt dat? Dat heeft veel oorzaken en

één daarvan is de aanwezigheid van beplan-

ting, vooral boombeplantingen.
1900 was bos alleen een gewilde

Tot

bestemming van de grootgrondbezitters; de
twee andere Nederlandse burgers, te weten
Jan en alleman, plunderden het en ontgon-

nen het. Gelukkig deden zij ook iets anders. Zij plantten bomen: als solitair, in rijen, als boomweide, bij huis, langs de sloot,
in de straat, voor de status en het nut. Eén
van de karakteristieken van het Nederlandse landschap is dan ook dat het door de
mens een bomenlandschap is geworden.
Dat is de Nederlandse wijze van zich te om-

ringen met natuur en schoonheid alsmede
het nuttige (hout) met het aangename te
verenigingen.

Wie staat voor het Nederlandse landschap
plant bomen. De afdeling 'Verkeerswegen'

doet dit dan ook. Juist zij, omdat haar
werkgebied de weg en het kanaal is. iir

i-ret

^
De

jaren '50. De outosnelweg als symbool
van vooruitgang en dynamiek. De populier
versíerkt dat beeld.

< Architektuur. Merwedekanaal tussen Vianen en Arkel. Landschap van een borokke

schoonheid. Bepaald door 30-jarige P.
'Marilandica.
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kultuurlandschap zijn dit dé plaatsen waar
de gemeenschap
- en dus ook haar overheidsdienaar
vanouds gewend is bomen
te planten. Vele daarvan behoren populieren te zijn.
Bomen duiden het landschap. Twee boomsoorten zijn daarvoor het belangrijkst, de

eik en de populier. Over de populier het
volgende: De populier wijst op vochtige en
dikwijls rijkere zware grond, de beste voor
weide- en akkerbouw. De populier is bepalend voor het karakter van landschappen
als dat van de beek, de rivier en de polder.
Hij is ook het landschap zelf, zoals in Midden Brabant bij Best en Veghel. Daarnaast
is hij de begeleider van veranderingen, tege-

lijkertijd aanduidend de vaart in en

de

stuwkracht van de kultuur. Als zodanig is
hij bepalend voor industrieterrein, stadsuitbreiding, rekreatieterrein en voor de moderne infrastruktuur als die van rijksweg en
kanaal. Vandaar dus boombeplantingen

van populier.

Zij

zljn typisch Nederlands.

Zorg voor het Nederlandse kultuurlandschap betekent dan ook aandacht voor en
het toepassen van populier. Hij is karakteristiek voor landschappen of is het zelf, hij
symboliseert dynamiek, nieuw, jong en het
van deze tijd zijn zoals de rijkswegen en kanalen.

De boombeplanting bij het ontwerp
van weg en kanaal
Wegen en kanalen hebben dwars- en lengte-

profielen. In dezen worden inrichting

en

begrenzing geregeld. De landschapsontwer-

per die betrokken is

bij planning en ont-

werp bepaalt mede die inrichting en begrenzing. Hij moet daarbij meer dan alleen oog
hebben voor de technische eisen van verkeer en scheepvaart; hij moet zich ook realiseren dat de weg en het kanaal voor chauf-

feur en schipper de werkplek zijn. Daarnaast dient het ontwerp recht te doen aan
het woonmilieu waar de weg vaak een on-

derdeel van is en wat het kanaal voor de
schipper altijd is.

Maar er is meer: wegen en kanalen zijn bepalend voor karakter en identiteit van landschap, stad en dorp. De landschapsontwerper wordt geacht daar de zorg voor te hebben. Zijn middelen zijn daarbij onder meer
bepaling van tracering, berm en boombeplanting.
De boombeplanting begrenst het wegbeeld,
scheidt dit af van de omgeving terwijl deze
laatste toch kan worden waargenomen. Het

verduidelijkt het wegtracé,

overdag,

's nachts of bij mist en is dus veiligheidsbevorderend,
Staan langs de weg bomen dan bepalen die
in overheersende mate de schoonheid van
de weg. Dat geldt ook voor de faam van
28

P.'Robu.sta' bij Kortgene.
Bomen van P. nigra bepalend voor weg, erf, buurtschop en landschap.

ft

De keus voor de populier wordt daarnaast

beperkt door de aan de weg grenzende

funktie's. Dit geldt ondermeer voor de
landbouwvormen: kas, volle gronds- en
fruitteelt maar ook voor volkstuinen en wonen. Wat betreft de laatsten is de mate van
aanvaardbaarheid regionaal sterk verschillend. Wat in Zeeland als hinderlijke schaduw en bladval wordt ervaren staat in Brabant alszodanig niet ter diskussie.
De eigenschap van de populier om snel tot
aanzienlijke afmetingen in lengte en breedte uit te groeien is de reden dat hij voor het
ontwerp van bijzondere betekenis kan zijn.
Hij leent zich bijvoorbeeld bij uitstek voor

het neutraliseren van visueel te

brede

dwarsprofielen en immense asfalt vlakten'
Hierbij kan het doel zijn om maat en schaal
terug te brengen, overzichtelijkheid te bevorderen en de sfeer, bepaald door asfalt en
verkeer, zo te veranderen dat een vriendelijker en rustiger weg- en verkeersbeeld ontstaat.

De populier en de architektuur
Populieren bepalend voor korakter van kanaal en het landschap.

Architektuur. Populieren in de Noordoostpolder, beeldhouwend het nieuwe landschap.

Door de gegarandeerde vorm, eigenschap
van de kloon, leent de populier zich bij uitstek voor het architektonische ontwerp. In
deze is de populier van groot belang. Hij
blijkt deel te kunnen zijn van de architec-

tuur van weg en kanaal en, wanneer dat aan
de orde is en mits op juiste wijze toegepast,

een verrijking van het kultuurlandschap.
Met name bij kanalen is hieraan veel plezier
te beleven. Voor degene die hierin geinteresseerd is, is een tocht langs het Merwedekanaal van Vianen tot Arkel aan te bevelen.

De konsekwente toepassing in dit

ka-

naalontwerp van boombeplantingen van P.
'Marilandica' geven kanaal en landschap
een barokke schoonheid.

De architektonische vormgeving met bomen moet gerekend worden tot de hoogwaardige vormen van inpassing van nieuwe

objekten

.

. "{-".
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buurtschap, dorp en stad. De eigenaar van
een huis ziet die uitgedrukt in de verkoopprijs, de burgemeester ziet dat in de aantrekkingskracht van zijn gemeente voor
werken en wonen en de daarop gebaseerde
onroerend-goed-belasting.
Bomen zijn daarnaast van betekenis als
landschapselementen die het verleden duiden. De dimensie's van de boom zeggen iets
over de ouderdom van een plaats. Wegen
schrijven mede op grond hiervan hun historie. Bij een gegeven kwaliteit is er sprake
van kultuur-historische waarde (Middachter Allee).

.,,-t.:;'

De populier in het gebruik

Wellicht dat de toon van het voorgaande
het tegendeel deed vermoeden, maar niet
voor alle ontwerpsituaties zijn populieren

in het landschap.

Wanneer de

boom wordt tot een vormonderdeel van het
objekt en zijn omgeving, wordt vermeden
dat het landschappelijk in te passen objekt
aan het landschap wordt onttrokken alsof
het niet zou bestaan (camouflage) en een
sfeer ontstaat die er niet is. Hiermee worden objekt en landschap recht gedaan. Het

(kultuur-)landschap blijft dan wat het
hoort te zijn: namelijk de werkelijkheicl. r

van belang. Zoals bleek zijn populieren verbonden aan bepaalde landschappen of de-

len ervan. Wil men de verscheidenheid in
het Nederlandse landschap behouden dan
moet dit gegeven medebepalend zijn voor
de ontwerpkeus. Voor de boomsoort populier betekent dat de keus beperken tot die
situatie's of landschappen waarvoor hij karakteristiek is.
29

De keuze Yan de populierekloon
in het ontwetp

Het kiezen van de populierekloon is geen zaak van lood om oud ijzer, zoals nog wel eens
beweerd wordt. Een keuze kan wel degelijk verkeerd zijn of goed. Voorbeelden zijn er
vele. Het bestaande assorliment biedt gelukkig een keuze uit rassen met uiteenlopende eigenschappen. Yerschillen, die naar grootte vergelijkbaor zijn met die tussen eik en beuk.
Het hebben van een eigen mening over de eigenschappen en de betekenis daarvan per
soort en nog beter per kloon is daarom noodzakelijk als men verantwoord wil werken.
In dit artikel wordt uiÍeengezet welke meningen hierover leven bij de afdeling 'Yerkeerswegen'van het Staatsbosbeheer. I)eze meningen moeten echter wel in relatie gezien worden tot de bij deze afdeling aan de orde zijnde problematiek van de r[ikswegen en ksnalen. Voor klakkeloos overnemen zijn ze dan ook niet bedoeld, maar wellicht kunnen ze
helpen om eigen opvattingen te scherpen of te formuleren.
Voor de populier, bij uitstek een Hollandse boom, geldt te veel het onbekend maakt onbemind of ook wel onbemind en daarom weinig aandacht waard. De keuze wordt vaak
ten onrechte doordat laatste bepaald.

R. M. W. J. Nos
hooÍd aÍd. Verkeerswegen
Staatsbosbeheer, Utrecht

konsekwenties die daaraan verbonden zijn
het volgende:
Bomen spreken. Bedoeld wordt dan dat de
boom betekenis heeft. Daarvoor is karakter
nodig. Bij boombeplantingen wordt dat karakter bepaald door de boom afzonderlijk
of door de groep bomen. In het laatste geval gaat het om de aard en vorm van de
massaliteit, bij de boom zelf om zijn vormkarakteristiek. Deze laatste ontstaat met de
jaren. Bij het ontwerpen van boombeplantingen zijn dan belangrijke vragen: Wat is
het effekt van de aaneenrijging, welke
vormkarakteristiek ontstaat daardoor, hoe
ontwikkelt de individuele boom zich en hoe
ziet die eruit?

Dit is

P. 'Serotino' langs

de lJssel. Bakens voor
de scheepvaart en bepalend voor het land-

schap.

Bepalende aspekten
De geschiedenis van de weg leert ons dat in

relatief korte perioden een transportsysteem

wordt aangelegd dat daarna decen-

nia, soms eeuwenlang onveranderd blijft.
Te verwachten is dat dit ook met de nu aangelegde of nog aan te leggen rijkswegen en
kanalen zal gebeuren. Dit is van belang omdat dit betekent dat het landschapselement
weg of kanaal er éên is dat ons nog lang zal

hinderen of plezieren; voor de daarbij horende beplanting geldt hetzelfde.
De betekenis van de beplanting is in het
voorgaande artikel uiteengezet. Over de
30

voorspelbaar. Vier faktoren zijn
in hoofdzaak bepalend en zij
beinvloeden elkaar sterk. Het zijn de
kloon, de groeiplaatsfaktoren, het plantverband en de leeftijd.
ledere kloon heeft weliswaar zijn eigen
vormkarakteristiek maar de verscheidenheid ervan binnen de kloon kan groot zijn.
De individuen van een kloon zijn letterlijk
herkenbaar als 'loten van éên stam' maar
hoeven niet als twee druppels op elkaar te
lijken. Iedere kloon toont op verschillende
plaatsen heel anders. Dit wordt bepaald
door de andere drie faktoren. Men kan dus
niet volstaan met een bepaald beeld, maar
men moet dit iedere keer weer in samen-

daarvoor

hang met die andere faktoren zien.
Van de faktor groeiplaats is in het bijzonder het klimaat bepalend. Zo is de 'Mari
landica' bij Utrecht sterk verschillend van
die in Midden-Brabant. Voor de kenner
nog duidelijk dezelfde maar toch met opvallend andere trekken door b.v. kleinere
afmetingen en andere kroonstruktuur.
IJeÍ plantverbandbepaalt in welke mate ritmiek en homogeniteit zullen overheersen en
in welke mate de individuele boom zich nog
kan tonen.
De leeÍtijd is de meest onderschatte faktor.
Meestal wordt de kennis en dus de mening
bepaald door de vormkarakteristiek die de

P.' Robusta' op veert igi arige leeÍtii d. Volwassen

vormkorakteristiek.

Populier, de voorjaarsbode van het Hollandse landschap.

populier heeft in zijn jeugdjaren. Feit is dat
veel populierenbeplantingen in Nederland
jong zijn en voor het merendeel bestaan uit
'Robusta'. Dat levert een eenzijdig beeld op
en dus ook een eenzijdige mening wanneer
deze mening op dat beeld is gebaseerd. Te
onbekend is het gegeven dat de'Robusta'
na 25 à 30 jaar uitgroeit tot zijn eigenlijke
vorm en dan van de stijve, formele beplanting verandert in een boombeplanting met
karakteristieke individuen die niet meer lijken op wat ze waren. Voor alle populieren
geldt dit wel. Het tijdstip waarop de vormverandering plaats vindt is per kloon verschillend en wordt mede door de hiervoor
genoemde andere faktoren bepaald. Iedere
populier toont deze verandering van vorm.
Deze te kennen is noodzakelijk om bij het
ontwerp de juiste keus te kunnen doen.
Als laatste de kombinatie van de faktoren
tijd en klimaat, of anders gezegd het seizoeneffect. Het grootst zijn de verschillen
in lente en winter. In de zomer, zeker in de
nazomer, wanneer voor het zicht alle bomen in elkaar vervloeien, zijn alleen de populieren met een bijzonder kleur- of vormaspekt herkenbaar zoals de abelen en de
ratelpopulieren. De lente-kenmerken zijn
wellicht het belangrijkst omdat de populier
als een van de eerste bomen toont dat de
winter voorbij is. Opvallend en groot zijn
dan de verschillend in bloei, ontluiking en

kleur. Het kleuren van de populier in de
herfst vindt vroeg in dat seizoen plaats, is
soms mooi maar meestal van korte duur; in
vergelijking met de andere boomsoorten
minder van belang. Het winterbeeld van de
populierenboombeplanting is zeer karakteristiek; de verschillen in vorm tussen de klonen zijn dan het grootst. Het winterbeeld is
een niet te overschatten belangrijk aspekt
van de boombeplanting en dus de ontwerpkeus. Gedurende tenminste 7 maanden is
het bepalend voor karakter en sfeer van het
landschap. In die zin is het als motief voor
een bepaalde keus vaak geheel onbekend
of, indien bekend niet voldoende gewaardeerd.

Uit het voorgaande moge blijken dat

de po-

pulier voor de ontwerper niet hoeft te zijn:
de wijker in het wijker-blijversysteem, of
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Jaar van
Naam
Serotina
Regenerata

Marilandica
Gelrica
Heidemij
Robusta

de boom van de schijnwereld van camouflage, of die van het door normen bepaalde
rekreatieplan. Uit overwegingen van kwaliteit moet daarom de keus van de kloon, ten
behoeve van het ontwerp bewust worden
gemaakt.

De keus
Het planten van bomen langs wegen en kanalen heeft een verdergaande betekenis dan
die van 'glijmiddel' bij inspraak en besluit-

vorming. Verwacht wordt dat de bomen
uitgroeien en dat, zolangze gezond zijn, de
weg en omgeving en dus het landschap, zullen vormen en bepalen. Voor de populier
langs de weg en het kanaal is dat 40 à 100
jaar, hetgeen afhankelijk is van het doorwortelbaar bodem volume en van eventuele
beschadigingen. In relatie tot de keus van
de kloon zijn deze jaren eveneens van belang.

Het werken met klonen heeft voor- en nadelen; aangenomen mag worden dat de lezer van 'Populier'hiervan op de hoogte is.
Voor de keuze is belangrijk of de eigenschappen van de kloon bekend zijn. Alleen
de tijd kan in dezen leren: Hoe langer de
kloon is uitgegeven, te meer zal gebleken
zijn hoe hij voldoet. Dit is van belang om-

inlroduktie

r

+
+
+
+

1700
1700
1800
1865

l89l
1885

dat de keuze uit het klonenassortiment mede bepaald wordt door wat men wil en door
de vraag of datgene wat men wil met de gekozen kloon kan worden bereikt.
Wanneer men de populier plant voor pulp,
dan zullen de eigenschappen als produktie
in m' en de zekerheid of de gekozen omlooptijd gehaald kan worden, bepalend zijn
voor de keus. Van de klonen die recent zijn
uitgeven is bekend dat zij in korte omlopen
veel hout produceren. Deze klonen kunnen
dan ook daarvoor worden gebruikt. Anders
is dat voor de populier waarvan verwacht

wordt dat hij 40 à l00jaar zal blijven staan,
dit omdat het doel van de beplanting dit
vereist, vooropgesteld dat de standplaats
geschikt is. Klonen waarmee lang ervaring
bestaat zijn dan belangrijk. Men weet dan
immers meer, of alles, over vorm en groei.
Ten aanzien hiervan bieden de oude klonen
zekerheid en de nieuwe de verwachting. De
oude klonen zijn daarom met name voor de

landschappelijke beplantingen met, uit
hoofde van hun doelstelling, lange tot zeer
lange omlopen nog steeds van belang. Hun
beperkingen hebben zij echter wel. Dit betreft vooral de eigenschappen ten aanzien
van ziekten, plagen en windresistentie. De
nieuwe klonen zijn wat dit betreft veruit de

Gevoeligheid voor

Resistentie tegen

Roest

Marss.

Wind

zeeÍ
zeeÍ
gevoelig
gevoelig
zeeÍ
gevoelig

weinig
zeeÍ
zeeÍ

goed
slecht
goed

gevoelig
gevoelig
weinig

goed
goed

Zeewind
niet
niet
weinig
niet
weinig

niet

goed

Omdat de populierenbeplantingen voor de
rijkswegen en kanalen meestal geplant worden in de ,,open" landschappen waar de lariks ontbreekt, is de kans op roest en daardoor ook de kans op de vaak dodelijke opeenvolging van roest en Dothichiza gering.
De oudere populierenbeplantingen in dit type landschappen bevestigen deze stelling.
Zij hebben de elders zeer sterke roest en
Marssonina aantastingen van de jaren '50
en '60 overleefd. Het gebruik van de oude
populiererassen in bovengenoemde landschappen ondervindt dus minder beperkingen als het weergegeven schema doet veronderstellen.
Kort samengevat betekent dit dat de oude
populiererassen in het werk van'Verkeers-

wegen' hun plaats behouden hebben, zij
worden daarin als volgt gebruikt.
'Serotina' : Alleen toegepast in geïsoleerd staande beplantingen
ver buiten de roestgebie-

den. Alleen beplantingen
van beperkte omvang. Al-

leen beperkt door

wind.

zee-

Monumentale

boom.

'Regenerata'

:

'Marilandica'

: Buiten de eigenlijke

Kloon

is

uit

handel. Om

de

kloon te behouden incidenteel herPlant.

betere.

roestgebieden in binnenland en
oostelijk deel van over-

gangsgebied. Niet te omvangrijke beplantingen.

Karakteristieke vorm die
zeer gewaardeerd wordt.

'Gelrica' : Kloon voor het binnenland en de meer beschutte
delen van het overgangsge-

bied. Niet te omvangrijke

'Heidemij' :

beplantingen.
Buiten de roestgebieden in
het binnenland en over-

gangsgebied

en de

be-

schutte delen van het kustgebied.

'Robusta'en

'Zeeland'

: Probleemloze kloon, en

overal bruikbaar ook in
het kustgebied.

Honderdjarige

P.

'Marilandica' langs het

kanaal SIuis-Brugge.
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P.'Regenerata'

P. 'Serotina' +

+

1700,

1700.

P.'Marilandica'

+

1800.

P. 'Gelrica' +

1865.

P.'Heidemij'1891

P.'Robusto'
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P. nigra
Enkele recent uitgegeven klonen zijn geselekteerde oude bomen van P. nigra, waarvan mag worden aangenomen dat zij inheems zijn. (Niet alle uitgegeven P. nigra

klonen hebben een zuivere Nederlandse
herkomst, men raadplege hiervoor de literatuur).
De interesse voor deze nigra's is groot. Motieven van natuur- en landschapsbehoud
zijn hiervoor bepalend. Men gaat ervan uit
dat van alle populiereklonen deze nigra's
getoetst op 'in Nederland thuishorend', het
meest voldoen. Daarnaast speelt mee een
kultuur-historische betekenis en de verwachtingen ten aanzien van mogelijke ouderdom en munumentaliteit. Voor wat betreft de tot op heden uitgegeven klonen van
deze nigra's zijn de verwachtingen dat in de
ontwikkelingsfase rekening gehouden moet
worden met een wat stijve vorm. Aanvulling van het klonen sortiment met meer karakteristiekere vormen van de P. nigra is
daarom een wens.

P.

canescens

Naast de oude klonen van de euramerikanen en de nigra's is de populus canescens,
de grauwe abeel, van belang. De voorkeur
voor deze soort wordt bepaald door zijn inheems zijn en door de zeer karakteristieke
vorm die zeker op oudere leeftijd niet lijkt
op die van de populier in het algemeen' Nu
de iep eigenlijk niet meer geplant kan wor-

den en de es, daarvoor wat betreft

de

boombeplantingen langs de rijkswegen en
kanalen, de vervanger niet kan zijn, wordt
de plaats van de iep door de populier ingenomen. De grauwe abeel leent zich daatvoor het meest. Wat betreft de individuele
keuze ten aanzien van de canescens kultivars wordt verwezen naar de literatuur. Be-

langrijke kriteria zijn daarbij herkomst en
vorm. Als nadeel van de grauwe abeel moeten gezien worden de takbreuk en wortelopslag, beide hinderlijk in wegbermen.

P. nigra langs de lJssel bij Kampen
Bomenweide van P. canescens in het voorjaar

Balsempopulieren
De balsempopulieren hebben voor het werk
van 'Verkeerswegen' een geringe betekenis.
Getoetst aan de achtereenvolgens ter sprake

gekomen kriteria skoren zij niet hoog
i.v.m. hun grotere windgevoeligheid'
Overige euramerikanen

tt

tí
'È

Blijven over de recent uitgegeven euramerikanen. Voor het werk van de afdeling 'Verkeerswegen' zijn zij grotendeels aanvullend
op de reeds besproken klonen. Alleen dui-

delijk andere eigenschappen zijn doorslaggevend voor een gelijkwaardige plaats. Deze betreffen met name de weerstand tegen
34

,i

-lrïF

rc t r

Beheer gericht op ontwikkeling en instand-

houding van de houtwaarde laqt de landschappelijke doelstelling onverlet.
roest en de vorm. Van betekenis zijn dan de

'Dorschkamp' voor het binnenland, de
'Spijk' voor de overgangszone en de'Agathe F'voor het kustgebied. De andere recent uitgegeven euramerikanen worden incidenteel toegepast i.v.m. de grotere kans
op tak' en topbreuk alsmede de minder
aantrekkelijke vormen, met name voor wat
betreft het winterbeeld.

Houtproduktie
Lezers zullen zich wellicht afgevraagd hebben in welke mate de produktie eigenschappen van de klonen bepalend zijn bij de keuze van de kultivar voor de boombeplanting
langs weg en kanaal. Eerder is gezegd dat
de beschikbare gegevens ten aanzien van
het aspekt produktie zo zijn dat, alleen een
vergelijking van de klonen onderling ten
aanzien van de korte omloop mogelijk is.
Gegevens over produktie die door extrapolatie zijn verkregen is, zo blijkt uit een recente publikatie, aan beperkingen onderhevig en dienen als het de lange en zeer lange
omloop betreft dan ook met de nodige
voorzichtigheid te geschieden en wellicht
maar beter achterwege te blijven.
Over de betekenis van het aspekt produktie
in relatie tot de keus van de kloon bij het
ontwerp van de rijksweg en kanaal het volgende:
In de planning en het ontwerp van de wegen

en kanalen worden de beplantingen

be-

paald. Al dan niet toepassen van beplanting
wordt gebaseerd op de karakteristiek van
het landschap en het op grond daarvan gewenste landschapsbehoud-herstel. Bij de
opzet van de beplantingen en de onderhouds- en beheersadvisering speelt de hout-

rol' De mate
waarin, wordt bepaald door de andere
produktie een belangrijke

hoofddoelstellingen van de beplantingen'
Deze zijn van: landschappelijke, verkeerstechnische en ekologische aard. In hoofdlijnen betekent dit dat de houtsoortenkeus afgestemd wordt op de voor het landschap
karakteristieke hoofdhoutsoorten, en gekozen wordt voor lange omlooptijden, waarbij als doel gesteld kan worden, binnen de
eerder genoemde doelstellingen, hout te
oogsten,

Omdat van alle klonen verwacht kan worden dat zij een redelijke houtaanwas hebben en omdat onvoldoende gegevens voorhanden zijn om bij lange omlopen een vergelijking tussen de kultivar's onderling mogelijk te maken is het aspekt produktie niet
per kultivar aan de orde gekomen' Voorshands wordt aangenomen dat de klonen in
dezen vrijwel elkaars gelijke zijn en dat de
andere faktoren uit hoofde van de doelstellingen die aan wegbeplantingen toegekend
worden, bepalend dienen te zijn. Diegenen
die desondanks de houtproduktie als de
faktor beschouwen bij de keuze van klonen
voor wegen en kanalen verdiepe zich in het
kosten-plaatje van dit soort beplantingen'

Duidelijk blijkt daaruit dat de produktie alleen niet bepalend kan zijn voor de getrooste financiële inspanningen ten behoeve

van grondaankoop en aanleg' Een

be-

drijfsmatige aanpak in de zin van winst op
geïnvesteerd kapitaal, al of niet met rente,
is zeker bij de wegennetten van de hogere
orde niet haalbaar.
Een beheer en verzorging waarbij dê houtwaarde ontwikkeld en in stand gehouden
wordt is echter vanzelfsprekend.
Slot

Met de keuze van de kloon is de kwaliteit
van de landschappelijke inpassing bepaald'
Het landschap wordt ermee gevormd. De
noodzakelijke kennis om tot een keuze te
kunnen komen kan niet gebaseerd zijn op
het bijhouden van de literatuur alleen; het
veel zien van beplantingen is daarvoor een
vereiste.
geïnteresseerd zijn, is
een bezoek aan populiere-proefvelden van
belang. Waardevol is dan een bezoek aan
het proefveld te Elst (Gld.) (aanleg in 1933)
en Zeevenaar (aanleg in 1962). In Elst ziet
men de oude klonen, in Zeevenaar de nieuwe, waaronder de nigra's. Kennis geeft in-

Voor diegenen die

zicht, inzicht geeft de mogelijkheid tot
juiste keuzen. Wie eenmaal het assortiment
kent zal merken dat er te kiezen valt. .
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Populieren langs rvegen en kanalen
in het Nederlandse landschap

Zonder wegen en kanalen zou het Nederlandse kultuurlandschap niet bestaan.
Kenmerkend voor onze wegen is de lange traditie van het planten vrn bomen op de bermen. De betekenis van deze beplantingen stijgt echter ver uit boven het stereotype beeld
van het'bermpje met een rij bomen'.
Bomenrijen langs wegen en kanalen kunnen zeer bepalend zijn voor het karakter van het
landschap. Zij kunnen drager zijn van het landschapsbeeld. 'De BeernsÍer' is hiervan een
treffend voorbeeld: royale bomenrijen langs de wegen omsluiten de grote vierkante verkavelingsblokken en vormen het zo bekende landschap.
Langs wegen en kanalen op de lagere, naÍtere gronden is de populier op grote schaal aangeplant. Dit artikel gaat in op het gebruik van de populier bij verschillende projekten in
de periode 1930-1983. Per projekÍ komen aan de orde: landschapppelijke karakteristieken, ontwerpuitgangspunten, gebruikte klonen en de betekenis van de populier voor de
situatie ter plaatse.

J. P. H. Meijer
La nd sc hap sa rc hit ec t

afd.

S t a at sb osb e h e e r,

Verkeerswegen, Utrecht

1930-1950: Overhoeken

In de dertiger jaren begint de aanleg van het
autosnelwegennet in Nederland. De komst
van het nieuwe verkeerssysteem betekent
een grote verandering in het kultuurlandschap.

Lange rechte tracé's zoeken de korste ver-

binding tussen twee plaatsen. Door hun
schaal en omvang kunnen ze zich weinig
aantrekken van landschappelijke structuren. In de veenweidelandschappen van het
westen van het land met de karakteristieke
strokenverkaveling, worden de autosnelwegen het eerst aangelegd. In vele gevallen betekent het een doorsnijding van het verka-

velingspatroon, er ontstaan'taartpuntach-

tige' kavels: de zogenaamde overhoeken.
Deze werden in de jaren voor en na de
tweede wereldoorlog in het westen van het
land veelal beplant met populieren. De bomen op de overhoeken vormen een toevallige toevoeging aan de weg; wel opvallend in
het landschapsbeeld, maar geen wezenlijke

oplossing voor de problematiek van de
landschappelijke inpassing. Er is van geleerd wat de kracht en de betekenis van po-

pulier is voor het dwarsprofiel, voor het
wegbeeld en voor de wijze van inpassing
van de weg in zijn omgeving. Overhoeken
komen steeds minder voor, zeker in de
randstad met de vele wegrekonstrukties.

Een kenmerkend voorbeeld is RW 15
(Ridderkerk-Gorinchem). Ter hoogte van
Papendrecht zijn 'Gelrica' populieren geplant. Zij vormen met de ondergroei markante massa-elementen in het landschap.
De bomen laten nu zien welke karakteristieke kroon zij gevormd hebben (foto l, kaart

r).

Kaart

l:

RW

15 Papendrecht.

Foto I: RW 15 ter hoogte von papendrecht
'Gelrica' populieren op overhoeken.
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1950 RW 20 Gouda-Nieuwerkerk

Autosnelwegen vormen een eigen struktuur
in het landschap. Een fenomeen dat vraagt
om een ontwerpbenadering, waarin autosnelweg, kruisingen en aansluitingen als één
geheel beschouwd kunnen worden.
In hoeverre de verkeersstruktuur in samenhang met de landschappelijke opbouw bekeken wordt hangt af van de situatie en de
keuzen in het ontwerpproces.
Bij de overhoeken is ingegaan op de rol die
de populier speelt in het weg- en landschapsbeeld. De overhoeken vormen geen

nieuwe hoofdstruktuur in het landschap.
Een doorgaande laanbeplanting kan deze

rol wel vervullen.
RW 20 Gouda-Nieuwerkerk laat zien hoe

benadrukken de aanwezigheid van de weg.
Bij de aanleg zijn de bomen dichter bij de
weg geplant dan nu is toegestaan. Er is een
beslotener wegbeeld ontstaan dan bij later
aangelegde wegen.
Waar de weg op maaiveld-hoogte ligt heeft
de weggebruiker tussen de bomen door uit-

zicht op de omringende weilanden. Populieren met struikenondergroei markeren de
aansluitingen en geven de weg een in zichzelf gekeerd karakter. Zij beperken de in-

vloed van de weg als onrust-bron

in

de

stads- en dorpsmilieu's.
De populieren zijn in dit voorbeeld de kern
van de landschappelijke inpassing, en vormen kontinuiteit in een landschap, waarin
de nabijheid van Rotterdam steeds nadruk-

kelijker wordt.

de populierenrijen langs de weg een nieuwe

hoofdstruktuur, een as, vormen die drager
is van het landschapsbeeld.

De populieren zijn uitgegroeid tot

een

krachtig bomenlint in de Zuidplaspolder en

Kaart 2: RW 20 Gouda-Nieuwerkerk. >
Foto 2: RW 20 nabij de ofslag Moordrecht.
Foto 3: Parallelweg longs RlV 20 bij Moordrecht.

Foto 4: De populieren langs RlV' 20 vormen
een morkant punt in het landschap.
2

4

E

37

Jaren 60: A 20E Haarlem Noord (1967)

N

Aansluitingen en knooppunten slaan gaten
in de rand van de stad. Schaal en afmetingen zijn zodanig dat de poort, de toegang

db-. Velserb'ià
''l

''.r"
.
? 43 "

tot de stad verdwijnt en de mens pas diep in
de stad herkent dat hij/zij in de stad is.
Hiernaast speelt de problematiek van de
verschillende verkeersnivo's (autosnelweg,
autoweg, stedelijke ontsluitingsweg, wijkweg, fiets- en voetpaden etc.) een rol.

Kaart 3: RW 208 bij
Haarlem Noord / Santpoort

Foto 5: Het knooppunt Haarlem-Noord voor de uitvoering vqn het landschapsplan.
Foto 6: Het knooppunt Haarlem-Noord,
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jaar na het plonten.

t

Elke weg stelt eigen funktionele en ruimte-

Beplantingsplan RIJKSWEG

lijke eisen.
Het knooppunt A 208 Haarlem, waarvan

9 HAARLEM - SANTP0ORT

a

het landschaps- en beplantingsplan dateert
uit 1967 is hiervan een voorbeeld. Het ligt
tegen de landgoedbossen van de binnenduinrand aan, tussen de woonbebouwing
van Santpoort-Zuid en Haarlem-Noord.
De tekening geeft het complexe karakter
van het knooppunt aan: autosnelweg, op-

/a

,l
(.
I
a
t
I
!
!

en afritten, stedelijke uitvalswegen, verkeersplein, toegangswegen tot huizen, fietsen voetpaden.
Om hierin ordening te brengen zijn in het
ontwerp de verschillende wegnivo's herken-

baar gescheiden door beplantingen. Het
ontworpen plan herstelt en zoekt aanslui-

hro Nrddn cr.l..Fr ort&.hlh.
Prunut $'tur.
rl-&n
v.ld.3&n A..r c.hp.{,.

ting bij de groenstruktuur van de binnenduinrand. Het moet, door het gebruik van
opgaande beplantingsmassa's, het gat dat
het knooppunt slaat in de entree tot de stad

a

dichten.
De populier is in het plan van essentiële betekenis.
Populieren in bomenrijen geleiden het ver-

keer. Bos van populieren met ondergroei
geleden het knooppunt en scheiden de verschillende onderdelen waartussen visuele
relaties niet essentieel zijn. Ze benadrukken
de wegenhierarchie, sluiten aan op de binnenduinrandbossen en dichten het gat dat
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in de toegang tot
Populieren in vrijstaande groepen brengen
Haarlem is geslagen.

de ruimtelijke maat tot aanvaardbare proporties terug. De keuze om hier met populier te werken is mede bepaald door zijn
snelle groei, waardoor de gestelde ontwerpdoelstelling in korte tijd bereikt kan worden. Een aspect dat in een zeer verstedelijkt
gebied met een hoge bewoningsdichtheid
niet buiten beschouwing mag blijven.
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Beplantingsplan Rllt 9 Haarlem-Santpoort.
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Eind jaren 70: knooppuntRW 2/27 Yianen
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Het autosnelwegennet heeft zich in de periode 1960-1980 aanzienlijk uitgebreid. Er
ontstaat een verkeerssysteem dat zich uitstrekt over geheel Nederland. Op de plaat-

sen waar autosnelwegen elkaar kruisen

I

worden knooppunten aangelegd. Vianen,
RW 2/RW 27, rttim 60 ha groot, is hiervan

i .l'

een voorbeeld. Aansluitingen met wegen
van lagere orde komen er niet in voor.
Voor de landschapsarchitekt zijn de hoge
waarnemingssnelheid van de weggebruiker
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en het duidelijk maken van de

.

beslis-

singspunten om van rijbaan te veranderen
van belang in het ontworpen land-

-

schapsplan.

Het knooppunt ligt in de

overgangszone

van het stadje Vianen naar de weilanden en
de grienden van de Vijfherenlanden.

Kenmerkend voor het landschap van de
Vij Íherenlanden is het verkavelingspatroon
in smalle rechte stroken en de hiermee samenhangende langwerpige blokken grienden en populierenbos.
In het knooppunt is getracht de ruimtelijke
kwaliteiten van populieren- en grienden te
benutten binnen de verkeerskundige eisen.
De ontworpen populierenbossen zullen samen met de wilgengrienden het beeld in het
knooppunt bepalen. Zij sluiten aan op de
grienden- en populierenbossen van de Vijfherenlanden.

^/ /,,i
Kaart 4: Vianen.
Fig. 2: Landschapsplon knooppunt Víanen
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Begin jaren E0: A6 Almere-Lelystsd

Eerder in het artikel komt aan de orde dat
de landschapsarchitekt de weg als zelfstandige struktuur, los van het omringende
landschap kan benaderen, of kan trachten
in het ontwerp een synthese te vinden tussen weg en bestaande landschappelijke
kwaliteiten.
Een voorbeeld van de laatse benadering is
het landschapsplan dat is ontworpen voor
de autosnelweg A6 in Flevoland tussen Almere (Hollandse Brug) en Lelystad.
De A6 doorkruist achtereenvolgens drie
landschappelijke eenheden in Flevoland:

Almere

: een uitgestrekt stedelijk gebied, gevarieerd

en

komplex, waarin
stedelijke bebouwing
en stadsbossen een her-

Landelijkgebied

Lelystad

:

:

halend thema vormen:
een weg in stedelijk milieu.
grootschaliger, minder
gesloten; weg op scheiding grondgebruik:
noordzijde overwegend
bos, zuidzijde landbouwgebied.
een stad door een groene gordel omgeven. In
de stadsrand, langs in-

ontwikkelen en is een verwachte levensduur
van 80 jaar of meer reëel.
Op grond van het voorgaande en omdat de
wens bestond om de laanbeplanting ook in

hier 'in ruimtelijke zin', manifesteren als
een drager van het landschapsbeeld en
vormt een as van kontinui'teit in een dyna-

zijn voor
het landschap en het wegbeeld is gekozen
voor verschillende klonen van P. nigra.
In het plantseizoen l98l-1982 is een begin

misch landschap. Waar de weg langs bosbeplantingen voert zijn in het ontwerp de bosranden naar de weg toegetrokken. Op die
gedeelten waar de A6 door landbouwgebied
is aangelegd is de weg onbeplant.

de aanvangsfase bepalend te laten

gemaakt met de uitvoering van het plan ter
hoogte van Lelystad. (10.500 P. nigra's van

Bepalend voor de uitwerking van de laanbeplanting is de te kiezen houtsoort. Bij de
keuze hebben een aantal faktoren een rol

de

klonen'Schoorldam','Wolterson',

'Brandaris' en 'Terwolde'. Vaksgewijs op-

gespeeld: verkrijgbaar in de gewenste aantallen (meer dan 12.000), realisatie van het
ontwerp in de eerste 20 jaar na aanleg,
ruimtelijke kwaliteiten van de soort als

gezet, geplant op zgn. bouwland grond, ge-

deeltelijk doorplant met els.

laanboom, ontwerpzekerheid (ziekten,
windgevoeligheid), verwachte ouderdom
meer dan 80 jaar, kloon of zaailing.
Voor de A6 mag verwacht worden dat een
eventuele uitbreiding van het aantal rijstroken niet ten koste zal gaan van de boombeplanting, maar van de brede middenberm.

ocslervaaít

t t
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oostÍandpaík

dustrieterreinen en
volkstuinen, is de A6

'v{,

getraceerd.

In het landschapsplan is getracht de funkties aan weerszijden van de weg van grote
invloed te laten zijn voor het ontwerp, zodat voor de weggebruiker een herkenbaar
beeld zal ontstaan en de weg een onderdeel
wordt van het landschap van Flevoland.

Hierdoor zullen de bomenrijen zich in de
tijd naar hun karakteristieke vorm kunnen

Langs de weg in Almere en Lelystad is, in
relatie tot de stedelijke funkties een formele
laanbeplanting ontworpen. De weg zal zich

h

I

;

)

Fig. 3: Landschapsplan RW 6 Lelystad
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Fig. 4: Dwarsprofiel RW 6 Lelystad.
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RW 4 brugrestaurant
Htarlemmermeer
19E0:

Parkeerplaatsen, benzinestations en wegrestaurants zijn voor de weggebruiker de
rustpunten in het hoofdwegennet. In vergelijking met de eerder behandelde voorbeelden vragen zij ten dele om een meer op de
plek, op het aangenaam verblijven, gerichte
ontwerpbenadering. De relatie met de omgeving het geleden van de ruimte en het herkenbaar maken van de verschillende aktiviteiten (benzine tanken, benen strekken op
parkeerplaats, etc.) zijn van belang.
De aanleg van een restaurant over RW 4
(Amsterdam-Den Haag) in de Haarlemmermeer is lange tijd een omstreden zaak

<.ê

geweest.

Het restaurant met de bijbehorende voorzieningen betekent een verandering van het
open landschapsbeeld ter plaatse. De lig-

ging van een

2x4

strooksweg

in

de

Randstad vlak bij Schiphol, roept deze ontwikkelingen echter op.

7

Voor het gehele terrein rond het brug-

restaurant is een landschapsplan (fïg' 5)
ontworpen. Bomenrijen betrekken het geheel bij de omgeving en zorgen voor een kader, waarbinnen de verschillende funkties
op het terrein herkenbaar zijn. Ze vormen
een stelsel van richtlijnen vanuit het restaurant naar het polderlandschap. Bomenrijen
geleden de ruimte en geven beschutting. De
keuze voor populier ligt voor de hand. Hier
dient de beplanting ook in de aanvangsfase

bepalend te zijn.

Voor de bomenrijen langs de ziihtassen is
abeel (Populus canescens 'Witte Van
Haamstede') gekozen. De overige bomen-

rijen bestaan uit Populus
'Vereecken'. Het plan

is in l98l

nigra
uitge-

voerd.

Fis.
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Jaren 50: Merwedekanasl Vianen'
Gorinchem
Tussen Vianen en Gorinchem is in de vorige

eeuw het Merwedekanaal gegraven in de
loop van een boezemwater waarop de omringende polders afwaterden.
Het kanaal heeft hierdoor een bochtig verloop. Aan weerszijden ervan ligt een veenweidelandschap met giote ruimten, begrensd door beplantings- en bebouwingslin-

ten. In 1955 zijn ca. 4000 Populus 'Marilandica' en ca. 200 Populus deltoides missouriensis langs het kanaal geplant.
De populieren vormen een bepalende,
doorgaande lineaire struktuurlijn (hoofdas)
in het veenweidelandschap van de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden.
De + 30 m hoge bomenrijen scheppen een

besloten kanaalbeeld. Tussen de bomen
door is er uitzicht op de omringende weilanden. Voor de schipper betekenen de bo-

men een duidelijke markering van

I

de

scheepvaartroute. Voor de rekreant dragen
de populieren bij om prettig te fietsen, te
wandelen, te vissen of te varen. De bomen
breken de wind en zorgen voor een aantrekkelijk rekreatieklimaat.
De illustraties laten zien wat de betekenis
van de populier voor het landschap, zowel
voor het veenweidelandschap als het kanaallandschap kan zijn.

l-a.-ll-z--+-3

I

+-------*
l.

Grasland

2. Onderberm-populieren
3. Weg op dijk (rijden, fietsen, wandelen)
4. Kanaal met oeverzone (zitten,/vissen)
Fig. 6: Schemotische dwarsdoorsnede von het Merwedekanaol

Konklusies

In het artikel is ingegaan op de betekenis
van de populier voor de landschapsplannen
van wegen en kanalen.
In de snel veranderende landschappen van

Foto 9: Het Merwedekonaal 20 jaar na uitvoering van het londschapsplan

de ontwerpdoelstellingen van de plannen door het gebruik van populieren al in een vrij vroeg
stadium gerealiseerd worden.
West-Nederland kunnen

Populieren zijn

in

staat om

in de brede

dwarsprofielen van de autosnelwegen al na
korte tijd bepalend te zijn.
Populieren kunnen in samenhang met de
wegen en kanalen nieuwe dragers van het
landschap vormen. Door kontinuiteit van
beheer kunnen zij ook in de toekomst deze
rol vervullen. Ook al rijden er dan geen au-

to's

meer!

o

Kaart 5: RW 4 Brugrestauront
Haarlemmermeer'

Foto 7: Brugrestaurant Haarlemmermeer:
abelen markeren de zichtassen.

Foto 8: Bnugrestaurant Hasrlemmermeer:
populieren zullen de ruimten bepalen.

Fig. 5: Beplantingsplon Brugrestourant/
parkeerplaat s Haar le m mermeer.
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de hier voorgaande aíikelen komt de betekenis van de populier voor de landschapsbouw in relatie tot het ontwerp aan de orde.
Om het beetd te kompleteren wordt in dit artikel de àllerdaagse praktijk ten aanzien van
de aanleg en beheer van populierenboombeplantingen behandeld.
In dit artikel zijn de ideeën en opvaÍtingen van dit moment neergelegd en de schrijyer
staat open voor kommentaar. Vooral omdat blijkt dat de kennis en ervaring op het gebied van aanleg en beheer van populierenboombeplantingen niet voor het oprapen ligt.
Inzichten van anderen zijn daarom welkom.
Omdat binnen de landschapsbouw een hoge eindleeftijd (40-100 jr.) wordt nagestreefd, is
nagegaan welke faktoren hiervoor in hoofdzaak bepalend zijn.
Daarnaast zijn een aantat praktijkproblemen, zoals bijvoorbeeld opkronen behandeld.

In

Praktijkewaringen met populier langs
rvegen en kanalen

in West-Nederland

1. Waarom populier in West-Nederland?

Vele van de wegen en kanalen in WestNederland zijn getraceerd in gebieden waar
boomsoorten als iep, es, eik, linde, kastanje, wilg en abeel niet op grote schaal gebruikt kunnen worden. Dit heeft te maken
met beperkende faktoren, zoals: klimaat

Op oudere leeÍtijd kriigt de populier z'n
herkenbare, per kloon bepaalde, kroonvorm.

J. Goos

Afd.'

Verkeerswegen', Stoatsbosbeheer

Utrecht

vertonen de verschillende klonen hun karakteristieke en herkenbare kroonvorm,
hetgeen vanuit de landschapsbouw gezien,
aantrekkelijk is. Daarom wordt gestreefd
naar een fysische omloop van tussen de 40
en 100 jaar. Deze ouderdomsverwachting is

sterk afhankelijk van verschillende fakto-

ren, zoals bodemvruchtbaarheid, vocht-

(wind), grondwaterpeil en ziektegevoelig-

voorziening, bewortelbaar volume, ziekte-

heid. Deze soorten zullen daarom veelal tijdens het groeiseizoen niet die hoogte,
breedte en ouderdom bereiken als uit oogpunt van ontwerp gewenst is, waardoor niet
het beeld ontstaat, dat de ontwerper voor
ogen heeft. In veel van de genoemde situaties biedt de populier wel mogelijkheden.
Op oudere leeftijd (globaal na25 à 30 jaar)

gevoeligheid, plantafstand en een aantal externe faktoren. Deze komen achtereenvolgens aan de orde. Ook de klonenkeuze is
van groot belang m.b.t. de leeftijdsverwachting, met name in relatie tgt het klimaat (wind).

Afsluitend zijn een aantal ervaringen en
problemen uit de praktijk genoteerd, zoals
plantsoenkeuze, het mengen van klonen,
plantafstanden en verbanden alsmede het
dunnen van bomenrijen en het verwijderen
van dood hout.

2. Ouderdomsbepalende faktoren
Zoals in een voorgaand artikel is gesteld,
wordt er bij de afd, 'Verkeerswegen' van
Staatsbosbeheer gestreefd naar een
eindleeftijd van 40 tot 100 jaar.
Dat hoge leeftijden mogelijk zijn, blijkt uit
de 100-jarige 'Marilandica'-beplanting

het

langs het kanaal Sluis-Brugge. Faktoren die
bepalend zijn voor de ouderdom zijn er vele, zoals:
de bodemvruchtbaarheid
de vochtvoorziening

44

het bewortelbaar volume
de klonenkeuze
de onderlinge plantafstand
de ziektegevoeligheid
externe faktoren, zoals stam en wortelbeschadigingen.

-

Ophoging met ongerijpte klei oJ veen

uit de diepere ondergrond.
Maatregelen: voorkomen dat er onge-

rijpt materiaal wordt gebruikt op die
plaatsen waar beplanting is geprojekteerd. Hiertoe het beplantingsontwerp
indienen voor het opstellen van het
grondwerkbestek.

-

Ophoging met zand, daarna afgedekt
met 40 cm of meer afdekgrond.
Maatregelen: zelfde werkwijze als hierboven of extra afdekgrond (uitgerijpte
bovengrond) aanbrengen tot minimaal
50 cm en daarna mengen met de zandondergrond. Diepte mede afhankelijk
van de grondwaterstand, maar minstens
80 cm.

t

Afgezien van de zojuist genoemde extreme
situaties is de bodemvruchtbaarheid over
het algemeen niet het grootste probleem.
Groeisnelheid is niet het belangrijkste; een

i

I'

redelijke groei waarbij de boom gezond
kan opgroeien is voldoende.
2.2. De vochtvoorziening
De vochtvoorziening is een bijzonder belangrijke faktor voor een gezonde boombeplanting. Bij de populier is ze extra van belang, i.v.m. haar droogtegevoeligheid. Een
regelmatige vochtvoorziening blijkt steeds
weer één van de faktoren die in belangrijke
mate van invloed is op de fysische omloop.

T,a.v. de vochtvoorziening kunnen zich
eveneens een aantal problemen

voor doen.

De meest voorkomende zijn:
Hoge grondwaterstanden in het voor- jaar,
gevolgd door lage grondwaterstanden in de nazomer. Een verschijnsel dat
vaak optreedt in onderbermen von wegen die zijn oangelegd op hooggelegen
zandlichomen.

De hoge grondwaterstond

belemmert
een diepe beworteling. Daordoor is het

in de nazomer onbereikbaar. Gevolg: wateroverlast gevolg door
vochttekort.
Maatregelen: ontwateren tot minimaal
60 cm beneden maaiveld. Vooral stabilisatie van de grondwaterstand is bijzonder belangrijk.
NB: Een stabiel polderpeil betekent niet
automatisch een stabiele grondwaterstand.

grondwater

|0}-jarige 'Msrilandica' bij Sluis,
hoog, Dbh

+ Il0

cm.

+

32 m

2.1. De bodemvruchtbaarheid
In weg en kanaalbermen kunnen in principe
twee situaties voorkomen: In het ene geval
bestaat de berm uit voormalige landbouwgrond. De bodemvruchtbaarheid is dan
meestal voldoende. Maar de bodem kan
ook een kunstmatige opbouw hebben: Bij-

voorbeeld er heeft ophoging plaatsgevonden, al of niet na ontgraving van de oorspronkelijke bouwvoor. De ophoging kan
bestaan uit goede humushoudende grond
maar eveneens uit humus en slibarm zand.
In het ergste geval bestaat het gehele weglichaam inklusief de bermen uit spuitzand.
Zo kunnen er situaties ontstaan die problemen geven t.a.v. de bodemvruchtbaarheid.
Veel voorkomende problemen zijn:

-

Verdichting van de bodem of scherpe
Ioagscheidingen belemmeren een diepe
beworteling, waardoor het grondwater
onbereikbaar is.

Maatregelen: verdichting

of

scherpe

laagscheidingen opheffen d.m.v. een
spitfrees of hydraulische kraan.
In alle gevallen is het belangrijk na te gaan
of nalevering van vocht uit het grondwater
onbelemmerd kan plaatsvinden.
Profielopbouw en grondwaterstandfluktuaties zijn hierbij over het algemeen de bepa-

lende faktoren.
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2.3. Het bewoÍelbaar volume
In z'n algemeenheid geldt, dat de omvang

den, wordt 50 m3 in de alledaagse praktijk
als redelijk beschouwd en wordt 25 m' als

van de bovengrondse delen van een boom
in evenwicht moet zijn met de omvang van
de ondergrondse delen. De mate waarin de
ondergrondse delen zich kunnen ontwikkelen is sterk afhankelijk van de bewortelbaarheid van de groeiplaats. Bij jonge bomen is dit meestal geen probleem. Vooral
bij oudere bomen met een grote kroonomvan9 gaat het vaak mis, omdat het bewortelbaar volume dan te klein blijkt te wor-

een absoluut minimum gezien, waarbij de
ouderdomsverwachtingen dan niet al te
hoog gespannen mogen zijn.
Aan de hand van een aantal ontwerpvoorbeelden is te zien hoe het voor bomen ver-

eiste beschikbare bodemvolume kan worden bereikt en welke faktoren daarop van
invloed zíjn: zie figuur A t/m C.
Als uitgangspunt is een enkelbaans autoweg genomen: Dwarsprofiel A.

den.

Van den Burg en Schoenfeld (R.B.L. 'De

Dorschkamp', rapport

nr.

273) stelden
25-jarige 'Heidemij' mini-

vast, dat bij t
maal25 mt bewortelbaar volume voorhan-

den moet zijn om geen ernstige groeistagnatie te krijgen; voor een optimale groei bleek
zelfs 70 m' nodig. Uiteraard zijn deze getallen niet absoluut en zullen ze mede bepaald
worden door bijvoorbeeld de bodem-

vruchtbaarheid, maar ze kunnen wel als
richtgetal worden gebruikt.
Gezien de kosten van grondaanvoer en de
vaak voorkomende hoge grondwaterstan-

Bij het aanbrengen van een enkele bomenrij
ter weerszijde van deze weg gelden de volgende uitgangspunten:

-

binnen 6 m uit de kant van de rijbaan

-

langs de sloot een onderhoudsstrook
van 5 m vrijhouden om boombeschadi-

mogen géén bomen staan i.v.m. de verkeersveiligheid (obstakelvrije zone)

ging te voorkomen
eerste 3 m berm langs de verharding
- de
bestaat uit verdicht ophoogzand en is
nagenoeg niet bewortelbaar.
Zodoende ontstaat dwarsprofiel B.

Fig. A: Totale breedte tussen de bermsloten I9'5 m.

A

75O m

m

m

Bij

een onderlinge afstand van bijvoorbeeld
6 m in de rij heeft iedere boom een grondvlak van (5 + 3) x 6 = 48 m'. Bij een grondm beneden maaiveld
waterstand van
tijdens het groeiseizoen, is het beschikbaar

+I

bewortelbaar volume 48 m3. Dit benadert
praktisch het eerder genoemde streefgetal
van 50 m3. In het westen van Nederland zal
de grondwaterstand echter in vele gevallen
minder diep zitten. Bij een grondwaterstand van + 60 cm, hetgeen regelmatig
voorkomt, blijft er van de 48 m3 nog geen
30 m3 over: voldoende voor een redelijke
groei, maar dan moeten de andere fakto-

ren, zoals bodemvruchtbaarheid, profielopbouw e.d., optimaal zijn.
De vraag is bovendien of dit bewortelbare
volume van 30 m3 voldoende is voor de gewenste leeftijd van 40-100 jaar.
Vergroting van de plantafstand, b.v. van 6
naar 8 m, geeft een verruiming van het volume tot + 39 m3.
In dwarsprofiel C wordt voor dezelfde autoweg een dubbele bomenrij nader bekeken.

Gemakshalve gaan we uit van een vierkantsverband met een plantafstand van 8 m
in de rij en 6 m tussen de rijen en verder dat
beide bomenrijen in dezelfde mate gebruik
zullen maken van de beschikbare wortelruimte,
Het beschikbare grondvlak per boom is:

(5 + 6 + 3)x8 = 56m,perboom.
2 bomen

195m

Bij

neden maaiveld zijn er geen problemen.
Het bewortelbaar volume is resp. + 45 m3
en 56 m'lboom. Bij hogere grondwaterstanden is het minimum van 25 mt snel
bereikt.
Indien nu echter een plantafstand van 5x6

Fig. B:
vi<

L

'da
)

(1

een grondwaterstand van 80-100 cm be-

m was gekozen, in kombinatie met een
grondwaterstand van 60 cm, dan loopt het

nf\

bewortelbaar volume terug

naar

+

20

m3lboom.
750

6m

6m

Met een dunning in een vroeg stadium van
5090 is hierin verbetering te brengen.

5m

B
Deze paragraaf over beschikbaar bewortel-

baar volume is uiteraard een theoretische
benadering, die aan alle kanten genuan-

295m

/^.

Fis. C:
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van 25 m3, 50 m3 en 70 m' zijn globale
richtgetallen. Klimaat, bodemvruchtbaarheid, profielopbouw e.d. zijn tevens van invloed, waarbij met name de kombinatie be-
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wortelbaar volume en vochtvoorziening bepalend zijn voor de leeftijdsverwachting.
Vele lezers zullen onmiddellijk voorbeelden
weten te noemen, van bomen in smalle bermen, die goed groeien.
Bedenk daarbij dat het niet om een snelle

jeugdgroei gaat, maar om de ontwikkelingsmogelijkheden op oudere leeftijd, zodat de populieren ouder kunnen worden
dan we gemiddeld gewend zijn. Een tweede

kanttekening: grote oude bomen in smalle
bermen zijn vaak groot en oud geworden in

tijd dat de groeiomstandigheden veel
gunstiger waren, zoals klinkerverharding
i.p.v. asfalt, gêén aanliggende fietspaden,
een

géén wegenzout, géén luchtverontreiniging
en géén zware maaiapparatuur.
De belemmerende faktoren die een rol spe-

bij het beschikbaar bewortelbaar voluzijn in grote lijnen dezelfde als genoemd
onder 2.1 en 2.2: hoge grondwaterstanden
len
me

in het groeiseizoen,

scherpe laagscheidingen of verdichte bodems en verder beperkte
uitgroeimogelijkheden t.g.v. te smalle zij-

of tussenbermen,
2.4 Plantafstanden

Tot op heden worden de plantafstanden
grotendeels bepaald door ontwerpoverwegingen, waarbij de beschikbare bermbreedte vaak beperkt is.
Dit leidt meestal tot plantafstanden van
5 x 6, 6 x6,7 x 7 m e.d. Omdat het streven
is, de individuele boom kansen te geven een
hoge leeftijd te behalen zou bij de te kiezen
plantafstand de volgende twee overwegingen een rol moeten spelen:
zodanig ruimte dat zich een brede,
- Een
goed ontwikkelde kroon kan ontwikkelen.

-

Het bewortelbaar volume zou minstens
50 m3 moeten zijn.

Hierbij is het tweede punt vermoedelijk van
doorslaggevende betekenis.
Het eerste punt zal in mindere mate van invloed zijn op de leeftijd maar bepaalt of de
kronen van de bomen zich goed kunnen

ontwikkelen. Dit levert in z'n algemeenheid, en zeker op veel plaatsen in het
Westen, plantafstanden op die liggen in de

l1}-jarige 'Marilandicq'. Links tvtee bomen met een onderlinge afstand van 14 m. De bo'
men rechts op de foto staan op 7 m van elkaar. Let op het verschil in kroonontwikkeling.
orde van grote van 8 x 8, 8 x 10 en 10 x 12 m
twee of meer rijen.

bij

Er zijn uiteraard situaties waarin men, ondanks weinig beschikbare ruimte, kleine
plantafstanden wil hanteren. Om de beschikbare bewortelbare ruimte op termijn
te vergroten kan men, maar dan in een

vroeg stadium (voor het l5e jaar),

een

5090-dunning uitvoeren. Een tweede mogelijkheid is om in die situatie bewust te kiezen voor een kortere fysische omloop van
bijvoorbeeld 25-30 jaar.

'Robusta', 3 rijen, plantaÍstand 3 x 4 m, hoge grondwaterstand. Een dunning is hier op z'n
plaats. In dit geval wordt de middenrij geveld. In een latere fase zou een 2e dunning overwogen kunnen worden.
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2.5 Ziektegevoeli gh eid
De mate waarin de verschillende klonen gevoelig zijn voor ziekten is in z'n algemeenheid mede bepalend voor de ouderdomsverwachting. Te denken valt hierbij aan met
name roest en Marssonina.

OO2P

-

Hoewel de meeste door de afdeling 'Ver-

keerswegen' gehanteerde klonen in het
Westen gevoelig tot zeeÍ gevoelig zijn voor
bladziekten speelt dit bij de klonenkeuze
slechts in die zin een rol, dat de meest gevoelige soorten zoals 'Serotina' en 'Marilandica' in kleine aantallen gebruikt worden. Hierbij hebben 'op de ruimte gelegen'
objekten de voorkeur t.o.v. grote populierenobjekten met meerdere klonen, i.v.m.
het voorkomen van epedimieën op grote
schaal, zoals voorgekomen in de jaren '50
en '60.
'Marilandica' blijkt in de praktijk ook in
het Westen, onder bepaalde omstandigheden, vooral op oudere leeftijd, last te hebben van Marssonina. Vervroegde bladval,
taksterfte en algeheel verval door Dothichizazijnhet gevolg. Dit doet zich vooral voor
bij bomen in meerdere rijen met een dicht
plantverband.
De luchtvochtigheid in de kroon speelt hierbij vermoedelijk een grote rol. Om dit te
voorkomen moet het drogend effekt van de
wind voldoende kans krijgen.
Dit betekent: grote plantafstanden (min. 8
x 8 m) en hooguit twee boomrijen naast elkaar op niet al te beschutte plaatsen.
Aantastingen van populierglasvlinder komen in het westen nauwelijks voor, wilgehoutrups en horzelvlinder op vele plaatsen
wel en in alle klonen en zijn dus niet van invloed op de klonenkeuze.
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vervangen te worden.

en allerlei andere,

2.ó. Stam en wortelschade

vruchtbaarheid

Bomen zijn over het algemeen, maar jonge
bomen in het bijzonder, erg kwetsbaar voor
maai- en aanrijschade. Uit een eerdere publikatie in dit blad (Rietema maart '82) is
gebleken dat 5090 van de bomen in wegber-

soms weinig relevante, argumenten die

schade aan de wortels. Deze beschadigin-

veelal te maken hebben met de 'netheidsinstelling' van de beheerder.
Toch liggen hier mogelijkheden, vooral in binnenterreinen van grote verkeersknooppunten. Een aantal proeven waarbij éénmaal per jaar of éénmaal in de 3 à 5 iaar zal worden ge-

gen vormen een ernstige bedreiging voor

maaid zal ons

men in meer

of mindere mate is bescha-

digd. Het betreft zowel stamschade

als

het bomenbestand.
De gevolgen in de vorm van allerlei sekundaire aantastingen zoals o.a. de wilgehoutrups zijn algemeen bekend.
Langs wegen zijn deze sekundaire aantastingen extra funest, omdat uit oogpunt
van verkeersveiligheid geen enkel risico genomen kan worden t.a.v. stan- of takbreuk. In sommige gevallen leidt dit tot
vroegtijdige velling.

In principe zijn er in grote trekken vier mogelijkheden om maai en aanrijschade te
verminderen:

l.

Aangepaste maaiapparatuur.

2, I{et aantal werkgangen verminderen.
3. Werkwijze aanpassen, zoals bijvoorbeeld het voormaaien.

4. Anti-maaischadepaaltjes enlof

boete-

clausules in het bestek opnemen.

adI

Hoewel er vandaag de dag wel aange-

paste maaiapparatuur

is om

langs

bermplanken en geleiderail te maaien,

zijn er nauwelijks ontwikkelingen op
het gebied van het voorkómen van
maaischade aan bomen.

ad2 De mogelijkheden voor het terugbrengen van het aantal maaibeurten zijn

mede afhankelijk van de bodem-

in de toekomst

meer

kunnen vertellen over deze oplossing.
ad 3 Bij een aangepaste werkwijze valt te
denken aan:
boomspiegel zwart houden bij jon- ge
beplanting.

meer bijmaaien van de
- niet
boomspiegel; er blijft dan een pluk

-

gras rond de boom staan.
het voormaaien van de boomsPiegel met een bosmaaier met nylonkoord. Alleen toepasbaar bij oudere bomen, omdat jonge bomen

door het koord beschadigd worden. De volgende besteksbepaling
geeft een oplossing in deze richting.
'Voorofgaand aan het maaien dient om
boombeschadigingen te voorkomen, eerst

en jaarlijks deze paaltjes kontroleert
en eventueel vervangt.
In het bestek zou de voorwaarde opgenomen kunnen worden dat de aannemer na iedere maaibeurt de afgemaai-

de en platgereden paaltjes op zijn
kosten dient te vervangen.
In alle gevallen verdient het aanbeveling om in het bestek een bepaling op
te nemen die verhaal van aangerichte
schade mogelijk maakt.

Hierbij

een suggestie, zoals die reeds

aantal onderhoudsbestekken

in

een

bij de Rijks-

waterstaat is opgenomen:
'Als ten gevolge van de werkzaamheden in
de berm, als maaien en het opruimen von
het maaisel, bomen zwaar worden beschadigd of gebroken, zal voor elke, noor oordeel van de directie, te vervangen boom een

bedrog von

f 500,- op de aanneemsom

worden ingehouden.
Andere beschadigingen van bomen, veroorzaakt door deze werkzaamheden dienen
terstond vakkundig te worden hersteld'.

rond de bomen een boomspiegel gemaaid te
worden tot minimaal I m uit de stam van de
boom met een bosmaaier die is voorzien
van een beschermbeugel'.
ad 4 Omdat bovengenoemde maatregelen
in de praktijk tot op heden onvoldoende blijken te zijn, is de afdeling 'Verkeerswegen' in 1980 begonnen met het
adviseren van drie anti-maaischadepaaltjes bij jonge bomen.
In de praktijk werkt dit bijzonder
goed, mits men verduurzaamde Paaltjes gebruikt van minimaal I m lengte

Maoi- of aanrijschade dient vakkundig hersteld te worden.
Links kan het nog, rechts is het te laat.

t
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2.7 De klonenkeuze in relatie tot het

Nederland

klimaat

A.
B.
C.

De klonenkeuze is in het westen van Nederland sterk aÍhankelijk van de faktor wind.
Wat is nu echter de invloed van wind op de
gewenste kwaliteiten van boombeplantingen! In z'n algemeenheid kan gesteld worden dat de wind een sterke invloed heeft op

Kustgebied
Overgangszone
Binnenland

de lengtegroei van de populier, vooral op
oudere leeftijd. Maar deze verminderde
groei is niet van doorslaggevende invloed
op de ouderdomsverwachting. M.a.w. een
populier van een bepaalde kloon zal in het
binnenland niet per definitie ouder worden
dan in West-Nederland.

Toch werkt de mate van de gemiddelde
windsnelheid belemmerend t.a.v. de klonenkeuze:
Bij harde wind zal in de kuststrook zout
aangevoerd worden. Een aantal klonen
is hiertegen absoluut niet bestand.

-

Een aantal andere klonen vertonen bij
hoge windsnelheden tak- en topbreuk.
De sekundaire gevolgen, zoals rot en insektenaantastingen hebben tot gevolg

dat daardoor de levensduur van deze
bomen kan worden bekort. Ook uit
oogpunt van veiligheid zijn ze dan vaak
niet te handhaven.
Uit deze twee punten blijkt dat een zorgvuldige klonenkeuze toch van groot belang is
m.b.t. de wens om fysische omlopen van
40-100 jaar te realiseren.
In het novembernummer 1982 van de 'Populier'is de'Populierengids nr. I' opgeno-

men, waarin Nederland in drie gebieden
wordt verdeeld: het kustgebied, de overgangszone en het binnenland.

Fig. E: Zone-indeling uit de 'Populierengids nr. I'. De op dit kaartje aongegeven gebieden A
en B komen globaal overeen met wot in dit artikel qls West-Nederland is beschreven.
Tabel

I.

Klonenkeuze in relatie tot windgevoeligheid.
kustgebied
zeer veel wind

Voor de West-Nederlandse situatie vind ik

l,

voor

het gebied dat globaal ligt tussen de
kuststrook en de lijn Zwolle-UtrechtDordrecht een vierdeling gemaakt.
Voor wat betreft het kustgebied (A) is onderscheiden: het gebied direkt achter de
kustlijn, waar zoute wind kan worden verwacht en een tweede zone daarachter, waar
weliswaar zeer veel wind voorkomt, maar
de invloed van zout minder is.
Het overgangsgebied (B) is ook in twee delen gesplist, te weten een westelijk en een
oostelijk overgangsgebied, met een afnemende windsnelheid naar het oosten. Bij
het lezen van tabel I moet worden bedacht
dat:
De beoordeling is gebaseerd op windin-

-
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vloed, waarbij niet de

groeisnelheid

maar de leeftijdsverwachting en de totale verschijningsvorm, in relatie tot het
ontwerpdoel, bepalend is.
Dit een weergave is van de huidige ervaringen en opvattingen binnen de afd.
'Verkeerswegen' t.a.v. de klonenkeuze.
De tabel geldt alleen voor rijbeplanting,

overgangsgebied

wind

westelijk deel oostelijk deel

met zout

deze indeling, voor wat betreft de windsnel-

heden, te grof. Daarom is in tabel

zeer veel

Europese

'Wolterson'

zwarte
populieren

'Ankum'

lrZ

qz
az

'Terwolde'
'Schoorldam'
'Brandaris'
'Loenen'

+

+
+
+
+

+
+

1z

+
+
+

+

+

+
+
+

++
++

++
++

++
++

'Agathe-F'

Lrz

++
++

'Florence Biondi'

lrZ

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+

+

_:

_1

'Robusta'

amerikaanse
populieren

'Zeeland'

+

t

'Heidemij'
'Serotina'

'Spijk'
'Marilandica'
'Regenerata'r

'Dorskamp'
'Flevo'
'Gelrica'
(Balsempopulieren spelen geen

+

+

*

+

+

Eur-

1z

-f

lrZ

'Vereecken'

++

+

rol

als laanboom

in

West-Nederland langs wegen en kanalen.)

wordt algemeen gebruikt.
wordt regelmatig, op kleinere schaal gebruikt.
wordt op kleine schaal gebruikt, geen ervaring. met zeewind.
wordt gebruikt alleen op bijzonder plekken, luwte van steden, bossen e.d.
niet bruikbaar.

Sinds 1967 uit de handel.

+
+
+

+
+
+
+
+

groepen en solitairen, dus niet voor

Het mengen van klonen
Soms wordt er geopperd om een rijenbe-

opstanden.

Lokale situaties, zoals het voorkomen

planting op te zetten met meerdere klonen,

van bijv. lariks of plaatselijke luwte, zoals in een stad, park of bosgebied, kunnen leiden tot andere keuzen.
Opmerkingen naar aanleiding van de tabel:

dit om het risiko t.a.v. ziekten e.d. te sprei-

Populus 'Heidemij' is in West-Nederland

Als nml. één of enkele van de klonen zouden uitvallen ontstaat er een onvolledig en

-

+

den.

Het mengen van klonen in de rij is daartoe
geen goede oplossing.

25 à 30 jaar geleden op grote schaal langs

verbrokkeld beeld dat niet beantwoordt

wegen geplant. Afgezien van een aantal incidentele problemen die zijn terug te voeren

aan het ontwerpdoel.
Het toepassen van meerdere klonen i.v.m.

op de

standplaatskwaliteit groeit deze
kloon uit tot een boom van + 25 m hoogte.
Er zijn nauwelijks problemen t.a.v. takbreuk. Goed uitgroeiende exemplaren bij
o,a. Leiderdorp en Zoetermeer, doen vermoeden dat deze bomen ook ten noorden
van de grote rivieren zonder al te veel problemen kunnen worden gebruikt, althans in
West-Nederland.
Voor 'Marilandica' geldt dat de groeivorm
in sterke mate wordt bepaald door de wind.
In West-Nederland blijft deze kloon qua
hoogtegroei en kroonomvang veelal achter
bij de exemplaren zoals die in Brabant
voorkomen De stam en kroonvorm is, mede onder invloed van de wind zeer herkenbaar. Ondanks de gedrongen groei en de
verminderde groeisnelheid is deze kloon in
relatie tot het ontwerp bruikbaar.
Klonen als 'Serotina' en 'Regenerata' zijn
recentelijk niet of nauwelijks meer toegepast. Uit veldwaarnemingen is gebleken dat
deze klonen voor de landschapsbouw aantrekkelijke kanten hebben. Naast een beperkt gebruik van 'Heidemij' en 'Marilandica' lijkt gebruik van 'Serotina', zij het op
kleine schaal i.v.m. de gevoeligheid voor
bladziekten, een goede aanvulling op het
klonenassortiment.
Ook 'Regenerata' zou in bijzondere gevallen in aanmerking komen, zij het niet dat
deze kloon niet meer in de handel is.
Zoals ook uit de tabel blijkt, spelen de bal-

sempopulieren in West-Nederland i.v.m.
hun windgevoeligheid nauwelijks een rol.
Praktijkproblemen
Keuze plantsoenmaat

In

bermen die toegankelijk zijn voor het
publiek, zoals de meeste bermen, moet een
stamomtrek van 12-14 cm als minimum
worden beschouwd i.v.m. het gevaar voor

risicospreiding wordt bewerkstelligd door
binnen duidelijk omlijnd ontwerponderdeel
een bepaalde kloon te kiezen.

Opkronen
Het opkronen van bomen heeft twee redenen. Langs wegen is opkronen nodig i.v.m.

de vrije doorrijhoogte. Een takvrij stamdeel van 5-6 m is hiertoe meestal voldoende.

direkt van invloed op de ouderdomsver-

Daarnaast kan opkronen zin hebben i.v.m.
houtkwaliteit van het onderste stamstuk.
De tienduizenden populieren langs onze

wachting.

wegen vertegenwoordigen een potentiële

De gevoeligheid voor top- en tokbreuk is in-

de

houtwaarde. Naast de landschappelijke
het weer rechtzetten scheef en zijn er alsnog
palen geplaatst.
In de meeste gevallen wordt er nu weer met

hoofdfunktie kan deze houtwaarde niet ge-

paal geplant. Planten van bomen in de
maat 8-14 zonder paal is wel mogelijk,
maar dan alleen in ongeroerde grond en

negeerd worden, zeker niet bij de afnemende wereldhoutvoorraad.
Derhalve wordt ernaar gestreefd, afhankelijk van de groeiplaats en de daarmee samenhangende groei, op te kronen tot 6 à 8

met onbewortelde stek die in een boorgat
van A 6 cm wordt geplaatst.
In vele gevallen vindt echter diepe grondbe-

Dood hout

werking plaats en verder stuit het afhakken
van een goed ontwikkeld wortelstelsel vaak
op emotionele weerstanden.

Een situotie, woarin het verwijderen van
dood hout ochterwege kan blijven i.v.m. de
afstand tot de rijbaan en de (van links komende) westenwind.

Bij

vooral meerrijïge boombeplantingen

doet zich, vooral op wat oudere leeftijd, het
verschijnsel dood hout voor. Er zijn twee
vormen van doodhoutvorming te onderscheiden:
Het afsterven van de onderste takkran-

-

door lichtgebrek.
Het afsterven van takken in de kroon.
sen

De eerste vorm levert meestal niet zoveel
problemen op, bij regelmatig onderhoud is
dit meestal te vervangen. Alleen bij zeer
dichte plantafstanden vormt dit een probleem. Meestal kan gesteld worden dat in
die gevallen misschien in een eerder stadium een dunning had moeten plaatsvinden.
De tweede vorm levert veel meer problemen
op, omdat vallend dood hout een gevaar
vormt met betrekking tot de verkeersveilig-

afureken of omtrekken.
In niet toegankelijke bermen van auto- of
autosnelwegen zijn ook maten vanaf 8-10

Het regelmatig verwijderen van dit

mogelijk.

hout, bijvoorbeeld iedere 5 à 7 jaar, is

Er wordt uitsluitend gewerkt met NAKB

kostbare aangelegenheid.
Behandelingen van + / 100,-/boom zijn
geen uitzondering, waarbij de extra kosten
voor verkeersmaatregelen nog niet zijn be-

gekeurd materiaal.
Als experiment werden populieren en wilgen in de maat 8-14 geplant zonder boompaal. De bomen werden daartoe op de bo-

dem van het plantgat geplaatst (80 cm
diep). In een aantal gevallen vooral op natte kleigronden, waaiden de bomen ook na

heid.
dode
een

rekend. Vaak betreft het honderden of
soms duizenden bomen per objekt, zodat

de kosten kunnen oplopen tot
/ 100.000,- per geval.

een

5t

Er zijn echter wel een aantal mogelijkheden
om de kosten te beperkten. Te denken valt
aan het alleen behandelen van de bomen
aan de wegzijde of in sommige gevallen' alleen de bomen aan de westkant van de weg;
bij kanalen kan worden volstaan met die

E verband

Bestaand
Everband
o

delen waarlangs een openbare weg loopt,
Alhoewel de kosten zodoende kunnen worden beperkt, blijft het dode hout in laanbeplantingen een grote zorg en onderhoudslast voor de beheerders.
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In een aantal gevallen kunnen de kosten zodanig uit de hand lopen, dat de vraag ge-

o

steld moet worden of deze kosten opwegen
tegen de waarde die de bomen op die plaats

of

argumenten voort-

Vermoedelijk zal het moment waarop dit
proces begint slechts in de tijd verschuiven.
Mede gelet op deze problematiek is het de
vraag

in hoeverre

o

o
o

komende uit het streven naar het behoud
van de kwaliteit van het leefmilieu, met name in verstedelijkte gebieden, kunnen deze
kosten soms rechtvaardigen.
De vraag is nu in hoeverre grotere plantafstanden, zoals bijv. 8 x l0 of l0 x l0 m de
vorming van dood hout voorkomt.

o

o

o

vertegenwoordigen. Landschappelijke, kul-

tuurhistorische

o

o
o

o

X

o
X

Na de dunnrng ontstaat

"@n

Na dunnrng ontstat ean walrswar rcaelmatrg
maar onaantrekkelr.,k beeld

A v?rband

Fig. F

deze onderhoudskosten

de gewenste fysische omloop van 40-100
jaar in de weg staan.
Dunnen van rijbeplanting

Wellicht zijn de tot op heden gehanteerde
plantafstanden in bermen, mede gelet op de

vaak hoge grondwaterstanden, vaak te
klein. Toch kunnen zich situaties voordoen
waarbij de ontwerper kleine plantafstanden
wil toepassen, met de gedachte later te dunnen.
Deze dunning moet dan

in de meeste geval-

Iatere leeftijd levert nml. meestal half afgestorven en vervormde kronen op die zich
niet meer herstellen. M.a.w. dunnen op een

tijdstip waarop de kronen elkaar nog niet
hinderen en rondom nog in leven zijn.
De beste methode is dan om 5090 (om en
om) van de bomen te vellen.
Bij het ontwerp moet hiermee rekening
worden gehouden. Een driehoeksverband
in de aanlegfase levert nml. de nodige problemen op zoals bijgaande tekening aangeeft. Bij vierkantsverband ontstaat er na

len vroeg, d.w.z. vóor het l5e groeiseizoen
worden uitgevoerd. Een dichte stand tot op

dunning een evenwichtig driehoeksver-

Landschappelijke en/of cultuurhistorische
argumenten maken hoge kosten soms aan-

Dunnen is hier niet meer zinvol. De kronen
zijn deels afgestorven en zullen zich niet

vaardbaar.
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Over wegbeplantingen in Flevoland

A. Schotveld
hooÍd aÍd. 'Beplantingen'von

en met name oveÍ de rol van populier en wilg daarin

Rij ksdienst

de

voor de lJsselmeerpolders

(R.IJ.P.) en ofd. 'Bijzondere Token'
vun het Staotsbosbeheer, Lelystad

De Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders (R.IJ.P.) is verantwoordelijk voor het 'bedrdifsklaar' maken van nieuwe polders.Hieronder valt ook de aanplant en het beheer van groenobjekten in woongebieden en in het buitengebied. Beheer en ondèrhoud van beplantingsobjekten door de R.IJ.P. is van tijdelijke aard; na zekere tijd worden bossen en landschappelijke beplantingen merendeels overgedragen aan het Staatsbosbeheer.
Beplantingen die bij de wegen horen blijven het eigendom van de instantie die de wegen in eigendom heeft en beheert. Dat kan zdn de'Directie Zuiderzeewetken' van Rijkswaterstaat of
een Gemeente. In een aantal gevallen is het onderhoud van de beplantingen aan Staatsbosbeheer toevertrouwd.

Afb. I: Flevolqnd, bestemmingen.
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Het landschapsplan van het buitengebied
Klimaat en bodem maken Flevoland tot een
gebied dat ideaal is voor moderne vormen
van land- en bosbouw. Deze twee vormen

van bodemgebruik zijn daarom hoofd-

Inleiding

Het ontwerpen van een wegtracé door
nieuw land van zo ruime afmetingen als
Flevoland lijkt in eerste instantie een be-

trekkelijk eenvoudige opgave. Niet gehinderd door obstakels als oude bossen en andere waardevolle kultuurmonumenten gaat
de weg eerst op papier en dan in de praktijk
volgens de meest ideale normen en in rechte
lijn gewoon van A naar B. De weg is een
onderdeel van een struktuur volgens welke
de hele polder is ingericht: een stramien van
overwegend rechte lijnstukken waarop het

bestemmingen. De laatste jaren vraagt ook
de stedebouw veel ruimte, Daartoe wordt
de vruchtbare grond over grote oppervlakte
met een dikke laag zand overdekt om aldus
de huizen en straten voor de zgn. overloop
uit Gooi en Randstad te kunnen dragen.
Maar niet alleen om er te wonen en te werken komen mensen naar de polder. Stranden, water en bossen bieden velerlei mogelijkheden voor rekreatie; ontwikkeling van
natuurwaarden in bossen en natuurterreinen trekt veel bekijks.
Deze hoofdbestemmingen zijn op de kaart

l) op overzichtelijke wijze gerangschikt. Maar in het veld is de detailafwerking een lastige opgave, vooral omdat de
occupatie van het nieuwe land zeer snel
gaat. Er is geen tijd voor het geleidelijk op
(afb.

hoofdbestemmingen is ingericht.
De verleiding om in dit rigide geheel verlevendiging te brengen door middel van het

elkaar in laten werken van aaneengrenzende funkties en bestemmingen, en ruimte
voor ruime bufferzónes waarlangs de integratie van funkties beter zou kunnen verlopen dan volgens harde grenzen ontbreekt

ontwerp van een wegtracé blijkt

veelal.

nieuwe land overtuigend en duidelijk in

in de

meeste gevallen te zijn weerstaan; slechts
een enkel bochtje hier en daar dat er kennelijk alleen is om der wille van de bocht leidt
tot onduidelijkheid, desoriëntatie en daardoor tot ergernis.

Tot zover valt het voor de ontwerper

en

voor de weggebruiker wel mee. Maar het
wordt ingewikkelder. Immers, de weg
maakt deel uit van het landschap zoals dat
in de polder wordt gepland en gerealiseerd.
En voor de landschapsarchitekt die zich bekommert om de harmonische ontwikkeling

van alle samenstellende delen is het

een

boeiende opgave om vormgeving van wegtracé en omringend landschap op elkaar af
te stemmen. Behalve in de randzónes met
het oude land zijn er in de polder nog wei-

nig oriëntatiepunten. Die punten worden in
het landschap gemaakt vanuit de vormgeving bij de realisatie van allerlei bestemmingen.

Maar ook de weg is een bestemming in het
nieuwe land en draagt daartoe ook bij aan
de eigen identiteit van het landschap.
Bij de beschouwing van de wegbeplantingen is het nodig om eerst te zien hoe een en
ander in elkaar steekt bij de opzet van het

landschap van Flevoland; daarom volgt
hier eerst enige informatie over het landschapsplan.

In het navolgende is het stedelijk
buiten beschouwing gebleven.

gebied

Eveneens

wordt niet ingegaan op de beplantingsopzet
van R.W. 6, die gelet op funktie en afmetingen buiten het kader van een notitie als
deze over de polder valt.
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Alles hangt af van de vaardigheden van de
vormgever; van de kennis en de kunde
waarmee hij of zij bouwstenen voor het
landschap herkent en gebruikt.
In het vlakke polderland wordt met de aanplant van bomen een vertikaal element in-

Afb. 2: De Dronterweg

gevoerd, dat als bouwsteen een grote betekenis heeft. Daarom is bij de opzet van het
landschapsplan gekozen voor het gebruik
van wegbeplanting in de ruimste zin mede
als strukturend element; daardoor ontstaat
er herkenbare geleding in het landschap en
dus ook duidelijkheid.
Allereerst moeten genoemd worden de singels en boombeplantingen langs de voornaamste doorgaande (water)wegen.
Brede singels b.v. langs de wegen van Lelystad naar Dronten en van Lelystad richting Harderwijk; minder brede singels en
boombeplanting langs andere belangrijke
verbindingswegen, bijv. die tussen Biddinghuizen en Swifterbant en langs de Gooise
weg in het zuiden van de polder. De brede
singels hebben op sommige plaatsen zelfs
een boskarakter en verenigen op die manier
meerdere funkties.
Ook de boom- en struikbeplantingen langs

andere wegen

zijn ruim opgezet; in

de

meeste gevallen is gebruik gemaakt van
snelgroeiende houtsoorten, zodat het gewenste effekt van de beplanting binnen zo
kort mogelijke tijd wordt bereikt.
De wegen van lagere orde bleven in het algemeen onbeplant,
In enkele gebieden is voor een bijzonder accent gekozen bij de inrichting van het landschap. Zo is in het Knargebied, halverwege
Lelystad en Harderwijk ter weerszijden van
de Knardijk, een verdichting in het beeld
van de omgeving tot stand gebracht door
middel van het aanbrengen van beplanting
op grotere en kleine schaal.

tussen Lelystad en Dronten. Een twee-rijige beplanting van P. 'Marilandica'; de brede singel aan de andere zijde van de weg heeft op sommige plaatsen zelfs
een boskarakter. Al wordt de 'Marilondica' van jaar tot jaar door bladziekte geteisterd, de
groei blijft erin en de bijzondere yorm van de boom geeft deze weg een heel eigen beeld.

AÍb. 3: Voorbeelden van dwarsproJielen
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van gedeelten van wegen in Flevoland.
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Polderweg (Dodaarsweg).
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Hierin is ook wegbeplanting opgenomen.
En ook in andere delen van de polder wordt
met het aanbrengen van beplanting langs
wegen een bijzonder landschappelijk effekt
bereikt. In deze gevallen wordt ook gebruik

gemaakt van struikbeplanting.
Door op deze wijze bij de opzet en de uitvoering van het landschapsplan in Flevoland mede gebruik te maken van wegbeplantingen van allerlei aard, wordt de identiteit van het landschap duidelijk en wordt
derhalve de herkenbaarheid ervan groter
voor wie zich door de polder spoed of er
van de rust geniet.

\ilegbeplanting in Flevoland
Tertiaire weg (Schoolevaarweg).

,*ITD

Evenals op het oude land heeft de beplanting langs wegen en kanalen en langs bepaalde grenzen duidelijke funkties.
De begeleiding van het verkeer is een heel
wezenlijke aangelegenheid in het vlakke en
schijnbaar eindeloze polderland met z'n
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ao

Tertioire weg (Vogelweg)

p.

,De

Moffart' qan de Noora- en Zuidziiden is deels wiider gezet dan hier aangegeven en
met rijen àis tussengeplant; de populier is dan geplant als ééniarig beworteld plantsoen, de
els ols twee-jarige zwarte els-

lange rechte wegen en z'n weinige ruimtelijke oriëntatiepunten. De fietsers en wande-

laars profiteren daarbij nog extra van de
beschutting die zo'n beplanting geeft tegen
de grillen van het polderklimaat.
Over de betekenis van de wegbeplantingen

in het algemeen voor het landschap is al
gesproken.

,m
aa

aw
tr c

Regionale verbindingsweg (Gooise weg).

Genoemd moet tenslotte nog worden, dat
de wegbeplantingen houtopbrengsten leveren. Want niet alleen in de bossen heeft de
populier een groot aandeel in de beplantingen, ook langs de wegen en waterlopen is
dat het geval.
De wegprofielen geven een indikatie van de

rangorde van de weg. We onderscheiden

4: De Nijkerkerweg; toekomstige monumentale iepenbeplanting (U 'Vegeta') en oan de
overzijde het vertrouwde beeld van P. 'Zeeland'.

AÍb.

polderwegen, tertiaire en secundaire wegen;
en één autosnelweg, die in dit verband verder niet ter sprake komt, omdat de behandeling van het landschapsplan van deze weg
alleen al een artikel zou vragen. In afb. 3

zijn voorbeelden

gegeven van dwarsprofielen zoals die in Zuidelijk Flevoland worden

gerealiseerd.
Zoals reeds terloops is vermeld wordt bij de

keuze van het plantsoen voor de wegbeplantingen in Flevoland veel gebruik gemaakt van snel groeiende houtsoorten,
vooral van populier, en daarvan een aantal
klonen. De grond is daarvoor zeer geschikt.
P. 'Robusta' is bedrijfszeker; P. 'Zeeland'
ook en groeit iets beter, al is hij niet zo be-

drijfszeker als'Robusta'.
P. 'Oxford'en P. 'Geneva'zijn als proef 12
jaar geleden gebruikt, maar voldoen niet.
Diverse klonen van P. canescens zijn goed
te gebruiken ('De Moffart', 'Limbricht' en
'Enniger' worden het meest gebruikt) en op
een al wat oudere beplanting van 'Marilandica' zijn we bijzonder zuinig (zie afb.2).
De laatste jaren is er met nieuwe klonen wat

geëxperimenteerd, maar onder polderom55

lijkt alleen'Spijk' hoopvol.
In Oostelijk Flevoland is er bij de opzet van
de sortimentskeuze voor de beplantingen in
het algemeen gestreefd naar herkenbaarheid van bepaalde gebieden in de aan te
planten houtsoorten; zo is er een iepengestandigheden

bied, een essengebied en een wilgengebied,
naast streken waar populier het beeld bepaalt. Inmiddels zijn we ook met P. nigra

('Brandaris','Schoorldam','Terwolde'

en

'Wolterson') in brede wegbeplantingen en
gemengd met els aan de gang gegaan.
En inderdaad zijn ook andere soorten dan

populier goed te gebruiken; de keuze is
thans beperkt tot es, iep, eik en els.
Wilgen zijn in de Noordoostpolder veel toegepast en ook in het zuidelijk deel van
Oostelijk Flevoland (wilgengebied). Wilgen
worden, omdat de watermerkziekte om
zich heen greep, thans niet meer gebruikt in
Oostelijk Flevoland en de bestaande beplantingen zijn bijna alle te gronde gegaan.

'Drakenburg', 'Belders' en 'Liempde' alsmede drie klonen onder nummer werden
het meest gebruikt.
In Zuidelijk Flevoland wordt dus ook niet
meer van wilg gebruik gemaakt. Wat er nog
staat in landbouwgebieden en niet ten offer
viel aan de watermerkziekte, werd wel ver-

zwakt door langsdrijvende wolken

Afb. 5: vogelweg. P. canescens'De Moffirí' met tussenbeplanting von rijen zwarte

els.

van

bestrijdingsmiddelen.

De iep ('Commelin', 'Vegeta') is veel

bruikt, maar wordt nu alleen nog in

ge-

zeer

beperkte mate aangeplant. Overigens is tot
nu toe nagenoeg geen enkele wegbeplanting
aan de iepziekte te gronde gegaan; wel zijn
uit voorzorg de veldiepen merendeels ook
uit de wegbeplantingen verwijderd.
Het ruwe klimaat in de polder vraagt om
een zorgvuldige plantprocedure: goede bodemvoorbereiding, goed plantsoen, planttijdstip vroeg in het seizoen, en omdat de
laanbomen in de grotere maten moeilijk
aanslaan in het buitengebied wordt klein
plantsoen gebruikt, zelfs wel bosplantsoen.
In het geval van P. canescens maken we
daarbij gebruik van de beschutting van elzen, die na een aantal jaren weer uit de be-

planting worden verwijderd. Het bijkomende voordeel is dat op deze wijze geen
maaischade voor kan komen.

De bredere singelbeplanting langs doorgaande wegen en kanalen is opgezet in
bosplantsoen, zoals ook de bosobjekten
zijn gemaakt. Hoofdhoutsoorten daarbij
zijn es, esdoorn en eik, als vulhout veelal
struiksoorten. In de beginjaren van de polder werd de bosbeplanting aangebracht onder een scherm van populier, maar deze
methode is nu verlaten, omdat ze geen aanwijsbaar nuttig effekt bleek te hebben en
soms leidde tot problemen, omdat populier
+ vulhout niet van meet af aan de door de
56

Afb'

6: Schollevaarweg. Een brede singel, waarboven de populieren deels reeds werden weggehaald.

Afb. 7: Gooise

weg

ontwerper gewenste strakke rijenbeplanting
blijkt te geven.
Plantafstanden populier: 4 x 4 m, 4 x 8 m,
6 x 6 m in vierkantsverband (ruim bij P. canescens in de hoop zo bladziekten te vermijden).

Het planten van singels in bosplantsoen geschiedt met de plantmachine; grotere bomen en populier met de plantgatenboor.
In het algemeen maakt het feit van de sterke winden en het feit dat we kostenbewust

zijn het gebruik van boompalen niet gewenst, daarom wordt diep geplant. Het
aanslaan van P, canescens geeft dan nog
wel eens problemen: kan nl. in nog weinig
gerijpte grond terecht komen en maakt dan
geen adventiefwortels.
Een belangrijk punt tenslotte is de noodzaak om er op toe te zien dat maaischade zo
veel mogelijk wordt
.

voorkomen.

AÍb. 8: Knarweg. Es en wilg als blijvers en wijkers. De wilg wijkt vanaelf al, zools op deze
foto te zien is; naar olle waarschijnlijkheid vanwege uit naburige landbouwkavels overwaaï
ende wolken van gewasbeschermingsmiddelen. Dit verschijnsel komt ook elders in de polder
voof.

Aíb. 9: Een wegbeplanting van P. 'Robusta' is een bekend beeld in de polder. Nieuw voor
deze plek is het feit dat de flora van de wegberm door een aangepast beheer een specifieke
ontwikkeling doormaakt: rijker en gevarieerder don we gewend zijn bij het intensieve maaï
regiem van de geëxploiteerde wegberm.
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Populieren als grensbeplanting in de
Ambachtsheerlijkheid Cromstrij en

Ontstaans geschiedenis

H. Lenderink
Provínciale Waterstaat in Zuid-Hollond

aan, aan zijn sekretaris meester G. Numan
een gebied van enige duizenden hektaren

Overzichtskaart
Ambachtsheer Iij kheid Cromstrij en.

Zonder enig inzicht in de geschiedenis van
de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen
komt het artikel onder de titel 'populieren
als grensbeplantingen' niet geheel tot zijn
recht.
De geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen gaat terug tot 1492, toen
een Roomsch Koning, genaamd Maximili-

in

eeuwigdurende erfpacht gaf met het recht
van bedijking. Verder verkreeg hij van deze
oppervlakte de ambachtsheerlijkheid, hetgeen o.a. inhield dat hij (de ambachtsheer)

een groot aantal rechten verkreeg, zoals
jacht-, vis- en veerrecht, alsook bevoegdheden van de lagere rechtspraak.
Dijkgraven, schout, schepenen en heemraden mochten naar zijn goeddunken worden
aangesteld en ontslagen.

Nu moet men van het gebied geen overdreven voorstelling maken; het omvatte voorzover het niet uit water bestond uit gorzen,

riet, slikken,

etc.

Deze gebieden konden alleen door inpoldering tot waarde gebracht worden. Dat kostgeld en daarom deed de
te
ook toen al

-

-

ambachtsheer Numan ter financiering een
deel van zijn erfpachtrechten (in feite zijn
eigendommen) over aan anderen, zodat er
na verloop van tijd meerdere geïnteresseerden waren. Was een polder nu geheel gereed dan werd de polder verdeeld in verhouding tot ieders inbreng.

Foto 2.
Enkele iepen; op de achtergrond essen

Foto l.
Het huidige gemeenschappelijke bezit is duidelijk herkenbaar door de vele grote kavels.

58

Alleen de wegen en dijken bleven aanvan-

kelijk gemeenschappelijk bezit. Het bijgaande kaartje geeft een overzicht van het
gebied en de daarin gelegen polders met datum van gereedkomen. Pas in de zeventiende eeuw besloten de geïnteresseerden ook
het ingepolderde land in gemeenschappelijk

bezit te houden. Het aandeel van dat gemeenschappelijke bezit werd toen uitge-

drukt in'ambachtsporties'.
Iedere geïnteresseerde (een ambachtsheer)
had dus êên of meer ambachtsporties.
Voor het bestuur werd een rentmeester aan-

gesteld, die werd bijgestaan door enkele
ambachtsheren.

Dit instituut is thans nog terug te vinden in
de vorm van drie gekommitteerden, die namens alle ambachtsheren toezicht uitoefenen op de gang van zaken.

Dat de latere inpolderingen gemeenschappelijk bezit werden kan duidelijk worden
afgelezen van de luchtfoto (foto l).
De kavels zijn veel groter dan die bij verde-

Waar de iepen verdwenen werden ter vervanging essen geplant. Dit werd toendertijd
ook door deskundigen geadviseerd.
Dit ambachtsheerlijkheid heeft altijd veel

zijn ongeveer 400 eigenaren met in totaal

aandacht besteed aan de beplantingen, Na
1953, toen het grootste deel van de iepen
waren verdwenen, werden zeer veel populieren aangeplant,
In de praktijk is in het midden van de zestiger jaren deze vervanging door populieren
in eerste instantie afgerond en richtte het
beheer zich daarna op bijhouden en wat

1026 ambachtsporties.

aanpassingen.

ling van het bezit.
Grootte en bestuur

De ambachtsheerlijkheid is thans nog +
2100 ha

groot, waarvan

+

1600 ha land.

Er

Foto 3. Een oude essenbeplanting. De onderbegroeiing (links op deÍoto) is geheel teruggeslogen en afgevoerd.

Foto 4. Ook zeer smolle bermen zijn
plant met populieren.

be-

Het hoogste gezag berust bij de algemene
vergadering van de ambachtsheren. Het da-

Hoe fraai de enkele nog overgebleven iepen

gelijks bestuur wordt gevormd door de eerder reeds genoemde gekommitteerden en de
rentmeester. Sinds 1820, toen Arie Vlielander rentmeester werd, kwamen de rent-

op de dijken er uit zien laat foto 2 zien.
Het vervangen van de iepen door essen is

meesters uit deze familie.

last van kanker.
Het beste resultaat van de beplanting met
essen van een dijk laat foto 3 zien. Daarbij
moet worden bedacht dat deze beplanting
al zo'n 40 jaar oud is. Wie de foto goed bekijkt zal ook wel veel kanker ontdekken.

De rentmeester is ook belast met de dagelijkse leiding o.a. van de exploitatie van één
van de grootste partikuliere landbouwbedrijven in Nederland. (+ 1300 ha).

geen succes geworden. De essen zijn zeer
gevoelig gebleken voor wind en hebben veel

Polderkoncentratie

In

in de Hoekse Waard een polderkoncentratie plaats op grond waarvan
veel oude dijken/kaden en wegen in beheer
overgingen naar het waterschap ' de Grootte Waard'. Dit gold ook voor de daarop
1974 vond

voorkomende beplantingen.
Thans is binnen het gemeenschappelijk bezitvan + 1600 ha land aanwezig + 76 km
watergangen, + 32 km wegen en + 4 km
zomerkaden. Het beheer van de beplantingen door de ambachtsheerlijkheid heeft dus
uitsluitend op dit gebied betrekking.
De geschiedenis van de beplanÍingen
Veel kaden waren vroeger beplant met iepen. Door de iepziekte zijn in de dertiger
jaren veel iepen verdwenen. Eigenlijk waren er tot rond 1940 nog zeer veel iepen

De bestaande beplantingen en de visie
daarop
Opgemerkt is reeds dat Cromstrijen altijd
al veel aandacht besteed heeft aan de be-

plantingen. Dit komt o.a. tot uitdrukking
dat bomen niet alleen op bermen van wegen

en op kaden voorkomen maar ook langs
randen van percelen. Deze randen hebben
meestal een behooriijke breedte en zijn ook
van een onderbeplanting voorzien.
Zelfs in zeer smalle bermen worden bomen
geplant (foto 4). Daarnaast is in 1973 een 9
ha grote buitenpolder geheel ingeplant met
populieren met een onderbeplanting (foto
5). Dit gebied bevat een aantal open ruimten en is voor het publiek open gesteld, dit
in tegenstelling tot de rest van het 1600 ha
grote gebied.
Men is in het algemeen van mening dat beplanting het landschappelijk aanzien van

het gebied verhoogt en tevens de wind
breekt, waardoor dit in vele gevallen de
ontwikkeling van de landbouwgewassen ten
goede komt. Bovendien komt een en ander
ten goede aan de wildstand.
Het beheer is verder duidelijk gericht op
produktie van de populier; alle populieren
worden opgesnoeid tot + 6 m,
De eerste jaren wordt een plantspiegelbewerking toegepast.
In verband met de wildstand wordt ook
grote aandacht besteed aan de onderbegroeiïng; bovendien geeft dit veel breking
van de wind. Terwille van de produktie zul-

len daarom ook niet goed

groeiende

opstanden worden gekapt en vervangen
door potentieel goed groeiende populieren.
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Foto 5. Een

t

ha. groot rekreatiegebied, be-

plsnt met populieren en veel ondergroei is
aangelegd.

Dit alles heeft tot gevolg gehad dat er thans

I

18.000 bomen (overwegend populieren)

in het gebied voorkomen. Het

bevorderen van de wildstand. Met veel
'liefde' voor de beplantingen worden deze
begeleid, maar éên doel is tevens expliciet
duidelijk: het moet ook geld opbrengen.
Vandaar dat steeds wordt gelet op slecht
groeiende beplantingen en de oorzaken

plantverband is bij enkelrijige beplantingen vaak 5
à 6 m. Het meest voorkomende plantverband bij meerrijige beplantingen is 6 x 7 m
(foto 6). De totale oppervlakte aan de beplanting bedraag + 75 ha (+ 4,590 van de
landoppervlakte).
Een zeer fraai beeld in dicht plantverband
geeft een + 25 jarige oude laan, beplant
met 'Gelrica' (foto 7). Aardig is te vermelden dat deze kloon het ter plekke volgens
de theorie niet zo goed zou moeten doen.
Wat betreft de aangeplante soorten moet

daarvan.
Al met al een landschappelijk zeer fraai gebied (foto 8), waar ook een zeer interessant

worden opgemerkt dat 700/o bestaat uit

Dank is verschuldigd aan de heren Hart-

'Robusta' en 'Zeeland', die uitstekend

man en De Jongste die mij het gebied met al
zijn historie hebben laten zien.
Nu hoop ik maar dat ik ook de lezers van
dit blad iets daarvan heb overgebracht, met
name de rol die populieren (en wilgen) ook
hier weer hebben moeten spelen en met succes; dat zal iedere bezoeker (en lezer) moe-

groeien op deze kleigronden.
Verder is in het begin nog 'Serotina' aange-

plant, die thans echter erg veel last heeft

van Marssonina en daarom spoedig

zal

worden geveld.

Daarnaast komen voor 'I 214', 'Spijk',
'Marilandica', 'Flevo' en de reeds eerder
genoemde 'Gelrica'. Enige wilg ('Liempde') komt voor, maar zal spoedig worden
gerooid in verband met de watermerkziekte.

De 'Spijk' en 'Flevo' komen voor in het
voor het publiek opengestelde bos. De Ma-

rilandica's staan rond de gebouwen.
De toegepaste onderbeplanting bestaat uit
hazelaar, es, esdoorn, veldesdoorn, els en
langs de randen wat meidoorn.
Besluit

Duidelijk is geworden dat de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen erin geslaagd is,
na het verdwijnen van de iep als beplanting
op kaden en bermen, in een periode van +
30 jaar door middel van populieren, weer
een duidelijke struktuur aan het gebied te
geven. Veel aandacht is ook besteed aan de
onderbegroeiing, o.a. in verband met het
60

Foto 6. Plantverband bij meerrijiie beplantingen is 6 x 7 m. De onderbegroeiïng is.te'
ruggezet.

Foto

7.

Dicht plantverband met 'Gelrica'

landbouwbedrijf wordt uitgeoefend (+
1300 ha groot) naast mogelijkheden voor
rekreatie, waarvoor een t ha groot bosgebiedje is aangelegd; maar waar ook plannen zijn gerealiseerd voor een kompleet

verblijfsrekreatie-projekt met 200 rekreatiewoningen (t 17 ha) en nog een plan
voor een camping, annex jachthaven in studie is genomen (enige tientallen ha's.).

ten

vaststellen.

.

Foto 8. Een landschappelijk
bied.

zeer

fraaí

ge-

Het gebruik van mengstoffen is af te raden.
De voor populieren geschikte bodemtypen
bevatten meestal voldoende fosfor en kal!
um. Om dezelfde hoeveelheid stikstof te geven die kalkammonsalpeter bevat moet van
veel mengstoffen een dubbele hoeveelheid
worden gebruikt om dezelfde hoeveelheid
stikstof te geven.
Gebreksverschij nselen

Stikstofbemesting en onkruidbestrijding in
jonge beplantingen en het snoeien van de
populieren zijn onderwerpen waarvan we in
deze tijd van het jaar onze aandacht moe-

Bomen in jonge beplantingen dient men in
de zomermaanden op bladkleur, bladgrootte en bladbezetting te kontroleren omdat
vooral in deze tijd van het jaar de bladeren
als gevolg van een

tekort aan bepaalde voe-

ten besteden. In de zomermaanden moeten

dingsstoffen gebreksverschijnselen kunnen

ook jonge beplantingen op het optreden

vertonen. Meestal gaat het om stikstofgebrek. De bladeren zij dan gelig-groen van
kleur en te klein terwijl de bladbezetting
maar matig is. Het plotselinge vergelen van
de bladeren kan ook op muizenschade dui-

van gebreksverschijnselen en op het overgroeien van de bomen door klimplanten
worden gekontroleerd.

den, waarbij de bast van het stammetje
vlak boven of net in de grond is afgevreten

of

veel wortels zijn doorgeknaagd. Wan-

neer stikstofgebrekssymptomen vroegtijdig

Stikstofbemesting

Stikstofbemesting evenals onkruidbestrijding zijn onderhoudsmaatregelen, die voor
een goede aanslag en jeugdgroei absoluut

Zij gelden niet alleen
voor nieuwe beplantingen maar zeer zeker
ook voor herbeplantingen. In herbeplantinnoodzakelijk zijn.

gen is het verloop van de aanslag en groei in
de eerste jaren vaak moeizamer dan in nieu-

we beplantingen op bouw- of weiland (zie
ook het artikel 'Onkruidbestrijding bij populier' in het februari- en meinummer van

'Populier'

1979).

Het planten van zeer lange éénjarige of van
meerjarige populieren met als motief dat
lang plantsoen boven de vegetatie uitsteekt
en er daarom dus geen hinder van ondervindt, is geen reden genoemde onderhoudsmaatregelen na te laten. Stikstofbemesting
en onkruidbestrijding zijn bij gebruik van
dit lange plantsoen met hun zeer ongunstige
verhouding tussen boven- en ondergronds
gedeelte een vereiste, vooral als de vegetatie

uit grassen bestaat (zie ook het artikel 'Het
of tweejarig populiereplantsoen bij herbebossinen' in het novem-

gebruik van één-

worden gekonstateerd kan men de jonge
bomen in juni of begin juli nog met 100 of
200 gram kalkammonsalpeter bemesten
waarbij tevens de grasvegetatie rond de bo-

men moet worden bestreden. Indièn
stikstofgebrek later in de zomer optreedt
moet men de bemesting in het volgende
voorjaar uitvoeren.

Het tussen de nerven pleksgewijs geel verkleuren bij vooral de oudste bladeren duidt
meestal op kalium- of magnesiumgebrek.
Indien men twijfelt aan de oorzaak van de'
gebreksverschijnselen of aan de noodzaak
of aard van de bemesting dan verdient het
aanbeveling een deskundige van het Staatsbosbeheer te raadplegen.

Onkruidbestrijding
eerste jaren van aanleg is het bestrijden van de vegetatie in met grassen verwilderde beplantingen naast stikstofbemesting
absoluut noodzakelijk. Dit geldt voor zowel nieuwe beplantingen als voor herbebossingen (zie ook het in februari- en meinummer van 'Populier' 1979 gepubliceerde arti-

In de

kel'Onkruidbestrijding bij populier').

Uit de resultaten van een

bernummer van 'Populier' 1979), De
kunstmest, in de vorm van kalkammonsal-

enquête (zie het
artikel 'Herbebossingen met populier in het
plantseizoen 1976/1977' in het november-

peter (kas), dient men in nieuw aangelegde
beplantingen omstreeks half mei te geven,
een gift van 100 gram per plant is voldoende. In oudere beplantingen wordt de kunstmest op een vroeger tijdstip en in grotere
hoeveelheden gegeven (zie 'Kalender' februarinummer 1983). Het is van het grootste belang dat de meststof zorgvuldig op de
plantspiegel (l m') rond de boom wordt
gestrooid om schade te voorkomen.

nummer van 'Populier' 1979) blijkt dat op
maar liefst 5090 van de in 1976/1977 ingeplante oppervlakte geen onkruid/loofhoutbestrijding is uitgevoerd. Het is jammer dat
aldus onnodig teleurstellingen worden geboekt en op zijn minst risiko's van slechts
groei en kwetsbaarheid worden gelopen.
Een vegetatie die uit lage kruidachtige planten, zoals hondsdraf en boterbloemen,
bestaat, behoeft men niet te bestrijden om-

dat een dergelijke vegetatie de jonge populieren weinig of niet bekonkurreert.

De onkruidbestrijding kan men op

de

plantspiegels (l m'?) per boom), in banen
langs de boomrijen of over de gehele oppervlakte uitvoeren; bovendien heeft men keuze tussen mechanische en chemische bestrijding.
Bij de mechanische wijze van bestrijding

(b.v. het

plaggen

of

schoffelen van

plantspiegels, het frezen van de grond of
het maaien van de vegetatie) moet men er
nauwgezet op toezien dat de starn niet en de

wortels zo min mogelijk worden beschadigd. Balsempopulieren en hieraan verwante rassen vormen vaak veel wortels net onder het maaiveld.
Een chemische bestrijding, die men in deze
tijd van het jaar nog kan toepassen, is die

met Gamoxone. Het juiste tijdstip voor de

bestrijding met

dit middel is aÍhankelijk

van de mate van ontwikkeling van de vegetatie. De bespuiting wordt meestal in de
tweede helft van mei uitgevoerd en wel op
basis van 3 à 5 I per ha. Indien een sterke
hergroei van de vegetatie optreedt kan een
tweede bespuiting noodzakelijk zijn tenzij
de bomen al zeer goed groeien. Het effekt
van de behandeling is beter indien deze bij
een bewolkte hemel wordt uitgevoerd.
De vegetatie mag niet te hoog zijn om te
voorkomen dat de bladeren en jonge scheu-

ten met de spuitvloeistof worden geraakt
met alle gevolgen van dien.
De kans hierop is groot als de bespuiting in
nieuwe met éénjarig plantsoen aangelegde
beplantingen wordt uitgevoerd of indien

tijdens perioden met veel wind wordt
gespoten. Het gebruik van een spuitkap
verdient daarom aanbeveling. Om beschadiging van de jonge stammetjes door Gramoxone te voorkomen mag de druk waarmee gespoten wordt niet meer dan 1,5 atm.
bedragen. Vóór het gebruik van bestrijdingsmiddelen moet men de gebruiksaanwijzingen op de verpakking zorgvuldig
raadplegen.
Brandnetels en distels, die jonge populieren

dreigen te overgroeien dient men rondom

de bomen af te maaien, waarbij men er
voor moet zorgdragen dat deze hierbij niet
worden beschadigd. Klimplanten (b.v. hop
en haagwinde) moet men in de zomermaanden verwijderen om te voorkomen dat deze

de jonge bomen verstikken. Loofhoutop-

of vulhout dat populieren dreigt te
overgroeien moet in juli of in de eerste helft
van augustus bij de grond worden afgezet.
slag

Snoeien

Het snoeien van populieren is uitvoerig
besproken in het novembernummer van
'Populier'1979.
De gunstigste periode voor het snoeien van
populieren is tussen begin juni en halfjuli.
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Indien het gevaar van aantasting door de
populiereglasvlinder bestaat dient men de
bomen pas in augustus te snoeien. Het
overgroeien van snoeiwonden gaat bij zomersnoei sneller dan bij wintersnoei. Uit de
onderzoeksresultaten bij euramerikaanse
populieren is gebleken dat de vorming van
waterlot geringer is indien men de bomen in
de periode ná het uitlopen en vóór het afsluiten van de groei (ca. eind augustus)
snoeit. Uit praktijkervaringen blijkt dat
zwarte balsempopulieren en'Androscog-

gin' bij zomersnoei

eveneens weinig waterloten vormen en dat de snoeiwonden in het

algemeen goed overgroeien.

Grote snoeiwonden kunnen bij deze populieren wel eens langer bloeden dan die van
euramerikaanse populieren. De Westamerikaanse populieren 'Blom', 'Fritzi Pauley'

en 'Heimburger' vormen ook bij

hoog in de kroon snoeien gaat ten koste vah
de aanwas en brengt bovendien hoge kosten
met zich mee. Een neveneffekt van het te
zwaar snoeien is de versterkte vorming van

waterloten waarvan de verwijdering ook
geld kost.
Populieren in dicht geplante opstanden (4 x
4 m, 5 x 5 m) waarvan al het hout te zijner
tijd aan de vezelhoutverwerkende industrie
(papier, spaan- en vezelplaat) zal worden
geleverd, behoeft men uit het oogpunt van
houtkwaliteit niet te snoeien. Mocht het
onderste stamgedeelte echter voor licht
zaaghout geschikt zijn dan moeten de bomen wel tot 2 à 3 m hoogte worden opgesnoeid, hetgeen in één keer kan gebeuren.
Indien men echter van plan is na een dunning de resterende bomen te laten doorgroeien, kan men ermee volstaan alleen de

à 8 m. Bij hoger opsnoeien weegt het resultaat (verbetering van de houtkwaliteit) niet

gen duiden erop dat de waterlotvorming

op tegen de hogere kosten. In de kroon
moet men zo weinig mogelijk snoeien.
Hooguit een enkele zeeÍ zwaÍe zijtak en

kan worden beperkt indien men de bomen
niet te sterk maar meer geleidelijk opsnoeit.

dubbele toppen, mits deze niet hoger zitten
dan de genoemde maksimum hoogte, mo-

zomer-

snoei veel waterloten. Buitenlandse ervarin-

gen worden verwijderd. Te zwaar en te

Jonge bomen worden met een snoeischaar
snoeizaag, oudere bomen met een zaag
of beitel op lichte, metalen stokken opgesnoeid. Bij het snoeien dient men de takken
vlak aan de stam te verwijderen zodat geen
kapstokken ontstaan.
Men moet met het opsnoeien van de bomen
beginnen als deze een borsthoogtediameter
van 6 à 8 cm hebben, vóór die tijd moet
men alleen de dubbele toppen verwijderen.
In het algemeen worden de bomen om de 3
jaar gesnoeid; een en ander is echter afhankelijk van de groei van de bomen.
Jonge bomen moeten nooit hoger dan tot
l/4, oudere bomen tot l/3 van de totale
boomhoogte worden gesnoeid met dien verstande dat niet hoger wordt gesnoeid dan 6
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HANDBOEK VOOR DE POPULIERENTEELT
Vierde, geheel herziene druk (1976)

Onder redaktie van lr. H. A. van der Meiden
Uitgave van de vereniging Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappii

overblijvende bomen periodiek en de te
dunnen bomen niet of slechts êénmaal te

snoeien.

H.W.K.

De prijs van het handboek bedraagt

I 60,-

inklusieÍ verzendkosten.
Bestelling uitslultend door overmaking van dit
bedrag op giro 2604301 t.n.v. KNHM, Lovinklaan 1, Arnhem, onder vermelding van: ,,Handboek Populierenteelt".

POPT]LIEREN

Gebr. Yan den Berk b.v.

in bos, rtad en landschap
Dit geheel nieuw Íotoboek toont de grote vormenrijkdom
van populier en de betekenis van deze houtsoort voor bos,
landschap en stedelijke beplantingen. Het boek telt 132
pagina's met 126 foto's (waarvan enkele in kleur), silhouetten ên tekeningen.
Het boek, wordt u toegezonden na overschrijving van I 15,per boek (oÍ f 26,25 per 2 boeken) op girorekening 1172915,
t.n.v. Stichting Populier te Wageningen, onder vermelding

van ,,Fotoboek".
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BOOMKWEKERIJEN
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POSTBUS 130
ST. OEDENRODE
TELEFOON 04138 - 7233í

5490

AC

LAANBOMEN EN BOSPIÁI{TSOEN
Specialiteit:

POPULIEREN WITGEN

Voor alle voorkomende werkzaamheden in bos, stad en landschap

Fa Seko

Gespecialiseerd in
de aanleg van beplantingen
en het bestrijden
van opslag.

KEIZER KARELLAAN
62

70

Bosonderhoudsbedriif

7415

ZJ DEVENTER

Het afzetten en bestrijden
van ondergroei, b.v. Prunus
en wilgenopslag, voeren
wij in één arbeidsgang uit.
TELEFOON

05700 -24905 / 34282

b.v. iIAATSCHAPPIJ voor
LANDSGHAPSBOUITY

en RECREATIE

direkteur
04242-83624

Heusdensebaan 125

F. G. Bevort:

Tel.

Oisterwijk

*

KNPvouwkarton
De Verenigde Papierfabrieken Eerbeek B.V. is
producent van meerlagig vouwkarton en
handelt onder de naam KNP VOUWKARTON,

Adviseren en uiWoering van:
BOSBEDRIJFSPLANNEN
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN

ook uw populierenbeplantingen

Het KNP vouwkarton is een hoogwaardig,

gespecialiseerd produkt dat o.m. gebruikt
wordt voor verpakkingen en
g ra m m

ofoo

n pl

aathoezen,

ERJO FIOTJTVERSNIPPERAAR
Flet opruirnen van snoeihoutafval is een probleemgeuorden.
t&rbranden is vaak nbt meer toegestaan en h€t tijdrovende
uer\roer van dit snoeihout is zeer kostbaar.
Het ter plekke versnipperen van snoeihout biedt uitkomst,

wrsnipperrd neemt snoeiafval haast geen ruimte rneer in en
in de meeste gevallen ruorden de snippers direkt in bos of
plantsoen teruggespoten.

Bij de fabrikage van dit produkt wordt voor
een belangrijk deel gebruik gemaakt van
inlands populierenhout.

Stierman heeft een konpleet programrn r wrsnipperaars,
sterk,robuust en, zoals bv. de ER.IO houtwrsnipperaar, ook
relatief geluidsarm. Dit laatste is met nanre belangrijk
wann@r in woonwijken geurerkt wordt.

,
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De Verenigde Papierfabrieken zijn daarom
geinteresseerd in de aankoop van

populierenhout op stam of geveld,
AMAZONE

Wij willen in kontakt komen met bezitters of
beheerders van populieren die willen
verkopen.
Nadere informatie willen wij graag geven via
de heer W, Boot, hoofd inkoop van de
Verenigde Papierfabrieken te Eerbeek.
Het telefoonnummer is 08338-9133.

orís bedrijÍ heeÍt door zijn jarenlann"
een grote keuze in vak-gereedschap

"*ffi'"

voor groenvoorziening en bosbouw.
Postbus 112 1400 AC BUSSUM
TeleÍoon: 02159-43914 Telex: 43402 Amazo
De speciaalzaak voor alle tuinbouwartikelen
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u denhou
een oude naam tussen nieuwe p9 ulieren

an old name, between new ppplars
un ancien nom, entre nouveaux peup]lers
ein alter name, zwischen neue pap-psln
Witte abeel
(P. albal

'Raket'

'Nivea'

Esp
(P.

tremulal

'Tapiau'

Grauwe abeel
(P. canescens)
'De
'Bunderbos'
Moffart'
'Enniger'
'Schleswig'
'Honthorpa'
'Schijndel'
'Limbricht
Tatenberg'

'Witte van Haamstede'

Europese zwarte popu lier
'Ankum'

(P. nigra)

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P. trichocarpa)

'Blom'
'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

I

rflb@',
'/ub{/';''

(rttu"")-

x

(P. euramericanal

'Agathe F'
'Dorskamp'
'Flevo'
'Florence Biondi'
'Gelrica'
'HarÍl'
'Heidemij'

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spijk'

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'a214'
'Lóns'

'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

Zwarte balsempopulier
'Barn'
'Donk'
'Geneva'
'Oxford'
'Rochester'

)

a

boomkwekerij
Schoorstraat 21 - Postbus
Udenhout - Holland
TeleÍoon 04241-2131

Euramerikaanse
populier

3
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