GRATIS

Hoe vlugger en vaker de takjes aan de zijkant
verwijderd worden, des te sneller groeit de
boom aan de top. Het beste is dan ook om al
gedurende het eerste groeiseizoen tijdens de
zomer een paar keer te snoeien.
Na verloop van tijd wordt
het meer en meer een
knotwilg. De boom kan
voor de eerste keer
geknot worden als hij 2 à 3
jaar oud is, daarna
meestal om de 4 jaar.
Vuistregel hierbij is:
De dikte van de tak is de
afstand tot de knot.

Tenslotte
Houd er bij het aanplanten van grote aantallen wilgenpoten
rekening mee dat dit later veel snoeiwerk met zich meebrengt!
Wij hopen dat u met deze informatie aan de slag kunt. U kunt zelf
uw wilgenpoten oogsten of deze bij SLZ bestellen.
Voor de wilgenpoten vraagt SLZ een bijdrage. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor het maken en leveren van wilgenpoten.
Actuele informatie kunt u vinden op de bestellijst “Boeren planten
bomen”, ons formulier om streekeigen bomen, struiken en beschermingsmateriaal te bestellen.
Bij SLZ kunt u ook terecht voor vragen of nadere informatie.
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Poot een wilg
Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Samen werken aan een
actieve zorg voor ons
landschap
Stichting Landschapsbeheer
Zeeland (SLZ) is in 1982
opgericht en is één van de
twaalf provinciale organisaties
verenigd in Landschapsbeheer Nederland.
SLZ richt zich met name op
de praktische uitvoering van
natuur- en landschapsbeheer
in het cultuurlandschap.
SLZ onderhoudt met de hulp
van vrijwilligers kleine landschapselementen, zoals; knotbomen, bloemdijken,
meidoorn heggen, hoogstamfruitbomen, hooi- en rietland.
Ook zijn er vrijwilligers actief
op het gebied van cultuurhistorie en met de bescherming
van soorten.
Deze folder beschrijft hoe een
goede wilgenpoot eruit ziet,
hoe die geplant moet worden
en hoe er de eerste jaren gesnoeid moet worden. Overigens geldt dit verhaal ook
voor aanplant van knotpopulieren. SLZ wil via
levering van plantmateriaal
aanplant van jonge knotwilgen
stimuleren. Vele kwetsbare
soorten
leven in
de knotwilg.

De wilgenpoot
Het planten van een jonge knotwilg
is niet moeilijk. In principe kun je iedere gezonde tak die je uit een wilg
zaagt planten. Helaas zijn diverse
wilgen aangetast door de watermerkziekte. Dit is een bacterie
infectie die bij hout dat ouder is dan
ongeveer 5 jaar bruine plekken op
de schors veroorzaakt en een donkere houtkern geeft. Dit kan uiteindelijk leiden tot afsterven van de tak
of zelfs de hele boom.
Een geschikte wilgenpoot is gezond
en moet ongeveer 3 meter lang,
behoorlijk recht zijn en een doorsnede hebben van 7 centimeter.
Vervolgens wordt de dikke onderkant op een punt gezaagd of gekapt. Hierdoor staat de poot steviger in de grond en wordt
voorkomen dat hij in het plantgat
gaat draaien onder invloed van de
wind. Om de wortelgroei te
bevorderen kan in de onderste
halve meter de schors op enkele plaatsen worden afgeschild. De poot is nu klaar om geplant
te worden!

Het planten
De wilgenpoot moet behoorlijk diep in de
grond geplant worden. Hoe dieper het plantgat, des te steviger staat de poot vast. Minimaal moet een diepte aangehouden worden
van zo'n 80 cm.
Je kunt hiervoor een grondboor gebruiken van
8 of 10 cm doorsnede. Steek eerst even met
een spade de graszode en 1 steek aarde weg.

Zet de poot in het gat, doe er de losse
grond weer bij en stamp de grond daarna goed aan. Over het algemeen is het
niet nodig om naast de poot een paal te
zetten om de poot aan te verankeren.
Zeker de eerste jaren vangt zo'n boom
namelijk nog maar weinig wind. Het
planten kan het beste van november tot
en met maart. Op droge gronden of boven op een dijk kan het gebeuren dat
de bomen moeilijker aanslaan. In zo'n
geval is het goed om de poten vóór het
planten een paar weken met de voet in
zoet water te leggen. Een veedrinkput is
daar meestal wel geschikt voor. Het hout
raakt dan verzadigd met water waardoor de wortelgroei beter op gang komt.
SLZ levert poten die al in het water hebben gelegen.

Worden de wilgenpoten geplant in
een weiland, dan moet rekening
gehouden worden met vraatschade door het vee. In veel gevallen
overleven de bomen dit niet, zodat
bescherming noodzakelijk is. Bij runderen en paarden kan de poot beschermd worden door vier palen te
plaatsen en hiertussen een verlengde boomkorf van Casenet gaas te
bevestigen.

Bescherming bij
koeien
boven aanzicht

De korf wordt met ijzerdraad aan
de palen vastgezet. Bescherming
tegen schapen kan door het aanbrengen van een boomkorf van
150 cm hoog en een omtrek van
1 m. Dit speciale korfgaas is bij SLZ
te bestellen.

Groeien en snoeien
Vanaf april gaan de knopjes, die
overal langs de stam staan uitschieten en lange loten vormen.
Het is de bedoeling dat de poot
uiteindelijk alleen aan de top verder
groeit. Daarom moet er regelmatig
gesnoeid worden, vooral tijdens het
1e en het 2e jaar. Met een gewone
snoeischaar moeten alle takjes die
langs de stam groeien verwijderd
worden, met uitzondering van de
takjes tot 50 cm onder de top.

