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1. Ontwerpintentie 
 

Het polderlandschap is een kunstmatig landschap, door de mens gewonnen op de zee. In 

tegenstelling tot een natuurlijk landschap, waar bomen zich op willekeurige wijze uitzaaien in 

bermen, bossen en weiden en als het ware een mozaïek vormen, is in de polders het 

bomenbestand rechtstreeks het gevolg van aanplantingen.  

 

In het landschapsontwerp van Via Brugge voor de A11 worden verschillende boomsoorten 

voorgesteld, aansluitend bij de essentie van het polderlandschap als gemaakt landschap. 

 

De hoofdsoorten die hier van oudsher gebruikt werden zijn in hoofdzaak populieren en 

wilgen, maar ook elzen en iepen. Ze werden vooral aangeplant onder de vorm van het steken 

van de zogenaamde poten. Dit is een (kunstmatige) vegetatieve vermeerdering, waarbij het 

om klonen van een moederplant gaat. Kenmerkend hierbij zijn uniforme bomenrijen. Bij een 

bomenrij is immers het belang van de individuele planten ondergeschikt aan het totaalbeeld.  

 

In schilderijen van Breughel is één van de oudste populieren te onderscheiden, de Grauwe 

Abeel of Populus x canescens, een kruising van P. alba x tremula. Door de relatief trage groei 

in vergelijking met moderne soorten heeft deze soort een langere levensduur, bestaat er 

minder kans op takbreuk en vertoont deze boom een hoge windbestendigheid. Later kruiste 

de geïmporteerde Canadese de Populus deltoides spontaan met de Europese Populus nigra 

om te leiden tot de Populus x euramericana, ook Populus x canadensis genoemd. Deze twee 

soorten worden geselecteerd om het cultuurhistorisch landschap te versterken. De 

kwaliteiten van elke soort bepalen de plaats waar ze in het ontwerp voorzien worden. 

 

Voordat de olm door de iepziekte uit het polderlandschap verdween, was dit een veelvuldig 

aanwezige boomsoort. Recent werden nieuwe cultivars gekweekt met volledige resistentie 

aan deze ziekte en kan de Olm terug in de polders worden geïntroduceerd. Deze nieuwe, 

gepatenteerde en gewaarborgde cultivar - de Ulmus ‘New Horizon’ - wordt in Nederland al 

veelvuldig aangeplant.  

 

Verder wordt de knotwilg gebruikt als onderdeel van de bouwsteen. De soort Salix alba wordt 

reeds sinds de eerste knotvorm ingemengd met de Populus nigra in knotvorm. Deze 

diversiteit wordt doorgezet in de knotwilgenrijen in het project. 
 
 

2. Ulmus 'New Horizon' 
 

Het voorstel om Ulmus laevis (steeliep of fladderiep) te gebruiken als boom is in strijd met 

het principe van vegetatieve vermeerdering. De steeliep is een boom die uit zaad gekweekt 

wordt en waarvan de zaailingen dus een variatie zullen vertonen inzake onder andere het al 

dan niet vertonen van een herfstkleur, het tijdstip van uitlopen en verdorren van het blad, de 

kroonvorm of de algemene habitus. Daarenboven is de steeliep – hoewel inheems – geen 

echte polderplant. Hij komt van nature eerder voor in het binnenland, wat bevestigd wordt 

door de huidige vindplaatsen van wilde exemplaren. Uiteraard is de steeliep met zijn 

variërende eigenschappen interessanter voor het verhogen van de bio-diversiteit dan een 

gekloonde boom. Doch lijkt dit in deze context van een kunstmatig landschap eerder een 

mogelijke nevendoelstelling te kunnen zijn.  
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De habitus van de steeliep is een grote en breed uitgroeiende boom, die hinderlijk kan zijn 

als straatboom. Ook maakt hij plankwortels, die weliswaar een mooie sierwaarde kunnen 

betekenen, maar eveneens kunnen hinderen bij aanplant langs wegen.  

 

Tenslotte is de steeliep niet resistent tegen de iepenziekte. Hoewel de iepenspintkever – die 

de iepenziekte doorgeeft – de boom doorgaans links laat liggen en de voorkeur geeft aan 

andere iepensoorten, betekent dit niet dat hij de ziekte niet kan ontwikkelen. De ziekte kan 

bijvoorbeeld doorgegeven worden via wondjes, maar ook via wortelcontact, waarbij dan 

wordt aangeraden om de bomen ver uit elkaar te planten om te vermijden dat een hele 

bomenrij aangetast wordt. Gezien de grote kruinbreedte betekent dit bij de steeliep dat de 

bomen minstens 30m uit elkaar zouden geplant moeten worden. Bij een dergelijke 

plantafstand wordt een bomenrij echter niet meer als dusdanig ervaren, maar eerder als 

losse bomen, wat in tegenstelling is met het ontwerp van Via Brugge.  

 

Een praktisch bezwaar tenslotte is dat de steeliep niet courant gekweekt wordt, en al zeker 

niet in grotere maten en in de aantallen die nodig zijn voor het project. 

 

Omwille van deze redenen wordt dan ook de voorkeur gegeven aan Ulmus ‘New Horizon’ – 

een kloon –  die dus een uniform beeld zal geven bij gebruik in rijen, een geschikte habitus 

heeft om als straatboom te gebruiken, en resistent is tegen de iepenziekte. Daarenboven 

past het gebruik van deze boom in de traditie van het aanplanten van klonen in het 

polderlandschap. Om al deze hierboven aangehaalde redenen hoofdzakelijk pro Ulmus ‘New 

Horizon’ en contra Ulmus laevis, is het wenselijk de oorspronkelijke keuze voor Ulmus ‘New 

Horizon’ aan te houden. Deze olmen worden aangeplant in maat 18/20 langs de N49, met 

een tussenafstand van 10m. 
 

 
 

3. Populus 
 

 

3.1 Populierenrij langsheen rijwegen (Populus x canescens) 
 

De Populus x canescens is een streekeigen boom, gekenmerkt door een grote 

windvastheid en een levensduur van ongeveer 50 à 60 jaar. Ten opzichte van andere 

Populus cultivars groeit deze boom iets trager, wat het risico op takbreuk sterk doet 

verminderen. Dit maakt de Populus x canescens zeer geschikt om langs wegen aan te 

planten, en wordt omwille hiervan aangewend om de lijnaanplantingen ten westen van 

het Boudewijnkanaal te versterken. 
 

 

3.2 Populierenrijen langsheen paden (Populus x canadensis ‘Ghoy’ en Populus 

Serotina) 

 

De Populus x canadensis ‘Ghoy’ en  Populus Serotina waren vroeger een vaak 

terugkomend element in het polderlandschap, gewaardeerd omwille van de 

ziekteresistentie, windvastheid, en relatief lange levensduur (50 à 60 jaar). Gaandeweg 

zijn deze bomen echter door nog sneller groeiende - en dus voor de houtkap meer 

interessante - populierensoorten verdreven. De herintroductie van deze variant is 
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bijgevolg zowel natuurhistorisch interessant, als wenselijk vanuit het oogpunt van 

duurzaamheid. 
 

 
 

 

4. Overzicht 
 

− Olmenrij langs de N49   Ulmus 'New Horizon' – Olm, Iep 

 

− Populierenrij langs paden   Populus x canescens – Grauwe abeel 

     Populus x canadensis 'Serotina' 

 

− Populierenrij langs rijwegen  Populus x canadensis 'Ghoy' – Canada populier 

 

− Knotwilgenrij    Salix Alba – knotwilg (95%), Populus nigra – knotpopulier 

(5%) 

 

− Knotwilgenrij met schermfunctie  Salix Alba – knotwilg (95%), Populus nigra – knotpopulier 

(5%) 

 

− Houtkant     Ligustrum vulgare (wilde liguster), Corylus avellana 

(hazelaar),     Crataegus (meidoorn), Sorbus aucuparia   

(lijsterbes),    Prunus avium L. (boskers), Alnus glutinosa (zwarte els) 

     Quercus robur (zomereik) 
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