BALSEMPOPULIEREN
De balsemgeur van deze
populieren waait je tegemoet.
Het is echter niet voor hun
lekkere geur, maar voor het
veredelingsonderzoek en de
houtproductie dat de WestAmerikaanse balsempopulier in
onze contreien werd ingevoerd.

KORTEOMLOOPHOUT
Zo veel populieren zag je nog
nooit op zo’n kleine oppervlakte.
Korteomloophout is een
landbouwteelt waarbij populieren
om de 2 à 4 jaar geoogst worden.
Nadien groeien uit de stronkjes
nieuwe scheuten op en begint de cyclus opnieuw. Het heeft heel wat
voordelen, maar is in Vlaanderen (nog) niet zo populair.

GIBECQ EN DE
UNAL-KLONEN
De bomenrij aan de Helix bestaat uit een
populierenvariëteit met de naam Gibecq.
Net als enkele andere populieren die
werden ontwikkeld voor de houtindustrie
(Ogy, Ghoy, Isières), werd hij genoemd
naar een dorp in Henegouwen, de
vindplaats van zijn vader (een zwarte
populier).

DE ABELEN EN DE
RATELPOPULIER
De bladeren van populieren
ruisen en ritselen in de wind.
Zijn ze witviltig? Dan zijn het
waarschijnlijk abelen. Zijn ze
rond met een gegolfde bladrand?
Dan is het waarschijnlijk de
ratelpopulier.

KNOTPOPULIEREN

WANDEL
ROUTE

Niet enkel wilgen, maar ook
populieren zien we vaak terug
als knotboom in de Vlaamse
Ardennen. In de holtes van oude
knotbomen vinden vleermuizen of
steenuiltjes een onderdak.

DE MYSTERIEUZE
POPULIER
De mooie, eenzame populier in de weide is een
raadsel. We weten niet welke variëteit het is en
waarom hij daar geplant werd.

PRODUCTIEVE
POPULIERENTEELT
Populieren groeien ongelooflijk
snel. Door verschillende
populieren kunstmatig te kruisen
werden nieuwe variëteiten met
een kaarsrechte stam ontwikkeld.
Dat is erg interessant voor de
houtindustrie. In de productieve
populierenbossen staan de bomen
vaak mooi op rijtjes aangeplant.
Die wat strakke structuur verhindert echter niet dat ze
soms ook zeer hoge natuurwaarden herbergen.

POPULIEREN VOOR
BROEDVOGELS
Ook heel wat vogels zijn fan van
populieren. Ooievaars vinden het
een ideale uitkijkpost en wielewalen
vinden er beschutting. Hou dus
zeker je verrekijker in de aanslag!
Populier van Hier is een project van BOS+, Bosgroep Vlaamse Ardennen tot
Dender en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen met steun van ELFPO.
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POPULIER
VAN HIER

D

ZWARTE POPULIEREN
De inheemse zwarte populier is één
van de meest zeldzame boomsoorten
in Vlaanderen. Hier in Grimminge
werden ze door het Instituut voor
Bos- en Natuuronderzoek verzameld
om te onderzoeken en te gebruiken
voor de selectie en veredeling van
nieuwe populierenrassen. Wist je
dat er ook een Amerikaanse zwarte
populier bestaat? Ook die kan je hier
bezichtigen.

POPULIEREN LANGS
PERCEELSGRENZEN

De Populier van Hier route is geldig tot 31/12/20

Het meest kenmerkende beeld
van populieren zijn de rijzige
bomen langs waterwegen, akkers
en weiden. De oudste variëteiten
van de Canadese populier, een
kruising van de Europese en de Amerikaanse zwarte populier, vallen
op door hun sierlijk gebogen stammen. Ze hebben klinkende namen
zoals de “Marilandica” en de “Serotina”.

Herwerking van het netwerk Bronbossen in 2021

POPULIER
VAN HIER
De regio rond Geraardsbergen ademt de
geschiedenis van de luciferindustrie en
de populierenteelt. Populieren zijn er dan
ook alomtegenwoordig in het landschap.
Drie wandellussen, die starten aan de
Helix in Grimminge, brengen je langs
wondermooie populieren van de Dender tot
het Raspaillebos. De bezienswaardigheden
en weetjes zijn aangegeven via QR-codes
tussen of aan de wandelknooppunten.
route 1: 4,5 km route 2: 6,5 km route 3: 7,5 km

POPULIEREN IN
DREVEN EN BOSSEN
Midden in het Raspaillebos
wandel je door een dreef
van populieren. Je herkent
hen aan hun diep gegroefde
schors. Populieren zijn echte
lichtboomsoorten, ze verdragen niet veel schaduw. Daar moet je mee
rekening houden als je ze aanplant. Omdat ze snel een bosklimaat
opleveren, zijn populieren ook heel geschikt om nieuwe bossen aan te
leggen.

DOOD HOUT
DOET LEVEN
Omdat ze niet lang leven zorgen
populieren snel voor veel dood
hout. Dat is interessant voor
insecten en zwammen. Volgens
Europees onderzoek kunnen
in tonderzwammen tot wel 600
kevers en vliegjes leven.

