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Nederland heeft momenteel nog een bescheiden areaal wilgenplantages van in totaal circa 50 hectare. De oppervlakte neemt, net als in de
ons omringende landen, langzaam maar zeker toe. Ook de aandacht voor dit onderwerp groeit. De grote uitdaging voor de komende jaren is
om het areaal wilgenplantages verder op te schalen, zodat het een volwassen teelt wordt die een bijdrage kan leveren aan de Nederlandse
Biobased Economy.

De laatste drie jaar zijn er in Nederland 11 nieuwe wilgenplantages aangelegd in diverse bijzondere functiecombinaties. De nadruk ligt vooral op
kleinschalige wilgenteelt op onbenutte terreinen en op locaties waar de plantage meerdere functies bedient. Te denken valt aan waterzuivering, de
uitloop van pluimveehouderijen, voormalige stortplaatsen, overhoeken, wegbermen of bufferzones. Wilgenplantages kunnen ook dienen als
alternatieve groenvoorziening op bedrijventerreinen, in recreatiegebieden of zelfs woonwijken.

Er is al veel kennis vergaard over de aanleg en de exploitatie van wilgenplantages. Probos constateert echter dat er in de praktijk, ondanks vele goede
bedoelingen, nog vaak zaken misgaan. Bij de aanleg van een plantage wordt de basis gelegd voor de biomassaproductie van een perceel voor de
komende 20 jaar. De aanplant dient daarom zorgvuldig te gebeuren, zodat de jonge wilgenstekken een goede start krijgen. Dit begint met de
beoordeling van de groeiplaats, stekken van de juiste kwaliteit en een goed geploegd en geëgd terrein, waarin de stekken kunnen wortelen en weinig
hinder ondervinden van onkruiden.

Ook na de aanplant is een zorgvuldige en tijdige onkruidbestrijding van groot belang om de jonge wilgen te vrijwaren van licht- en vochtconcurrentie.
Bij een aantal plantages die de afgelopen jaren zijn aangelegd is de onkruidbestrijding te laat op gang gekomen of achterwege gebleven. Dit heeft in
veel gevallen geleid tot onnodig veel uitval. In een enkel geval zijn de wilgenstekken zelfs zonder voorafgaande grondbewerking direct in de grasmat
gepoot. Uit eigen ervaring weet Probos dat dit tot grote mislukkingen kan leiden. In 1999 zijn door een te korte voorbereidingstijd bijvoorbeeld op 2
locaties in Zevenbergen en Lelystad respectievelijk 4 en 11 hectare wilgen direct in de grasmat geplant. Beide aanplanten zijn destijds grotendeels
mislukt, doordat de wilgen teveel vochtconcurrentie ondervonden van het gras.

Zie voor meer informatie het bosbericht Wilgenplantages in Nederland: stand van zaken van stichting Probos

bron: Stichting Probos, 16/06/14
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