
De drie populieren worden meestal ‘de vier peppels’ genoemd.
Van die vier populieren is er op 28 oktober 2013 helaas een om
gewaaid. “En toen waren er nog drie” zoals de kop luidde van een
‘herdenkingsartikel’ in de Achtste Steen van HHH van nov. 2013.
In dat artikel is de geschiedenis van de vier peppels onthuld. Wim
Jansen (van de Landlustweg in Steenderen) vertelde: “Mijn vader
(Gertiansen van de Kwekke, hij werkte destijds als 20-jarige bij de
gemeente), heeft deze vier peppels in 1929 geplant.”

Waarom zijn die populieren toen en daar geplant?
Wim Jansen legt in het artikel uit dat er in 1926 en in 1928 ex
treem hoog water is geweest waardoor bijna alles in onze ge
meente onder water kwam te staan en dat ook de duikers onder
de Ariënsstraat wegspoelden. Om dat in de toekomst te voorkâ
men heeft de gemeente toen opdracht gegeven om populieren
te planten om de grond en de duikers op hun plaats te houden
door vasfigheid te creëren: de wortels groeien na verloop van
tijd namelijk in elkaar.
Van deze vier eerbiedwaardige populieren is er dus eind 2013
een omgewaaid, en met de andere drie (nu inmiddels 89 jaar
oud!) ging het ook niet meer zo best. In mei 2017 hebben Harry
Sesink en ondergetekende dat (namens Het Steenders Land-

schap, HSL) bij de gemeente aangekaart: er hingen grote takken
boven de weg en we wilden niet dat er een tak op een auto
zou vallen. De Gemeente zou ze in de gaten houden. In dezelf
de periode heeft de Gemeente aan HSL gevraagd om te helpen
om de markante beeldbepalende bomen in ons gebied in kaart
te brengen. Vanzelfsprekend hebben we ‘de drie peppels’ daar
voor natuurlijk meteen aangemeld omdat deze wel zeer mar
kant zijn. De Gemeente nam ons advies over, wat betekent dat
deze bomen extra bescherming krijgen van de Gemeente.
Daarom waren wij onaangenaam verrast toen de Gemeente be
gin 2018 ineens het plan publiceerde om twee van de drie bo
men te kappen. Dat vonden wij wel erg ver gaan: deze markante
beeldbepalende bomen willen wij - als het effe kan - niet missen
in ons landschap! Overleg tussen HSL en de Gemeente leidde
uiteindelijk tot een ander plan: de Gemeente zou alle drie popu
lieren zeer fors snoeien (de zogenaamde ‘veteranensnoei’), en
alle onderbegroeiing rondom de stammen zou verwijderd wor
den. Daardoor krijgen de stamvoeten weer licht en lucht, wat
hopelijk helpt om de groei van de daar aanwezige zwammen
te beperken. Het Steenders Landschap heeft goede ervaringen
met de veteranensnoei: die snoeimethode is najaar 2013 toege
past op onze populier bij het Bronkhorster Veer. Deze gigantisch
peppel is behouden en staat weer volop in blad. Het snoeiplan
is voorjaar 2018 door de Gemeente uitgevoerd. Op advies van
HSL-er Harry Sesink, die bij de snoeiwerkzaamheden aanwezig
was, hebben de snoeiers bewust zoveel mogelijk dunne takken
laten zitten, zodat de groei van de peppels goed kan doorgaan.
Dat is van belang omdat de groei van de peppels het moet win
nen van de groei van de zwam die in de stamvoeten zit.

Tot slot: Het Steenders Landschap is van plan om in het najaar
van 2018 weer een vierde populier bij te planten. Harry Sesink
heeft in 2013 namelijk enkele takken van de toen omgewaaide
populier gered en op zijn eigen terrein opgekweekt tot inmiddels
mooie jonge bomen. Daardoor hebben we exact dezelfde soort
peppels (klonen) beschikbaar. Een daarvan verhuist dit najaar
naar de plek met de drie peppels, “en dan staan er weer vier”.

Frank van Heijst, namens Het Steenders Landschap
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In de Achtste Steen van juni2018 stand een leuk stukje van
Maria Schotman over de snoei van de drie populieren aan de
Dolfingweg, hoek Ariënsstraat. Aan die snoei ging nogal
wat vooraf, zoals uit onderstaande zal blijken.


