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Knotwilgen langs de Oosterwijzend. Afbeelding uit 'Wognum en Nibbixwoud in prentbriefkaarten'.

Zomaar eenfioto van de oosterwüzend ui± 1914. De
personen (Ursem, KIün en Ooüevaar) op def ioto
trekhennatuurlükdeaandachí."líatmisschien
Trinderoprval±zündebomenlangsdeweg.ALlsudit
jaareenbezoekheeftgebrach±aanhetmuseum`Huisvanoud'zünzeuwaarschünlülwohniet
opgevallen:delmotwílgenindewalkaTïí.Wíeuicht
vallen ze u níet eens echt op in het logo van De
CroTTme Leeck. Ech±er, niets is zo Nederlands in
he± landschap als molens, düken, tulpenwelden en
knotwílgen.

De wilg
Nederland is ontstaan uit wilgen. Stel een boom-
stronk voor, die blijft hangen in de oever van de
rivier. Achter de stronk verzamelt zich een opho-
ping van onder andere takken en klei. In het voor-
jaar zakt het water en de stronk loopt uit, wortelt en
zet zich opnieuw vast. In het volgende najaar groeit
de berg met takken en klei nog meer en krijgt de
wilg gezelschap van de volgende wilg. Water wordt
moerasbos, moerasbos wordt veen en veen wordt
Nederland. In de duinen legt de kruipwilg het zand
vast en bouwt langs de zee aan ons land. De nieuwe
twijgjes net boven het vers opgestoven zand, zo
groeit het duin om de golven te weerstaan.
Nederlanders bouwen dijken en leggen eerst een
ondergrond van wilgentenen verzwaard met
stenen; de zinkstukken waarop de nieuwe dijk vorm
krijgt.
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Bijzondere namen
Er zijn wilgen die uitgroeien tot een boom, zoals de
schietwilg en de kraakwilg. `Schietwilg' komt van
snel groeien, de boom bereikt binnen l5 jaar een
hoogte van 20 meter. `Kraakwilg' komt van kraken.
De takken en twijgjes van deze wilg breken erg snel
af. Naast de boomvormende wilgen zijn er struikwil-
gen. Er zijn breedbladige en smalbladige soorten. De
katwilg met lange smalle bladeren en de grauwe wilg

met de brede ovale bladeren. De
kruipwilg in de duinen is een geval
apart en heeft vaak kleine ovale
blaadjes.

Het door Paul Zult ontworpen logo

van De Cromme Leeck.
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Katjes
De wilg plant zich voort door afbreken van takken die
opnieuw uitgroeien of omvallen van de boom die op
de stam opnieuw uitgroeit. Wilgen zijn tweehuizig.
Er zijn dus mannetjes-en vrouwtjesexemplaren. De
gele katjes zijn van de mannelijke struiken terwijl de
vrouwelijke katjes uitgroeien tot pluizen.

Knotten
De wilg is in Nederland een mensenboom. De
knotwilg, in feite een onthoofde schietwilg, is de
bekendste van allemaal. Eens in de drie á vierjaar
wordt de pruik afgezet. Als goede maat om de pruik
te verwijderen geldt een stevige polsdikte van de
twijgen. Bij het afzetten blijft een klein stompje
staan. In het voorjaar groeien de jonge spruiten al
weer snel uit tot een nieuwe pruik.

Het knotten van bomen is een eeuwenoud gebruik.
Al in de Swifterbantcultuur (rond 4050-3450 v. Chr.)
werd deze methode gebruikt. Waarschijnlijk fun-
geerden de takken als veevoer, grondstof voor touw,
het houden van bijen en mogelijk ook andere doel-
einden. Het was ook in deze periode met name de
wilg die geknot werd.

Knotwilgen langs de A.C. de Graafweg in Wognum.

De knotwilg met wellicht de dikste stam van Nibbixwoud staat in de

voortu.in van de familie Tessel aan de Dorpsstraat. De foto is eind

augustus 2010 genomen, de wilg is in het voorjaar van 2010 nog

gesnoeid.

Hoe nuttig zijn wilgen?
De wilg is een gebruiksboom of -struik. Van oudsher
worden de buigzame twijgen voor van alles gebruikt.
De eerste hutten maakt men van wilgentenen.
Manden en hekken e.d. worden van wilgenhout
gemaakt. En uiteraard wordt het hout als brandhout
8ebruikt.
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De wilg ten tijde van de bouw van de woning van de familie Tessel.

Deze woning is neergezet in 1965/1976. Hiervoor stond er de

woning van onder anderen Alie Conijn. Hier is Peter Tessel de

bestrating aan het leggen. Foto fam. Tessel.
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EentreurwilginDeKreeklandeninWognum.Foto2004.

Het kweken van wilg
Voor al deze toepassingen worden speciale wilgen
gekweekt. Zo ontstaan wilgplantages die periodiek
worden afgezet. Dit zijn grienden. In deze grienden,
terug te vinden in het rivierengebied maar ook in het
laagveengebied, groeien soorten met de mooie
namen als: Belgisch rood, Frans geel, Hengeloos
zwart.Wilgenwordenookgekweektvoordesier
zoals de goudwilg, treurwilg en krulwilg.

De wilg is ook medicinaal te gebruiken. De bast bevat
aspirinezuurenwerdvroegeropkneuzingengelegd
om de pijn te verzachten. Wilgenbastthee verzacht
pijn en dempt koorts. Koeien, schapen en geiten zijn
dol op wilgentakken, vermoedelijk door de aspirine.
Jongebomenwordenvolledigkaalgevreten.

Beeldbepalend
Januari en februari zijn de maanden om de wilgen te
knotten. Overal in het land zijn knotgroepen actief.
Dit is ook van groot belang. Vanwege het tijdrovende
werk en omdat het hout niet langer wordt gebruikt,
doen boeren het niet meer. Zou de boom niet geknot
worden dan wordt de pruik te zwaar en breekt de
stam open. De knotwilgen bij het Huis van Oud
worden al jaren bijgehouden door Hans Bleeker.
Geknotte bomen kunnen heel oud worden en zijn
beeldbepalend in ons landschap. Zo beeldbepalend
dat ze voor Nederlanders misschien nauwelijks nog
opvallen.

Geraadpleegde bronnen:

Landschap Noord-Holland (www.Iandschapnoordholland.nl).

Wognum en Nibbixwoud in prentbriefkaarten, A.A.G. Smit.

Familie Tessel.

Wikipedia (www.wikipedia.nl).

De gespleten knotwilg bij het Huis van Oud.
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