De populier
(wetenschappelijke naam: Populus)

Populieren zie je veel in Nederland. Ze
staan langs dijken, wegen of kanalen.
Vaak een beetje krom door de wind.
Van populierenhout worden klompen,
papier en lucifers gemaakt.
Wind
Ga maar eens bij een populier staan. En doe je ogen dicht.
Dan kun je de blaadjes horen ritselen. Ook als het maar
een beetje waait. Dat komt door het steeltje aan het blad.
Dat buigt heel makkelijk.
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Snelle groeier
Wil je een snel groeiende boom? Plant dan een populier.
Populieren groeien namelijk heel hard. Wel 75 centimeter
per jaar. Ze groeien sneller dan kinderen. Want het duurt
1,5 tot 2 jaar voordat die zo lang zijn.
Maretak
Vaak zie je maretak in populieren. Dat zijn van die groene
bollen. Een bijzonder plantje, dat eten en drinken ‘steelt’
van de populier. In de strips van Asterix en Obelix maken
ze toverdrank van maretak. En als je onder de maretak
staat, mag je iemand kussen.
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Veel soorten
Er zijn heel veel soorten populieren. Op Bomenbieb vind je
al 5 verschillende soorten. De gewone populier, de zwarte
populier, de Italiaanse populier, de ratelpopulier en de witte
balsempopulier. En dan nog de witte, zwarte en de grauwe
abeel. Dat zijn ook allemaal populieren.
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Tekeningen: Jasper de Ruiter (Tringa Paintings)

Klompen
Mensen planten populieren vaak speciaal voor het hout. Dat
komt omdat ze zo snel groeien. Na 25 jaar zagen ze de boom
om. En dan gaat het hout naar een fabriek. Bijvoorbeeld een
fabriek waar ze papier, kisten of pallets maken. Vroeger
maakten ze veel klompen van het hout van de populier.

De populier
Meer weten over de populier?
- Sommige populieren hebben rode katjes.
- De zaadjes van populieren zijn pluizig. Ze waaien als
sneeuw uit de boom.
- Ze noemen populieren soms peppels.
- De Mona Lisa van Leonardo da Vinci is geschilderd op een
paneel van populierenhout.
Internet
Op Wikipedia en Wikikids vind je nog meer informatie.
Vroege vogels in de klas heeft een filmpje over de populier.
Knutselen met populier? Beschilder eens een vogelhuisje van
populierenhout.

