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Patrick Jansen
Eind jaren negentig kreeg Probos de beschikking
over de aanplantstatistieken van de NAKB,
waarmee de dreigende teloorgang van de populier
ook met cijfermateriaal kon worden onderbouwd.
Als reactie hierop hebben Stichting Probos en het
Vlaamse Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
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Populier niet uit gevarenzone
Vijftien jaar geleden is de aanplant van populieren volledig ingezakt. Tot die tijd
werden jaarlijks zo’n 600.000 populieren geplant. In 2005 heeft Probos alle populierenkwekers geënquêteerd en kwam toen uit op nog geen 40.000 stekken. Nieuwsgierig naar de huidige stand van zaken heeft Probos de situatie weer in beeld
gebracht. Zal de situatie verbeterd zijn?
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100

ren voor houtproductie en houtoogst, dus wie
weet wat de toekomst zal brengen. De

50
0

populier is immers niet voor niets de formule 1
1991

1994

1997

2000

2003

2006

onder de bomen. Bovendien weet de populier

2009

Jaar

daar een interessante biodiversiteit en
cultuurhistorie aan te koppelen.

Holland populierenland

groter gedeelte. Ook de rol van de populier in

Een passage uit het bekende gedicht van H.

landschappelijke beplantingen neemt sterk af.

Marsman luidt: “Denkend aan Holland zie ik

In 300 gebieden is door Bureau Silve een

brede rivieren traag door oneindig laagland

steekproef genomen om dit te onderzoeken.

gaan, rijen ondenkbaar ijle populieren als hoge

Hieruit bleek dat het aandeel populierenbe-

pluimen aan den einder staan”. Maar hoe lang

plantingen in de laatste 24 jaar met 36% is

zullen die populieren nog aan den einder

afgenomen.

staan? Hierboven hebben we al gezien dat we
interen op de voorraad en het kan dus ook niet

Tabel 1 Areaal populierenbos

anders dan dat de populier langzaam maar

2e bosstatistiek (1952-1963)

5.700 ha

3 bosstatistiek (1964-1968)

8.000 ha

4 bosstatistiek (1980-1983)

16.100 ha

MVF (2001-2005)

16.000 ha

zeker zijn positie in het Nederlandse landschap
gaat verliezen. Kijkend naar de verschillende
bosstatistieken ziet de situatie er echter nog
rooskleurig uit (tabel 1). De laatste bos-

e
e

Patrick Jansen
Eind jaren negentig kreeg Probos de beschikking
over de aanplantstatistieken van de NAKB,
waarmee de dreigende teloorgang van de populier
ook met cijfermateriaal kon worden onderbouwd.
Als reactie hierop hebben Stichting Probos en het
Vlaamse Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
(INBO) in 2001 Actie populierenland opgestart met
als doel om de aanplant van populier te
stimuleren. Het idee was om door het overdragen
van vakkennis de vooroordelen en stereotypen te
slechten. De spil van Actie populierenland was
www.populierenland.com, die tot op de dag van
vandaag nog veel bezoekers trekt.

Populier niet uit gevarenzone
Vijftien jaar geleden is de aanplant van populieren volledig ingezakt. Tot die tijd
werden jaarlijks zo’n 600.000 populieren geplant. In 2005 heeft Probos alle populierenkwekers geënquêteerd en kwam toen uit op nog geen 40.000 stekken. Nieuwsgierig naar de huidige stand van zaken heeft Probos de situatie weer in beeld
gebracht. Zal de situatie verbeterd zijn?
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