POPULIER POPULAIR
De populier is de belangrijkste boomsoort voor de Nederlandse rondhoutverwerkende industrie.
Niet alleen voor klompenmakers, maar ook voor zagerijen, emballagebedrijven, houthandelaren en
een kartonfabriek. Volgens de BIS-enquête is in 2002 in Nederland 145.000 m3 populier geoogst.
Hiervan is 130.000 m3 in eigen land verwerkt, de rest is geëxporteerd als fineer- en vezelhout.
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prachtige populierendijken en de IJsselmeeliJoldel's om

natuul'- en milieuaspecten van de populier. EI' is welis-

de uitgestrekte populiel'enbossen. De meeste van deze
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Maal' het is zeker een soort die onlosmakelijk met het
Nederlandse (cultum)lallClschap vel'bonden is.

Fauna Et- is I'elatief weinig bekend over de I'elatie
populiel'-biodiversiteit, maal' uit de beschikbare

Populier bedreigd Aan de populal'iteit is de afge-

informatie blijkt dat de populier een belangrijke rol

lopen tien jaar een abl'upt einde gekomen. Wel'den el' in

vervult voor veel planten en dieren. Zo blijkt dat de

het vel'leden zo'n 800.000 populiel'en pel' jaal' aange-

popu Iiel' een belangl'ij ke gastheer is vom veel soorten
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in Nedel'land voorkomende boomsoorten. Insecten

vmmen op hun beurt weel' het voedsel voor veel vogelen andere diersoorten.
Er zijn weliswaal' geen vogels die uitsluitend in populierenbossen voorkomen, maar er zijn wel soorten die er
een zekere voorkeul' vom hebben, zoals de Wielewaal,
de Kramsvogel en de Kleine bonte specht. In totaal
broeden er ongeveer 50 somten vogels in populierenbossen. De vogelsoorten samenstel Iing van een popu Iieren bos is sterk afhankelijk van de ontwikkelingsfase van
het bos. Na aanplant vestigen zich eerst soorten als
Fitis, GI'asmus, Fazant, Rietgors en Kneu. Later komen er
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Heggenmus, Winterkoning, Roodbmst en Houtsnip vom
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wikkelde struiklaag kennen een avifauna die vergelijk-

binding van de mineralen en stikstof. Aanplant van
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Flora In de kruidlaag van populierenbossen op

bladeren zijn rijk aan basische kationen (Ca, Mg, K).

landbouwgronden komen Grote brandnetel, Kleefkruid
en andere stikstof- en fosforminnende kruiden erg snel

Dergelijk bladstrooisel bl'eekt snel af en vormt een
gunstige muil-humus. Dit houdt bovendien de verzuring

tot domi nantie. Vaak wordt aangenomen dat de popu Iiel'

van de bodem tegen en vmmt een gunstig kiem bed voor

hiervoor verantwoordelijk is. De overheersing van
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het grondwater en beperkt de vermesti ng. Popu Iiel'en-

brandnetels is echter niet het gevolg van de verrijkende
wel'king van het bladstrooisel van populiel', maar van de

Aanleg en beheer Tegenwoordig wordt de populier

hoge voedsel rij kdom van de bodem van deze groei-

dom veel mensen beschouwd als onnatuurlijk en

plaatsen. Vaak staan populieren namelijk op recent
beplante (bemeste) landbouwgronden. De stikstof- en

gekunsteld. Dit heeft de populiel' vooral te danken aan
de monotone wijze van aanplant; de 'boomakkkers',

fosforconcentratie van popu Iiel'enbladeren is bijvoor-

waarin de bomen keurig in het gelid staan en ze

beeld niet hoger dan die van Gewone es.

allemaal op elkaar lijken. Dit kan ook anders. DOOI' vrij

We vinden niet vaak typische bosplanten in populieren-

eenvoudige maatregelen kan er al veel gewonnen

bossen. Dit is niet zozeel' het gevolg van de aanwezig-

worden.

heid van populiel', maar van de jonge leeftijd van deze
bossen. Populierenbossen zijn vaak aangelegd op vom-

Bomen op rijtjes Popu Iiel'enbossen wmden vaak in

malige landbouwgronden, waarin geen kiemkl'achtig

strakke rijen aangelegd, maar men kan ook kiezen vom

zaad van deze planten meer aanwezig was. De typische

golvende lijnen. Het onnatuurlijke, gekunstelde imago

bosplanten moeten zich dus opnieuw vestigen en hiel' is,

heeft de populier ook te danken aan het feit dat alle

door het veelal beperkte kolonisatievermogen van deze

bomen precies op elkaar lijken. Dit komt doordat popu-

somten, veel tijd voor nodig. Vooral in populieren-

Iieren niet wmden vermeerderd u it zaad, maar dom te

bossen, die niet te sterk geïsoleerd zijn en al meerdere

stekken (het zogenaamde klonen). Door selectie en ver-

generaties beplant zijn geweest, kan een gevarieerde

edeling zijn zo de bekende hoge, rechte en stijve

bosvegetatie vomkomen, met bijvoorbeeld Boszegge,

bomen uit het gedicht van H. Marsman ontstaan:

Eenbes, Wilde kardinaalsmuts, Gevlekte aronskelk, Grote

"Denkend aan Holland zie ik brede riviel'en traag dom

keverorchis en Bosanemoon. Als ze er maal' de tijd vom

oneindig laagland gaan, rijen ondenkbaar ijle populie-

krijgen kunnen ook populierenbossen zich ontwikkelen

ren als hoge pluimen aan den einder staan". Toch kent

tot een ecosysteem met een hoge botanische waarde.

het geslacht populiel' een breed scala aan verschijnings-

Ook vom paddestoelen en zwammen blijkt de populier

vmmen. De 'Marilandica ' met zijn gekromde rug of de

een belangrijke rol te spelen. EI' zijn meer dan 30 som-

'Serotina' die bekend staat om zijn losse, verwaaide

ten die als symbiont (ectomycorrhiza), pal'asiet en/of

gestalte. De Grauwe abeel en de Zwarte populier doen

saprofyt aan de populier gebonden zijn. EI' zijn zelfs

hun naam eer aan: hard, ruig en met soberheid toont hij

14 somten die het woord populier in hun naam hebben.

zijn dom de wind vervmmde kroon. Voor ieder wat

Enkele zeldzame somten die uitsluitend vomkomen op

wils.

Structuurvariatie Onder de lichtdoorlatende kronen van

Tot slot De populier heeft veel te

pop u Iieren kunnen zich vele stru iksoorten ontwikkelen,

bieden voor natuur, milieu, cultuur-

zoals Hazelaar, Spaanse aak, Wilde liguster, Rode kor-

historie, houtproductie en land-

noelje en Inheemse vogelkers. Aanplant van kleine

schap. Maar om dit veelzijdige

groepen struiken brengt meer structuur in het bos en bij

karakter van de populier goed tot

toekomstige werkzaamheden leveren ze nauwelijks hin-

zijn recht te laten komen, moet de

der op. Ze hebben daarentegen wel een positief effect

rol van de populier voor natuur en

op de belevingswaarde en op de vestigingsmogelijk-

milieu beter bekend worden en

heden van allerlei planten- en diersoorten.

moet er verandering komen in de

Inheems De populier is van oorsprong een typische

bruikt wordt. Hier zijn enkele

boom uit het rivierengebied en de beekdalen, maar

beheer- en aanplantsuggesties

door veredel ing is vaak bu itenlands 'bloed' ingebracht.

aangedragen. Als het daarmee lukt

Daardoor staat de popu Iier nu bekend als een exoot.

om het imago van de populier te

manier waarop de populier ge-

Alleen Zwarte populier en Ratelpopulier (ook Esp ge-

verbeteren, kunnen we in de

noemd) zijn inheems. Ingeburgerd zijn de Witte abeel

toekomst nog meer genieten van

en de Grauwe abeel. Ook sommige variëteiten van de

die prachtige stukjes populieren-

Canadapopulier komen al zo lang in Nederland voor

land in Nederland. En van het hout

dat ze als 'ingeburgerd' zijn te beschouwen. De cultuur-

natuurlijk!

variëteiten 'Serotina' en 'Marilandica' zijn bijvoorbeeld
al rond 1750 in Nederland geïntroduceerd.

Patrick Jansen

Snel een bosbeeld De populier is zeer geschikt voor
gemengde, multifunctionele bossen op voedselrijke,
vochtige gronden. De populier kan als geen andere
boomsoort in relatief korte tijd uitgroeien tot een monumentale boom. Het gezegde 'Boompje groot, plantertje
dood' gaat niet op voor de populier. Deze eigenschap

U kunt bij SBH een brochure van
Actie populierenland bestellen over
dit onderwerp, zodat u de rol die
populier speelt voor natuur en milieu
ook aan anderen kunt doorgeven.

kan uitstekend worden gebruikt om snel een bosbeeld te
creëren in een nieuw bos. Waar het bij een eikenaan-
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plant enkele decennia duurt voor je het idee hebt 'in
een bos te lopen', zorgt de populier al binnen een jaar
of tien voor een boskarakter, met een aantal daarbij
horende planten en dieren. In de Nederlandse
Flevopolder zijn hier zeer positieve ervaringen mee
opgedaan.

Gevarieerde bosstructuur Bij de aanleg van een nieuw
bos kan de basis worden gelegd voor een gevarieerd
bos. Door boomsoorten met verschillende groeisnelheden (groepsgewijs) te mengen, kan in korte tijd variatie in boomhoogte en -dikte worden bereikt. Zo kan bijvoorbeeld op een rijke grond een groep Es/Esdoorn of
Eik worden afgewisseld met een groep Populier. Later
kunnen de populieren als eerste geoogst worden.
Zijn lichtdoorlatend vermogen maakt dat de populier
een belangrijke bijdrage kan leveren aan de variatie tussen donker en licht bos. De transparante kroon van de
populier laat voldoende licht door voor een weelderige
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ondergroei, in tegenstelling tot veel andere boomsoorten. Een bos met zo'n gevarieerde structuur biedt
levenskansen aan veel verschillende dieren en planten.
Variatie is ook gunstig voor de natuurbeleving van mensen. Bosbezoekers wi lIen graag afwisselende, verrassende bossen, die natuurlijk aandoen.
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