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De produktie van de grondstof: biomassa
The production ol woody biomass
P. J. Faber en J. van den Burg
Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw
"De Dorschkamp", Wageningen

Inleiding
Cultures van houtige gewassen, die uitsluitend gericht
zijn op de produktie van biomassa voor de opwekking
van energie, zijn op dit moment in ons land nog niet te
vinden. Of ze er zullen komen hangt af van een groot
aantal factoren, zoals de beschikbaarheid van grond,
de prijs van andere energiedragers, de rentabiliteit van
alternatieve bodemgebruiken en allerlei bedrijfstechnische en sociaal-economische omstandigheden (Bowersox and Ward 1976; De Hoop 1977; Van Boven en
De Hoop 1979). Omdat dergelijke cultures er (nog) niet
zijn, kan moeilijk in detail worden aangegeven hoe een
optimaal teeltsysteem eruit zou moeten zien en wat de
verwachtingen zijn voor wat betreft de opbrengsten. In
ons land en ook elders worden momenteel proeven genomen om de voorwaarden voor en de mogelijkheden
van de produktie van een zo groot mogelijke hoeveelheid biomassa met behulp van houtige gewassen te Ieren kennen (Kolster en Van der Meiden 1979; Van
Veen et al. 1981). Hierbij komen de volgende vraagstukken aan de orde: De keuze van het gewas, de
eigenschappen van de bodem, de invloed van de bodembewerking en onkruidbestrijding, het teeltsysteem
met inbegrip van bemesting en oogst. In de volgende
hoofdstukken zullen deze aspecten kort worden besproken. De griendeultuur en de teelt van berke-, eike-,
elze- en essehakhout blijven onbesproken, hoewel
kennis ervan ongetwijfeld van belang kan zijn voor de
teelt van biomassa. De inhoud van het artikel is in
hoofdzaak gericht op de teeltkundige aspecten van de
produktie van biomassa, de bedrijfskundige en economische aspecten komen slechts zijdelings aan de orde
in literatuurverwijzingen.
2

tn aanmerking komende boomsoorten

De belangrijkste eisen die aan te gebruiken boomsoorten gesteld moeten worden zijn:
1 krachtige jeugdgroei;
2 krachtige hergroei na afzetten;
3 lage aanlegkosten van een culture met een hoog
stamtal.
De naald boom soorten vallen af, omdat ze een langza198

Summary
For the production ol good quality woody biomass the
soil must have good structure and texture, a suitable
groundwater level, and contain sufficient mineral nutrients and organic matter. The only suitable tree species are those that are cheap to cultivate, having a vigorous juvenile growth and a good capacity to resprout. So lar, only poplar clones have been bred and
selected lor their juvenile growth and disease resistance.
It is probably cheaper to establish plantations with
cuttings or seed rather than with rooted young plants,
as at least 10. 000 plants are needed per ha to ensure
optimum use is made ol the available space lrom the
outset. In the early phase the compeling weeds should
be removed mechanicaffy or by chemical means: both
these methods involve some risk. Hea vy machines are
required to harvest the crop, and these may compact
the soil.
Because the total above-ground biomass is harvested, the nutrient cycle is interrupted. To compensate lor this, lertifizer must be applied at a minimum rate
01100 kg nitrogen per hectare per annum. ft mayalso
be advisable to use nitrogen-fixing tree species (Alnus,
Robinia), or to irrigate with waste water or with liquid
animal manure (both ol which contain nutrient elements).
me start hebben en geen volledige afzetting kunnen
verdragen.
De volgende soorten kunnen in hakhoutcultuur worden
geteeld: eik, tamme kastanje, esdoorn, es, els, populier, wilg, berk, hazelaar, Robinia, iep, haagbeuk, lijsterbes, vogelkers, vuilboom, krentenboorn en plataan
(Crowther and Patch 1981; Fortin et al. 1979; Lavoie
1981; MitcheII1981).
Van de loofboomsoorten vallen er een aantal af omdat de groeikracht te wensen overlaat of omdat het
zaaien, kweken of verplanten moeilijk of duur is. Het
aan te bevelen teeltsysteem houdt namelijk een hoog
stamtal en een korte omloop in. Daarom moet het kweken van jonge planten door middel van stek of zaad
probleemloos en goedkoop zijn.

In de natuurlijke populatie van een soort komen
exemplaren voor met verschillende eigenschappen

Acer pseudoplatanus, Ulmus x hollandica, Ulmus carpinifolia, Populus diverse hybriden, Salix diverse hybri-

wat betreft bijvoorbeeld groeikracht en ziekteresistentie. Door selectie op gewenste eigenschappen of gecontroleerde kruising kan men materiaal verkrijgen dat
homogener van aard is en gunstiger eigenschappen
heeft. Zowel door particuliere kwekers als door onderzoeksinstituten wordt dit veredelingswerk gedaan. Bij
vegetatieve vermeerdering blijven de eigenschappen
van de verkregen cultivar behouden. Bij generatieve

den. Zaadopstanden voor generatieve vermeerdering

vermeerdering is men aangewezen op de zaaddracht

van aanbevolen zaadbomen of zaadopstanden. Vegetatief te vermeerderen cultivars van met name de vol-

gende soorten zijn onder controle van de NAKB in de
handel: Robinia pseudoacacia, Fraxinus excelsior,

zijn aanwezig van bijvoorbeeld Betuia verrucosa, AInus glutinosa, Fagus sylvatica, Quercus robur en
Quercus ru bra (Rassenlijst 1973). Indien men niet-veredeld en niet-geselecteerd plantmateriaal gebruikt, zijn
de risico's groot dat men door aantastingen en heterogeniteit van eigenschappen genoegen moet nemen
met suboptimale opbrengsten. Soms is echter niet
speciaal veredeld op groeikracht maar bijvoorbeeld op
ziekteresistentie, kroonvorm of bladkleur. Ook dergelijke cultivars behoeven niet bij uitstek geschikt te zijn
voor de produktie van biomassa in energiecultures.
Voor de Nederlandse omstandigheden betekent dit dat

Produktieproefveld biomassa met de populierekloon 'Donk', twee jaar na aanleg met
stek van 30 cm lengte verkregen uit de bewortelde onderstukken van eenjarige planten. Plantverband 1 x 1 m. Gem. hoogte

4,36 m. Gem. 2,0 scheuten per stek, gem.
diameter aan de voet van de siek 3,3 cm.

Drogestofproduktie 14.300 kg/ha.
Foto: De Dorschkamp.
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voorlopig in de eerste plaats populiere~ voor de teelt in
aanmerking komen, want een aantal cultivars voldoet
aan alle drie genoemde voorwaarden.
Op "De Dorschkamp" wordt veel aandacht besteed
aan het kweken van nieuwe klonen van de populier,
waarbij met name geselecteerd wordt op resistentie tegen bladziekten en bacteriekanker en op een krachtige
jeugdgroei. Doordat van de eigenschappen van deze
klonen veel bekend is, is het risico minder g root dat
men voor onaangename verrassingen komt te staan.
De volgende klonen zien er daarom voor de produktie
van biomassa hoopvol uit: Barn, Donk, Agathe F,
Spijk, Unal, Dorskamp en Blom. Er zijn verschillen met
name wat betreft het aantal scheuten dat na afzetten
ontstaat. Het lopende onderzoek besteedt hieraan de
nodige aandacht omdat het een belangrijk aspect is bij
het voorgenomen teeltsysteem; bij een groot aantal
scheuten is de vitaliteit en de groeikracht waarschijnlijk
aanzienlijk minder. In de nabije toekomst zullen ook
andere soorten in ogenschouw worden genomen. Men
heeft in de Verenigde Staten gevonden dat de zilveresdoorn (Acer saccharinum) een hogere opbrengst kan
geven dan de populier. De proeven werden echter genomen met handels plantsoen dat toevallig beschikbaar was en niet voor dit doel was geselecteerd (Faber
1981 ).
3

Methode van aanteg

Afhankelijk van de boomsoort zal men zaad, stekken
of eenjarige bewortelde planten kunnen gebruiken. Bij
een te verwachten sterke onkruidgroei zijn de risico's
met zaad en stekken zeer groot, zodat men genoodzaakt zou zijn om bewortelde stekken of planten te gebruiken. Een met het oog op de kosten en teeltrisico's
juiste afweging van de keuzemogelijkheden is moeilijk
te maken, maar gezien de benodigde hoge aantallen
planten per ha - waarover straks meer - is het niet ondenkbaar dat het gebruik van bewortelde planten te
hoge kosten met zich mee zal brengen. Om het gebruik van zaad of onbewortelde stekken mogelijk te
maken zal daarom het terrein van tevoren voldoende
onkruidvrij moeten worden gemaakt. Soorten die gemakkelijk met zaad kunnen worden aangelegd zijn:
eik, tamme kastanje, es, esdoorn, acacia, vogelkers en
krentenboom. Soorten die zeer goed met stekken kunnen worden aangelegd zijn populier en wilg. Bij gebruik van klonaal stekmateriaal is de genetische kwaliteit gewaarborgd. Bij gebruik van zaad (OOk van goedgekeurde herkomst) is het resultaat heterogener. Het
gebruik van plant- en zaaimachines bij de aanleg lijkt
een vanzelfsprekendheid, het resultaat moet een dichtheid zijn van ongeveer 10.000 planten per ha. De beste tijd voor het aanleggen van een culture is het voorjaar - de maanden maart en april - bij voorkeur bij
200
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enigszins vochtig weer omdat eenjarig loofhoutplantsoen zeer gevoelig is voor uitdrogen van de wortels.
4

Eisen ten aanzien van de bodem

Indien als doelstelling van de "short rotation forestry"
een zo hoog mogelijke produktie van drogestof gekozen wordt, ongeacht de kosten, dan komen alleen chemisch en fysisch goede gronden in aanmerking. De
eisen die aan de bodem worden gesteld komen dan
overeen met die van kwekerijgronden en goede landbouwgronden. Het is mogelijk dat sommige soorten
nog goed produceren als van enkele van de hieronder
geformuleerde eisen wordt afgeweken, maar daaraan
is bewust geen aandacht besteed. Uit literatuurgegevens (Aldhous 1972; Baule und Fric~er 1967; Fiedler,
Nebe und Hoffmann 1973; Fricker 1982; Hahn en Van
Elk 1978; Reboisement 1971; Rupf et al. 1961; Stoeckeler and Jones 1957; Stoeckeler and Slabaugh 1965;
Wilde 1962; Williams and Hanks 1976) kunnen de onderstaande voorwaarden voor minerale gronden worden geformuleerd:
- het bodemprofiel moet tot 1 m diepte goed doorwortelbaar zijn;
- de bodemstructuur moet aanleg-, verzorgings- en
oogstmaatregelen kunnen verdragen;
- de zomergrondwaterstand moet circa 1 a 1.2 m minus maaiveld bedragen, ongeveer overeenkomend
metGtlV;
- de pH-KCI moet minstens 4-5 zijn;
- het organische stofgehalte moet in de bovengrond
tenminste 2.5 à 5% bedragen;
- het C/N-quotiënt van de organische stof moet 1015 bedragen (N-org. 4-6%);
- het stikstofgehalte van de bovengrond (N-totaal)
moet tenminste circa 0.15% (0.13 à 0.20%) bedragen;
- voor kleigronden komt daar nog bij dat gronden
met 8-17.5% lutum optimaal, en met 5-8% of 17.525% redelijk geschikt zijn (Hahn en Van Elk 1978; Vis
1970).
Het bovenstaande heeft noodzakelijk betrekking op
bodemfactoren die vrij moeilijk permanent zijn te veranderen. Daarentegen zijn factoren als de po. K- en
Mg-voorziening wel goed te regelen door bemesting.
5 Bodembewerking, onkruidbestrijding en
bemesting
De voortbrenging van biomassa door middel van houtige gewassen behoort niet tot de bosbouw in eigenlijke zin, maar is te beschouwen als een soort landbouw
met bomen of struiken. Aan de bewerking van de bodem voor de aanleg kunnen dan ook dezelfde eisen
gesteld worden als voor de teelt van hakvruchten. Na
een volledige grondbewerking zal het terrein nog ge-
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cultivalord moeten worden. De beslrijding van concurrerende vegelatie (grassen, distels) is vooral het eerste jaar van groot belang, met name als wordt uitgegaan van zaad of onbewortelde stekken (Raitanen

1981). Met behulp van chemische middelen kunnen
grassen en ongewenste kruiden worden bestreden,

maar dit is niet altijd zonder risico voor de cultures. De
onkruidbestrijding met mechanische hulpmiddelen
(schoffelen, maaien, frezen) is kostbaarder en vaak
minder effectief en geeft ook kans op beschadiging
(Aanleg en beheer, 1981, pag. 128-129). Bij voldoende groei is een onkruidbestrijding na het eerste jaar
niet meer noodzakelijk. Soms echter wordt men er
door een distelverordening wel toe genoodzaakt. In het
tweede, maar in elk geval in het derde jaar zal het gewas zo groot zijn, dat schade door onkruidgroei niet
meer optreedt. Na het afzetten zuller de scheuten als
het goed is een dermate krachtige groei vertonen door
het relatief grote wortelgestel, dat niet opnieuw tot onkruidbestrijding behoeft te worden overgegaan.
Met de oogst van de bovengronds gevormde biomassa (hout + bast) worden minerale voedingsstoffen
aan de kringloop onttrokken. Omdat het niveau van bodemvruchtbaarheid gehandhaafd moet blijven, moet
deze onttrekking op de een of andere manier worden
gecompenseerd. Stikstof (N) is het element waaraan
de meeste aandacht wordt besteed omdat de onttrekking ervan het grootst is en omdat het niveau in de bodem niet in korte tijd kan worden veranderd (Finch
1969). Staaf and Bjoerkroth (1981) geven als vuistregel dat bij de toepassing van de boom methode - die in
veel opzichten met "short rotation" vergelijkbaar is - 5
a 15% van de in de bewortelde zone aanwezige totale
hoeveelheid N wordt verwijderd door de oogst. Onderzoek in kwekerijen en in korte omloopproeven (Akkerman 1976; Baker 1978; Baule und Fricker 1967; FiedIer et al. 1973; Fortin et al. 1979; Frison 1967, 1968,
1969; Frissel et al. 1978; Pohjonen 1980; Rupf et al.
1961; Wittwer and Imme11980; Zavitkovsky 1979) leiden tot de conclusie, dat door populier en wilg, afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid, 50 tot 200 kg
N/ha/jaar wordt onttrokken, Voor andere loofboom-

soorten bedraagt de onttrekking minder, namelijk 15
tot 70 kg N/hafjaar. Daartegenover staat dat de N-bemesting in kwekerijen erg hoog is: 75 tot 200 kg Nlha/
jaar (Aldhous 1972; Baule und Fricker 1967; Fiedler et
al. 1973; Hahn en Van Elk 1978; Rupl et al. 1961; Williams and Hanks 1976). De conclusie moet dus zijn,
dat voor het handhaven van een optimale bodemvruchtbaarheid jaarlijks met circa 100 a 150 kg N/ha
moet worden bemest om de verliezen aan stikstof te
compenseren.
Hoewel dergelijke bemestingen technisch mogelijk
zijn vraagt Ulrich (1976) zich af of zoiets wel juist is
omdat dergelijke eenmalige grote N-giften niet door de
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bodem kunnen worden vastgelegd. Bemestingsonderzoek in korte omloopproeven is nog maar weinig uitgevoerd (Siren 1981; Zsuffa et al. 1979) en dan nog voornamelijk in populierenbeplantingen (Blackmon 1977;
Blake and Raitanen 1981) en beplantingen van Platanus occidental is (Wittwer 1980; Wood et al. 1976).
De problemen bij de N-voorziening in korte omloopcultures doen de vraag rijzen of hier misschien gebruik
kan worden gemaakt van het vermogen van Alnussoorten en leguminosen, stikstof uit de lucht te binden.
Literatuurgegevens (Akkermans 1971; Van den Burg
et al. 1982; Fortin et al. 1979; Holmsgaard 1969; Tarrant en Trappe 1971) wijzen op een jaarlijkse N-binding van 12 tot 300 kg Nlha met als gemiddelde
waarde circa 100 kg N/ha. Dit getal is van dezelfde orde van grootte als de jaarlijkse N-onttrekking bij korte
omlopen. Wat de praktische mogelijkheden ervan zijn
is nog niet bekend. Men kan denken aan Alnus-soorten
als producent van biomassa (DeBell et al. 1978) en
mengingen met andere 1001boomsoorten (Courrier et
Garbaye 1981; DeBell and Radwan 1979). Zowel de
positieve als de negatieve invloed van de els op de
groei van de andere loofboomsoorten worden in deze
onderzoekingen aangetoond. De vraag is ol het mogelijk is de els als medehoofdboomsoort gedurende een
omloop van circa vier tot vijf jaar te telen. In ieder geval
dient de els dan niet meer als hulpboomsoort, die na
enkele jaren wel weer kan verdwijnen.

6 Teeltsysteem en oogst
Een zo groot mogelijke hoeveelheid biomassa wordt
verkregen als een korte omloop wordt gecombineerd
met een dicht plantverband, waarbij periodiek, dat wil
zeggen eens in de drie a vijf jaar, de cultuur wordt afgezet. Dit afzetten mag niet te dicht bij de grond gebeuren, want dan zijn de mogelijkheden van uitlopen
ongunstiger. Het uitlopen moet namelijk niet plaatsvinden vanuit het cambium op het snijvlak, maar uit slapende knoppen langs de stam. Het ziet er naar uit, dat
een plantdichtheid van 10.000 per ha het meest gewenst is. Bij een hoger stamtal neemt het aandeel bast
van de zeer dunne stammen snel toe en moet frequen-

ter geoogst worden. Bij een lagere plantdichtheid wordt
het eerste en soms het tweede jaar de groeiplaats niet
volledig benut, waardoor de gemiddelde jaarlijkse produktie lager uitvalt. Tevens is het aandeel van de takken in de geproduceerde biomassa dan groter. Het
aantal scheuten dat na het afzetten ontstaat, mag niet
te groot zijn, want dat gaat ten koste van de lengte- en
diktegroei van de scheuten. Verschillende klonen van
populier bleken in dit opzicht verschillend te reageren.
De dikte van de stam tijdens het afzetten speelt hierbij
mogelijk ook een rol. Omdat nog onvoldoende bekend
is waar precies de optima liggen, is het de bedoeling in
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Produktieproefveld biomassa mei de populierekloon 'Unai', twee jaar na aanleg

met stek van 50 cm lengte. in een plantverband van 1 x 1 m. Gem. hoogte 4,10

m. Gem. 1,5 scheut per stek, gem. dia-

meter aan de voel van de stek 3,0 cm,
Drogestofproduktie 6.000 kg/ha.
Foto: De Dorschkamp.

de lopende proefnemingen met populier aandacht aan
dergelijke aspecten te besteden. In het algemeen zal
het echter niet lonend zijn het aantal scheuten nà afzetten kunstmatig te corrigeren. Het afzetten vindt
plaats zodra de dichtheid zo hoog is opgelopen, dat de
aanwas per ha terugloopt. Bij een te hoog concurrentieniveau gaan de bomen kwijnen, en worden gevoeliger voor allerlei aantastingen (Pseudomonas, Dothichiza, bastvlekkenziekte bij populier). Tijdig afzetten is
dus nodig om de cultuur gezond te houden. Dit geldt
voor klonale cultures in sterkere mate dan voor cultures van een gezaaide populatie, omdat klonale exemplaren in principe alle dezelfde concurrentiekracht hebben. Bij zaaisels zal ten gevolge van de concurrentie
een steeds sterkere differentiatie optreden: de zwakke
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exemplaren worden overgroeid door de sterkere,
waardoor alleen de onderdrukte exemplaren zullen
gaan kwijnen. Het stadium van optimale dichtheid is
per soort verschillend, lichthoutsoorten als populier
zijn eerder aan hun limiet dan schaduwverdragende
soorten als esdoorn, els, hazelaar, haagbeuk, vogelkers en lijsterbes. Het vaststellen van het optimale tijdstip van afzetten zal naar verwachting nog wel het een
en ander aan onderzoek vergen. Wegens de kosten
zal de oogst van een gewas gezien de geringe afmetingen en de hoge aantallen niet per stuk kunnen geschieden. Er wordt gedacht aan de inzet van een machine, die het gewas afmaait en daarna bundelt of versnippert. Het laatste heeft het bezwaar, dat zware
machines noodzakelijk zijn die de bodemstructuur en

de afgezette stronken nadelig zouden kunnen beïnvloeden. In Zweden worden reeds proeven met prototypes genomen (Boxsem en Leek 1981).
Op de speciale problemen van korte omlopen wordt

hier niet verder ingegaan. Recent zijn literatuurstudies
verschenen die zich bezig houden met de problemen
van het beheer (Paavilainen 1981), de onkruidbestrijding (Raitanen 1981) en afnemende opbrengsten als
gevolg van verouderingsprocessen (Blake 1981). De
mogelijke gevolgen van korte omloopcultures voor de
groeiplaats zijn besproken door Baker (1978), Kimmins (1977), Kreutzer (1979), Ulrich (1981) en Van
Hook (1982). De grootste problemen liggen bij de onderbreking van de kringloop van de minerale voedingsstoffen, de verdichting van de bodem als gevolg van de
inzet van machines en de vermindering van het gehalte aan organische stof in de bodem omdat bij de voorgestelde oogstmethode weinig organisch materiaal
wordt achtergelaten.
Handhaving of verbetering van het produktieniveau
is wellicht mogelijk door bevloeiing met afvalwater (Faber 1981; Frissel et al. 1978) of door de toepassing
van gier of drijfmest (Hofmann und Luetzke 1980).

7 Te verwachten opbrengsten
Op grond van gegevens van Frissel (Frissel et al.
1978) maakte Sybinga (1977) de volgende berekeningen: De gemiddelde instraling van de zon in De Bilt
(1939-1963) is 8.18x10.' Kcal/ha/jaar, terwijl met 1
KCal 0.264 g glucose uit CO, en H,O kan worden geproduceerd. Dit geeft een maximaal mogelijke drogestofproduktie van 2159.52 ton/ha/jaar. Om allerlei redenen kan een levend produktiesysteem niet de totale
hoeveelheid ingestraalde energie in drogestof omzetten. Het netto-rendement noemt men de lichtbenuttingsfactor. Deze heeft Sybinga berekend op grond
van de VOlgende acht reductiefactoren:
1 conversiefactor 0.286;
2 bruikbare deel van het spectrum 0.43;
3 lichtbenutting bladerdak 0.80;
4 aftrekpost ademhaling 0.33;
5 omzetting glucose-hout 0.9;
6 restant na verwijdering van blad 0.85;
7 bovengrondse deel 0.8;
8 seizoenbenutting 0.83.
Zo komt hij tot een lichtbenuttingsfactor van 0.033,
wat leiIlt tot een maximum drogestofproduktie van
71.26 tl\plha/jaar. Hij stelt dan een genetische en teeltefficiency van 50% wat leidt tot een realiseerbare drogestofproduktie van 35ton/haijaar.
De laatste jaren neemt de literatuur over de drogestofproduktie in korte omlopen snel toe (BonduelIe
1979; Boxsem en Leek 1981; Cannell 1979, 1980;
Cannell and Smith 1980; Fortin et al. 1979; Frissel et

al. 1978; Lavoie 1981; Mitchell 1981; Paavilainen
1981; Pardé 1980; Pohjonen 1980; Rabbinge 1982;
Siren 1979a, b Van Veen et al. 1981; WiUwer 1980;
Willwer and Immel 1980; Wood et al. 1980; Zavitkovsky 1979). Uit deze publikaties valt af te leiden, dat de
mogelijkheden gebonden zijn aan de theoretisch maximale jaarlijkse bruto-fotosynthaten-produktie van circa
176 ton/ha. Als gevolg van diverse onvermijdelijke "aftrekposten" wordt hiervan hoogstens 40 ton drogestof/
ha/jaar in de vorm van stamhout + takhout + bast
vastgelegd en nog circa 4 ton drogestof/ha/jaar in de
blad massa. Dit onder ideale omstandigheden geldende getal van 40 ton drogestof zal echter in de
meeste gevallen wel niet haalbaar zijn. Het verschil
met de werkelijkheid is nogal groot. Voor het "gemiddelde" Nederlandse bos rekent Rabbinge (1982) onder de huidige omstandigheden met een jaarlijkse drogestofproduktie van 1.5 ton/ha. De meeste onderzoekers op dit terrein rekenen op gemiddelde waarden van
6 tot 8 ton drogestof/ha/jaar en op haalbare gemiddelde waarden van 10 tot 12 (mogelijk 13 tot 16) ton drogestof/ha/jaar, als men snelgroeiende cultivars gebruikt in vier- tot vijfjarige omlopen op zeer vruchtbare
gronden. De situatie in Nederland met betrekking tot
een van de grootste kanshebbers bij het biomassa-onderzoek, de populier, is de volgende: een gemiddelde
jaarlijkse bijgroei van 20 m3/ha is voor populierenopstanden als zeer goed te beschouwen. Deze volumebijgroei komt overeen met 8 ton drogestof/ha/jaar. De
hoogste lopende bijgroei die tot dusverre met de populier bij dichte plantverbanden is bereikt, bedraagt 60
m3/ha spilhout. Inclusief de takken komt dit naar het
zich laat aanzien reeds dicht bij 75 m3/ha, naar schatting overeenkomend met een hoogste lopende aanwas
van circa 25 ton drogestof/ha/jaar. Dit is echter een
topwaarde, die niet als een gemiddelde over een gehele omloop gehaald kan worden, omdat de eerste jaren
na de aanleg de groei plaats nog niet volledig wordt benut. Waarschijnlijk zal bij een tweede en derde rotatie
met hetzelfde gewas, als het wortelstelsel relatief zeer
groot is, een hoog groei niveau gehandhaafd blijven
mits er voldoende water en voedingsstoffen toegevoerd worden.
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