228 : 176.232 (492.66)

Het beloofde land: bosontwikkeling en
populieren in Flevoland
Deel 1

J. Vis
Staatsbosbeheer

Inleiding
Determ "bosontwikkeling" kwam de laatste jaren aardig
in de mode. Het is een nieuw begrip. De Agrarische
Winkier Prins uit 1954, toch ook op bosbouwgebied een
zeer kompleet boekwerk, laat ons geheel verstoken van
een puntige definitie: Het zou in een herdruk een plaatsje moeten krijgen tussen "Bosontginning" - met een
sterretje aangeduid als "Bebossing" - en "Bosopbouw"
en dat is precies de plek, waar het thuis hoort.
Althans in de polders. En daarover gaat dit verhaal:
een sterk verkorte weergave van een rapport, dat ik in
1986 schreef over de ontwikkeling van bos en groeiplaats in het district Dronten - een Staatsbosbeheergebied in de ooslelijke helft van Flevoland. Ook deze verkorte versie is te lang voor één aflevering van dit
tijdschrift; de tweede helft volgt dus in de volgende aflevering.
Ik beheer dit gebied ruim twintig jaar en - hoewel ik
niet alle bomen "als eikel heb gekend" om met Tom
Bombadil') te spreken, is dat in de polders een termijn
waarin je werkelijk de metamorfose van een modderige
vlakte vol zwiepende staakjes tot een volwaardig bosgebied met majestueuze bomen kunt meemaken.
De polder is ànders. Voor ons, de beheerders èn voor
de Nederlandse bosbouwwereld is het van belang om
eens na te gaan höe anders. In hoeverre wijken de
polderbossen af van het bos op het oude land? Wat biedt
de groeiplaats aan bosbouwkundige mogelijkheden?
Kunnen we de hoge groeiverwachtingen, gebaseerd op
de grote landbouwkundige produktiviteiten in dit gebied,
waar maken?
Welke boomsoorten hier welke boniteiten zullen halen is een interessante vraag. Welke kwaliteiten die
boomsoorten zullen leveren en hoelang ze dat volhouden is een zo mogelijk nog belangwekkender kwestie.
Het aantal aan het fantastische grenzende toekomstvoorspeIlingen, dat hierover in ambtelijke en publieke
kringen circuleert, is indrukwekkend. Vooral bij de teelt
van populier zijn hoge massaprodukties verwacht, die
op de meeste gronden in de polder niet bereikt worden.
Toch koester ik hoge verwachtingen van mijn district
'j Tolkien: In do ban van de ring.
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en dat niet alleen als een vader, die in zijn eigen spruiten
wonderkinderen ziet. De waarde van het polderbos ligt
vooral in de potentiële kwaliteit.
Natuurlijk vinden we in deze jonge fase plaatselijk
indrukwekkende groeicijfers, zoals een CAI voor fijnspar van 41 m', maar een voorspelling van een MAl voor
populier van 15 m' en meer is een utopie.
Zeker in mijn gebied en voor zover ik weet, ook in de
rest van Flevoland.
Toch noem ik dit het beloofde land. Met goede redenen. Bodem en klimaat bieden de mogelijkheden om in
een groot deel van het district een van de hoogsle
doelstellingen van de West- en Middeneuropese bosbouw na te streven: pluriform, stabiel gemengd loofbos
met edele boomsoorten, duurzaam in stand gehouden
door natuurlijke verjonging en door voortdurende selectie geleid naar de hoogst mogelijke kwameit.
Zover zijn we nog lang niet. We staan nog steeds in
de kinderkamer. Het verheven doel vergt meerdere
generaties bos en bosbouwers. Maar - we maken nu de
keus. Zo ooil, dan gelden hier de gevleugelde woorden
van Schädelin:
"Het doel staat hoog en ver. De weg daarheen begint
hier en nu."
Kenschets van het district Dronten
Het district Dronten bestaat uit vier Staatsboswachterijen, tussen 20 en 30 jaar oud, met een gezamenlijke
oppervlakte van bijna 3200 ha.
De werkelijke bosoppervlakte bedraagt ca. 2600 ha.
In grote lijnen is de boomsoortenverdeling als volgt:
1000 ha populier en wilg
1000 ha ander loofhout
600 ha naaldhout.
De rest van het gebied, zo'n kleine 600 ha, bestaat uit
wegen, grasstroken, recreatieterreinen, natuurgebieden en water.
De groeiplaats

Eind 1957 werden de eerste bomen geplant bij Roggebotsluis. Een kale, modderige vlakte, waar sommige
gedeelten nog onder water stonden, een gierende wind

ware zandstormen ontketende en geen enkele beschutting bestond voor de jonge bomen.
De mannen, die de boompjes plantten, droegen op
sommige plaatsen brede houten planken onder hun
laarzen, om niet in de grijze brei weg te zakken. Volgens
overlevering "dreven" de jonge dennen letterlijk in de
modder en dat er hier en daar enige scepsis heerste
over het welslagen van de hele onderneming, mag men
de planters van toen niet euvel duiden.
Nu, nog geen dertig jaar later, staat op dezelfde plaats
een bos in volle ontwikkeling. Met een grote rijkdom aan
bomen, planten en dieren, een opmerkelijke bodemvorming en een eigen waterhuishouding en microklimaat,
die van duidelijke invloed zijn op de groei van het bos.
Er gebeurde dus nogal wat in die paar decennia. De
ontwikkelingen van bos en groeiplaats gingen voor bosbouwkundige begrippen razendsnel. In korte tijd vonden
ingrijpende veranderingen plaats, die tijdelijk of blijvend
hun stempel drukten op het bos. Pas in de laatste jaren
is er sprake van meer stabiliteit en tekenen de blijvende
karakteristieken van de groeiplaats zich wat duidelijker
af.
De bodem Ongeveer tweederde van het bos in het
district Dronten staat op zand: voormalige zandkoppen
voor de kust van Kampen en Elburg, waarop menig
schip naar de kelder ging.
Het resterende derde gedeelte van het bos groeit op
zavel en klei, de grondsoorten, die het merendeel van
de polderbodem vormen.
Alle poldergronden zijn, als gevolg van hun ontstaan
onder water, van oorsprong uitgesproken humusarm.ln
de beginjaren was de bodemvruchtbaarheid dus afhankelijk van het lutumgehalte. Later kreeg het humusgehalte, vooral op de lichtere gronden, een steeds grotere
betekenis.
De zandgronden onder het bos bestaan uit matig fijn
tot fijn zand (U-cijfer 80-250) met een lutumgehalte van
2 tot 8%. Ze liggen wat hoger dan de zavel- en kleigronden, maar een hoogtekaart zou in de polders het verschil in millimeters uit moeten drukken, om het karakteristieke lijnenspel op papier te brengen.
Plaatselijk komt veen dicht onder de bovenste zandlaag voor. Soms een zware zavellaag, maar meestal is
het profiel "zand op zand". Toch bestaan grote verschillen in ontwikkeling van het bos op de zandgronden; een
paar procent lutum meer of minder, het al dan niet aanwezig zijn van lutumbanden op bereikbare diepte en de
opbouwen textuur van de grondlagen veroorzaken bij
alle boomsoorten opvallende groeiverschillen. De beste
zandgronden zijn de zeer fijnzandige gronden met duidelijke lutumbanden in het doorwortelbare profiel en
zavel op bereikbare diepte in de ondergrond. De groei
van populier en ander loofhout doet op deze grond
nauwelijks onder voor die op zavel. De slechtste gronden zijn matig fijne, bijna grove zandgronden met een

zeer dichte pakking, een lutumgehalte van nog geen 2%
en een grondwaterstand, die nu nog even sterk fluctueert als in de beginjaren. Alleen geschikt voor Pinus en
door mijn oud-collega Morren treffend gekwalificeerd
als "apengrond".
De bodemvruchtbaarheid van onze zavel- en kleigronden is boven alle lof verheven. Zonde van die goeie
grond vonden de boeren, als ze onze plantmachines in
de klei zagen modderen. Zo gul waren ze overigens ook
weer niet: een flink deel van onze zavelgronden bestaat
uit een dun zaveldek op pleistoceen zand. De bewortelingsdiepte is niet meer dan 60 tot 70 cm en het kwaliteitsverschil tussen zavel en zandondergrond is zo
enorm groot, dat de bomen nooit dieper zullen komen.
De echte "supergronden" liggen in het midden en
westen van de polder. Lichte klei met een anderhalf tot
twee meter dikke laag op een zandondergrond, waar
geen boomwortel ooit in de buurt zal komen.
De waterhuishouding veranderde in de loop der jaren
aanzienlijk. De grondwaterstand, die in het begin van de
bosaanleg sterk fluctueerde en 's winters vaak tot vlak
onder het maaiveld reikte, daalde geleidelijk. Nu is de
wintergrondwaterstand gemiddeld 35-60 cm onder het
maaiveld en de zomergrondwaterstand 80-120 cm -mv.
Op zich is dat nog vrij hoog voor bos, maar bij een
polderpeil van t.1 0 m -m.v., dat kunstmatig op dit peil
gehouden wordt, zal de grondwaterstand in het bos ook
niet meer dalen. Hèt verschil met de begintijd is de
stabiliteit. Vroeger stonden de greppels direct vol water
na de velling van het bos. Nu blijven ze droog.
In de polderbossen hebben we ons, om begrijpelijke
redenen weinig zorgen gemaakt over de vochtvoorziening en ons bij de boomsoortenkeuze op de lichtere
gronden door die overmaat aan vocht soms een nogal
optimistische kijk op de groeimogelijkheden van meereisende boomsoorten gepermitteerd.
In extreem droge zomers bleek watertekort echter
ook in het polderbos voor te komen, waar vooral populier en fijnspar sterk op reageren.
De bodemvorming - het proces van verandering en
verbetering van de bovenste grondlagen door aanvoer
en verwerking van organische stof - verloopt op bijna
alle gronden en onder de meeste boomsoorten verrassend goed. Een zeer verheugende ontwikkeling. Op de
zandgronden is het humusgehalte een welkome aanvulling op het absorptiecomplex. Het gedeelte van de
organische stof, dat tenslotte als stabiele humus blijft, is
van grote betekenis voor het vochtbergend en vochtregulerend vermogen van de grond en van invloed op de
bodemtemperatuur.
De zuurgraad van alle poldergronden was kort na de
drooglegging vrijwel neutraal, pH-KCI 7.0. Bijna dertig
jaar neerslag, wisselende temperaturen, invloed van
wortel- en humuszuren hebben natuurlijk invloed op de
pH, die geleidelijk wat terug zal lopen. In de bovenste
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laagjes de Ao en A" is sprake van sterke reductie, maar
in het gehele doorwortelbare profiel zal de pH waarschijnlijk niet dalen tot waarden, die de huidige ruime
boomsoortenkeuze beperkt.
Het klimaat Het klimaat in de polder vertoont geen
bijzondere afwijkingen van het landelijk gemiddelde, al
zou je dat niet zeggen, als je luchtig gekleed op de kavel
staat. De wind is met een gemiddelde snelheid van 4.9
m/sec inderdaad iets hoger dan het landelijk gemiddelde van de binnenlandse groeigebieden (4.0 m/sec),
maar veel lager dan die in de kustprovincies (6,5 m/sec),
waarmee de polder ten onrechte vergeleken wordt.
De indruk van een uitgesproken windgebied in de
polder ontstaat dan ook niet zozeer door de windkracht,
als wel door het ontbreken van,beschutting in het vlakke,
schaars bebouwde gebied. De talloze bossen en bosjes
liggen geëxponeerd aan de wind, hetgeen in "geschoren" bosranden zichtbaar is. Net als in de kustprovin-

waarde kunnen hechten aan vitale, stevige bosranden.
In de afgelopen twintig jaar was de gemiddelde jaarlijkse neerslag 50 mm lager dan die in De Bilt. Interessant is de verdeling van de neerslag over de verschillende perioden van het jaar. De neerslagsom is in de
vegetatieperiode hoger dan die van De Bilt en de
meeste andere groeigebieden in Nederland, terwijl de
neerslag in de hoofdgroeiperiode (mei tlm juli) hoger is
dan in elk ander groeigebied in ons land. Juni en juli zijn
de natste maanden. Slecht voor de recreatie, goed voor
het bos.
De gemiddelde jaartemperatuur en die van de vegetatieperiode zijn ruim een halve graad lager dan die van
De Bilt en met uitzondering van Drente en het Waddengebied lager dan in de overige groeigebieden in Nederland.
Late nachtvorst is een zeldzaamheid. Vroege nachtvorsten komen niet voor eind oktober voor.
Het klimaat in het groeigebied Flevoland is dus gunstig voor vele boomsoorten. Een vrij koele, natte vegetatieperiode met weinig nachtvorst en betrekkelijk weinig wind.
Biotische factoren Behalve wijzeH zijn drie groepen
levende organismen van invloed opdeontwikkeling van
het bos: grote en kleine knagers, onkruid, schimmels en
insekten. Ik vind het altijd een alleraardigste gedachte

cies.

Hoe belangrijk de bosrand als wind beschutting voor
het achterliggende gebied is, blijkt in het bos zelf. Zelfs
in smalle bosstroken met winterkaal loofhout is de luwte
in de opstand verademend in vergelijking met het open
poldergebied. De groei van beschut gelegen bomen is
zoveel beter, dan die van hun ongelukkige broeders, die
hen de wind uit de kronen nemen, dat we niet genoeg
Samenvatting - karakteristiek van de groeiplaats
bodem

•

samenstelling

•

grondwaterstand

•
•

zuurgraad
bodemvruchtbaarheid

•

bodemvorming

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ca. 2000 ha matig fijn tot fijn, kleihoudend zand; lutum 2-8%
ca. 1200 ha zavel en klei; lutum 12-30%
zomer 80-120 cm
winter 30-60%
onder maaiveld
pH Kei 6.0-6.8
.
op zavel en klei zeer goed
hoog op de betere zandgronden (5-8% lutum)
matig op de lichtere zandgronden (2-4% lutum)
afhankelijk van boomsoort en bodemtype

1

.

klimaat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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vegetatieperiode
jaargemiddelde
348mm
neerslagsom
748 mm
14.8 oe
gem. temp.
9.0 oe
34
ariditeitsindex
39
153 dagen
dagtemp. 5°
263 dagen
19 dagen
dagtemp. 25°
19 dagen
dagtemp. _0°
11 dagen
66 dagen
nachttemp. _0°
gem. windkracht over het gehele jaar - 4.9 m/sec
heersende windrichting
- west (WNW, WZW, ZW, NW, W)
aantal dagen met zware storm
- gem. drie per jaar, soms zeer lokaal

hoofdgroeiperiode
212 mm
14.4 oe

35
92 dagen
16 dagen

met orkaankracht

om door het bos lopend "een biotische factor" te zijn.
Het geeft een extra dimensie aan het bosbouwerswe-

zen.
De Flevolandse bossen zijn rijk aan wild, dat dekking
vindt in het jonge bos, voedsel in de rijke vegetatie en
helaas ook in het jonge bos. Reeën en konijnen komen
in zulke aantallen voor, dat alle herbebossingsgedeelten ingerasterd moeten worden om de schade letterlijk
binnen de perken te houden. Soms en plaatselijk komt
een muizen plaag voor, die aanzienlijk schade veroorzaakt aan bomen tot ongeveer tien jaar oud.
De natuurlijke plantengroei is op alle bodemtypen rijk
tot uitbundig. De enige beperking voor de vaak massale
vegetatie is lichtgebrek onder de zich sluitende opstand.
Voordien staan de jonge bomen in een dichte mat van
grassen, riet, wilgenroosje, brandnetel, braam en kleefkruid. Vooral die laatste twee kunnen zeer hinderlijk zijn
voor jong plantsoen, zodat mechanische onkruidbestrijding in de meeste jonge cultures noodzakelijk is.
De invloed van insekten en microörganismen op de
groei van het bos is soortspecifiek. Dit punt behandel ik
bij de teelt. Wat betreft de groeiplaats een algemene
opmerking.
Door de karakteristieke kenmerken van de groeiplaats - maagdelijke grond, hoge grondwaterstand,
hoge pH, goede bodemvruchtbaarheid - en de geringe
spreiding in leeftijd en bostypen zijn aantastingen door
schimmels en insekten vaak massaal, onrustbarend en
in de eerste twee jaren van optreden in een boscomplex
vrijwel ongeremd door het ontbreken van soortspecifieke predatoren van de beschadiger.
Het al of niet "inheems" zijn van de boomsoorten
heeft bij vele aantastingen geen enkele invloed. Hooguit
een positieve ten gunste van de exoten. Inheemse soorten als wilg, iep, els en es zijn net zo gevoelig voor hun
soortgebonden onaangenaamheden als de exoten fijnspar, sitka, zwarte den, esdoorn en populier.
Datzelfde geldt voor mengingen. Bomen in mengingen worden in de meeste gevallen even gemakkelijk
aangetast door de in ons gebied voorkomende ziekten
en plagen als die in monocultures, ondanks het feit, dat
de groeikracht en vitaliteit van de bomen in mengingen
vaak beter is dan in ongemengde opstanden.

De teelt van populier en wilg
Algemeen
De ontwikkeling van het bos in het district Dronten laat
tot dusver weinig te wensen over. Gezien de hiervoor
beschreven kwaliteiten van de groeiplaats wekt dat ook
geen verwondering. Wèl is het verrassend, dat de
meeste boomsoorten zich goed thuis voelen in dit
nieuwe gebied. De meeste van die soorten zijn nietpioniers, of - nog erger - exoten. Tot mislukken gedoemd.

Tijdens excursies wordt ik nog al eens op belerende
toon toegesproken. Waar haalden wij de euvele moed
vandaan, om nog wat meer te planten, dan inheemse
boomsoorten met een uitgesproken pionierkarakter.
Hadden wij dan nooit van de natuurlijke sucessie gehoord? Een luizige duizend jaar wachten en de eik komt
vanzelf. Vergeefs wijs ik deze strenge excursiegasten
dan met schuchtere gebaren op de toch heus fraaie
eiken, op uiterst groeikrachtige beuken, op fijnsparren
met meer levende jaargangen naalden, dan waar ook in
West-Europa. Deemoedig geef ik toe dat de aanleg van
boomsoorten, die in een natuurlijke successie pas in
een veel tater stadium in dit gebied voor zouden komen,
of wier natuurlijk verspreidingsgebied zo ver weg ligt dat
niet-kunstmatige kolonisatie uitgesloten is, inderdaad
onvoorziene risico's met zich mee brengt. In een ongestoorde bosontwikkeling zouden we nu ongeveer in het
overgangsstadium van struikwilgen naar schietwilg met
vlier op de zwaardere gronden en een begin van groveden met berk op de zandgronden zijn beland. Het
scala echte pioniers is klein, hun bosbouwkundige/
economische waarde vaak beperkt en hun bedrijfszekerheid is niet zo groot gebleken, als we van een harde
kolonist mogen verwachten.
"Maar," zeg ik dan tegen mijn excursiegangers. "We
hebben gelukkig ook nog ruim 1000 ha met echte pio-
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niers." En ik laat vol trots de populierenbossen zien.
Weer mis.
"Dat is geen bos," roepen de successiekenners vol
afgrijzen, als ze voor een schitterende populierenopstand staan, waar de majestueuze bomen in helaas nog
steeds duidelijk herkenbare rijljes staan, temidden van
de orchideeën.
"Dat is een houtakker." En vervolgens wenden ze
zich walgend af.
Over de groeiverwachtingen van de meeste boomsoorten, die hier ecologisch gezien niet, of volgens hun
plaats in de natuurlijke successie nóg niet thuishoren,
bestaan dus nogal wat verschillende meningen. Voor
ons beheer richten we ons op de karakteristiek van de
verschillende boomsoorten in hun oplimum, om daaraan hun groei en ontwikkeling in dit gebied te relateren.
Pas in de loop van de vele decennia en waarschijnlijk
zelfs meerdere eeuwen zal duidelijk worden, welke
soorten hier uiteindelijk wel en welke niet bruikbaar zijn.
De goede verwachting, die ik heb voor de toekomst van
de meeste van onze boomsoorten, stoelt op de goede
ontwikkeling van bos en groei plaats samen: de onlosmakelijke twee-eenheid, die in een jong stadium de
voorwaarden schept voor een vitaal oud bos.
Bij die bosopbouw spelen populier en wilg in de IJsselmeerpolders een hoofdrol. Door hun uitgesproken
pionierskarakter (jazeker!), snelle jeugdgroei, gemakkelijke vermeerderingswijze en op grond van hoge verwachtingen van hun potentiële produktiviteit op de
nieuwe, vochthoudende en rijke poldergronden nemen
zij bij de eerste bosaanleg het grootste deel van het
bosareaal in. Vijftig tot zeventig procenl van de bosoppervlakte.
Inderdaad hebben populieren en wilgen een onmisbare en niet hoog genoeg te schatten rol gespeeld bij de
totstandkoming van ons huidige bos. Aan de meeste
verwachtingen hebben zij ruimschoots voldaan. Zij gaven het bos al snel gestalte en formaat, leverden al
vroeg een aanzienlijk quanlum hout, dat in de loop der
jaren steeg tot een werkelijke oogst van 8 m'/jr/ha en
zij maakten het mogelijk, dat het multifunctionele karakter van het bos in Nederland ook voor de polderbossen
al binnen twee decennia werkelijkheid kon worden.
Economisch zijn popUlier en wilg in het district Dronten echter tegengevallen. Dal heeft twee oorzaken. De
produktiviteit blijft op alle gronden ver onder de raming
van 14 m' MAt - een getal, dat in een onbewaakt ogenbtik een eigen leven is gaan leiden. De werkelijke oogst
is tot dusver iets meer dan de helft.
De marktwaarde van het hout was, is en blijft veel te
laag voor een ook maar enigszins "rendabele" teelt. (Als
je een bedrijfseconoom onze bosbouwkundige interpretatie van het begrip "rendabel" uitlegt, staart-ie je
een poosje verbijsterd aan en als hij lange tijd daarna
uitgelachen is en je vervolgens de werkelijke betekenis
360

van dat woord verklaart, blijkt weer eens hoe rudimentair
onze opvattingen in dezen zijn). Ook zonder die ruime
interpretatie liggen de prijzen voor licht en zwaar populierehout zo dicht bij elkaar op een markt, die uitsluitend
door de industrie wordt gedicteerd, dat het letterlijk niet
de moeite loont om waardevol populiere- en wilgehout
te telen.
Tenslotte nog een opmerking in dit algemeen gedeelte. Populier en wilg worden altijd vegetatief (als
kloon) vermeerderd. In vergelijking met generatieve vermeerdering, gebruikelijk bij de meeste bosbomen, heeft
het gebruik van klonen grote voor- en nadelen. Vóór is
de kennis, die we hebben van het genotype van de
desbetreffende kloon - welke groeieigenschappen hij
bezit, hoe hij reageert op verschillende groei plaatsen,
welke gevoeligheden hij heeft voor ziekten en plagen.
Tègen is de uitermate smalle genetische basis van het
populieren/wilgenareaal, die grote teeltrisico's met zich
mee brengt, zoals ook in het district Dronten bleek.
Het areaal
Populieren en wilgen namen begin 1985 1017 ha van
het bos in het district Dronten in beslag. Omdat de
bosaanleg grotendeels in de jaren 1958 t/m 1965 plaats
vond, is het klonensortiment vrij ouderwets, qua herkomst.
Zeventig procent stamt uit de vorige eeuw - 'Robusta',
'Heidemij', 'Keppels Glorie', Gelrica', 'Serotina' en 'Marilandica'. De overige dertig procent bestaat uit selectiewerk van de 20e eeuw.
De Amerikaanse (zwarte) balsems 'Oxford', 'Geneva',
'Androscoggin' en 'Rochester' nemen bijna 18% in (selectie 1934).
De nieuwe Nederlandse klonen, waaronder 'Dorskamp' en 'Flevo' vormen nog geen 5% van het areaal
(selectie 1966 e.v.)
Wilg met talloze selecties, waarvan slechts enkele
onder handelsnaam werden uitgegeven, beslaan 7%
van de oppervlakte populier en wilg.
Bijna 725 ha bestaat uit eerste generaties bos, in de
leeftijdsklasse 20-30 jaar. Ruim 228 ha is deels eerste,
deels tweede generatie van 10-20 jaar oud en 64 ha is
tweede, soms derde generatie van 0-10 jaar oud.
De aanleg en de eerste verzorging

In de veertiger en vijftiger jaren gaf prof. Houtzagers een
bijzondere stimulans aan het vastleggen en verwerken
van de talloze praktijk- en proefveldgegevens, die de
populierenteelt in den lande tot dan toe had opgeleverd.
Dit leidde onder meer tot de uitgave van "Het handboek
voor de populierenteelt" in 1940 - een bestseller, die tot
in de huidige tijd menige herdruk en bewerking mocht
beleven.

Voor de sortimentskeuze, de kwekerij en de bosaanleg en eerste verzorging stond de planters van weleer
een schat van gegevens ter beschikking. De Rijksdienst
voor de Ijsselmeerpolders - toen nog Directie Wieringermeer - kweekte zelf zijn populiereplantsoen op de
kwekerij N 75 bij Roggebotsluis. Het stek werd van eigen
moerstoven gewonnen en - in de traditie van Houtzagers, verder ontwikkeld door Overbeek - zorgvuldig opgekweekt tot eenjarig beworteld stek van buitengewone
kwaliteit. Ik heb in later jaren, toen het plantsoen bij
handelskwekers betrokken werd, nooit meer die kwaliteit gezien. Dit superplantsoen, in handwerk geplant en
steevast gemengd met zwarte els, ontwikkelde zich op
de jonge boskavels boven alle verwachting. Zelfs op de
lichte gronden, waar ook Overbeek, Leenders, Roos en
Morren zich wel eens afvroegen, hoe de populieren het
daar op den duur zouden doen, was de jeugdgroei
uiterst voorspoedig. Natuurlijk werden de jonge bomen
met zorg omringd: vasttrappen, als ze los in het plantgat
stonden, vormsnoei, als er een top uitgebroken was,
inboeten wat in de eerste drie jaar toch nog doodging en
een strenge controle op ziekten en plagen.
Omdat het prijsverschil tussen zaag- en industrie hout
in die jaren een goede verzorging van de individuele
boom nog lonend maakte, snoeiden we alle bomen in
vier snoeibeurten op tot 5 meter hoogte.
In de periode 1964-1967 vielen de eerste schaduwen
over de populierenteelt. De bladziekten roest en Marssonina (de laatste net geïmporteerd uit Noord-Amerika)
veroorzaakten een paar jaar achtereen zeer vroege
bladval bij de oudere klonen. Alleen 'Robusta' en 'Heidemij' werden niet of slechts weinig door deze bladziekten aangetast. Na deze ramp diende zich al spoedig de
volgende aan. De rups van de witte satijnvlinder - een
ongekend vraatzuchtig beest, dat in trossen en op linie

in enkele dagen een volle populierekroon consumeert
- vormde van 1967 tot 1973 een ware plaag voor alle
Aigeiros-klonen. De zwarte balsems werden nauwelijks
aangetast. Ook de randbomen van kaalgevreten opstanden bleven meestal gespaard (meer licht, daardoor
meer weerstand?). Met vliegtuigbespuitingen en een
keur van bestrijdingsmiddelen hielden we de schade
een beelje binnen de perken. We hebben heel wat geëxperimenteerd met milieuvriendelijke middelen, want het
milieu begon toen net populair te worden. Helaas was
onze ervaring, dat de milieuvriendelijkheid van de middelen (toen) omgekeerd evenredig was aan hun effectieve werking.
Die twee achtereenvolgende aanslagen - de bladziekten en de satijnvlinder - veroorzaakten zo'n sterke
terugval in vitaliteit van een aantal klonen, dat we de
meeste opstanden van de 'Serotina', 'Marilandica', 'Gelrica' en 'Keppels Glorie' voortijdig moesten vellen. In de
drie oudste boswachterijen ging in de periode 19671973 ruim éénderde van het populierenareaal door
deze "noodslachtingen" verloren.
Het merendeel van de soms gigantische kapvlaktes
beplantten we weer met populier. Nu echter in klonenmenging om de risico's enigszins te spreiden.
Deze tweede generatie kwam veel moeizamer van de
grond dan de eerste. De plantsoenkwaliteit liet te wensen over. En de tweede generatie werd direct al op haar
plaats gewezen, nu door een nieuwe beschadiger. De
glasvlinder - een minuscuul insekt, dat één- tot vijfjarige
populieren uitholt, zodat de jonge boompjes bij een
beetje wind afbreken. Door herhaald afzetten, vaak inboeten en grote individuele groeiverschillen ontstonden
heterogene opstanden. Die tweede generatie wekt weinig verlangens naar een derde. Laat staan een continubedrijf.
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De dunningslase

Algemeen

Tweederde van ons populierenareaal overleefde de
aanslagen van schimmels en insekten. De dan volgende periode van tien jaar is het decennium van de
sterkste groei en de meest intensieve opstandbehandeling. De jonge opstand. nog in zijn oorspronkelijke plantverband. is net in sluiting gekomen en ontwikkelt een
enorme groeikracht. Aan het einde van deze periode
van tien jaar staat de opstand in zijn eindverband, soms
al met de tweede generatie loofhout aan de voet van de
volwassen populieren.
Het tijdstip

Aan het einde van de eerste groeiperiode komen de
opstanden geleidelijk in sluiting. Door de regelmatige
ruitvorm van de kroon, met de breedste punt iets onder
het midden, duurt het nog een paar jaar voor de toenemende lichtconcurrentie ook in het meest werkzame

gedeelte van de kroon (de mantel van de bovenste helft)
zo toeneemt, dat de diktegroei terug gaat lopen. Er komt
meer dood hout onder in de kroon en de bladbezetting
in de onderste helft neemt zichtbaar af. Het tijdstip van
de eerste dunning is aangebroken. Afhankelijk van
kloon, groeiplaats, plantverband en algemene groei en
gezondheid tigt dit tijdstip voor de meerderheid van de
opstanden tussen het 12e en 14e levensjaar, in uitzonderingsgevallen een jaar eerder of later. Destijds heeft
het vaststellen van het juiste tijdstip mij heel wat hoofdbrekens bezorgd; vele tochten maakten Oedzes, Waninge en ik gezamenlijk door ons bos, voor we in 1970
de knoop doorhakten en de oudste opstanden, aanleg
1958 en 1959, in dat bosjaar 1970/71 voor de eerste
keer dunden. In het jaar daarvoor hadden we in beide
boswachterijen, resp. N 51 en 0 67 een paar proefdunningen uitgevoerd, waarvan de meetcijfers helaas verloren zijn gegaan.
De methode

Bij de keuze van de dunningsmethode speelden een
aantal factoren een rol. Zoals het uitgangsstamtal/plantverband en de afzet van het geoogste produkt.
De opstanden waren aangelegd in een zuiver vierkantsverband van 4X4, 5X5 , of 6X6 m. Van het oorspronkelijk geplante aantal bomen was in het gehele
district bij de eerste dunning gemiddeld rond 90% in de
te dunnen opstand aanwezig. In enkele gevallen aan') langstek: van twee één maken; je plant een longe populier. knipt daar de bovenste
80 cm af en drukt die vier meier verder in de grond. Een simpele, maar achteraf niet
erg gelukkige manier van planten. Vanaf het begin bleven de langstekken sterk in
onlWikkeling achter.
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zienlijk meer, zoals in het Bremerbergbos, waar bijna
alle bomen nog aanwezig waren. Op andere plaatsen
aanzienlijk minder, bijvoorbeeld daar, waar konijnen
veel meer bomen dan bij het normale uitvalspercentage
hadden vernield.
Een effectieve dunning, bij populier en wilg met hun
grote lichtbehoefte en regelmatig plantverband kon niet
minder zijn dan de verwijdering van de helft van het
stamtal. De bomen blijven in de blijvende opstand in een
alternerend rechthoeksverband van 4X8 m, 5X1 0 m (of
daaromtrent bij de atwijkende plantverbanden) staan.
Door de onregelmatige stand als gevolg van natuurlijke
uitval en de wens om op groei en vorm te selecteren
dunden we "systematisch selectief". D.w.z. dat het regelmatig 4X8/5X10 verband als uitgangspunt diende,
maar in de rij werd omgesprongen als het gat te groot
dreigde te worden of een uitgesproken goede voor een
slechte boom zou moeten vallen.
In enkele opstanden was langstekO) gebruikt als aanvulling op een plaatselijk tekort aan beworteld stekmateriaal. Deze langstekbomen waren zo sterk achtergebleven, dat zij - ongeacht hun plaats in de opstand - bij
de eerste dunning werden geveld. De afzet van het
dunningshout speelde een belangrijke rol bij de keuze
van de dunningstechniek. Het hout werd aanvankelijk
via een inkooporganisatie, later rechtstreeks geleverd
aan een papierfabriek.
De verrekening vindt plaats op basis van gewicht; een
arbeidstechnisch en organisatorisch zeer aantrekkelijke methode. Het tijdrovende houtrneten vervalt en een

nauwkeurige massabepaling is mogelijk. mits het volu-

megewicht een min of meer constante en betrouwbare
factor is. Dat laatste bleek aanvankelijk het zwakke punt.
In de eerste jaren varieerde het s.g. per bosjaar van 780
tot 920.
De oorzaken lagen in het tijdstip van vellen (voorjaarshout is zwaarder dan najaars- of winterhout). de
tijdsduur tussen vellen en afvoeren (soms meer dan 3
maanden. als het fabrieksopslagterrein vol lag) en de
plaats en wijze van stapelen. Vooral de tijd. waarin het
hout aan de rolstapel stond. is van belang. In het bos
droogt het liggende hout niet zo vlug uit, maar aan de
rolstapel loopt het s.g. snel terug. Uiteraard bood die
geringe coherentie van de s.g.-cijfers gelegenheid tot
malversaties. Naast beroepsmatige interesse om de
groeicijfers te verzamelen was dit hèt argument om alle
bomen op stam te meten en de meetcijfers per opstand
uit te werken. Hierdoor kregen we een goed beeld van
het produktievermogen van de gedunde opstanden en
een redelijk betrouwbare massabepaling vooraf.
De oogsttechniek bestond uit vellen. snoeien. korten
en stapelen bij de stob. waarna het hout uit de opstand
per forwarder naar de berijdbare weg werd gereden en
aan derolstapel gezet. Om insporing van de 16 ton
wegende uitdraagtrekker te beperken. werd een mat
van tak- en tophout bij de velling verspreid over de
rijbanen in de opstand. die op 8-12 m onderlinge afstand
lagen. Rechte rijen en relatief veel werkruimte maakten
deze sortimentenmethode met zijn geavanceerd intern
transport mogelijk. Tot nu toe is het de meest efficiënte
exploitatiemethode voor de eerste dunningen. Ergonomisch nog verantwoord. organisatorisch eenvoudig
en flexibel met een minimum aan afzonderlijke arbeidsgangen tussen de vellings- en transportfase.

De opbrengst
Alle opstanden in de huidige leeftijdsklasse 10-20 jaar
en 20-30 jaar. die in een nauw plantverband zijn aangelegd. werden in de afgelopen 15 jaar ten minste eenmaal gedund. In enkele gevallen betrof het de enige
dunning; in de meeste gevallen zou 5 jaar later de
tweede dunning volgen. Voor het district als geheel zijn
de resultaten van de eerste dunning als volgt.

De dunningsopbrengsten verschilden per kloon 5-15%.
Tussen de boswachterijen was het verschil wat groter.
In de 4X4 m-opstanden was de gemiddelde dunningsopbrengst per ha in het Roggebotzand 40 m'. in het
Reve-Abbert bos 32 m' en in het Spijk-Bremerbergbos
45 m'.
Ter vergelijking de cijfers van de voortijdige vellingen
in het Roggebotzand en Reve-Abbertbos. die gelijktijdig
met de eerste dunningen van de gelijkjarige. blijvende
opstanden plaatsvonden. Het plantverband van de
vroeg gevelde opstanden was 4X4 m. De kapopbrengst
was gelijk aan de dunningsopbrengst van een gezonde
opstand. De staande voorraad van de "noodslachtingen" was dus de helft van die van een gezonde opstand.
-

kapvlakte
tijdstip velling

-

totaal geveld

178.84 ha;
12 jaar (Roggebotzand);
13 jaar (Reve-Abbertsbos);
6.882 m'. gemiddeld 38 m' per ha
(ca. 550 bomen).

Reacties op de eerste dunning
Ondanks het feit. dat elke Aigeiros-opstand in het jaar
na de dunning in meerdere of mindere mate werd aangetast door satijnvlinder - later ook nog door kleine
wintervlinder - waren de groei reacties van de verschillende klonen op alle bodemtypen onverdeeld gunstig op
de verkregen kroon- en wortelruimte. Binnen vijf jaar
kwamen de opstanden weer in volledige sluiting. De
lopende bijgroei in die periode was gemiddeld 14.2 m'
per jaar per ha. We hebben onze vrees voor windworp
na de extreem zware dunning - 50%! van stamtal en
voorraad - gelukkig maar in enkele gevallen werkelijkheid zien worden. Op enkele plaatsen streek de wind
een groot deel van de blijvende bomen in het jaar na de
dunning. Deze opstanden waren onherstelbaar vernield.
De tweede dunning

Het tijdstip
In een periode van gemiddeld vijf jaar kwamen de vroeg

Resultaten eerste dunning bij verschillende plantafstanden.
plantafstand

4X4m

5X5

5X6m

-

394.38 ha
14 jaar
262 bomen
38 m'
18.97 cm
15.78 m'

74.52 ha
13 jaar

74.15 ha
13 jaar

-

dunningsoppervlakte
tijdstip van dunning
geveld aantallha
gevelde massalha
dbh
G gehele opstand/ha

166 bomen

116 bomen

29 m3
20.55 cm
12.41 m'

27 m'
21.47 cm
13.91 m'
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gedunde opstanden weer in volledige sluiting. Ook de
opstanden in het Bremerbergbos, die op 4X8 m zijn
aangelegd, bereikten hun sluiting op 16- tot 18-jarige
leeftijd.
Inmiddels hadden de bomen hun laatste snoeibeurt
ondergaan, waarmee een takvrij stamstuk van ca. 5.20
m lengte was bereikt: de maximum hoogte, die met
handgereedschappen vanaf de grond bereikbaar is.
Wanneer de eerste twee takkransen afsterven en de
bladstand aan het takeinde onderin de kroon zichtbaar
ijler wordt, is het tijdstip van de tweede dunning aangebroken.
Meestal ligt dit rond het 18e levensjaar. De (zwarte)
balsems werden in het algemeen twee jaar eerder gedund, ondanks hun grotere schaduwtolerantie. Zij vormen dichtbemantelde kronen, die elkaar met hun grotere diepte en cilindrische vorm eerder over een groot
vlak raken, dan de ruitvormige kronen van de Aigeirosklonen. Bij de oudste leeftijdsklasse is de tweede, of
daarmee gelijk te stellen enige dunning, inmiddels uitgevoerd. De huidige leeftijdsklasse 10-20 jaar heeft dit
tijdstip nog niet bereikt.

De methode
De keuze van de methode voor de tweede dunning was
een logisch gevolg van die voorde eerste dunning. Toen
4X4/5X5 m naar een alternerend rechthoeksverband
van 4X815>'<1 0; nu van 4X8/5X10 m naar de afstand
van 8X8 oU OX1 0 m. Ook hier werd dus de helft van het
stamtal bij:de dunning verwijderd. Alleen werden nu
volle rijen ,,:dus elke tweede rij - weggenomen, zodat
de blijvende opstand in een m.o.m. zuiver vierkantverband van 8X8 of 1OX1 0 m bleef staan. Desondanks
dunden we nu weer "systematisch selectief" om te grote
gaten te vermijden en in de eindopstand het beste deel
van de opstand over te houden. Daardoor zijn er nogal
wat opstanden qua verdeling onregelmatig en is het
gemiddelde stamtal in de blijvende opstand een paar
procent hoger dan het aantal, dat er bij een mathematisch verband zou staan. Alleen in die opstandgedeelten, waar de tweede generatie ander loofhout na de
tweede dunning werd onderplant, moest een streng rijverband worden aangehouden om een eventuele derde
dunning met vroegtijdige beschadiging van de jonge
onderetage te voorkomen. De afzetmogelijkheden van
het hout uit de tweede dunning waren groter dan die van
de eerste dunning, waarbij uitsluitend papier- of vezelhout vrijkwam. De onderste stamgedeelten, top 25-30
cm, vonden hun weg naar de zagerij, om tot balkjes voor
pallets te worden verzaagd. Een proef bij een klompenmakerij had geen succes, omdat de afmetingen te ge-
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ring waren. Wèl geslaagd is de proef om het hout tot
ongeveer 3 m lange, 20 cm brede en duims dikke planken te verzagen, die nu al jaren in het eigen bedrijf voor
allerlei bouwdoeleinden heel goed blijken te voldoen.
Het hout werd bij alle afnemers per gewicht verkocht. De
meetcijfers van de eerste dunning waren niet meer
bruikbaar, omdat de bomen uit de tweede dunning door
hun grotere lengte een geheel andere volume hebben,
dan bomen uit dezelfde diameterklasse bij de eerste
dunning. Zo hebben we honderden bomen van alle
klonen en standplaatsen liggend gemeten om de juiste
inhoud pervorkdiameter vast te kunnen stellen. Op deze
wijze bleef het mogelijk om groeicijfers te verzamelen
en een betrouwbare massabepaling vooraf te kunnen
doen. Met het toenemen van het gemiddeld volume per
geoogste stam, steeg het s.g.; "hoe zwaarder het hout,
hoe zwaarder het hout". Bij de eerste dunning rond 13jarige leeftijd en gemiddeld 6-7 bomen per m3 was het
volumegewicht rond 0.85 en bij de tweede dunning op
18-jarige leeftijd en gemiddeld 2-3 bomen per m3 was
het volumegewicht rond 0.93. Voorts golden dezelfde
factoren, die het gewicht bij aflevering bepalen, als bij de
eerste dunning, met het tijdstip van velling en de tijdsduur van opslag aan de rolstapel als beslissende factoren. De oogsHechniek was bij de tweede dunning gewijzigd. In plaats van de sortimenten methode werd de
langhoutmethode toegepast. Het hout werd nl. te zwaar
om het als sortiment met de hand op kleine rolstapels
bij de stob te brengen.
Aldus was de methode: vellen, snoeien bij de stob, met
de trekker uitslepen als langhout, korten aan de bosweg
en forwarder transport vanaf de plaats van korten. Om
de sleepafstanden niet te groot te maken, die het uitslepen met de trekker met zijn veel kleinere vrachtgrooHe
dan de forwarder onevenredig duur zouden maken,
moest het hout vaak na het korten aan de bosweg met
de uitdraagtrekker naar de berijdbare weg worden getransporteerd. Het boswegenstelsel is inmiddels verbeterd, zodat in toenemende mate de beladen vrachtautocombinaties in het bos gereden kan worden. De langhoutmethode is minder eenvoudig en organisatorisch
lastiger dan de sortimentenmethode; nochtans qua kosten aanvaardbaar.

De opbrengst
De meeste opslanden in de leeftijdsklasse 20-30 jaar
zijn op 16- lol 20-jarige leeftijd gedund: de nauw geplante opstanden als vervolg op de eersle dunning, in
de wijder geplante opslanden (4X8 en 6X6 m) voor de
eerste keer. De resultalen zijn als volgt:

planlafstand

4X4m

5X5

5X8m

-

394.38 ha
19 jaar

74.52 ha
18 jaar
96 bomen
50 m3
30.01 cm
14.70 m'

176.20 ha
17 jaar

-

dunningsoppervlakte
tijdstip van dunning
geveld aantal
gevelde massa
dbh
G gehele opstand

135 bomen

54 m3
26.34 cm
16.06 m'

De verschillen in dunningsopbrengst tussen de verschillende klonen zijn bij de tweede dunning groter dan
bij de eerste dunning. In de zand boswachterijen Roggebotzand en Reve-Abbert was de dunningsopbrengst
resp. 52,6 m'/ha en 52,4 m'/ha bij de plantafstand 4X4
m en in de zavel/kleigebieden in de boswachterij SpijkBremerberg was de dunningsopbrengst 59,2 m' bij de
pantafstand 4X4 m en 4X8 m.
Ter vergelijking voeg ik hier de cijfers bij van die opstanden, welke op 15-20 jarige leeftijd, om welke reden
dan ook werden geveld en qua groei vergelijkbaar zijn
met de blijvende opstanden van dezelfde leeftijd.
-

kapvlakte
tijdstip van velling
totaal geveld aantal

-

totaal gevelde massa

81.91 ha;
17 jaar;
13.772 bomen, gemiddeld
168 per ha;
7.923 m', gemiddeld 97
m' per ha;

De reacties op de tweede dunning
De meeste opstanden reageerden met een goed voortgaande groei op de tweede dunning. Bij de plantafstand
4X4 m bedroeg de lopende aanwas in de leeftijd van 1822 jaar 14.2 m' per jaar per ha. Net als in de voorafgaande periode tussen de tweede dunningen. Een paar
klonen lieten het afweten.
'Dorskamp' lijdt in de periode tussen 15 en 18 jaar op
alle standplaatsen sterk aan topbreuk en stambreuk,
vermoedelijk als gevolg van een aantasting door honingzwam. De bomen breken af, vaak onder het midden;
van de staande boom worden de kronen ijl, veel takken
sterven af tot hoog in de kroon. De top breekt vaak uit
en ongeveer middenin sterven grote bastgedeelten af.
De meeste opstanden bieden dan in een korte tijd zo'n
treurige aanblik dat bijna alle 'Dorskamp' populieren
met de sterk verwante Flevo en 924, die hier in iets

147 bomen

64 m3
28.00 cm
18.83 m'

mindere mate van te lijden hebben, in deze periode
werden geveld en vervangen door ander loofhout en
populier.
'Geneva' leed aan een onverklaarbare terugval in
groei op dezelfde leeftijd beginnend op ca. 14/15 jaar
met een dieptepunt rond 18-20 jaar. De bomen staan
vrijwel stil in groei, de kronen krijgen een bossig uiterlijk
met vele dode takjes en twijgen, verdikkingen op de
gesteltakken, waar de bast in vellen afschilfert en zij
dragen alleen nog blad aan takeinden. Na jaren kwakkelen vertonen de aangetaste opstanden een heel geleidelijk herstel; de derde en de laatste groeiperiode zal
leren of dat herstel zich voortzet.
In het gehele district maar vooral in het Spijk-Bremerbergbos hebben een aantal uitstekend gegroeide opstanden van verschillende klonen ernstig tot zeer ernstig te lijden gehad van stormschade, vooral in de
zomermaanden. In het laatste jaar (augustus 1984)
werd ruim 25 ha door een storm zo beschadigd, dat het
populieren bos op die kavels Z 56, 58 en 59 gekapt
moest worden.

Tenslotte
Ik ben uitvoerig op de dunning ingegaan, omdat in ons
taalgebied nog weinig over dunning van populier en wilg
in bosverband is gepubliceerd. Onze ervaringen in Flevoland kunnen hun nut hebben voor de populierenteelt
elders in ons land. Te meer, daar eind vijftiger, begin
zestiger jaren nogal wat populierenopstanden in het
land verspreid werden aangelegd, waarvan de plantafstanden min of meer gelijk zijn en het sortiment niet af
zal wijken van hetgeen in het district Dronten de hoofdmoot van het klonenbestand vormt.
Datzelfde geldt voor de groei: het volgende hoofdstuk
dat in de tweede helft van dit artikel in het decembernummer zal verschijnen.
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228: 176.232 (492.66)

Het beloofde land: bosontwikkeling en
populieren in Flevoland
Dee/2
J. Vis
Staatsbosbeheer

De groei
De inventarisatie
Hoe was nu de groei van onze populieren- en wilgenopstanden? Welke factoren beïnvloeden de groei en in
welke mate? Wat is de produktie in absolute en relatieve
zin? Vragen, die elke bosbouwer zich stelt. Een niet
onbelangrijk deel van zijn werkzame teven besteedt hij
aan het beantwoorden van die vragen. In een oud bos
kan hij voortgaan op de gegevens van zijn voorgangers.
Maar dit jonge bosgebied was ook in dit opzicht maagdelijk.
Als bosbeheerder weeg je de kwaliteiten van je bos op
een goudschaaltje. Je meet en je rekent. Je wikt en je
weegt, En na enkele jaren ligt daar dan dit gedeelte over
de blijvende opstand. Het geeft een beeld van de feitelijke toestand van de populieren- en wilgenopstanden
aan het begin van de nieuwe beheersperiode. In de
boswachterijen Dronten, Roggebotzand en Reve-Abbert zijn in de periode 1981/82 tlm 1983/84 alle opstanden ouder dan tien jaar boom voor boom gemeten en in
kaart gebracht, zodat hier letterlijk elke boom in de leeftijdsklasse 10-20 jaar en 20-30 jaar op papier staat Het
doel van deze uitzonderlijk gedetailleerde metingen is
tweeledig:
1 Het opstellen van een boomsgewijze planning van
dunning, onderplanten en eindkap van de desbetreffende opstanden, om - bij wijze van proef - de bosbouwkundige en bedrijfsmatige planning voor één houtsoortengroep tot in de finesses te kunnen vervolmaken.
2 Het verkrijgen van onwankelbare cijfers omtrent het
produktievermogen van de - op dit punt zo vaak omstreden - populier.
Met deze cijfers wordt de werkelijkheid voor elke opstand tot in detail weergegeven, onweerlegbaar en voor
jaren een prachtig uitgangspunt voor de planning. Het
was een heel werk om alle cijfers te verzamelen en te
verwerken; niettemin zijn ze in de korte tijd van beschikbaarheid zo bruikbaar gebleken, dat we dit monnikenwerk ook voor de boswachterij Spijk-Bremerberg willen
verrichten. Voor de laatstgenoemde boswachterij worden in dit artikel cijfers gehanteerd, die op de normale
wijze van meten van staand hout zijn verkregen (steek392

proefsgewijs). Van elke, per boom gemeten, opstand
werd voorts een opstand beoordeling gemaakt.
Uiteraard speelt de, met deze inventarisatie verkregen
kennis van de actuele situatie mét de beheerservaringen
van de afgelopen jaren een grote rol bij het hier geschetste totaalbeeld van populier en wilg.
Voor de vergelijking van groei en produktie heb ik de
opbrengsttabellen van De Dorschkamp uit 1983 voor
gedunde opstanden') en de opbrengsttabel van Faber
en Tiemens uit 1975 voor ongedunde opstanden gebruikt Doordat de meerderheid van de opstanden tenminste één keer gedund wordt, vormen de opbrengsttabellen voor 'Robusta' uit 1983 hèt referentiekader voor
het gehele bedrijf. Voor het district Dronten gelden de
opbrengstniveaus S=36 en S=32.'). S=40 slechts bij
uitzondering.
Om een inzicht te krijgen in het verloop van de groei
van verschillende klonen op lichte en op zwaardere
grond hebben we een aantal meetperken uitgezet in
opstanden van 'Oxford', 'Geneva', 'Androscoggin', 'Robusta' en 'Heidemij'. Vanaf 1974 werd elk jaar de dbh van
alle bomen en de hoogte van 10% van het stamtal in de
proefperken gemeten. De reeks meetcijfers geeft een
goed beeld van de groeiperiodiciteit van populier in het
district Dronten. Waar nodig komen zij bij de behandeling
van de groei ter sprake.
Vanaf 1985 worden bovendien van elke opstand,
waarin een dunning plaatsvindt, 10 bomen grondig gemeten; lengte en dikte spil hout en werkhout, alsmede de
lengtegroei van de afgelopen vier groeijaren.
Voor vergelijkingen van de groei heb ik 'Robusta' als
toetskloon gebruikt; hij is onze meest voorkomende cultivar en de kloon waarop de opbrengsttabellen zijn gebaseerd.
In het rapport zijn de oppervlakten vermeld van de
opstandsgroepen, die de cijfers leveren voor de beI) Populier modol19S3 opbrengsttabel voor Robusta (nieuw) met dunningon.
Versie 30/1/86 d~me1erwerkhout 10em.
dg!dt-b/)mlfham)= 0,110407 = A + 0,83319 = log (HXN/l00) + 2,44965.
Hooglegroei volgens Chapman Aichards.
2) De S-waarde is de maximaal bereikbare opperhoogte bij onbepaalde leeftijd,

uitgedrukt In meiers. 5=36 wil zeggen, dat de opstand ooit een opperhoogte bereikt
van 36 meter, De S-waarde is een kenmerk voor de kwaliteit van de groeiplaats voor
een bepaalde houtsoort

handeling van groei en produktie. In dit artikel zijn de
oppervlaktegegevens weggelaten; wie het interesseert
raadplege het rapport.
De dbh van de blijvende opstand werd met de boomklem gemeten; de dbh van de bomen, die bij een dunning
zijn weggenomen, met de boomvork. Uit een uitvoerige
steekproef bleek, dat het verschil tussen de meetresultaten (klem of vork) zo klein is, dat beide meetmethoden
in de praktijk naast elkaar gebruikt mogen worden.
Tenslotte zij vermeld, dat de volume-hoeveelheden
uitsluitend betrekking hebben op m"s werkhout; de
oogstbare massa hout afgetopt op 10 cm. De grondvlakbijgroei en de volumebijgroei in grafieken en tabellen zijn
per ha berekend. Bijvoorbeeld G 14.41 wil zeggen: 14.41
m' grondvlak per ha; MAl 9.82 betekent een gemiddelde
jaarlijkse aanwas van 9.82 m' per ha.
Tot een leeftijd van 27 jaar berusten de cijfers op
metingen; daarboven kwamen ze tot stand door extrapolatie met behulp van de opbrengsttabellen.
De lengtegroei

De lengtegroei is de betrouwbaarste maatstaf voor groei,
omdat zij uitsluitend door de ertelijke eigenschappen
van de boom en de kwaliteit van de groei plaats wordt
bepaald. In grafiek 1 is de lengtegroei van beide oudste
leeftijdsklassen van populier en wilg in het district Dronten weergegeven.

"

•

maar wijkt op oudere leeftijd meer af, hetgeen op alle
gronden het geval is.
De wilgen en de vier oude klonen ('Geirica', '8erotina',
'Keppels Glorie' en 'Marilandica') blijven ver onder
8=36, zelfs 8=32 wordt op wat oudere leeftijd niet bereikt. 'Heidemij' blijft op zand en zavel/klei iets onder
'Robusta'; vooral in gemengde opstanden, waar groeiplaats, leeftijd en opstandsbehandeling gelijk zijn, is dat
in het bos goed te zien.
De diktegroei

De diktegroei wordt bij populier en wilg sterk beïnvloed
door de standruimte. Een reële vergelijking van de diameteraanwas van onze opstanden met die in de opbrengsttabel is alleen op basis van grondvlakbijgroei
mogelijk. In grafiek 2 is de grondvlakbijgroei van gedunde opstanden met 4X4 muitgangsverband in het
district Dronten vergeleken met de tabel 8=36.
De dunningstijdstippen van eerste en tweede dunning
vallen nagenoeg gelijk; respectievelijk gemiddeld 14 en
18 jaar in werkelijkheid tegen 13 en 18 jaar in de tabel.
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Grafiek 2 Grondvlakbijgroei van gedunde opstanden mei
4X4 muitgangsverband .
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Grafiek 1 Lengtegroei van verschillende klonen vergeleken
met 8:::::36 voor 'Robusta'.

De grondvlakbijgroei is dus in de periode tussen 13 en
23 jaar ruim op het niveau van 8=36. Het grotere verschil tussen 18 en 23 jaar geeft een iets vertekend beeld
door de hoge volkomenheidsgraad van 1.1. In absolute
zin blijft de diktegroei op die leeftijd 106% van die in de
tabel.
De volumebijgroei

De vier balsems blijven iets onder 8=36 op een constant
niveau. 'Robusta' begint hoog - vrijwel tegen 8=36,

Met behulp van de meetcijfers is het mogelijk om de
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volume bijgroei en de gemiddelde en lopende jaarlijkse
aanwas over de afgelopen periode vastte stellen. Met de
opbrengsttabellen kan vervolgens een betrouwbare raming van de volumebijgroei over de gehele omloop tot
stand komen.
In de onderstaande grafiek is de volumebijgroei en de
gemiddelde en lopende jaarlijkse aanwas van gedunde
opstanden met 4X4 en 5X5 m plantverband van Robus-
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Grafiek 3 VolumebIjgroeivan gedunde opstanden met4X4 en
5X5 m plantverband.

ta weergegeven. Naar het huidige gebruik duid ik de
gemiddelde aanwas aan met MAl (mean manual increment) en de lopende aanwas met CAI (current annual
increment).')
De grafiek geeft een goed beeld van het verloop van de
volumebijgroei. De snelle culminatie van de CAI is typerend voor een snelgroeiende houtsoort. Door de
schermkap c.q. derde dunning op een leeftijd tussen 30
en 35 jaar daall de CAI nog slerker, terwijl de MAl,
ondanks de zeer forse dunningen op 14, 18 en 33 jaar
(telkens word1 ongeveer de helft van het stamtal weggenomen) een fraai, vlak verloop vertoont. Op 40-jarige
leeftijd is de CAI gedaald tOl 2-3 m' per jaar. Hel is
interessant, dat de hoogste volumebijgroei (MAI=CAI)
net na 30 jaar ligt; het optimale tijdstip voor een massaomloop ligt dus aanzienlijk later, dan algemeen wordt
aangenomen.
In de navolgende tabellen staat het verloop van de
opstandsontwikkeling van gedunde opstanden met 4X4
en 5X5 m plantverband in cijfers. In deze labellen heb
ik er rekening mee gehouden, dat na de periode van de
groolste groei - dus na t 22 - natuurlijke stertte voorkomt
in de opstand van gemiddeld 1,5% per jaar. Het teloorgaande hout is slecht van kwaliteit en de oogstkosten
zijn hoog.
Kort samengevat is de ontwikkeling van onze gedunde
opstanden met 4X4 men 5X5 m plantverband vergelijkbaar met hel niveau 5=36 in de opbrengsttabellen. De

Tabel 1
4X4m
1 14

N

dbh

570

19.14cm

G

hg

16.39 m'

16.50 m

Vdu

V

MAl

Vbl

84 <Ti'

3

43 m

CAI

6.00

m3

9.50 m'

9.11

m3

20.00 m'

10.68 m'
10.52 m'

17.75 m'
9.80 m3

m3

9.00 m'

1 e dunning 275 bomen

1 18

295

m2

20.60 m

123 m3

62 m3

122
127

2e dunning 124 bomen
171
32.83 cm
14.46 m'
156
38.00 cm
15.87 m2

23.80 m
26.80 m

133 m'
182 m3

61 <Ti'
133 m3
161 m'

132

3e dunning 18 bomen
129
43.50 cm 19.16m'

28.90 m

206 m'

27.11 cm

17.01

21 m'

schermkap c.q. 4e dunning 54 bomen
70
46.00 cm
11.63m'
29.90 m
48.20 cm
65
11.85 m2
30.60 m

I 35
140
5X5m

N

dbh

G

hg

I 13

372

20.58 cm

12.36 m2

15.40 m

I 18

la dunning 166 bomen
30.04 cm
14,59 m2
206

20.80 m

107

123
128
133

2e dunning 96 bomen
110
37.98 cm
102
43.00 cm
46.50 cm
95

24.70 m
27.30 m
28.90 m

116 m'
152 m'

140

.
12.46 m'
14.80 m'
16.12

3) Helaas vergal ik deze toelichting bij mijn vOfige verhaal.
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m2

schermkap c.q. 3e dunning 45 bomen
45
51.40 cm
9.33 m'
30.60 m

132 m'
m3

137

Vdu

V

m3

132

ml

137 <Ti'
Vbl
35 m3

63 ml

172

120

ml

9.82 m3
8.73 <Ti'

MAl

3.67

m3

1.37 <Ti'
CAI

m3

8040 m3

m3

7.50 m3

14.40 m'

116 m3
152 m3
91 m3

8.43 m'
8.21 m'
7.58 m'

11.80 <Ti'
7.20 m3
4,OOm 3

57

ml

10.30

4.85

81 m'
106 m3

106

m3

6,62

m3

2,14

m3

opstanden in het district Dronten blijven in hoogtegroei
achter - ongeveer op een gemiddelde van 5=32 en
5=36 in de tabellen op vergelijkbare leeftijd, terwijl het
stamgetal in werkelijkheid 8 tot 12% lager is dan in de
tabellen.
De betere diktegroei compenseert veel; de werkhoutvolumebijgroei is bij een omloop van 35 tot 40 jaar bij
plantverband 4X4 m vrijwel gelijk aan die van de tabel

5=36.
Bij 5X5 m plantverband is de MAl in werkelijkheid lager
dan in de tabel. Dat komt door een vroeger dunningsmoment met lagere dunningsopbrengsten.

Factoren van invloed op de groei
In de praktijk zijn dit de vier belangrijkste factoren, die de
groei van populier en wilg beïnvloeden:
1 de groeieigenschappen van de kloon;
2 de groeiplaats;
3 de standruimte;
4 de vitaliteit.
ad 1 De belangrijkste klonen in het populieren/wilgenareaal van het district Dronten vertonen betrekkelijk
kleine onderlinge groeiverschillen. Een uitzondering
geldt voor 'Dorskamp' en 'Flevo'. In het rapport staan de
groeicijfers van verschillende klonen per plantafstand en
voor het gehele bedrijf.
Tabel 2 geeft een verkorte weergave.
De groei prestaties van populier en wilg - gerelateerd
aan 'Robusta' (100) zijn vermeld in tabel 2.
Tabel 2

Robusta
Flevo

Dors kamp
Androscoggin
Oxford
Geneva
Rochester
Wilg
Heidemij

dbh

hg

g

Vbl

V du

100
121
144
107
109
107
105
100
98

100
102
110
105
104
94
104
93
97

100
138
102
115
114
112
88
97
97

100
144
114
109
117
103
91
97
94

100
235
247
119
105
105
116
97
94

'Flevo' en 'Dorskamp' vertonen een uitstekende jeugdgroei en leveren een hoge dunningsopbrengst. Op wat
oudere leeftijd blijft de diktegroei ver boven die van 'Robusta' (en alle andere klonen). Helaas is die hoge produktie in de jeugd hun enige wapenfeit; alle opstanden,
die in deze vergelijking werden betrokken. zijn inmiddels
wegens stam- en topbreuk geveld.
De overige cijfers spreken voor zich. 'Androscoggin'
en 'Oxford' zijn veruit de beste van de blijvende klonen,
hoewel de "totaalscore" van 'Rochester' door een laag
stamtal in de blijvende opstand en daarmee gepaard
gaande te lage volumeproduktie in verhouding tot dikte-

en hoogtegroei een wat vertekend beeld geeft. 'Geneva'
valt na een goede jeugdgroei vooral in hoogtegroei
terug; oorzaak onbekend.
'Heidemij' en wilg presteren iets minderdan 'Robusta·.

Zeer interessant zijn de rangorden van de verschillende klonen op de bodemtypen zand en zavel/lichte
klei. Daarbij valt vooral het relatief grote verschil tussen
de balsems en de zwarte populieren op zandgrond op.
Op zavel en klei is dat verschil aanzienlijk kleiner. Hoewel de groei van de balsems op zavel en Iklei in absolute
zin beter is dan op zand zijn zij kennelijk op de lichtere
gronden meer op hun plaats dan de Aigeiros-klonen. De
cijfers vormen het totaal van de verhoudingsgetallen van
de dbh, hg, G, volumeblijvende opstand en volumedunningen.
Tabel 3

Robusla
Heidemij
Geneva
Oxford
Androscoggin
Wilg

zand

zavel

100
96
113
115
112
92

100
89
102
108
111
103

ad 2 De bodem is belangrijk voor de groei van het bos.
In het hoofdstuk over de groeiplaats heb ik de karakteristieken van bodem en klimaat van ons gebied beschreven. Daarbij heb ik vermeld - en het zij hier nog
maar eens herhaald - dat de goede landbouwkundige
kwaliteiten van de zavel- en kleigronden hoge verwachtingen opriepen van de groei van loofbos en in het bijzonder van populier en wilg. Het district Dronten, waar
beide houtsoorten op een breed scala van bodemtypen
voorkomen, biedt een uitgelezen mogelijkheid om het
groeipotentieel van de verschillende gronden te vergeliJken. Temeer daar het gebruik van klonen de variatie als
gevolg van genetische verschillen tot een minimum beperkt.
Voor de vergelijking van de groei van populier en wilg
op verschillende gronden is de hoogtegroei de belangrijkste graadmeter. Deze is onafhankelijk van plantafstand of opstandsbehandeling en wordt uitsluitend bepaald door de erfelijke eigenschappen van de bomen en
de hoedanigheden van de groeiplaats.
In vergelijkbare opstanden (dezelfde kloon, dezelfde
plantafstand, dezelfde leeftijd) blijkt het potentieel van de
groeiplaats ook uit de diktegroei, de volumebijgroei en
de dunningsopbrengsten. De hoogtegroei is dus niet
alleen maatgevend.
De populieren in het district Dronten zijn gemiddeld dikker en iets korter dan het groeiniveau 5=36. Door het
vroegere dunningstijdstip is de dbh en staande voorraad
van de blijvende opstand hoger en zijn de dunningsopbrengsten lager. De MAl is vrijwel gelijk (in de opbrengst-
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Tabel 4 Groei en produktie van 'Robusta' in bosverband op de hoofdbodemtypen zand en zavel.
zand

• N 92 - 81.76 ha 4 X 4 m
S=364X4m
-2.15 ha8 X8 m
S=348X8m
• 065-98.82ha4X4m
S=344X4m
-44.62ha5X5m
8=365X5m
- 4.47 ha 6 X 8 m
8=346X8m

dbh

hg

G

Vbl

33.90
33.40
37.21
37.60
31.96
29.60
38.19
34.00
39.55
36.93

25.20
26.50
25.40
25.60
24.40
24.40
26.00
25.80
24.80
25.60

14.41
13.66
16.68
17.31
12.75
10.87
12.37
9.09
11.67
13.80

141
142
143
168
120
106
122
91
116
135

34.04
32.09
8=34.4

25.00
25.44
8 =39.9

13.26
11.62
8=38.3

128
117
8=38.3

36.24
30.80
33.20
33.15
39.60
37.700

24.40
25.00
25.10
24.70
25.30
25.70

15.88
11.61
13.50
13.47
18.09
17.41

148
114
137
117
172
172

20.7

35.41
33.77
8 = 39.4

25.00
25.00
8=37.6

15.13
14.05
8=40.5

148
130
8=42.8

22.5

34.47
32.65
8 =38.0

25.00
25.30
8=35.6

13.89
12.43
8=40.3

135
121
8 = 40.1

24
25
23
23
23

totaal 231.82 ha
8 = 35 (gem. 4 X 4.5 mi
totaal 8 = 34.8

23.4

• Q58- 23.90 ha4X 4 m
8=364X4m
- 61.65 ha 4 X 8 m
8=385X6m
-28.02ha8X8m
8=388X8m

22

totaal 113.57 ha
8 = 37.6 (gem. 4 X 8 mi
8 = 38.4 totaal
zand en zavel 345.39 ha
8=36
totaal 8 = 36.1

8 = 37.1

20
21

tabellen wordt gedund bij G3 15.001.
Voor het geheel van groei en produktie zijn de zavel!
kleigronden de beste bodems voor populier. Het optimum in Dronten ligt op de lichte en zware zavelgronden,
waar dikte-, hoogte- en volumebijgroei op 8=38 liggen.
Je kunt de 8-waarde per hoofdbodemtype uitdrukken
in een rekenkundig totaal van de 8-waarden van dbh, hg,
G, staande voorraad, dunningsopbrengsten en de gem.
jaarlijkse aanwas - dus alle voor de teelt relevante gegevens. De 8-waarde van Robusta op zand is 8=34.8
en op zavel 8=38.4; tussen zand en zavel zit dus een
verschil dat vrijwel gelijk is aan dat tussen twee opeenvolgende 8-waarden.
Bij de jongere opstanden is het verschil tussen zand en
zavel hetzeHde:
'Robusta' zand 48.23 ha t 16 N 249 dbh 25.30 hg19.10
G 10.61 Vb1 82 MAl 5.12 8=33.4
'Robusta' zavel 53.03 ha t 16 N 236 dbh 27.50 hg 19.69
G 14.01 Vb1 108 MAl 6.75 8=37.4
ad 3 De invloed van het weer op de boomgroei is
onmiskenbaar; elke bosbouwer kent het verschijnsel
van goede en slechte groeijaren. Uit de cijfers van onze
• N 92 - bedrijfsaanduiding voor de boswachterij Roggebotzand.
• 0 65 - idem voor de boswachterij Reve-Abbert.
* Q 58 - idem voor de boswachterij Spijk-Bremerberg.
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District Dronten

- 783 ha

vanaf 1958 "N 92"

Reve-Abbert - 736 ha

vanaf 1959 "0 65"

Spijk-Bremerberg - 1041 ha
Dronten - 636 ha

vanaf 1962 "Q 58"

vanaf 1968 "K 65"

o
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jaarlijks gemeten proefperken en de proefmetingen van
de liggende stam in de dunningsvakken blijken aanzienlijke verschillen tussen de hoogte- en diktegroei per jaar.
Wàt de belangrijkste factoren bij de invloed van het weer
op de groei zijn, kan ik niet uit de eigen meetcijfers en
weergegevens afleiden. Nu is het precieze verloop van
de groei in relatie met het weer alleen onder strenge
proefveldcondities te meten. Uit de literatuur (Kramer en
Kozlowski, Mitscherlich, Went) is bekend, dat de dagtemperatuur en vooral het verschil tussen dag- en nachttemperatuur grote invloed heeft op de lengtegroei van
bomen. Om dit vast te stellen moet je van dag tot dag en
van uur tot uur temperatuurmetingen en tegelijkertijd
waarnerriingen van de groei verrichten.
Is de lengtegroei aan de veranderingen van de topscheut nog redelijk te volgen, bij de diktegroei is dit veel
lastiger door de frequente veranderingen in dagtemperatuur en de minieme uitzettingen en inkrimpingen van
de stam als gevolg van een materiaal-technische reactie
op de temperatuur, die de exacte meting van de diktegroei beïnvloeden.
De eigen metingen zijn dan ook veel te grof om de
invloed van de verschillende klimaatsfactoren te onderkennen. Noch bij de weergegevens per maand, noch bij
die van de (hoofd)vegetatieperiode en de neerslagcijfers
per jaar is sprake van een significante overeenkomst bij
de jaarlijkse lengte- en diktegroei. Het zou toch wel
gewenst zijn, wat meer te weten over de invloed van de
verschillende weers- en klimaatslactoren, dan de constatering achteraf, dat het jaar goed ol slecht was. Wellicht een interessant onderwerp voor groeiplaatsonderzoek. In de navolgende tabel staan de jaarlijkse
meetgevens (dbh en hg) van de eigen meetproefperken
uitgezet tegen de neerslag, temperatuur en uren zonneschijn in de periode 1974 tlm 1984. Om de groeiperiodiciteit uit te sluiten heb ik per proefveldjaargang de dikteen hoogtegroei gerelateerd aan de overeenkomstige
leeftijd in de tabel S=36. De percentages van de weergegevens zijn percentages van de gemiddelden van de
perioden 1974 tlm 1984 (tabel 5).
Tabel 5 Relatieve weergegevens en groeicijfers voor meet·

proelperken 1974-1985.
jaar

1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
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neerslag

127
123
87
100
109
112
106
93
54
77

113

temp.

96
105
106
100
98
97
96
97
106
105
96

uren zonneschijn

lengte-

dikte-

groei

groei

78
95
112
92
97
97
93
88
128
115
104

76
61
107
130
113
73
82
65
79
78
74

76
96
125
140
77
106
68
98
100
91
125

Uit de tabel blijkt geen enkele overeenkomst tussen
neerslagsom, temperatuur en uren zonneschijn en de
groei. Het totaal van 682 meetbomen, verdeeld over 5
klonen en twee hoofdbodemtypen zou ruim voldoende
moeten zijn om een relatie aan te kunnen geven. Daarvan is echter geen sprake.
De invloed van het klimaat is nog moeilijker meetbaar
dan de invloed van het weer van jaar tot jaar. Alleen de
invloed van de wind op de hoogtegroei is overduidelijk.
Bomen, die aan de wind zijn geëxponeerd, zoals in bosranden en wegstrookbeplantingen, zijn op 20- tot 25jarige leeftijd anderhalf tot drie meter lager dan even
oude, meer beschutgelegen bomen van dezelfde leeftijd
op dezelfde grond. Voorts is de invloed van het weer niet
los te zien van de bodem. Een sprekend voorbeeld zag
ik in de warme, droge julimaand van 1983 op N 47b
'Robusta' van plantjaar 1960. (Boswachterij Roggebotzand)
Op de iets vochtiger 12 m akkers stonden de bomen
normaal in blad, terwijl zij op de aangrenzende 16 m
akkers (iets droger, iets minder lutum) een uitgesproken
ijle bladstand vertoonden. Overigens was het ook een
staaltje van inrichtingskunst om op een dergelijk homogeen profiel de precieze grens van de greppelafstand zo
nauwkeurig te kiezen.
ad 4 De vitaliteit van de blijvende opstand is ten slotte
bepalend voor het uiteindelijke verloop van de groei en
de levensduur van de opstand. De vitaliteit is geen op
zichzelf staand gegeven, maar de resultante van groeiplaats, groei-eigenschappen, opstandbehandeling en
ziekten en plagen.
Voor het "algemeen welbevinden" van de opstand zijn
in de eerste instantie een ongestoorde vochtvoorziening
en een behoorlijke standruimte noodzakelijk. Het eerste
is in de polderbossen vrijwel altijd het geval.
Vanaf de leeftijd van circa 28 jaar begint de voorlopige
eindafstand van 8X8 m te krap worden voorde lichthoutsoorten populier en wilg. Ook de smalkranige 'Robusta'
en 'Heidemij' komen langzamerhand licht tekort bij een
hoogte vanaf 26 m en op. Dit blijkt uit een sterke toename
van dood hout onderin de kroon en een matige bladbezetting en soms vroege bladval aan de onderste helft van
de levende kroon. Voor een goede voortgang van de
diktegroei zal een derde dunning noodzakelijk zijn, naar
ik verwacht bij een gemiddelde hoogte van 28 m. In de
opstanden, die onderplant worden, zal het scherm op
27-33 jarige leeftijd gelicht worden, waarna de blijvende
opstand op een eindverband van 8X16 in rechthoeksverband de slotfase ingaat In de opstanden, die niet
onderplant worden, kan de derde dunning in elke rij
plaatsvinden, waardoor een, qua verdeling wat gunstiger, alternerend rechthoeksverband van 8X16 m overblijft. In de opstanden met een verband van 1OX1 0 m,
waarvan de vitaliteit op 25-28 jarige leeftijd nog uitstekend is, zal een derde dunning later plaatsvinden, bij een

Tabel 6

Groeiverloop van de blijvende opstand-plantverband 4 X 4 m

afd.

N 44b
c
d

e
N 479
N 51c
N 63d
N 77c
P 91c

kloon

t1

dbh

Robusta
Heidemij
Heidemij
Robust.
Robust.
Robust.
Robust.
Robusta
wilg

23
23
26
26
25
26
25
25
24

29.70
31.40
33.50
36.50
38.60
37.20
35.40
36.90
35.20

25

35.20

gemiddeld

h9
24.20
23.30
24.70
25.50
27.00
27.80
25.50
25.60
21.70

t2

dbh

26
26
29
29
27
28
27
27
28

33.50
34.30
35.60
38.80
41.10
39.20
37.40
38.10
39.90

25.20
S =33.5

27

37.00

hoogte van 30 m en op.
Een goede methode om de vitaliteit te beoordelen
(naast de toch altijd wat subjectieve opstandsbeoordelingen) is de voortgang van de groei regelmatig te meten
en deze gegevens te vergelijken met die van de overeenkomstige boniteit. In een aantal opstanden is dat
gebeurd; de meetcijfers staan in tabel 6.')
Uit deze meetcijfers blijkt, dat de diktegroei van deze
opstanden relatief iets terugloopt, terwijl de hoogtegroei
op hetzelfde peil blijft. De meetcijfers zijn bijzonder waardevol, omdat het in beide meettijdstippen precies dezelfde bomen betrof.
Door de per boom vastgelegde meetcijfers geeft deze
methode van controle een uitstekend beeld van het
groeiverloop.
In alle opstanden zal op 28- tot 33-jarige leeftijd nog
één dunning plaatsvinden - hetzij als scherm kap, hetzij
als dunning uitgevoerd. Het voorlopige eindverband van
8X8 m, maar ook 1OX1 0 m zijn te nauw om onze populieren en wilgen in een lange omloop vitaal te kunnen
houden.
ad 5 De invloed van de standruimte op de diktegroei
en de volume-aanwas van de individuele boom is bij
populier en wilg opvallend groot. In alle opstanden zijn
de randbomen gemiddeld 15 tot 20% dikker dan de
bomen in de opstand; door de geringe hoogte als gevolg
van de winddruk is hun H/D-verhouding veel lager dan
in de rest van de opstand. Randbomen zijn in alle opstanden relatief kort, taps en dik. Zelfs in opstanden die
uit slechts drie rijen bestaan is het verschil in hoogte en

h9
25.60
24.50
26.00
27.50
28.50
29.00
26.70
26.80
23.30
26.20
S = 33.5

gem. bijgroei per jaar:
dbh in cm hg in m

1.26
0.97
0.70
0.95
1.25
1.00
1.00
0.60
1.19

0.50
0.40
0.40
0.50
0.50
0.60
0.60
0.60
0.40

0.98

0.50

dikte van de twee buitenste rijen met de middelste rij
opvallend groot.
Voor de diameterontwikkeling in de opstand zijn het
plantverband en het dunningsregime bepalend. In het
hele bedrijf blijkt een wijder plantverband bij alle klonen
en op alle gronden blijvend een zwaardere diameter ten
gevolge te hebben. In tabel 7 is de gemiddelde diameter
per plantafstand weergegeven voor de blijvende opstand.
Opvallend is het grote verschil tussen de plantafstand
4X4 m en de overige plantverbanden. Deze laatste vertonen weinig onderlinge verschillen. Aangezien dit
staatje het hele bedrijf betreft - dus alle klonen en alle
bodemtypen - spelen meerdere factoren dan alleen de
standruimte een rol bij de diameterontwikkeling.
Daarom vinden we wellicht de aardigste voorbeelden
van de invloed van de standruimte op de diktegroei in
enkele opstanden van de boswachterij Reve-Abbert,
waarin - tengevolge van een verschil in akkerbreedte zowel de plantafstand 4X4 m (op 12 m akkers) als 5X5
m (op 10 m akkers) voorkomt. Kloon, bodem en opstandsbehandeling zijn precies hetzelfde; omdat we ook
nieuwsgierig waren naar de ontwikkeling, hebben we
vanaf de eerste dunning de meetcijfers uit beide opstandsgedeelten apart opgenomen. In tabel 8 zijn ze
weergegeven. (p. 400)
Het verschil tussen 4X4 m en 5X5 m is hier kleiner dan
in het gehele bedrijf. Dit komt omdat de beide opstandsgedeelten op deze kleihoudende zandgrond ruim 5=36
halen, in tegenstelling tot de 4X4 opstanden in het hele

Tabel 7 Plantafstand en diktegroei in alle opstanden in het district

.) N = boswachterij Roggebotzand
P = boswachterij Reve-Abbcrt

Opp.

pl.a.

N

Leeftijd

dbh

Verhouding G

394.38 ha
74.52 ha
302.17 ha
114.83 ha

4X4m
5X5m
4X8m
8X8m

160
112
159
141

23 jr
23 jr
23 jr
23jr

32.70 cm
38.50 cm
38.90 cm
39.29 cm

100
118
119
120

Verhouding

13.43 100
13.03 97
18.89 141
17.37 129

N.B. de diameters zijn berekend door extrapolatie van die bij de werkelijke leeftijd;
aangezien deze varieert van 18 tot 23 jaar is de oudste leeftijd als vergelijking gekozen.
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TabeiS
Plantarstand 4 X 4 m

Plantafstand 5 X 5 m

leeftijd

stand

N

dbh

G

12jrledunning
18jr2edunning
23 jr blijvende 0

4X4m

55.

14.99 cm 2

4X8m

295
160

18.49 cm
26.22 cm
35.64 cm

8XSm

15.92 cm 2

16.13cm 2

district, waarin S=34 geldt.
Beter dan uit de cijfers zie je het verschil tussen de
twee plantafstanden en de daaruit voortkomende standruimte in de blijvende opstand in het bos zelf. De vitaliteit
en algemeen voorkomen van de 1OXI 0 mopstanden
zijn beter dan die van de op 8X8 m staande opstanden
(zie ook ad 4).
Naast een goede vochtvoorziening en een behoorlijke
standruimte is de weerstand tegen ziekten en plagen
bepalend voor de vitaliteit van de blijvende opstand.
Volgens de heersende opvattingen in ons vak zijn ziekten en plagen merendeels secundair, d.W.Z. dat een
insektenplaag of aantasting door micro-organismen
meestal volgen op een verzwakking van de opstand
door abiotische oorzaken.
Wat kunnen we nu verwachten bij de oudere opstanden
van populier en wilg? Het verleden heeft ons op pijnlijke'
wijze één van de grote bezwaren van klonale teelt getoond: één boom ziek = alle bomen ziek. Bladziekten en
satijnvlinder veroorzaakten een voortijdig einde van
bijnaéénderde van ons oorspronkelijk populierenareaal.
De huidige opstanden leken gespaard voor dergelijke
aantastingen, althans voor de desastreuze gevolgen,
hoewel paniekverhalen over massale sterfte in Belgische Robusta's als gevolg van roest de afgelopen paar
jaar onrust in de Nederlandse teelt en in de inlandse
populierenhoutmarkt veroorzaakten.
Het grootste gevaar, dat onze populieren- en wilgenteelt nu bedreigt is het verschijnsel top- en stambreuk.
Bij de behandeling van de reacties op de tweede dunning heb ik al vermeld, dat topbreuk in pas gedunde
opstanden van 15 tot 20 jaar oud op de zwaardere
gronden sterk toenam. In enkele gevallen zijn hele opstandsgedeelten door nazomerstormen vernield. Het is
opvallend, dat deze windbreukgevoeligheid de laatste
jaren zo sterk is toegenomen. Vóór 1980 was windbreuk
na de dunning op alle gronden een zeldzaamheid.
Thans is het bijna regel, dat op willekeurige plaatsen
enkele of kleinere en grotere groepen bomen in elke pas
gedunde opstand op zavel en klei afbreken of ombuigen.
Even opvallend is het schadebeeld. Windworp door
ontworteling komt zelfs op de plaatgronden zelden voor.
De schade bestaat uit het afbreken van de stam op 2 tot
8 meter of het uitbreken van de top enlof het bovenste
gedeelte van de kroon. Soms breken de bomen niet af,
maar buigen zij zo sterk door, dat herstel onmogelijk is.
Hoewel top- en stambreuk in de meeste opstanden
wel enige schade veroorzaakt, bestaat er een duidelijk
verschil in gevoeligheid per kloon: In 'Dorskamp', 'Flevo'
400

~""d

N

dbh

G

5X Sm
5X lOm

374
20B

20.77 cm
30.54 cm

15.23

IOX lOm

112

39.01 cm

13.37 m2

12.77m2

m2

en de sterk verwante no. 924 is het gevaar voor top- en
stambreuk extreem grool Ook 'Robusta', 'Geirica', 'Androscoggin' en 'Rochester' zijn zeer gevoelig. In 'Oxford',
'Heide mij' en in de wilgen kwam tot dusver weinig topen stambreuk voor.
De werkelijke oorzaak van het verschijnsel top- en
stambreuk is nog niet wetenschappelijk onderzocht. Uit
eigen onderzoek van afgebroken stamgedeelten en
waarnemingen in beschadigde opstanden trek ik de
voorlopige conclusie dat strenge wintervorst de primaire
en infecties door schimmels de secundaire oorzaak is
van top- en stambreuk. De wind is dus niet de primaire,
maar tertiaire oorzaak. Mijn theorie is als volgt.
Bij strenge wintervorst '5 nachts en helder vriezend
weer overdag springt de bast van vorstgevoelige bomen
op één of meerdere plaatsen open ten gevolge van de
dagelijkse temperatuurschommelingen aan de buitenzijde van de stam. Het zelfde, dat ook bij het ontstaan van
vorstscheuren onder aan de stam gebeurt. De vorstschade, die uiteindelijk tot stambreuk leidt, komt hoger in
de stam en altijd aan de oostzijde voor. In de scheuren

in de bast en buitenste lagen spinthout vindt infectie
plaats van schimmels, die stamrot veroorzaken. Westerdijk noemt in de eerste uitgave van het Populierenhandboek (1940) vooral soorten van het geslacht Fomes als
beschadigers van levend populierenhout. Rondom de
aangetaste plaats verkleurt het hout eerst in allerlei tinten
van grijsbruin, blauwgrijs tot roestbruin en het vertoont
op dwarsdoorsnede een vlekkerige patroon, dat vanuit
de oostkant van de stam uitwaaiert naar kern en spint
aan de overzijde. In een later stadium, vlak voor de breuk
is het hout wit gekleurd, volkomen verdroogd en vaak
losringig met vrijwel dezelfde structuur als fijnsparhout,
dat door stamrot is aangetast (ook Fomes). In het vermolmde hout zijn kleine roestbruine vlekken op de jaarringgrenzen te zien.
Eén flinke storm blijkt dan voldoende om de boom op
die zwakke plek af te breken. Naarmate de aantasting
meer door gezond spinthout is overgroeid, is het beeld
van de gebroken stam dramatischer; soms lijkt het alsof
de boom voor de breuk werd getordeerd en daarna als
het ware afgescheurd. In bomen, waar de schimmelaantasting heviger voortgewoekerd is, lijkt het breukvlak
inderdaad meer op een breukvlak en niet op een af- en
uitgescheurde stam.
Uit het feit, dat top- en stambreuk meer op de zwaardere dan op de zandgronden voorkomt, mag worden
afgeleid, dat het risico bij het gevolg van de teelt op die
gronden extra groot is. Of de verhoogde gevoeligheid op
zavel en klei een gevolg is van een minder stevige
houtstructuur of een hoger vochtgehalte van bast en
spinthout laat zich tot dusver slechts raden.
Als mijn theorie klopt, kunnen we ons niet tegen het
verschijnsel top- en stambreuk wapenen. Niet dunnen,
om zo de schade te beperken heeft weinig zin, omdat de
verzwakking in het hout voorkomt en alleen door de
dunning openbaar wordt gemaakt. Gezonde populieren
en wilgen zijn uitstekend in staat om de verhoogde windinvloed na de dunning te weerstaan. Ook in opstanden,
die al jaren op 8X8 m of 1OX1 0 m staan komt stambreuk
op willekeurige plaatsen in de opstand voor.
Wel kunnen we het risico beperken, door niet meer in
de nazomer op de zwaardere gronden te dunnen (zoals
tot dusver gebeurde om insparing bij de houtuitsleep te
voorkomen), maar in de winter, als het zeil gestreken is.
Breuk van al zwaar aangetaste bomen wordt daarmee
niet voorkomen, wel het doorbuigen van bomen in blad
in de volle wind.
'Dorskamp' gaat in de periode tussen 15 en 20 jaar op
alle standplaatsen vrijwel geheel te gronde als gevolg
van stam- en topbreuk, vermoedelijk is hier niet Fomes,
maar honingzwam de beschadiger. Het verval van een
eens gezonde Dorskamp opstand gaat zeer snel. In de
aangetaste bomen sterft het cambium plaatselijk af
waarna de bast in grote lappen afschilfert. De boom
verliest zijn blad vroeger in de nazomer en komt jaar na

jaar ijler in blad. Veel takken sterven af, de top breekt uit
en vaak knapt de boom in het midden. De meeste opstanden bieden dan in korte tijd zo'n treurige aanblik, dat
bijna alle Dorskampen, met de sterk verwante 'Flevo' en
no. 924, die hier in nauwelijks mindere mate van te lijden
hebben, inmiddels zijn geveld en vervangen door ander
loofhout en populier. Op 0 58d wordt een gedeelte van
de opstand als "Dorskampreservaat" bewaard om het
verloop van dit vroege aftakelingsproces te kunnen volgen.
'Geneva' lijdt aan een tot dusver onverklaarbare terugval in groei, beginnend op circa 15-jarige leeftijd met
een dieptepunt rond 18 tot 20 jaar. De bomen staan
vrijwel stil in groei. De kronen krijgen een bossig uiterlijk
met vele dode takjes en twijgen en verdikkingen op de
gesteltakken, waar de bast in vellen vanaf schilfert. Er zit
alleen nog blad aan de takeinden. Na jaren kwakkelen
vertonen de aangetaste opstanden een heel geleidelijk,
maar onmiskenbaar herstel; de derde en laatste groeiperiode zal leren, of dat herstel zich voortzet.
AI met al brengt de voortgang van de teelt, zeker met
de gekozen lange omloop (zie hierna). duidelijke risico's
met zich mee. Het is niet onmogelijk, dat schade door
top- en stambreuk de levensduur van een aantal opstanden aanzienlijk zal bekorten, zoals tot dusver al op zo'n
ruim 90 ha is gebeurd. In het hele bedrijf houd ik rekening
met een gemiddeld verlies van 1 tot 1,5% per jaar als
gevolg van stambreuk of andere oorzaken; een voortzetting van natuurlijke uitval zoals die vanaf de aanleg tot
nu heeft plaatsgevonden. De tijd zal ons leren of die
aanname reëel is.
Het is gewenst, nader onderzoek te verrichten naar de
oorzaak van top- en stambreuk. Is mijn theorie juist, dan
is er weinig verweer mogelijk, maar wellicht brengt nader
onderzoek een andere oorzaak dan de reeks - wintervorst, schimmelinfectie, stam rot, windbreuk - aan het
licht, waartegen mogelijk wel maatregelen te nemen zijn.
De toekomst
De hamvraag is natuurlijk: wat kunnen we in de komende
twintig jaar van ons areaal populier en wilg verwachten?
De oudste leeftijdsklasse is ruimschoots over de helft
van een lang populierenleven en de middelste leeftijdsgroep nadert de middellange leeftijd. Voor het populierenbedrijf heb ik gekozen voor een lange omloop. Om
twee redenen: de bosbouwkundige en immateriële
waarde van "oud bos" en om een betere spreiding van
kap en verjonging in tijd en ruimte te bewerkstelligen. Nu
is de actuele situatie van het areaal populier en wilg in
het district Dronten als volgt:
• 725.80 ha, leeftijdsklasse 20-30 jaar, is in de eindfase
aangekomen en zal in de komende twintig jaar worden
verjongd.
• 227.93 ha, leeftijdsklasse 10-20 jaar, is in dunnings401

fase en zal, met uitzondering van een aantal voortijdig te
vellen opstanden (Dorskamp, Flevo), na 2000 de verjongingsfase bereiken.
• 63.56 ha, leeftijdsklasse 0-10 jaar is in de jeugdfase
en zal in de komende beheersperiode de dunningsfase
bereiken.
Bij de behandeling van de toekomst van populier en wilg
in het district Dronten gaat het om twee belangrijke vragen:
1 wat kunnen we verwachten van het huidige areaal
populier en wilg;
2 is het gewenst om, na deze generatie, door te gaan
met de teelt van die twee soorten.
In het rapport ben ik uitvoerig op vraag 1 - de verwachting van de verschillende klonen - ingegaan. Dat voert
hier te ver. Wie geïnteresseerd is leze het rapport. De
behandeling van vraag 2 leent zich meer voor dit tijdschrift. Het antwoord luidt om drie redenen ontkennend:
a het produktievermogen van de groei plaats wordt
door populier/wilg onvoldoende benut.
been going-concern van populier en wilg heeft in een
bosgebied in opbouw grote bosbouwkundige bezwaren.
c de teeltrisico's zijn aanzienlijk groter, nu het bos ouder wordt, dan we ooit hebben voorzien.

Ad a

Uit de vele meetcijfers is gebleken, dat populier
en wilg in Dronten een, op zich heel redelijk produktieniveau van gemiddeld S=35 breikten. Op het tijdstip van
meten - 20 jaar - is de actuele MAl gemiddeld 8,.73 m';
bij een gemiddelde omloop van 40 jaar wordt gemiddeld
335 m'per ha geproduceerd. Over de hele omloop is de
MAl derhalve 8.37 m'.
Van de totale produktie per ha valt ruim 200 m' in het
sortiment zaaghout (prijs op stam van f 43,- per m') en
135 m' in de categorie papierhout (prijs op stam van
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36,- per m'l. De papierhoutprijzen zijn ver ontoereikend voor een rendabele teelt en gezien de koppeling
aan de wereldmarktprijzen is voorlopiug weinig verbetering te verwachten. Zonder gerichte marketing zal de
prijs voor het zaaghout ook niet voldoende aantrekken
om de teelt van zwaar populieren- en wilgenhout aantrekkelijk te maken.
Weer uit de maatcijfers, nu van andere boomsoorten
in het district Dronten blijkt, dat op gronden, waar o.m.
populier en wilg groei~ de teelt van ander loofhout en
naaldhout perspectieven biedt voor een eerste en
tweede boniteit met de afmetingen van zwaar zaaghout.
Op termijn bezien mag kwantitatieve en gelijkblijvende of
hogere produktie worden verwacht voor het zware loofhout en naaldhout, waarvoor aanzienlijk betere prijzen
betaald worden dan voor populieren- en wilgenhout van
dezelfde afmetingen. Ter illustratie dient tabel 9.
De cijfers zijn afkomstig van Nederlandse opbrengsltabellen voor populier en naaldhout en Deense en Duitse
tabellen voor overig naaldhout. De produktieklassen
voor de drie houtsoortengroepen zijn gemeten gemiddelden van een groot aantal opstanden in het district
Dronten.

ad b De teelt van meerdere generaties populier en
wilg stuit in een bosgebied in wording op twee belangrijke bosbouwkundige bezwaren, namelijk frequente
kaalslag en gebrek aan pluriformiteit en selectiemogelijkheid.
Een van de belangrijkste doelstellingen in de opbouwfase van het bos is het streven naar een bosbodem en
een bosklimaat; een groeiplaats met een humeuze, biologische actieve bodem in prima structuur met een uitgebalanceerde waterhuishouding, een milde kruidenvegetatie en een microklimaat, waarin de wind wordt

Tabel 9

Produktie en waarde sortiment van drie houtsoortengroepen.
omloop

MAl

zaaghout

papier/vezel

40 jaar 8.37 60% f 215,- 40% waarde f 120,120 iaar 7.90 65% f 460.- 35% waarde f 83,naaldhoul (sparl 70 iaar 13.30 45% f 300.- 55% waarde f 235,-

populier en wilg
ander loofhout

getemperd. de temperatuuruitersten afgevlakt, de luchtvochtigheid verhoogd en de verdamping verminderd ten
opzichte van het omringende vrije veld. De waarde van
zo'n groeiplaats is voor bijna alle houtsoorten evident;
elke bosbouwer zal er in een jong bos naar streven om
die situatie zo snel mogelijk te bereiken en vast te houden onder andere door kleinschalige verjonging met
gebruik van scherm-, zoom- of coulissenkap, groepenverjonging etc. Populier en wilg zijn bij uitstek geschikt
om snel een bosbodem en bosmicroklimaat tot stand te
brengen, maar zij kunnen voor een continue bedrijf niet
anders dan door kaalslag met een minimale randstelling
en met vlaktegewijze, gelijkjarige herplant worden verjongd.
In één keer wordt daarmee het microklimaat teniet
gedaan, de waterhuishouding verstoord en de humusvoorraad versneld afgebroken. De veronkruiding neemt
sterk toe en de bodemstructuur "holt" achteruit. Kortom,
datgene, wat in 30 tot 40 jaar is opgebouwd, gaat in korte
tijd te gronde en de bosbouwer kan alleen met een
volgende pioniergeneratie opnieuw beginnen. Voor de
ontwikkeling van bos en groeiplaats is één volle generatie populier en wilg even onmisbaar als opeenvolgende generaties van deze boomsoorten om die reden
ongewenst zijn. Gelukkig zijn beide soorten door hun
ruime en regelmatige eindverband en veel licht doorlatende kronendak bij uitstek geschikt als scherm voor een
tweede generatie loofhout of naaldhout.
Een tweede bosbouwkundig bezwaar tegen de teelt
van populier en wilg is het gebrek aan pluriformiteit en
selectiemogelijkheid.
Zeker in een jong bosgebied zijn de mogelijkheden en
onmogelijkheden van de groeiplaats slechts ten dele
bekend en bovendien aan voortdurende verandering
onderhevig door de ontwikkeling in de tijd.
De reacties van de boomsoorten, rassen en herkomsten op de eigenaardigheden van de groeiplaats vormen
minstens evenzovele verrassingen als "Aha-Erlebnissen" voor de beheerder. Natuurlijke selectie geldt zowel
voor populaties als klonen, alleen met dit verschil, dat
natuur en beheerder in het eerste geval ruim voldoende
pluriformiteit aantreffen om te kunnen selecteren. In het
tweede geval zijn er maar twee mogelijkheden voor de
gehele opstand; leven of sneven.
AI eerder heb ik de smalle genetische basis van ons
populieren- en wilgen bestand een enorm risico voor de

produktie
massa
waarde

100 100
94 162
159 159

teelt genoemd. Ruim, 1000 ha bos in het district Dronten
en bijna 5000 ha bos in heel Flevoland berust op de
erfelijke eigenschappen van slechts enkele individuen.
De kleinste landschappelijke beplanting van ander loofhout en er zijn er van minder dan een halve hectare, telt
meer genetische variatie, dan het hele populieren/
wilgen areaal.
ad c In de tijd, waarin het ons maatschappelijk nog
voorde wind ging - de zestiger en begin zeventiger jaren
- groeiden ook de populieren nog naar de hemel. In
hoog tempo. Het kon niet op. Alle optimistische groeiverwachtingen leken, zelfs op de lichtere gronden uit te
komen. Goed, er ging hier en daar iets dood. Bijna eenderde van het areaal, maar wie daarop lette was een
kniesoor. Geen ruimte voor twijfel. Populier dood?
Nieuwe populier erin. Want het grote sterven uit die tijd
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lag aan het klonenassortiment. Ouderwets. Niet bestand
tegen de welvaartsziekten van deze snelle tijd. Weg met
die ouwe troep en andere rassen erin. Nieuw, nieuw,
nieuw. Getest op resistentie tegen roest, Marssonina,
schorsbrand, kanker.
Nee, helaas nog niet tegen satijnvlinder en consorten,
maar dat zou zeker deel uitmaken van het nieuwe selectieprogramma. Nog een kwart eeuwtje wachten en ook
dat kwaad was weggeselecteerd. En verdomd. Toen de
oude klonen waren gesneuveld en de gigantische kapvlakten, vaak met onvermoede tegenslagen weer waren
herbebost, gebeurde er een tijdje niets. De Robusta's,
Heidemij's en de zwarte balsems hielden zich goed. Ze
groeiden wel veel minder hard, dan in het begin, maar
dat was normaal. Bleek later, toen Faber en Tiemens
hun voortreffelijke opbrengsttabel publiceerden (1975).
De nieuwelingen, zoals 'Dorskamp', 'Flevo' en 'Rap'
groeiden fantastisch.
Maar in de tachtiger jaren ging er weer iets mis. Populieren en wilgen knapten af als een van hun traditionele eindprodukten. Vaak midden in de opstand. Vooral
bij 'Robusta', 'Dorskamp' en 'Flevo' kwam dit voor. De
oorzaak is voor mij duidelijk: primair vorst, dan schimmels, dan windbreuk (zie blz. 400 en 401). Dorskamp en
Flevo zijn inmiddels, op een uitzondering na, verdwenen.
Na drie strenge winters neemt de breuk in 'Robusta',
vooral op de zware gronden verontrustende vormen
aan. Elke voorjaarsstorm maakt nieuwe slachtoffers.
Een van de redenen om snel te verjongen. Met ander
loofhout onder scherm, zodat de toegevoegde waarde
van de groeiplaats niet verloren gaat en de populier een
lange omloop kan bereiken, terwijl de volgende generatie aan zijn voeten opgroeit.
Robusta en Heidemij lenen zich bij uitstek voor deze
verjongingstechniek. Een verhaal apart.
De (zwarte) balsems brachten andere problemen met
zich mee. Zij bréken niet af bij storm, maar waaien in hun
geheel om, of ze buigen zo ver door, dat ze niet meer
overeind komen. Vooral 'Androscoggin' en 'Rochester'
zijn zeer stormgevoelig.
'Geneva' vertoont op ca 18-jarige leeftijd een onverklaarbare terugval. De groei staat bijna stil en de bomen
krijgen een bossig uiterlijk. Vier tot vijf jaar later treedt
langzaam herstel op, maar de echte groei is er blijvend
uit.
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Zo heeft elke kloon zijn eigen teeltrisico's. Degenen,
die goed groeien en een goede vorm hebben, krijgen
geheimzinnige ziekten ('Rap' met zijn beruchte knobbeitjesziekten), degenen, die niet ziek worden, groeien
matig als ze wat ouder worden en degenen, die niet ziek
worden én goed groeien, breken af, of waaien om als het
stormt. En dat laatste gebeurt nog al eens bij ons.
De risico's zijn groter, dan ooit was voorzien en qua
aard en omvang bijna altijd verrassend.
Besluil

De ervaringen van bijna dertig jaar populierenteelt in het
oudste bosgebied van de Zuidelijke IJsselmeerpolders
zijn niet erg bemoedigend. Op grond van hetgeen we
hier meemaken, past de grootst mogelijke reserve tegen
grootschalig gebruik van populier en wilg. Ik besef, dat
ik me met deze uitspraak niet populair maak bij de
papierindustrie en andere populierenvrienden.
Was die keus indertijd om 50 tot 70% populier en wilg
te gebruiken in alle nieuwe bossen in de beide Flevopolders dan te lichtvaardig? Nee. We wisten eenvoudig niet
was ons boven het hoofd hing. Nergens ter wereld was
op vergelijkbare gronden op een dergelijke schaal met
populier en wilg gewerkt. Natuurlijk waren er ook toen
bosbouwers, die gereserveerd stonden tegenover het
gebruik van deze boomsoorten op deze schaal. Maar de
ontwikkeling in de beginfase leek alle kritiek te logenstraffen. Dankzij de populier en wilg stond binnen tien
jaar een bos, dat alle maatschappelijke functies kon
vervullen. Zonder die twee hadden we zelfs op onze
goede gronden nog minstens twintig jaar moeten wachten voor het bos er als een bos uit ziet, fungeert als
recreatiegebied en een redelijke houtproduktie levert.
Vooral nieuwe bossen in stedelijke gebieden is het een
aardig vooruitzicht, om binnen tien jaar als bos "erkend"
te worden. Niettemin zijn de ervaringen, die ik in mijn
beheersgebied opdeed, voor ieder, die daar kennis van
wil nemen evenzovele motieven, om nog eens grondig
te overwegen, of een hoog aandeel populier en wilg in
een nieuw bos wel zo verstandig is. Eik, beuk, es, esdoorn en fijnspar zijn net zo geschikt om een nieuw bos
te bemannen. Alleen moet je wat langer wachten, voor
dat bos bos is.

