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Beschrijving en herkenning van drie rassen van Populus
nigra*)
Description and identification of a few clones of Populus
nigra
J. T. M. van Broekhuizen, G. R. Visser en O. R. Tenge
Landbouwhogeschool, afdeling Houtteelt

Inleiding

Summary

Sinds enige tijd is naast P. nigra 'Vereecken' ook
P. nigra 'Loenen' onder NAKB-controle in de handel,
terwijl P. nigra 'Italica' - die niet onder de verplichte
keuring valt - nog steeds wordt gebruikt wegens het
ontbreken van betere rassen voor windschermen.
Daarom is het noodzakelijk de kenmerken, waaraan
deze drie rassen in de kwekerij kunnen worden onderscheiden, vast te leggen.
De beschrijving berust op uitvoerige, systematische
waarnemingen en metingen aan eenjarige planten
gedurende 1969, aangevuld met een aantal gegevens
verzameld In voorgaande jaren. Daar de kenmerken,
en in het bijzonder de bladvorm, tengevolge van het
verschil in weersomstandigheden niet elk jaar geheel
onveranderlijk zijn, wordt in het volgende slechts
volstaan met een overzicht van de voornaamste morfologische kenmerken en zijn sommige cijfers afgerond.
Verwarring met andere handelsrassen is niet mogelijk. De drie rassen kunnen immers door hun van
onder tot boven geheel ronde scheut worden onderscheiden van de rassen, behorende tot de groep P.
euramericana ('Heidemij', 'Dorskamp', enz.) en door
de sterk afwijkende bladvorm van de groep Leuce
(canescens-rassen). Het onderscheid met de in de
handel zijnde balsemrassen ('Geneva', enz.) vormt
evenmin een probleem, omdat het blad van deze rassen relatief veel langer is en de bladsteel absoluut
en relatief veel korter.
Nog steeds wordt de mening gehoord dat P. nigra
in tegenstelling tot P. deltoides geen kliertjes bezit
op de voet van de bladschijf op de overgang naar de
bladsteel. Reeds in 1959 werd echter door Van Broekhuizen vastgesteld (4), dat op goed ontwikkelde bladeren van P. nigra deze kliertjes wel degelijk kunnen
voorkomen. Dat dit inderdaad zo is, blijkt reeds uit
de onderstaande beschrijving van P. nigra 'Italica'.
Ook bij klonen van P. nigra, afkomstig uit natuurlijke
opstanden in o.a. Joegoslavië, Hongarije en Duitsland,

A short morphological description is given of oneyear-old plants of the two Dutch commercial clones
P. nigra 'Vereecken', cf and P. nigra 'Loenen', $ .
These are compared with P. nigra 'Italica'.
'Vereecken' was discovered in 1935 in the village
of Stoppeldijk in the province of Zeeland and 'Loenen'
in 1959 in a roadside plantation between Loenen and
Voorst in the province of Geiderland.
Measures and symbols are used to describe the
main characteristics (Broekhuizen, 1964). This facilitates the identification and diminishes the need for
translation into a foreign language.
The description shows that the leaves of young
plants of these pure clones of P. nigra possess glands
at the leaf base. Thus the presence or absence of
these glands is of no value to distinguish between
P. nigra, P. deltoides and clones of the group P. euramericana.
A difference exists between the branch angle of the
clones: 'Vereecken' ca. 40°, 'Loenen' ca. 55°, 'Italica'
ca. 30°.
In the key at the end of this article the symbols and
figures give sufficient information to distinguish between the three clones.

* Verschijnt tevens als Communication nr. 15 van de
afdeling Houtteelt, Landbouwhogeschool.
Foto's: R. Aalbers.

komen deze kliertjes voor. Omdat 'Loenen' en 'Vereecken' ook overigens in alle opzichten aan de beschrijving van de soort P. nigra voldoen, is er geen
reden om aan te nemen dat deze rassen op P. nigra
lijkende bastaarden met P. deltoides zouden zijn. Ook
Wolterson (4) was hiervan reeds in 1961 overtuigd.
De beschrijving geschiedt volgens het systeem zoals
dat in 1964 werd gepubliceerd (1). Dat wil zeggen dat
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van maten en
verhoudingen tussen een aantal van deze maten. De
bepaling daarvan Is namelijk uiterst eenvoudig.
In de beschrijving is de stand van het blad ten opzichte van de scheut opgenomen. "Omhoog" betekent dat de hoofdnerf van het blad een hoek van minder dan 90° met de scheut vormt; bij "omlaag" vormt
de hoofdnerf een hoek van meer dan 90" met de
scheut, d.w.z. dat bij een loodrechte stand van de
scheut het blad naar beneden hangt.
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1

Blad van eenjarige 'Vereecken'; ca. '/ 2

x

ware grootte.

Beschrijving P. nigra 'Vereecken', cT (foto 1)
Herkomst: Volgens Robijn (2) werd dit ras in 1935
te Stoppeldijk in Zeeuws-Vlaanderen gevonden in
een windscherm van Italiaanse populieren op het
fruitte el tb e drijf van de heer P. Vereecken. Vermoedelijk zijn de bomen onbewust met Italiaanse populieren uit België ingevoerd.
Ontluiking: Half tot eind april, ongeveer een week na
'Italica' en tussen 'Robusta' en 'Marilandica'.
Blad: Lengte bladschijf en hoofdnerf ca. 10,5 cm
(9-12,5 cm); grootste breedte ca. 12 cm (9,5-13
cm) ;!engte bladschijf kleiner dan grootste breedte
van het blad (b/hn = 1,1); breedte op 1/4 x hn van
de top duidelijk kleiner dan 1 /2 x hoofdnerf (d/hn =
0,4); breedte in het midden iets meer dan 3/4 x lengte
hoofdnerf (e/hn = 0,8); top spits of toegespitst; voet
vrijwel recht of Iets wigvormig, geen of zeer kleine
inham; bladoppervlak vlak; hoofdnerf groen; kliertjes
aan de bladvoet overwegend 2, soms 1; stand to.v.
de scheut iets omhoog. Steel ca. 7 cm, langer dan
1/2 x hoofdnerf, maar korter dan 3/4 x hoofdnerf
(s/hn = 0,65); zeer kort behaard, vooral bij bladvoet;
kleur rood bij bladvoet, overgaand tot bruin bij steelvoet; jonge blaadjes bruingroen.
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2

Blad van eenjarige 'Loenen'; ca. y 2 x ware grootte.

Sc/ieut: Rond, geen beharing, bovenaan bruingroen,
overgaand tot groen in het midden; lenticellen rond
of ovaal tot lijnvormig; steunblaadjes aanliggend;
knoppen aanliggend, ca. 8 mm lang, ca. 4 mm breed,
bruinrood, niet behaard.
Eenjarig plantsoen: Recht; aantal zijtakken meestal
vrij weinig, tot op het midden van de scheut; takhoek
ca. 40°.
Karakteristieke kenmerken: Breedte van het blad groter dan de lengte; breedte op 1/4 x hn van de top
duidelijk kleiner dan 1/2 x hn; breedte in het midden
ruim 3/4 x de lengte van de hoofdnerf; aantal kliertjes aan de bladvoet overwegend 2; bladvoet recht
of iets wigvormig; steel ca. 7 cm lang, steeds duidelijk langer dan de helft van de hoofdnerf; knoppen
ca. 8 mm lang en 4 mm breed; meestal vrij weinig zijtakken. Scheut in het midden overwegend groen;
takhoek ca. 35°-45°.
Beschrijving P. nigra 'Loenen', ? (foto 2)
Herkomst: In 1959 werd in het kader van een inventarisatie door het Bosbouwproefstation van Populus
nigra in Nederland een rij met een aantal bomen van
dit ras door Wolterson en Van Broekhuizen gevonden

lang, ca. 3,5 mm breed, bruinrood, niet behaard.
Eenjarig plantsoen: Iets gebogen met weinig zijtakken
(ca. 2-6), tot het midden van de scheut; takhoek ca.
50°-55°.
Karakteristieke kenmerken: Breedte van het blad groter dan de lengte; breedte op 1/4 x hn van de top
ongeveer gelijk aan de helft van de hoofdnerf;
breedte in het midden ongeveer even groot als de
hoofdnerf; aantal kliertjes aan de bladvoet 1 of 2,
soms 0; blad meestal iets dakvormig, bladvoet iets
wigvormig; steel gemiddeld 6,5 cm lang, steeds iets
langer dan de helft van de hoofdnerf; knoppen ca.
6 mm lang, ca. 3,5 mm breed; scheut in het midden
bruin; weinig zijtakken; takhoek ca. 55°.

k

Beschrijving P. nigra 'Italica', <ƒ (foto 3)

3

Blad van eenjarige 'Italica'; ca. '/ 2 x ware grootte.

langs een perceel van de heer J. H. v. d. Gouw aan de
weg tussen Voorst en Loenen (Gld.). Het is ons niet
bekend vanwaar het oorspronkelijke materiaal van
dit ras afkomstig is.
Ontluiking: Eind april, ongeveer een week na 'Vereecken', ongeveer tegelijk met 'Marilandica'.
Blad: Lengte bladschijf en hoofdnerf ca. 10,5 cm
(9-12 cm); grootste breedte ca. 11,5 cm (9,5-13,5
cm); lengte bladschijf kleiner dan de grootste breedte
van het blad (b/hn = ca. 1,1); breedte op 1/4 x hn
van de top ongeveer gelijk aan 1/2 x hoofdnerf (d/hn
= 0,49); breedte in het midden ongeveer gelijk aan
lengte hoofdnerf (e/hn = ca. 0,95); top toegespitst;
voet wigvormig of soms afgerond; geen inham; bladoppervlak meestal iets dakvormig; hoofdnerf groen
met soms rode stip aan basis; kliertjes aan de bladvoet 1 of 2, soms 0; stand t.o.v. de scheut iets omlaag.
Steel ca. 6 cm, steeds langer dan 1 /2 x hoofdnerf
(s/hn = 0,6); kort behaard; bij bladvoet rood, overgaand in bruin naar steelvoet; jonge blaadjes bruingroen.
Scheut: Rond; geen beharing; bovenaan donkerrood,
in het midden bruin; lenticellen rond, enkele ovaal tot
lijnvormig; steunblaadjes meestal met vrijstaande
punt; knoppen aanliggend, punt vrijstaand, ca. 6 mm

Herkomst: Volgens Bugala (3), die Populus nigra grondig bestudeerde, is dit ras niet afkomstig uit Afghanistan of Iran, zoals verschillende auteurs aannemen,
maar vermoedelijk omstreeks het einde van de 17e
eeuw ontstaan in Noord-ltalië. Vanuit Europa is het
ras daarna onder meer naar Azië verspreid.
Ontluiking: Tweede helft april, ongeveer tegelijk met
'Heidemij'.
Blad: Lengte bladschijf en hoofdnerf ca. 8 cm (7-9
cm); grootste breedte ca. 10 cm (8,5-11 cm); lengte
bladschijf kleiner dan de grootste breedte van het
blad (b/hn = ca. 1,2); breedte op 1/4 x hn van de
top ongeveer gelijk aan of iets kleiner dan 1/2 x
hoofdnerf (d/hn = 0,47); breedte in het midden ongeveer gelijk aan de lengte hoofdnerf (e/hn = 1,01);
top toegespitst; voet recht, soms iets wigvormig of
iets rond, geen inham; bl ad oppervlak vrijwel vlak;
hoofdnerf groen met rode punt aan basis; kliertjes
aan bladvoet overwegend 1 of 2, soms 0; stand t.o.v.
de scheut omhoog. Steel ca. 6 cm, ongeveer 3/4 x
hoofdnerf (s/hn = ca. 0,73); zeer kort behaard; bij
bladvoet rood, overigens bruin; jonge blaadjes overwegend bruingroen.
Scheut: Rond; geen beharing; kleur bovenaan bruinrood, in het midden groen; lenticellen rond, tot ovaal
- lijnvormig; steunblaadjes aanliggend, knoppen
vrijstaand, ca. 6 mm lang, ca. 3 mm breed, bruinrood,
niet behaard.
Eenjarig plantsoen: Recht met veel opstaande takken
tot op 1 /3 van de top; takhoek ca. 30°.
Karakteristieke kenmerken: Breedte van het blad
groter dan de lengte; breedte op 1/4 x hn van de top
ongeveer gelijk aan de helft van de hoofdnerf; breedte in het midden ongeveer even groot als de hoofdnerf; bladvoet meestal recht *); steel gemiddeld 6 cm
lang, ca. 3/4 x hoofdnerf; veel steil opstaande takken;
takhoek ca. 30°.

* ) Voetnoot aan eind van artikel.
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Determinatietabel

Zaad- en kegeloogstprognosen voor 1971/1972*

7 a Bladbreedte in het midden duidelijk kleiner dan
hn (e/hn < 1); bladbreedte op 1/4 x hn van de top
duidelijk kleiner dan 1/2 x hn (d/hn < 1/2 x hn);
bladoppervlak vrijwel vlak; meestal 2 kliertjes aan de
bladvoet; bladstand omhoog; takhoek ca. 35°-45°;
knoppen in de winter ca. 8 mm lang . . 'Vereecken'.
b Bladbreedte in het midden ongeveer gelijk aan hn
Ce/hn = ca. 1); bladbreedte op 1/4 x hn van de top
weinig kleiner dan of gelijk aan 1/2 x hn (d/hn =
ca. 1/2 x hn); bladoppervlak iets dakvormig of vlak;
meestal 1 of 2 kliertjes aan de bladvoet; knoppen in
de winter ca. 6 mm lang
2.
2a Bladoppervlak meestal iets dakvormig; bladsteel
iets langer dan 1/2 x hn, maar korter dan 3/4 x hn
(3/4 > s/hn > 1/2); kleur van de scheut in het midden
overwegend bruin; bladstand iets omlaag; takhoek
ca. 50-°55°
'Loenen'.
b Bladoppervlak vrijwel vlak; bladsteel ongeveer
3/4 x hn (s/hn = ca. 3/4); kleur van de scheut in het
midden overwegend groen; bladstand omhoog; takhoek ca. 30°
'Italica'.

houtsoort

opbrengstverwachting

numerieke
waarde
(schaal
Staatsbosbeheer)

9 5 % betrouwbaarheidsinterval

groveden
Oostenr. den
Cors. den
fijnspar
inl. eik

slecht tot matig
slecht
slecht
matig tot middelmatig
middelmatig tot vrij
goed
vrij slecht
slecht
middelmatig
middelmatig

36
30
29
44

24-47
10-49
4-54
32-57

54
32
27
50
51

32-76
18-46
5-50
38-61
41-62
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douglas
beuk
berk
zw. els

Daar de kegelopbrengst-waarderingscijfers van de
dennen (groveden, Oostenrijkse en Corsicaanse den)
tot op zekere hoogte bepaald wordt door sommige
weersinvloeden twee en een half jaar vóór de kegeldracht (N.B.T. 42 (3), 1970 (88-93)), is het voor deze
soorten mogelijk thans al een voorlopige schatting te
geven van de opbrengstwaarderingen voor het zaadjaar 1972/1973.
Na september 1971, als de "definitieve" waarderingscijfers voor het zaadjaar 1971/1972 bekend zijn, zullen
deze voorlopige schattingen voor 1972/1973 worden
herberekend en, zo nodig, verbeterd.
Voorlopige kegeloogstprognosen voor 1972/1973
houtsoort

opbrèngstverwachting

numerieke
waarde
(schaal
Staatsbosbeheer)

9 5 % betrouwbaarheidsinterval

groveden
Oostenr. den
Cors, den

middelmatig
matig
matig

50
42
39

40-60
26-58
25-53

• Stichting Bosbouwproefstatlon "De Dorschkamp",
Wagenlngen.

* ) Het is algemeen bekend dat het blad van oudere 'itallca'bomen (afgezien van blad aan waterloten of aan zeer krachtige scheuten) wordt gekenmerkt door een duidelijk wigvormige voet. Ook de onderste bladeren van eenjarige planten hebben een wigvormige voet, evenals de bladeren van
slecht gegroeide planten. Dit illustreert nogmaals hoe belangrijk het is om uit te gaan van gelijkwaardige planten,
onder vergelijkbare omstandigheden, onder gebruikmaking
van steeds dezelfde methode van beschrijving.
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Milieuverontreiniging
Van dr ir. E. C. M. Roderkerk, directeur van de
Stichting "Het Nationale Park De Kennemerduinen"
ontvingen wij de volgende reactie:
"Dezer dagen ontving ik van uw tijdschrift het novembernummer 1970 waarin als bijlage een Milieu
Manifest
Nu vraag ik mij af hoe de propaganda die in de artikelen betreffende de bestrijding van Prunus serotina
en van de dennenscheerder wordt gemaakt voor
het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, in
overeenstemming is te brengen met het beroep dat
op ons wordt gedaan in het manifest.
Moet het manifest niet au serieux genomen worden
wanneer verzocht wordt om te ageren tegen overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen?
Het is wel degelijk mogelijk om zowel Prunus serotina als de dennenscheerder op andere wijze te bestrijden. Het zal dan wel wat minder radicaal zijn en
zeker duurder. Maar is het behoud van de natuur niet
elke prijs waard?
| In geen der beide artikelen wordt ook maar de geringste aandacht besteed aan mogelijke schade aan
andere flora en fauna. Moet ter wille van kostenbesparing geriskeerd worden dat de insektenwereld in
de bossen en de daarvan levende avifauna vergiftigd
wordt?"
i Op deze reactie vroegen wij het commentaar van de
lauteurs van de genoemde artikelen.
Commentaar van ir. L. Oldenkamp:
Wanneer door menselijke handelingen in een milieu
iwordt ingegrepen dan zal dat op verantwoorde wijze
idienen te geschieden. Dit is een algemeen geaccepteerde stelling waarmee ook de principiële stellingI name van het Milieu Manifest wordt onderschreven.
Een nadere aanduiding van wat bij een bepaalde ingreep al of niet verantwoord is zal in vele gevallen
aanleidig tot discussie geven.
Met betrekking tot het gebruik van chemische middelen bij de onkruidbestrijding in de bosbouw heeft het
onderzoek in Nederland zich gericht op methoden van
bosaanleg waarbij zo min mogelijk van dergelijke
middelen nodig zijn (zie daarvoor verschillende artikelen in het NBT). Het valt te verwachten dat het gebruik van chemische middelen voorde onkruidbestrijding mede daardoor sterk zal afnemen. Dit is dus geheel in overeenstemming met bovengenoemde stellingname.
Ook de resultaten met betrekking tot de bestrijding
van Prunus serotina zijn daarmee in overeenstemming.
- Allereerst omdat met dit onderzoek is geprobeerd
een bestaande en officieel toegelaten methode te
verbeteren. Met andere woorden hier wordt geen
nieuwe methode geïntroduceerd. Het resultaat is dat

1
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met een geringer verbruik van middelen een beter
effekt wordt verkregen (c.q. onnodig gebruik van een
middel wordt voorkomen).
- Daarnaast is deze bestrijding zo belangrijk omdat
daarmee onder andere wordt voorkomen dat in onze
bossen inheemse struiken en (wilde) planten worden
uitgeroeid. Toen jaren geleden werd besloten om in
ons land Prunus serotina aan te planten werd daarmee, zoals achteraf is gebleken, een niet verantwoorde ingreep in ons milieu gedaan. Dit onkruid veroorzaakt een enorme verarming in de flora, vooral in de
bosgebieden in Noord-, Oost- en Midden-Nederland.
Ook wordt schade veroorzaakt aan de produktieve
houtopstanden. De bestrijding van Prunus serotina
is dus in overeenstemming met hetgeen in het Milieu
Manifest wordt gesteld.
Tenslotte dan de vraag of bij de bestrijding van
Prunus serotina al of niet gebruik moet worden gemaakt van chemische middelen. Deze vraag was overigens in het betrokken artikel niet aan de orde, zoals
hiervoor werd uiteengezet. Bij de huidige personeelsbezetting van onze bosbedrijven ontkomt het beheer
in bovengenoemde gebieden niet aan het gebruik van
deze middelen.
Het is onmogelijk de sterke uitbreiding van Prunus
serotina tegen te gaan met uitsluitend mechanische
methoden, tenzij de beschikbare mankrachten en de
financiële middelen met veelvouden worden verhoogd.
Duidelijk is dat door chemische bestrijding van Prunus
serotina verarming van een milieu wordt voorkomen,
wanneer althans de voorschriften bij het gebruik van
het betrokken middel (2, 4, 5-T ester) in acht worden
genomen. Met name zal een toepassing over de volledige oppervlakte van een perceel, waarbij o//e als
draagstof dient, moeten worden vermeden. Dit speciaal in gebieden waar drinkwater uit de ondergrond
wordt gewonnen.
Om misverstanden te voorkomen zij hier gewezen
op de bezorgdheid over het gebrek aan informatie
rond de toepassing van chemische middelen die ook
binnen de Werkgroep Bosbouw en Wegbeplantingen
van de Coördinatie-Commissie Onkruidbestrijding
TNO bestaat. De problematiek heeft reeds geruime
tijd haar aandacht en eist een belangrijk deel van
haar activiteit op.
Commentaar van D. Doom en dr. J. Luitjes
Naar aanleiding van de reactie van dr. ir. E. C. M.
Roderkerk op het artikel "Bestrijding van de dennenscheerder (Tomicus piniperda) door stambespuitingen" van D. Doom en J. Luitjes een viertal toelichtingen.
1 Beide auteurs stellen er prijs op te verklaren dat
zij voor 100% voorstander zijn van elke bestrijding
waarbij geen enkele chemische stof nodig is. Alle
maatregelen, welke een versterking van het biotoop
teweegbrengen en dientengevolge de kans op het
optreden van Insektenplagen verminderen (bv. door
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het scheppen van een meer gevarieerd milieu), worden door beide auteurs toegejuicht. In het geval een
insektenplaag gaande is zullen zij een bestrijding van
deze plaag langs biologische weg of op een soortgelijke wijze in principe steeds adviseren; helaas is de
bestrijding van vele plagen op deze wijze (nog) niet
bereikbaar: mogelijk betekent voor een aantal gevallen een bestrijding door middel van Bacillus thuringiensis preparaten een stap in de goede richting.
Een andere wijze van bestrijding (al minder ideaal)
is het gebruik van zoveel mogelijk selectieve chemicaliën of middelen met een korte werkingsduur, in een
zo laag mogelijke concentratie en, indien ook nog
mogelijk, toegepast op een zodanig tijdstip en wijze
dat de schade toegebracht aan het milieu laag blijft.
Deze toelichting vooraf, om aan te geven vanuit welke
achtergronden alle bestrijdingsadviezen van de
beide auteurs gegeven worden.
2 De bestrijding van de dennenscheerder geschiedt
door het voldoen aan de wettelijke verplichting tussen
15 mei en 15 augustus geen ongeschild hout in het bos
te hebben. Beide auteurs staan volkomen achter deze
wijze van bestrijden, omdat deze milieuhygiënisch
gezien geen enkel bezwaar heeft. De auteurs willen
die manier van dennenscheerder bestrijden dan ook
geenszins veranderen. Het door de heer Roderkerk
gewraakte artikel heeft dan ook n/"ets te maken met
de jaar in jaar uit gebruikelijke bestrijding van de
dennenscheerder. Het artikel heeft wel iets te maken
met het bijzondere geval, duidelijk genoemd in de inleiding van het artikel: "er kunnen zich echter gevallen voordoen waarbij de bosbezitter niet bij machte is
op tijd aan deze verplichting te voldoen, bijvoorbeeld
na een omvangrijke stormschade. Voor zulke gevallen
zou het wenselijk zijn over één of enkele chemische
middelen te beschikken, waarmee het naar de bosweg uitgesleepte hout stapelsgewljs zou kunnen
worden besproeid."
Het is, dachten de auteurs, duidelijk gesteld dat het
artikel voor dat geval geschreven is. Hoe de heer
Roderkerk daarin propaganda ziet voor het gebruik
van chemische middelen om de dennenscheerder te
bestrijden ontgaat de beide auteurs. Het is niets anders dan een poging van de auteurs, noem het maar
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een noodsprong, om schade te voorkomen.
3 De heer Roderkerk stelt dat niet de geringste aandacht besteed is aan mogelijke schade aan flora en
fauna. Inderdaad is dat in dat artikel niet genoemd.
Maar het mag nu toch wel verondersteld worden dat
dit langzamerhand wel overbekend is. Het is niet in
de beide auteurs opgekomen dat nog eens een keer
te herhalen. Overigens, het hout wordt uitgesleept
naar de bosweg, daar gestapeld en vervolgens besproeid. Stelt u zich in zo'n stapel een rijke levensgemeenschap voor? Uitspraken in de brief van de
heer Roderkerk als "is het behoud van de natuur niet
elke prijs waard?" en "moet ter wille van kostenbesparing geriskeerd worden dat de insektenwereld in
de bossen en de daarvan levende avifauna vergiftigd
wordt?" zijn in zijn algemeenheid altijd juist, maar
missen elke aansluiting tot de realiteit in die houtstapel aan de bosweg, een houtstapel die ook nog
lang niet elk jaar er is, want lang niet elk jaar is er
een omvangrijke stormschade op een voor de dennenscheerder gunstig ogenblik.
4 Een voorval uit de praktijk van de bosbouw is de
aanleiding geweest tot het stopzetten van dit onderzoek. In 1963 kwam met name als gevolg van zoutstormen en eventueel enkele bijkomende factoren
een massale sterfte vooronder de Pinusbeplantingen
in de duinstreek (Voute, A. D., 1963. Het massale
optreden van de dennenscheerder in de duinstreken.
Ned. Bosb. Tijdschr. 35 (12): 459-462). Aan één van
de auteurs werd toen advies gevraagd betreffende
een methode om het langs de boswegen opgestapelde
hout, dat toen niet tijdig afgevoerd of geschild kon
worden, tegen dennenscheerderbroed te vrijwaren.
Met de kennis van toen kon een bevredigend advies ,
niet gegeven worden. Het was wel de aanleiding proeven in die richting te beginnen.
Resumerend, de beide auteurs zijn zich terdege,
d.w.z. voor 100% bewust van het belang van de
milieuhygiëne, menen toch bij overmacht de praktijk
van de bosbouw te mogen helpen, ook al is dit met
hulp, waaraan inderdaad bezwaren kleven of mogelijk
kleven.

