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Het snoeien van populieren

Als men populieren teelt zal daarbij in de meeste gevallen de
produktie van hout een belangrijk doel zijn. Dit betekent ook
dat men graag bereid is alles te doen om de kwaliteit van dat

Fig. 2. Dezelfd.e beplanting raim een jaar later, in de uinter. Opteden
adfi grote hoeaeelheden laarerlot,

hout te bevorderen. Kwaliteit bepaalt namelijk de prijs; dit
komt elders in dit nummer duidelijk tot uiting in het artikel
van een in dit opzicht bij uitstek deskundige, de heer Adema.
Een van de belangrijkste factoren die de kwaliteit van het hout
bepalen is de snoei. Hierover kan heel veel gezegd worden,
meer dan in dit bestek mogelijk is. Ik wil mij hier beperken
tot enkele aspecten van het snoeien. Het grootste deel hiervan
is onderzocht door een Verkgroep ,,Snoeien", waarin praktijk
en onderzoek nauw hebben samengewerkt.

Hoe hoog rtoet eer? populier ruord'en opgemoeil'?
In veel geschriften over populier kan men lezen dat men in
de eerste jaren moet streven naar een takvrije stam van I/3
van de totale boomhoogte, hetgeen men dan noemt l/3 stam
en 2/3 kroon. Dit zou moeten overgaan in I/2 stam en 7/2
kroon, terwijl volgens sommigen de hoogteverhoudingen bij
20 jaar en later 3/5 stam en 2/5 kroon zou moeten zijn. Dit
recept nu is een dure opgave voor de teler, heeft geen zin voor
de houtkwaliteit en belemmert een goede aanwas.
In een publikatie van het Bosbouwprosfstation 1) is de kwestie

van een andere kant benaderd en hebben we ons eerst

afge-

vnagd welke eisen de industrie stelt ten aanzíen van de plaats
van noesten in het hout. Het blijkt dat er nog een behoorlijk
dikke houtmantel op de snoeiwonden moet kunnen grosien,
wil de snoei zin hebben. Dit betekent dat men twee dingen
kan doen: In de jeugd zo snel mogelijk hoog opsnoeien met
als gevolg een sterk groeiveriies (zie later), of in een redelijk
tempo opsnoeien, ook tijdig ophouden en dan genoegen nemen
met een kortere onderstam. De conclusie moet zijn dat het
voor de teler het beste is om vooral in de jeugd niet te sterk
te snoeien (maximaal tot l/3 van de totale boomhoogte) en
op te houden als een takvrije stam van 6 à 8 m is verkregen.
Dit geldt voor een omloop van 20 tot 30 jaat. Bij langere
omloop, tot 40 à 50 jaar, kan het zin hebben tot 10 m op te
Fig.
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'Robusta'-laan; aeel te sterh

in

de kroon genoeid.

snoeien. De fineerindustrie zal bij aolàoende aanbod. van hout
aan de onderste 6 m van de stam de voorkeur geven.
IYanneer moel tuord.en gesnoeid'?

is uitgebreid onderzocht door de I7erkgroep
het Bosbouwproefstation zal hierover binnenkort
een verslag publiceren2). Hij is van belang omdat hier arbeidsDeze vraag
,,Snoeien";

technische zaken aan de orde komen, maar ook de gevolgen
van het tijdstip van snoeien voor de overgroeiing van de
snoeiwonden en de vorming van waterlot. Hoe eerder de wond
gesloten is en hoe minder waterlot er optreedt, hoe beter de

houtkwaliteit. \Taterloten zijn de soms grote hoeveelheden
scheuten, die vooral na snoei op de stam tevoorschijn komen.
Ze moeten weer worden weggehaald, wat kosten met zich mee
brengt.

Het is gebleken dat aan het eind van het groeiseizoen, volgend
op het jaar waarin is gesnoeid, de wonden bijna of geheel zijn
gesloten, onafhankelijk van het tijdstip van snoeien in dat jaar.
Verder is duidelijk geworden dat de overgroeiing van de wonden sneller gaat als niet in het begin van de winter, vóór de
vorst, is gesnoeid. Gedurende een vorstperiode zullen nl. de
randen van de verse snoeiwonden indrogen, terwijl bij snoei
vlak vóór of in het groeiseizoen het cambium (een dun laagje
cellen tussen hout en bast dat nieuw weefsel vormt) direct met
zijn activiteit, nodig voor de overgroeiing, kan beginnen.
Een snoei ná het uitlopen van de bomen en vóór het afsluiten
van de gro:i, dus tussen mei en september, geeft minder waterlot dan in de periode daarbuiten. Dit komt doordat in de
groeiperiode minder ,,voedsel", de zogenaamde assimilaten, in
de boom beschikbaar is voor de ontwikkeling van waterloten.
Nu kan men zich afvragen wanneer in die groeiperiode dan
wel het beste gesnoeid kan worden. In verband hiermee is
belangrijk wat Duitse onderzoekers mij vertelden, nl. dat vtoei
in juli ett ail.gilrtilr beter is dan daarvóór, omdar in mei en juni
veel ,,sap" uit de wonden stroomt dat houtboorders aantrekt
die dan ter plaatse hun eieren afzetten.

t1 H. A. rcn der À,[.eiden.
eisen
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Snoei van populier, gebaseerd op kwaliteitsde houtindustrie. Ned. Bosbouw Tijdschrift 29 0),19t7 (1-7).

2)

De snoei van laanbomen, in het bijzonder van populieren. Uitvoerig
Verslag Band 6 no. 1, 1964. Stichting Bosbouwproefstation ,,De Dorschkamp", Síageningen.
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'Marilandica' Snoeiprcet'

geen kroonsnoei.

in

de N.O.P. Tot 30 7o opgetrroond,

Snoei en groei.

Een heel belangrijk punt, dat ook in het begin al even naar
voren is gekomen: In welk tempo moet de 6 tot 8 m takvrije
stam worden bereikt, m.a.w. hoe sterk moeten we snoeien?
'S7erkgroep
Hiernaar is door de meergenoemde
een onderzoek
ingesteld dat door her Bosbouwproefstation wordt voortgezet.
Hierbij is gebleken dat men met de graad van snoeien zeer
voorzichtig moet zijn.
In een zevenjarige wegbeplanting in de Noordoostpolder (Populus 'Heidemij'), die tot het begin van de proef normaal was
gesnoeid (tot -r 2,5 à 3 m), is van 1958 tot 1964 regelmatig
ror verschillende hoogten opgekroond: Een derde deel van de
bomen tot 257a, een derde deel tot 40/6 en àe rest tot
50 7o van de totale boomhoogte. In tabel 1 is aangegeven de
stamomtrek op borsthoogte, de hoogte en het houtvolume per
kilometer beplanting (- 167 bomen) eind 1957 en eind 1963.
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Tabel

1.

Snoeigraad

Omtrek op borsthoogte in cm

1957

1963

25%
40%

35
35

78

50%

14

68

]J

Hoogte in m

r9t7
7 ,9
7
7 ,6

,'

Houtvolume per
km in m3

1963

r4,t
14,2

r4,2

r95t
5 ,6

t ,)
t ,3

1963
45,9

39,9

t4,6

Het blijkt, dat men in 7 jaar tijds maar liefst tot 11 mB hout
per kiiometer beplanting heeft verloren door een sterke snoei.

Dit

Samenvattend kan worden gezegd dat men wel in de winter
kan snoeien maar dat zomersnoei een betere overgroeiing en
rninder waterlot geeft; snoei in mei-juni is gevaarlijk in verband met het aantrekken van houtboorders. Afdekken van

bij populier is niet nodig als tijdig wordt geIn steden kan het nog wel eens nodiÉi zijn zware takken

snoeiwonden
snoeid.

weg te halen en dan kan men de snoeiwonden met kankerdood
of menie behandelen.
IVanneer ntoet het uateilot xaord'en aerwijd.erd'?

Ook hieraan heeft de \íerkgroep ,,Snoeien" aandacht

be-

steed en wel met enkele vermeldenswaardige resultaten.

Als het waterlot, dat zích na het snoeien heeft gevormd, wordt
verwijderd, wordt de vorming van nieuwe waterloten sterk
bevorderd, die met de nodige kosten óók weer moeten worden
weggehaald. Het bezwaar is bovendien dat dit nieuwe waterlot
veelal op andere plaatsen op de stam tevoorschijn komt, waardoor weer nieuwe beschadigde plekken in het hout ontstaan.
Men moet zich dus afvngen: Heeft het wel zin om waterlot
zo snel mogelijk te verwijderen en kan men dan niet beter
net zo goed één tot enkele jaren wachten?
Hoe kleiner het waterlot is, hoe minder waterloten terugkomen,
en, tenminste in theorie, hoe kleiner de wonden. Uit het onderzoek is echter wel gebleken dat men in de praktijk bij snoei
van tweejarig waterlot niet veel grotere wonden maakt dan bij
snoei van éénjarig waterlot.

Áls men dan denkt aan de kosten van het jaarlijks weghalen
van waterlot kan men, dunkt mij, concluderen dat met het
weghalen van waterlot kan worden gewacht tot juli,/augustus
van het jaar na snoeien en in gevallen waar de ontwikkeling
en de groei van het waterlot gering is, tot d,e tweede zomet na
snoeien.

is het gevolg van een geringere diktegroei, want de hoogtegroei is niet beïnvloed. Dit verklaatt ook waarom men bij een
sterke snoei ,,slanke" bomen krijgt. Dit is echter bepaald geen
voordeel, zoals uit de cijfers blijkt. Nu zal bij velling van de
beplanting, over -+ I0 jaar, moeten blijken of dit grote houtverlies wordt goedgemaakt door een betere kwaliteit. En dan
zal moeten blijken wat de industrie méér kan betalen voor dit
sterk opgesnoeide hout. Ik meen dit ,,meer betalen" te moeten
betwijfelen, mede omdat bovendien is gebleken dat de sterkere
snoei meer waterloten geeft en dus meer houtbeschadigingen.
In 1960 ontwikkelden zich gemiddeld 10 waterlotenbij 25 7o,
16 bij 40 /6 en 18 bij 50 % opkrooeo.
Fig. 3b. 'Marilandica' Snoeiproef in cle N.O.P. Tot 30
sterÈe snoei

it. de kroon.

/o

opgekroond.,
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Een ander, heel mooi voorbeeld vinden we in een snoeiproef
van de Níerkgroep, in 7960 begonnen, in een 3-jarige wegbeplanting van 'Marilandica' in de Noordoostpolder, die tot
dat moment nog niet was gesnoeid. De snoei is om de twee
jaar uitgevoerd. Hierbij is ook een aantal bomen sterk in de
kroon gesnoeid, een methode die in Noord-Brabant nogal eens
wordt toegepast om de ontwikkeling van zware takken re voorkomen. In tabel 2 zijn de resultaten tot eind 1963 van deze
interessante proef vermeld. De ,,normale snoei" bestaat uit het
op deze leeftijd opkronen tot -L I/3 van de hoogte en alleen
een enkele zware ,,zuiger" uit de kroon verwijderen. ,,Normaal
met kroonsnoei" wil zeggen een opkronen tot -+ 7/3 van de
boomhoogte en een sterk ingrijoen in de kroon door een aantal
zware takken weg te nemen (zie tabel 2). Onder ,,30 7o" wordt
verstaan het opkronen tor 30

Fig,

jc.

'À[arilandica' Snceiproel

in

de N.O.P. Tot 50 Vo opgekroond.

/a van de totale boomhoogte.

Tabel 2.

Snoeigraad

Omtrek op borsthoogte in cm

1919
Normaal

)0%
t0%
70%

Normaal met

Hoogte in m

1959 r96i
t2
)r
1i
32
72 27
11 2j
12 28

196)

3,3

6,t

3,4
3,4
3,5
3,4

6,2

6,t
6,1
6,0

Gemiddeld aantal
waterloten

*)

per

boom in

1960 1962 196)

0,2 ),5
0,4 3,0
),1 3,9
8,7 22,7
0,7 ),1

0,6
1,5
1,1

6,t
2,0

kroonsnoei

*)

rJ7aterlot verwijderd eind 1960 en 1962.

Uit deze cijfers blijkt dat vooral op de diktegroei een ongunstige invloed wordt uitgeoefend door een sterker opkronen
en óók door een sterk ingrijpen in de kroon. Dit la:tste is ook
wel begrijpelijk omdat men daarbij veel meer ,,actieve" takken
wegneemt dan alleen bij opkronen. Alleen bij de sterkste graad
van snoei (10 %) is sprake van een duidelijk srerkere ontwikkeling van waterlot.
Het voorgaande samenvattend kunnen we opmerken dat een
sterker opkronen groei-verminderend werkt. Men moer echrer
niet alleen naar een goede groei maar ook naar een goede
houtkwaliteit streven. Dit is de reden waarom men her snoeien
als een noodzakelijk kwaad moet beschouwen en het daarom
met mate moet uitvoeren. Voorlopig
takvrije stam van

! t/l

lijkt het juist naxr

een

van de rotale boomhoogre re srreven,
met snoeien te beginnen als de stam op borsthoogte 8 cm is

lr. J. T. M. Broekhuizen

/

staat.

reikt.

Problemen rond 'Zeeland'

Sinds 1953 bevindt zich onder conuole van de N.Á.K.B. een
popuiiereras dat oorspronkelijk 'Robusta Zeeland' werd genoemd, maar rhans 'Zeeland' heet. Dit ras werd enkele rientallen jaren geleden onder de naam Raverdeau uit België in
Zeeland ingevoerd en is waarschijnlijk uit Frankrijk afkomstig.
Oorspronkelijk werd 'Zeeland' aangezien voor de gewone 'Robusta' maar later vond men kleine verschillen tussen beide
rassen. ÈIet meest viel daarbij de lichte stamkleur van'Zeeland'
op. Verder zag merr onder meer kleine verschillen tussen de
stand en de vorm van de knoppen, de kleur van de bladsteel
en de bladeren en het aantal zijtakken. Ook wordt vermeld dat
btj'Zee\and' minder spoedig takken uit de kroon waaien. Tenslotte zou deze sneller groeien. Bovendien werden binnen
'Zeeland' nog verschillende vormen onderscheiden.
In het seizoen 1961/1962 bestond 76 /6 van l.ret aantal door
de N.A.K.B. gewaarmerkte populieren uir 'Robusta' en 17 Vo
dt 'Zeeland'. lilíel een bewijs dat de laatste in de belangstel.

ling

en te eindigen als 6 à 8 m takvrije stam is bereikt. Het ingrijpen in de kroon dient beperkt re worden tor een enkele
zeer zwate tak; dubbele toppen moeten altijd ,,op één" gezet
worden, tenzij ze zich boven de genoemde 6 à 8 m bevinden.
Als gestreefd wordt naar een langere omloop (31 à )0 jaa),
kan men doorgaan met snoeien tot 10 m takvrije stam is be-

Naast degenen die er van overtuigd zijn, dat het hier om een
afzonderlijk r^s gaat, zrjn er anderen die van mening zijn dat
beide populieren tot één ras behoren. Naar hun mening zijn
de verschillen te gering en vooral te weinig consranr om daaruit te kunnen concluderen dat het om twee rasseÍ g ZLj
^t.
schrijven de verschillen toe aan de invloed van de groeiplaats.
Inderdaad is nog niet bewezen dat 'Zeeland' sneller groeit. In
de proefvelden van her Bosbouwproefstation en van het Instiruut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool (I.B.O.) te \Tageningen is geen verschil in groei gevonden. Deze proefvelden zijn echrer nog vrij jong.
Van de andere opgegeven verschillen is een deel zeker niet
aanwezig.

Dit

bleek duidelijk

uit

metingen en nauwkeurige

beschrijvingen door her I.B.O.

De stamkleur is echter een opvallend verschijnsel. Nergens
staan, voor zover mij bekend, groe-pen oudere bomen van'Zee-

land' en 'Robusta' onder zodanige omstandigheden bij elkaar
dat vergelijking mogelijk is. \7el valt het op dat de sram van

