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In het vorige nrilnmer spraken wij de hoop uit, dat een aantal lezers van ,,Populier"
ons hun ervaringen en meningen zouden zenden. Zoals U zuk zien zijn wij niet
teleurgesteld. Integendeel; er zijn van verschillende zijden artikelen binnengekomen,
die wij thans hebben opgenomen.
Er zijn in ons land heel wat populieren- en wilgenbeplantingen, die om de een of
andere reden interessant zijn. Indien ook U een dergelijke beplanting kent, geef
ons dan een tip. Of liever, deelt U zelf iets er over mede, zo mogelijk vergezeld van
een goede foto.

K. Adema, Eindhoven

De redactie tracht ,,Populier" een gevarieerde inhoud te geven, zodat ieder iets
vindt, dat voor hem van belang kan ztjn. Het kan echter zijn, dat U bepaalde
wensen heeft of dat U over bepaalde onderwerpen iets meer zoudt willen weten.
Indien dat zo is, zouden wij dat graag vernemen. Een briefkaart aan de redactie is

ir. J. T. M. Broekhuizen, Secretaris,

al voldoende.
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Tenslotte nog een vraag. Zouden degenen die het abonnementsgeld over 7)65 rcg
niet hebben voldaan, dit binnenkort willen doen? Dat zou onze administratie aan-

c.v.

bebossingsplan,

Nadat het plan tot bebossing vast stond, kwamen
voering drie bekende vragen direkt op n.l.:
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a. Plantafstand.
b. Rassenkeuze.
c. Leeftijd plantmateriaal.

Drukkeilj:

Het was mij duidelijk, dat er geen boekje bestond, dat een pasklaar recept kon
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geven als antwoord op mijn vragen.
Meningen en zienswijzen van anderen goed beluisteren en toetsen aan eigen bijzondere omstandigheden en doelstellingen kan slechts tot het juiste antwoord leiden
voor een bepaald moment. Een antwoord, dat dan hopelijk later ook nog verantwoord zal blijken te zijn. De wetenschap, dat een misstap in de bosbouw pas na
jaren blijkt en zich dan met woekerrente aandient, maakt dat iedere beslissing, hoe
onbelangrijk schijnbaar, weloverwogen moet worden genomen.

Populier vraagt

'

Regereruta' bij

V al kennaaard,

Foto: v. d. Meiden

a.

Planlat'stand':

Staatsbosbeheer en Heidemaatschappij adviseerden
8 x 8, al naar de cultivar.

mij

afstanden van

6x6

tot

Motivering:

1. Een partikulier dunt meestal te laat of in 't geheel niet. Resultaat: een waardeloos
bos, dat niet meer te herstellen is.
2. Het. dunningshout brengt vrijwel niets op door zijn kleine hoeveelheid.
Mijn herhaalde bezichtigingen in de lJsselmeerpolders en de daar gegeven zeer
deskundige voodichting door de bosbouwconsulent Ir. Overbeek maakten mij
enthousiast voor de afstand 4 x 4. Zie hierover het artikel van Prof. Becking, Ned.
Bosb. Tijdschift 30e jaargang bIz. 241-243: ,,Het plantverband voor populierenopstanden".

In dit verband is eveneens aardig wat Dr. H. Hesmer Iaat zeggen in ,,Das Pappelbuch" door Miiller:
Die Auszeichnung ist ,,frei" nur bei engen Ausgangsverbànden, nur hier kann
sie nach der Stammqualitdt entscheiden, wie es erwiinscht ist, weil selbst in
Sortenreinen Bestand Qualitát und Durchmesser der Ssimme nicht gleich sind.
Schon mittlere Verbánde zwingen die Durchforstungseingriffe ins Schema:
der Standplatz der Stámme, nicht ihr \íert entscheidet iiber ihr Schicksal.
. Ausfálle kónnen nicht ersetzt und der Zukunftsstamm kann nicht unabhángig
von seiner Stellung begiinstigt werden. Man kann hier nicht von,,beweglichen"
(Bauer, Schmitz-Lenders), sondern nur von starren Verbánden sprechen. Engverband 2,5 bis 3,5, Mittel 4 bis 5, \íeitverband 6 bis 8.

)
Kortom ik nam de polders als voorbeeld en legde de bezwaren
van Startsbosbeheer en Heidemaatschappij terzijde. Het eerste
argument vond ik niet aktueel zolang ikzelf de aanplantingen
beheer en een eventueie opvolger zal in ons geval zonder deskundig advies niet handelen.

Het tweede argument verliest bij ons veel van haar betekenis,
doordat de hoeveelheid te zijner tijd wel mee zal vallen gezien

b. Ketrze d.er ciltiuars:
Drie cultivars hadden direkt mijn volle belangstelling, te weten:

l.

nauwkeurig opgescl-rreven en kwamen neer op 10 cent aanschaf
en 15 cent onkosten per stuk (uitval ca.20 Vó, geen pacht, geen
vaste lasten en geen vergoeding voor toezicht in rekening ge-

bracht). Arbeid verricht door ijverige ongeschoolden boven
6) jaar nteÍ reel belaitgsteliing toor hutt. uerk, :uttrloon J 1,25

de oppervlakte van de aanplantingen.

Gelrica (volgens de bestaande proefvelden de snelste groeier).

2. Robusta om zijn zeer mooie regelmatige vorm. 3. I

mijn blijvende opstand op een voorbeeidige wijze (dit is later
steeds de beste l.roek gebleven). De kwekerij was aangelegd op
gescheurd grasland, daarna vootzien van ca. 15 ton compost
en vervolgens gefreesd. De kosten van het gehele jaar zijn

214,

omdat deze cultivar zeer waarschijnlijk nog sneller groeit dan
de Gelrica, doch de oudste boom in ons land is naar ik meen
thans ca. 20 jaar, zodat betreffende de kwaliteit nog weinig
vaststaat. Het vierde ras is min of meer willekeurig Heidemij
geworden. Ik wilde juist vier soorten hebben en niec meer,
omdat mijn plantverband daarmede verband hield. Het was n.l.
niet mijn bedoeling om kleine stukjes van b.v. 1/,: ha afwisselend vol te poten met één cultivar. Deze wijze van menging
heeft n.i. het nadeel dat ik r/a van het areaal bezet kri.ig met
een cultivar die gezien de grondsoort, waterstand, windkracht
enz. eigenlijk niet voor onze terreinen optimaal is. Uiteindelijk
zal immers, althans theoretisch één ras favoriet zijn. Aangezíen
geen enkele prakticus of theoreticus in staat is bedoeide cultivar
aan te geven, wilde ik dit probleem op de volgende wijze
oplossen. Pootafstand 4 x 4 en mengen op de aangegeven wijze
(ieder ander cijíer stelt een bepaalde cultivar voor):

43434
1272I
43434
t2l2r

Dun ik nu op 50 Vo, na ca. 10 jaar, zoals in de polders geik de 2 beste soorten laten staan door
rechthoekig- of diagonaalsgewijze te kappen. In ieder geval

bruikelijk is, dan kan

ik het een groot voordeel, dat ik voor het gehele terrein
ca. 10 jaar lang de vrije keuze heb over 4 cultivars. En in die
tijd is, r,ooral via de bestaande proefvelden, wel zoveel meer
bekend over de verschillende cultivars, dat mijn definitieve
keuze beter gefundeerd is dan thans.
acht

f

vertering.

Dit

alles

in

1960. Resultaat zeer rnooie heesters.

Vooral door de grote afstand. In het tweede jaar, dus 1961
is geen grond vrij gekomen. \Vij hebben toen een tweede
kwekerij aangelegd van ca. 5500 stuks kortstek van eigen
materiaal, dus 2e naboun'. De onkosten waren per stuk ongeveer gelijk aan die van de eerste kwekerij (de nauwkeurige
specificatie is destijds aan het Proefstation doorgegeven).
In het jaar 1962 is ca. 4 ha volgepoot met twee-jarige heesters.
Schoonhouden werd in de loop van het jaar steeds moeilijker.
In 196i is weer 3 ha volgepoot, waarvan t ha op 4 x 8 m,
waar een keer tussendoor is geploegd. Schoonhouden van deze,
voor ons doen, grote oppervlakten viel steeds moeilijker en
ik begon mij ongerust te maken over het steeds toenemende
brandgevaar in het vooriaar. Het z.g.n. ,,Scheeren" waar wii
vroeger zo hartstochtelijk aan deel namen, vooral in ruigten en
aan slootkanten en dan hoe meer rook hoe mooier, is l-rier op
het platteland nog steeds in zwrng.
In 1964: 3 ha volgepoot (4 x 8 m) met onbewortelde heesters
(poten;, lengte ca. 4 meter, en russenbouw van suikerbieten
en gerst. De gerst kan financieel uit, doch de bietenteelt niet
wegens gebrek aan mechanische hulpmiddelen. Vrijwel geen
verschil in groei bij de populieren te konstateten (graanteelt
met zaaimachine zodat een strook van 1 meter vrij bleef voor
de populieren, welke nog enigszins konden worden schoongehouden). Van de gepote 'Gelrica' en'I 214' is vrijwel niets
doodgegaan. Van de 'Robusta' en 'Heidemij' ca. I) 96.
196): l1/z ha volgepoot met 1-jarig goed (3:r/a x 81/z m).
Door de zeer ongunstige waterstand 1/g ha niet volgepoot. Van
de tussenteelt zit slechts 3 ha in de grond (heden 10 mei).
Hiermede is het bebossingsplan vrijwel uitgevoerd; de rest van
de gronden kornt menselijkerwijze de eigenaren van deze generatie niet meer vrij ter beschikking.

c. Leet'tijd uan ltet planlntaïeriaal:

Konkltrsie:

Vooral door de lagere kosten, maar ook doordat de terreinen
uit gescheurd grasland bestaan viel de keuze op éénjarig goed.
Dus overeenkomstig de aanbevelingen en ervaringen in de

1. Met mijn begroting zal ik aardig uitkomen. De meerdere
kosten door verzorging der veru'aarloosde afwatering vielen
weg tegen de opbrenl4st der verkoop van enige poten aan

polders. Schmitz-Lenders denkt hier anders over (zie ,,Mein
Pappeltestament"). Eénjarig pootgoed gebruiken betekende
echter tevens een paar jaar de grond er omheen zwart houden
(en dit bleek later niet mee te vallen). Op walien en in ruigten

agrariërs toen deze ons sukses zagen, nadat zij aanvankeliik dit
gepionier door leken zeer argwanend hadden gadegeslagen.
2. Moest ik weer beginnen, dan l-ret volgende:
a. Pootafstand 4 x 8 m, met tussenbouw van graan en stoppelknollen (sparrenteelt is bij ons niet mogelijk, daarvoor is de
grond te zwaar leemhoudend). Brandgevaar voorgoed onder

materiaal).

de knie.

zou ik later liefst 3-jarige poten gebruiken (winde, hop en
kamperfoelie kunnen daar zeer lastig zijn voor jong plant-

Doordat, zoals reeds eerder is vermeld, de gronden niet terstond vrij kwamen doch het zich integendeel spoedig liet aanzien dat wij enige processen voor de kantonrechters in Almeio,
Enschede en voor het hof te Arnhem te wachten hadden,
maakte ik van de nood een deugd door het plan oP te vatten
zelf materiaal te kweken. Aanvankelijk kwam slechts een kleine
ha vrij. Dit werd direkt vol gePoot met éénjarige gekochte

Robusta's, afstand 4 x 4 m, met daaitussen een 6 à 7 duizend
kortstek, afstand 80 x 80 cm, als kwekerij.
Op deze wijze sloeg ik twee vliegen in één kiap, immers de
kwekerij zou veel aandacht gaan vragen met schoonhouden en
verdere verzorging. Ik verzorgde echter op deze wijze meteen

b. Twee cultivars, Gelrica en

I 2I4 (de laatste vraagt nogal

aandacht voor snoeien door zijn wilde groei). Ze schiet
aanmerkelijk beter op dan Gelrica.

bij mij

c. Materiaal: zelïgekweekte, fors ingesnoeide 3-jarige poten.
En deze zetten met een zware pootstang. Tijdens het ploegen
en maaien zijn dit betere bakens dan het kleine goed. De loonwerkers hebben niet veel respekt voor opgaand hout.

P.S. NTie uit l.ret Zilden komt eens met zijn ervaringen? Daar
staan opstanden om van te watertanden, doch vanuit het Noorden is de afstand te groot om beplantingen in die streek goed
wa'lf te nemen.

