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cricketbathout per scheepsvracht kunnen aanbieden dan
worden de prijzen nog interessanter.
Salix alba 'Coerulea' is in ons land weinig aangeplant. De gevoeligheid voor verschillende ziekten is hiervan mogelijk de
oorzaak.

De meest gevreesde ziekte is wel de ,,watermerk ziekte". Deze
ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie (Bacterium Salicis
Day). in mei of juni worden de bladeren van één of meerdere
takken bruin en soms sterft de kroon geheel af. Het hout van
zieke bomen is waardeloos. Aangetaste bomen moeten direct
worden geveld en verbrand om verdere besmetting te voorkomen.

In

Engeland, met name

A. van Breen

/

in

Essex, Suffolk, Hertfordshire en

Middlesex, zijn zelfs verordeningen van kracht die het vernietigen van zieke bomen verplicht stellen.
Hoe gunstiger groeiomstandigheden, des te minder kans is er
dat bomen ziek worden. Plant dus geen wilgen op minder
goede grond met een slechte ontwatering.
In ons Iand zijn na de oodog een aanzienlijk aantal wilgen
geplant. Het meest wel Salix alba 'Liempde'. Of dit hout geschikt is voor de Íabrikage van cricketbats is niet bekend. Dit
zal worden onderzocht. Mocht de uitslag gunstig zijn, dan
konden nog tal van beplantingen door speciale snoei geschikt
worden gemaakt voor ,,bat"hout.
De prijzen voor Cricketbathout zijn zeer aantrekkelijk, maar er
zijn ook risico's.

Populieren in het landschap

Als lezer van het tijdschrift ,,Populier" zijn de zakelijke kanten
van populierenaanplantingen U zeker beter bekend dan aan mij.
Steeds weer word ik echter getroffen door de landschapsverÍraaiende, toeristisch aantrekkelijke en vaak romantische indrukken, die populierenbossen oproePen en waarvan

ik met de

hierbij geplaatste foto van een uit 1937 stammende 'Marilandica'-beplanting een kleine indruk tracht weer te geven.
Zwervend per fiets of te voet door het mooie Brabantse land
- ik ben Brabander en zeer chauvinistisch op dit gebied - zult
U vele van deze Íustige, aantrekkelijke plaatsen kunnen vinden,
o.a. in de streek tussen Best - Oirschot en Liempde, in de omgeving van Sint Oedenrode, Schijndel, Veghel en niet te vergeten Valkenswaard.
Prachtig is het op een zonnige dag enkele uurtjes vrij te maken
en dergelijke plekjes op te zoeken om geheel tot rust te komen,
de schoonheid van kleuten in het door het gebladerte getemperde licht op U te laten inwerken en vaak verrassende momenten te beleven als konijntjes spelenderwijs in uw gezichtsveld
ronddartelen, fazantenpaartjes elkaar het hof maken ofwèl de
aanwezige flora een prachtig palet van tinten laat zien.
Geniet U zo van deze mooie indrukken, die U onontkoombaar
in populierenaanplantingen vindt, dan valt het mraar te bedenken, dat deze siedijke bomen straks geveld en tot prozaische
artikelen als geriefhout, klompen, lucifers enz. enz. of onherkenbare produkten als hardboard of cellulose ten dienste van
de mensheid hun einde zullen vinden.
Maar spoedig volgt een nieuwe aanplant en met het verstrijken
der. jaren ontstaan dan gelukkig weer de vele, zo aantrekkelijke

plekken.

W. Keijzer

/ AÍzet yan Populierenhout

Houthandelaar

Het artikel van de hand van de Heer Adema in het eerste
nummer van dit tijdschrift (meí l)64) getiteld ,,Factoren die
de prijs van het Populierenhout kunnen beïnvloeden", bevat
drie elementen welke mij in hun onderling verband gezien,
aanleiding geven wat dieper in te gaan op de functie van de
houthandelaar en op de mogelijkheden om via de handel een

optimaal gebruik van het beschikbare hout te verkrijgen. Dit
dient de belangen zowel van de verkopende hourptoducenten
als van de houwerwerkende industrie.

in zljn artikel dat de verschillende populierenhout-verwerkende industrieën ieder eigen eisen stellen

Ádema constateert
aan het

te verwerken hout: ,,Zuivere

zv.tate onderstammen,

zuivere dunnere bomen, middenstukken etc." Vervolgens merkt
deze industrieën ter wille van de rentabiliteit van
haar grote investeringen, verzekerd dienen te zijn van een zeker

hij op dat

jaarlijks kwantum hout. Tenslotte concludeert hij dat de producenten of via de handel of in het verband van een coóperatie
hun hout zullen moetefi g an afzexen in assortimenten en
kwaliteitsklassen, met de mogelijkheid via de coóperatie tot
een juistere en betere prijsnotering te komen. De laatste opmerking doet veronderstellen dat de schrijver van genoemd

artikel niet ten volle tevreden is over de wijze, waaroP

de

houthandel in het verleden en thans haar functie heeft vervuld
en nog vervult. Dit is niet onverklaarbaar, wanneer men vol-

