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De poputierenteelt in het tJssetmeergebied';

ConsulenÍ Staals6osbeheer, lJsselmeerpolders

Het zal voor velen niet onbekend zijn, dat de populier in het
IJsselmeergebied een bijzondere plaats inneemt. Er is een aantal
redenen waarom dit zo is. \Tanneer een polder van zo'n 50.000

ha groot wordt drooggemalen en langzamerhand in cultuur
genomen, dan is dat een vlakte die om een landschappelijke
verzorging vl:ragt. Deze landschapsvorming nu wordt voorafgegaail door een landschapsplan, dat aangeeft waar en op welke
wijze de beplantingen moeten worden aangebracht, waarbij
wordt gezocht naar harmooie tussen de diverse elementen
waaruit de polder is opgebouwd: Steden, dorpen, boerderijen,
wegen, waterlopen en bossen. De nadere detaillering van dit
landschapsplan is het beplantingsplan.
Bij de opstelling van dit beplantingsplan zijn een aantal gezichtspunten die men in het oog moet houden. Primair zijn
hierbij natuurlijk klinzaat en bod'em en de daarbij

passende

houtsoortenkeuze. Over het klimaat kan worden gezegd dat dit
kan worden vergeleken met het kustgebied. De wind speelt
een grote rol evenals dit in de nabiiheid van de Noordzee het
geval is. Speelt het zoutgehalte van de lucht in het \Testen een
rol bij de houtsoortenkeuze, dit is in de Noordoostpolder en
Oostelijk Flevoland in veel mindere mate het geval.
De bodem bestaat over het algemeen uit zavel, die echter van

hoedanigheid sterk kan verschillen (van zeer licht tot zeer
zwaar). Daarnaast komen er met name in de Oostelijke gedeelten van de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland zandgebieden voor, die in de Noordoostpolder gedeeltelijk en in
Oostelijk Flevoland geheel zijn bebost. Een typische eigenschap
van deze gronden is het voorkomen van veel kalk waardoor
de zuurgraad laag is. Ph-waarden van 7 à 8 zijn geen uitzondering.
Een ander gezichtspunt waarmede we

Onderstaande overzichten van de bossamenstelling in Oostelijk
Flevoland en de Noordoostpolder geven daarvan een indruk.
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Pop*lierenc*lttar in Oostelijk Flettoland gefotografeerd op 1 september
aan het 2e groeiiaar.

1) Foro's: Directie I7ieringermeer.

Snel

toe geleid, dat in de bossen meer dan in voorgaande polders
het geval is geweest, gebruik wordt gemaakt van populier'

bij de inrichting van de

polders rekening moeten houden is het tempo waarin we een
bosmilieu kunnen scheppen, dat ook voor andere dan produktiedoeleinden kan dienen, terwijl in dit opzicht ook nog gewag
moet worden gemaakt van de wenseliikheid om in de boscultures snel sluiting te bereiken. Vooral daar waar het toekomstige bos aan akkers grenst. Een snelle sluiting onderdrukt
de op de poldergronden veelal weelderige onkruidgroei en
neemt daarmede infectiehaarden van distels, klein hoefblad en
hinderiijke onkruiden weg.
Voorgaande overwegingen hebben er voor Oosteliik Flevoland

2j aag*srts ïtaee iaar later.

Dezelfde oqrrdnd gefotograleerd' op
een bosklimaat en sl*iting.
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Uit het bovenstaande blijkt niet alleen dat het oppervlaktepercentage van de populier ongeveer verviervuldigd is. Het valt
verder op dat het oppervlaktepercentage van Pinus en Picea

tot ongeveer de helft is teruggebracht. Dit hangt dus samen
met de hierboven reeds genoemde overwegingen. Opvallend
is ook het ontbreken van larixopstanden in Oostelijk Flevoland.
Dit houdt verband met het feit, dat er zcmls de lezer bekend
zaI zijn een relatie bestaat tussen het voorkomen van larix in
de nabijheid van populieren en de populierenroest. De moeilijkheden in de provincie Noord-Brabant met betrekking tot
dit probleem hebben hier, waar de populier zo'n grote rol is
toebedeeld, het besluit doen nemen van larixcultures af te zien.

I7e hopen hiermede een moeilijkheid in de populierenculruur
te hebben omzeild.

Niet dat het met de populierenteelt nu overal zonder moeilijkheden verloopt. Integendeel worden onze opstanden de laatste
jaren geteisterd door de voot het Noorden en \(/esten en ook
ten dele het Zuiden van ons land beruchte bladzwam Marssonina. Het heeft er de schijn van dat deze aantasting speciaal
in het IJsselmeergebied vat op de opstanden heeft. Het zijn
speciaal de rassen Regenerata (Serotina erecta), I 214, Marilandica en de Gelrica die zeer gevoelig voor de aantasting zijn.
Zo zeer zelfs, dat we de keuze van de kloon op deze gevoeligheid zullen moeten afstemmen, hoewel het gehele NAKBsoftiment van de populieren eigenlijk vatbaar is. Vandaar dat
schrijver dezes ook een sterk voorstander is van het snel uitgeven van nieuwe selecties die na eerste toetsing op kanker- en
roestgevoeligheid resistent bleken en bovendien nog een geringe
aantasting door Marssonina vertonen. Het sortiment waarover
v/e op het ogenblik beschikken is met vermelding van de gebruikte percentages als volgt:
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Voorop moet worden gesteld, dat we niet de gehele oppervlakte
waar populierenteelt mogelijk is, ook biijvend met populieren
beplanten. Enerzijds brengt dit naar onze mening te grote
risico's met zich mede. Anderzijds moeten we in dit nieuwe
gebied de bossen ook zo inrichten dat ze voor recreatieve doeleinden aantrekkelijk zijn. Speciaal op die plaatsen waar veel

publiek moet worden verwacht zal dit recreatiegezichtspunt
zwaat ga n wegen. Een zinvolle afwisseling met een combinatie
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t/m 6 genoemde klonen weerspiegelen zo ongeveer de mate van vatbaarheid voor Marssonina.
Een speciale groep is genoemd onder 7. Dit zijn selecties uit
de sectie Tacamahaca welke niet in het NÁKB sortiment zijn
opgenomen. Het is nog niet voldoende bekend of deze selecties
De percentages van de onder 1

resistent zijn tegen kanker. Hun groei is in het IJsselmeergebied op diverse bodemryFen bijzonder goed en hun vatbaarheid voor de hier zo gevreesde Marssonina is zeer gering, terwijl
een vijftienjarige opstand van deze balsempopulieren nog geen
kanker vertoont. Op praktijkschaal worden deze selecties beproefd.

Voorts kan melding worden gemaakt van praktijkproeven met
een aantal binnen- en buitenlandse selecties in samenwerking
met het Bosbouwproefstation en het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek.
Tenslotte moge ik nog enkele vroorden wijden aan de teelt van
populieren in bosverband zoals die in de IJsselmeerpolders
rUTe moeten een onderscheid maken tussen
echte populierenopstanden en bosculrures waar de populier als

wordt ondernomen.

scherm wordt gebruikt voor andere houtsootten, waarvan de
groei langzamer is en de omloop hoger moet worden aangenomen.

7 jarige Popil*s Robasta opstand in ,de Voorst", Nooràooopolder
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van produktie en recreatie zal moeten worden gezocht. Een
dergelijke combinatie kan naar onze mening onder andere
worden bereikt door een gemengd loofhoutbos van langzaam
groeiende houtsoorten een ,,beschermende bovenlaag" te geven

van populieren in ruimer plantverband (7 x 7 m of 8 x 8 m).
De klimaatsverandering bewerkstelligt door de bovenlaag van
populieren meer optimale groeiverhoudingen voor de langzaam
groeiende houtsoorten. Nadar de populier zijn functie. heeft

verricht kan deze worden gekapt en verkocht (na 10 tot 15
jazr). Brj gebruik van de populier op deze wijze worden plantverbanden aangehouden van 8 x 8 m à 7 x 7 m.
Indien echte populierenopstanden worden aangelegd worden

planwerbanden gebezigd van 4 x 4 m en wel in vierkantverband. Deze voor de populier betrekkelijk geringe afstand
wordt aangehouden enerzijds om snel een zekere beschutting,

een bosklimaat, te verkrijgen en anderzijds om vooroPbrengsten

te verkrijgen door na 10-15 jaar de opstanden te dunnen. Ook
kunnen deze opstanden zonder verlies na het 10e jaar tot het
I5e jaar worden omgezet in andere opstandsvormen zo dit
gewenst zou zijn. Door het gebruik van populieren in deze
vorm verkrijgt het bos een grote mate van flexibiliteit en ontstaan goede mogelijkheden om in landschappelijk opzicht de
nodige zinvoile afwisseling te verkrijgen.
Deze laatste vorm van populierenteelt wordt steeds uitgevoerd
in combinatie mer zwarte els die in aantal van ca. 4000 stuks
per ha worden tussen geplant. Dit laatste geschiedt met een
plantmachine, die achter een trekker loopt en 5 rijen per rit
mee neemt. De plantafstand is dan ca. I,30 x 1,50 m (zie foto).
Bij de populierenbebossing worden steeds 1-jarige bewortelde
stekken gebruikt, welke worden doorgeplant met 2-jarige elzen.

lr. H, A. van der Meiden / De Xlle Zitt:ng yan de lnternationale Populierencommissie (lPC) ')
Direkteur StichÍing I nduslriehout

Zoals verscheidene lezers van ons blad al weten, heeÍt de FAO,
de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties,
een Internationale Populierencommissie, waarvan elk land lid
kar' zijn dat aangesloten is bij de FAO.

Men zal zich aÍvr:.ger, waarom een dergelijke commissie bestaat
voor één enkele houtsoort. Er is geen houtsoort die zo verspreid
over de wereld voorkomt en tegelijk zo de aandacht heeft van
telers en industrie als oopulier. Dit is te danken aan het feit,
dat de populier zeer snel groeit en dat zijn hout vele toepassingsmogelijkheden heeft. Dit verklaart ook weer de interesse
van de FAO voor deze houtsoort. Deze organisatie immers richt
haar activiteiten in sterke mate oD de zgn. ontwikkelingslanden;
in deze landen is alles dat snel groeit en veelzijdig gebruikt

kan worden, bijzonder belangrijk.

In dit licht moet ook het feit worden gezien, dat vooral in de
laatste tijd veel bijeenkomsten van de FAO in dergelijke landen
plaats hebben. Zo had van 15 tot 26 mei de Twaalfde Zitting
van de Internationale Populierencommissie plaats in Perzië.

Zoals ik al opmerkte zijn het landen, die lid zijn van de IPC.
Momenteel zijn dat er 24, waaronder Nederland een van de
oudste is. Naar een zgn. zitting kan zo'n land een delegatie
sturen van één of meer personen.
Voor Nederland namen aan de zittinq

in Perzië deel Ir. A. J.
Grandjean, adj. direkteur van het Staatsbosbeheer en voorzitter
van de Nationale Popuiierencommissie (NPC), als gedelegeerde
van de Nederlandse regering, en voorts schrijver dezes, die
tevens als lid van het Executive Committee, het Dagelijks Bestuur van de Internationale Populierencommissie, de bijeenkomst bijwoonde.
Het programma bestond uit voorexcursies in het gebied van
de Kaspische Zee, vergaderingen van de IPC, haar werkgroepen
en van het Executive Committee in Teheran, en €en driedaagse
excursie in de omgeving van Isfahan.
De Nederlandse vertegenwoordigers konden helaas de voore>:cursies niet bijwonen, wel de excursie bij Isfahan. Op Perzië
en zijn populierenteelt met haar merkwaardige, deels zeer
primitieve aspecten, kom ik in een volgend artikel terug. Nu
wil ik me beperken tot een beknopt overzicht van de belangrijkste punten die tijdens de talrijke besprekingen in Teheran
naar voren zijn gekomen.
Grootte en prod.uktie aan het popalierenareaal,

5-iarige beplanting uan P.alba bij Isfahan.
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Foto's: Van der Meiden.

Langzaam maar zeker beginnen we een indruk te krijgen van
de omvang van het populierenareaal in de wereld. De Nationale
Populierencommissies, die in bijna alle leden-landen van de
IPC bestaan, verschaffen hierover geregeld gegevens. Het moeilijkst te schatten is uiteraard het areaal naruudijke populierenbossen, zoals in Noord-Amerika, Rusland (geen lid van de IPC)

en Scandinavië.

