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INTERESSANTE BEPLANTINGEN

VII l)
meer van poten te kunnen vertellen, nam de heer I7algemoed
ons allereerst mee naar knoryeppels in het Hengelose Broek,
waar hij bij voorkeur de poten koopt (zie foto 1). Goede knotpeppels voor het leveren van poten mogen niet te oud zijn;
een leeftijd van 20 jaar is al het maximum. De 4-jarige boom
levert de eerste poot, doordat hij op manshoogte wordt afgezet.
Vervolgens kan hij 3 à 4 keer elke 4 jaar 2 tot 4 poten leveren.
Vierjarige poten zijn het beste, met name voor wegbeplantingen. Ze hebben qan een omtrek op borsthoogte van 26-34 cm.
Zwaarder moeten ze niet zijn, want dan gaan ze door de wind
in het plantgat ,,draaien", waardoor jonge wortels afbreken.
Het bezwaar van poten uit oudere knotpeppels is een minder
goed gegroeide eindscheut, wat steeds gepaard gaat met een
slechte groei na het planten, zo vertelde ons de heer N7algemoed. Goede poten, gesnoeid en aan de voet bijgehakt, kosten
ongeveer I 3,-, voorwaar geen gering bedrag. Maar de Achterhoekse 'Gelrica'-teler heeft dit eÍ gra.ag voor over om een
goede beplanting van zijn ,,Baakse \7itte" te krijgen. De poten
worden ontdaan van al hun zijtakken, direkt nadat ze van de
knotpeppel zijn gehakt. Men laat kleine stukjes zijtak zitten,
met her idee dat daarop zijknoppen tot ontwikkeling komen
en aldus een betere betakking geven. til7ij hebben een aantal
pas geplante poten hierop gecontroleerd, maaÍ moeten zeggeÍt
dat dit niet helemaal klopt. \íel komenerhoofdzakelijknieuwe
scheuten op de plaats waar takken gesnoeid zijn, maar de
meeste óp en rond de takaanzet, niet op de overgebleven stomp.
Het volledig snoeien van poten is echter uitermate belangrijk,
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Knotpeppels aoor de prod.ahtie aan poten.

wij in verband met deze rubriek een bezoek wilden
brengen aan een ons van vroeger bekende, zeer fraaie wegbeplanting van Populus 'Gelrica' bij Hengelo (G.), bleek deze
helaas te zijn geveld. Op dezelfde plaats bleek echter al weer
een nieuwe beplanting te staan, kennelijk aangelegd met poten,
een in de Achterhoek veelvuldig gebruikte plantsoensoort.
\Vij waren zo gelukkig de heer Walgemoed, rentmeester, en
uitstekend kenner van de populierenteelt in de Achterhoek, te
ontmoeten, die ons iets meedeelde over het ontstaan van deze
nieuwe beplanting. Eerst vertelde hij nog even dat de vorige
beplanting, ook met poten aangelegd, bij de kap ongeveer 23
jaar oud was; een stamomtrek had van 170 tot 200 cm op
borsthoogte, en een gemiddelde staminhoud van ruim 2 m3!
Ook als men er rekening mee houdt dat het om een goede
groeiplaats met 90 cm vruchtbare leem op zand gaat, is het
bij deze produktie wel begrijpelijk waarom de Achterhoekers
hun hart aan de 'Gelrica' hebben verpand!
Nu moet men niet denken dat de populierentelers in dit gebied
met elke soort plantmateiaal genoegen nemen. De meesten
van hen beweren ten stelligste dat de resultaten met poten
aanmerkelijk beter zijn dan die met bewortelde planten. Bovendien zouden laatstgenoemde uitgroeien tot populieren met een
donkere schors, terwijl de poten bomen met een veel lichtere
schors geven (vandaar de naam ,,Baakse n7itte"). Om ons iets
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'Gelrica'-beplanting; geplant aoor.jaar 1965 n.et poten,

17

grond komen, dat wil zeggen 3l+ tot I meter diep. Ze zijnlaac
geplant, pas in april, omdat het gevelde hout van de vorige
beplanting niet eerder kon worden afgevoerd. Desnieremin is
de aanslag volledig en mist er geen boom. Normaal plant men
eerder, maar toch bij voorkeur niet vóór januari.

omdat hierdoor de kans op verdroging en schorsbrand aanzienlijk beperkt wordt (zie her artikel over poten in ,,Populier"
van novembet 1964).
Vervolgens hebben we nog weer een bezoek gebracht aan de
in het begin van ons verhaal vermelde beplanting bij Hengelo
(G.), eigendom van de NederlandsHervormdeKerk te Zurphen
(zie foto 2). H.ij is in dit voorjaar aangelegd met poten, afkomstig uit de hiervoor genoemde knorpeppels. Deze poten
worden geplant op een wijze waarover de heer Walgemoed
hopenlijk zelf nog eens iets in ons blad wil vermelden. Hier
wil ik er mee volstaan te vermelden dat ze zo diep worden
geplant dat ze met de onderkant in de permanent vochtige
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de populier is geïnteresseerd moet eens
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Achterhoek, en dan kan ik plaatsen als Hengelo (G.), Zelhem,
Baak, Keienborg, Dinxperlo en vele andere noemen, met een
bezoek hebben vereerd. U zult er kennis maken met heel aparte
en interessante teelwormen en met onze snelstgroeiende, in
Nederland ontdekte handelscultivar ('Gelrica').
Ir. H. Á. van der Meiden
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staan weer vlak voor het plantUw benodigd plantmateriaal
natuurlijk al wel bij Uw kweker

seizoen.
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dit nog niet gebeurd,
dat U dit zo

U er dan voor

spoedig mogelijk doet. Goed plantmateriaal is van enorm veel belang.
Koop bij een goede kweker, waar

gezond uitgegroeid materiaal a flwezig is.

Voor bosaanleg verdient l-jarig beworteld plantsoen de voorkeur, liefst
in ruim verband gegroeid. Tegenwoordig gaat men nogal eens over tot
het gebruik van planten met l-jarige
scheut gegroeid op 2-jarige wortel.
Vaak is het nodig om grotere planten
te gebruiken, dus meerjarig plantsoen.

Hierbij speelt vooral de goede

ge-

zondheid en herkomst een rol, daar
meerjarig plantsoen veel kwetsbaarder is voor diverse ziekten (b.v.

dit

schorsbrand). Vroege bladval

in

de

kwekerij en vroege verkleuring van
het blad wijst op bladziekten (Mars-

goede ontwatering van Uw plantterrein en uiteraard voor een bodemvoorbereiding die een rationele onkruidbestrijding mogelijk maakt.
Ook staat het kapseizoen weer voor

de deur. Oriënteert
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U daarop dus vooral. In streken wa r het Marssoninagevaar groot is, zijn verschillende
handelsrassen minder geschikt.'Ro-

marktprijs van IJw produkt. Vellingswerk is zeer geschikt voor winter-

busta'komt dan heel sterk naar voren

b.v. konijnenvraat, veegschade, dienen

als het minst vatbaar voor deze ziekte.
(I7.-Brabant, het hele westen en noorden van ons land is sterk geïnfec-

nu voor de winter te worden beveiligd. Het omgazen van de bedreigde
bomen is zeker nodig. Zorgt U ervoor
dat geen beschadigingen aan de bomen kunnen optreden. Ook zijn er
gemakkelijk aan te brengen plastic
stroken in de handel die tegen vreeten veegschade naaÍ onze etvaringen

sonina, roest). Let

teerd.) Beproeft
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eens de nieuwe
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De grondbewerking dient te worden
uitgevoerd, het maken van plantgaten
eveneens. Ook de ontwatering dienr

in

orde

te ztjn. Zoryt U voor een

werk.

Door wild bedreigde

beplantingen

goed voldoen.

VRAAG EN ANTWOORD
over dit onderwerp zal verschijnen. In het kort het volgende:
een berekening van eventuele schadelijke gevolgen van
boomrijen voor de landbouw, mag men niet uit het oog verliezen, dat de opbrengst van populieren na -f 20 à 25 jaar

Vragen voor deze rubriek kunnen gezonden worden naar de secretaris
van de redactie van dit tildschrift, adres: Gen. Foulkesweg 64, Wageningen. Zre worden door ter zake deskundigen beantwoord, zoveel
mogelijk in ons tijdschrift, anders rechtstreeks.
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Ik las onlangr een geÍl.eenteraaàsaershg,

utaarin een d.hcusrie
aoorkwam oaet d'e schade aan lanàerijen d,oor aangrenzende
iljen populieren. Hel ging hier onz een uoord.ertwisseling tus'
!er? aoofirander aan land,schapsschoolt, itaara4n d'e populier
zo'n grote bijfuage kan leoeren, en tegenstanàerr uail' ltet aanleggen aan beplantingen oP uegbeftiren langs bouw- en weiland', De laarslen betoogd,en, d.at d'e opbrengttaeiliezen d'oor d'e
concurrenlie aan d.eze bephntingen zeet groot zijn. ls d'it uaar
en hoe groot zijn deze uerl'iezen?
een probleem aan waarover veel wordt
geschreven en gepraat, maar waarover, tenminste in Nederland,
weinig bekend is. '$íel is in bv. Duitsland veel onderzoek gedaan, terwijl in ons land Ir. Á. Bakker een studie heeft verricht
over de invloed van populierenrijen op de opbrengst van grasland.1) De redactie belooft U er voor te zorgen, dat in een van

Anttu,: U roert hiermee

de volgende nuÍrmers van ,,Populier" een uitgebreid artikel
r) Á. Bakker:

Verslag van een onderzoek naar de invloed van populieren op grasland. Meded. Landbouwhogeschool, 1!60.

I 60,-, vaak meer dan / 100,-

per boom is. Verder

wordt door tegenstanders geen waarde toegekend aan de gunstige invloed die boomrijen op opbrengst van bouwland en
weiland kunnen hebben door hun invloed op klimatologische
omstandigheden.

Samenvattend: Dergelijke beplantingen hebben nier èf een
gunstige àf een ongunstige invloed op aaÍrgtenzende landerijen,
maaÍ zeet waarschijnlijk beide, waarbij het van de plaatselijke
omstandigheden afhangt welke invloed overheerst en hoe groot
deze is. Nogmaals, in een volgende aflevering van ons blad
komen we op dit probleem terug.
a. G. te H.

Kunt U mij zeggen uaar ik de rapporten kan krijgen, d.i.e d.e
papierinl,ustrie aan de rcgering en d.e per heet't gestuurd in
aerband. met populierbossen in O,-Flnoland.?
,

Antta; De Stichting Industrie-Hout, Bowlespark 18 te \Vageningen, kan U vertellen in hoeverre die rapporteri beschikbaar
zijn en of U deze evenrueel kunt krijgen. Mochten geen exem-

