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haring, srugheid of stekeligheid van bepaalde soorten werden
in dit gedeelte van het onderzoek derhalve niet onderkend.
Tot de bezwaren van een randbeplanting worden veelal de

onkruidhaarden gerekend, die zich in de randstroken zouden
vestigen. Om deze reden werd in het onderzoek ook de botanische samenstelling van de graslandpercelen betrokken. Áls
norm voor deze samenstelling werd de hoedanigheidsgraad gebruikt. Dit begrip geeft in een schaal van L t/m 10 de kwaliteit
van het gewas aan. De bepaling van de hoedanigheidsgraad
geschiedt door het gewichtsaandeel van de diverse soorten grassen en kruiden in een perceel in verband te brengen met het
voor deze soorten vastgestelde waarderingscijfer. De waarderingscijfers omvatten eveneens een schaal van I t/m 10. Engels
yaaigras, het zeer hoog gewaardeerde weidegras, heeft als waarderingscijfer 10, ruw beemdgras 8, rood zwenkgras 4, witte
klaver 8, paardebloem 4.
In de onderzochte percelen kwamen het Engels natgras en ruw
beemdgras zeer algemeen voor. De hoedanigheidsgraad van de
percelen varieerde van ca. 6 tot ca. 8.
Hoewel belangrijke verschillen in samenstelling tussen randstrook en het gebied daarbuiten werden aangetroffen, hadden
zij nagetoeg geen invloed op de hoedanigheidsgraad. Enkele
goede grassoorten toonden geen duidelijke voorkeur voor de
randstrook of het gebied daarbuiten: Engels raaigras, ruw
beemdgras en beemdlangbloem. In beide situaties waren zij
rijkelijk vertegenwoordigd. Een duidelijke voorkeur vertoonde
timothee, evenals het kamgras. Beide mijden de randstrook;
de afwezigheid van timothee, waarderingscijfer 8, in de randstrook doet aan de kwaliteit van het gewas geen aÍbreuk in
verband met het eveneens ontbreken in de randstrook van kamgras, waarderingscijfer 6. De voorkeur van het matrge gras
kropaar (waarderingscijfer 6) voor de randstrook wordt weeÍ

gecompenseerd door de afwezigheid in deze strook van diverse
kruiden met waarderingscijfer 4: akkerdistel, weegbree.

In slechts enkele gevallen was een duidelijk kwaliteitsverlies
voor de randstrook aanwijsbaar. Het betrof randstroken zonder
isolerende greppel, waar de concurrentie om water het rood
zwenkgras (waarderingscijfer 4) in een gunstiger positie bracht.
Voorts bleken er gunstiger vestigingskansen voor onkruiden op
de plaatsen, waar bij ondiep liggende boomwortels het vee de
graszoCe had stuk getrapt.
Sarnenuatïing,

De populier is voor diverse uitgestrekte weidegebieden een rendabele houtsoort. Dit rendement is evenwel niet te verkrijgen
zonder exploitatievediezen voor de weidebouw. De opbrengstverliezen in de stroken grasland grenzend aan populierenbeplantingen kunnen groot zijn. Deze vediezen zijn evenwel
belangrijk te beperken, wanneer een isolerende greppel aanwezig is tussen grasland en beplanting. Het bevorderen van de
grasproCuktie in de randstroken door een extra bemesting is
slechts aan te bevelen bij aanwezigheid van een isolerende
greppel. De chemische samenstelling van het gewas in de randstrook wijkt af ten opzichte van die buiten de randstrook en
leidt wellicht tot een geringer smakelijkheid voor het vee.
Randstroken zijn geen onkruidhaarden. De botanische samenstelling in de randstrook leidt niet tot een geringere hoedanigheidsgraad van het gewas. Slechts waar de isolerende greppel
ontbreekt, kan de hoedanigheidsgraad van het gewas in de

randstrook in ongunstige zin afwijken.
Noo': van de redactie.
Eén van de redactieleden die veel ervaring heeft met de ptaktijk van
de populierenteelt, zal in het volgende nummer de voordelen van randbeplantingen nader bespreken.

lr. P. de Sonnaville / De betekenis van de els voor de populierenteelt
Fruilleler
Reeds vele jaren teelt men in onze populierenbossen elzenhakhout. Vroeger bracht dit hakhout nog vrij veel op als branden geriefhout, ma r tegenwoordig is het elzenhakhout bijna
onverkoopbaar geworden.

Toch vervult de els nog een taak in onze bossen. De ervaring
heeft geleerd, dat een onderteelt van elzen de groei van de
populier bevordert in tegenstelling rot ander hakhout en gras.
De wetenschap heeft gevonden, dat de wortelknolletjes (welke

in vrij grote aantallen bij de els voorkomen) bacteriën bevatten,
welke in staat zijn vrije stikstof uit de lucht te binden en om
te zetten tot voor de boom opneembare stikstofverbindingen.
Ook de populieren profiteren van deze stikstofrijkdom doordat
de stikstof uit de afgevallen bladeren en takken van elzen vlug
ten goede van de bomen komen.
Verder is de els zo dicht bebladerd, dat het gras en vele onkruiden zich niet kunnen handhaven zodat er maar een ijle

vegetatie overblijft.

Dit

heeft weer tot gevolg, dat er

veel

voedingsstoffen, vooral stikstof en water, welke het gras normaal nodig heeft, voor de populier vrij komen. In de fruitteelt
zijn oude bemestingsproefvelden bekend, welke meer dan tien
jaar werden zwart gehouden, zonder dat daarbij ooit enige
stikstofbemesting werd gegeven en die nooit stikstofgebrek
vertoonden. De verklaring hiervoor is gelegen in een langzame
afbraak van de humus, waarbij stikstof en andere stoffen vrijkomen. De els houdt op een goedkope wijze de grond gedeeltehjk mvart,,,bemest" de grond mer stikstof en andere organische
stoffen en bevordert de doorlatendheid van de grond zodat een
mooie losse grond wordt verkregen.
Áls een gunstige bijkomstigheid kan worden vermeld de vermindering van het brandgevaar. Van de meeste onkruiden die
onder de elzen groeien, is er na de winter niet veel meer over.
Daarentegen ztjn ijle bossen met een sterke grasbegroeiing wel
brandbaar.
Elzen, kearig

in de rij
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Verder bevorderen de elzen het rechtopgroeien van de popu-
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lierestammen terwijl de takvorming op de stammen door lichtgebrek sterk wordt onderdrukt (dus minder onderhoudssnoei).
\Vij komen daarom tot de conclusie, dat op onze kleigronden

in

ons vochtig Nederlands klimaat de els als onderteelt voor
onze populieren kan worden aanbevolen.
De vraag is nu: hoe kunnen wij tegenwoordig de els op de
gemakkelijkste en goedkoopste wijze telen, nu het elzenhakhout
bijna zijn verkoopwaarde heeft verloren?
Vele mensen zien tegen het inplanten van elzen erg op. Het
kost veel jonge planten, dure plantarbeid en hoge onderhoudskosten. Bovendien wordt het onderhoud duur en blijven vele
latere cultuurzoÍgefi achterwege (welke populieren worden regelmatig bemest?).
Dit heeft mij ertoe gebracht op 3 percelen een andere teeltwijze toe te passen, welke mij zeer goed bevallen is.
Tegen de eebruikelijke methode in heb ik geen 5000 elzen per
ha geplant maar ongeveer 500 per ha. Tussen de rijen populieren in heb ik telkens één rij elzen uitgeolant, keurig in de rij
op afstanden van ongeveer 2 m van elkaar (afhankelijk van de
plantafstand van de populieren). Ook dwars staan de elzen en
populieren in rechte rijen. In één perceel werden in de rijen
peppels ook nog elzen uitgeplant. Om gemakkelijk te kunnen
planten, werden stroken grond van te voren bewerkt met de
freesmachine. Grondbewerking met spitmachine, ploeg of ander
werktuig, liefst in het najaar, is ook goed. In tegenstelling tot

in het voorjaar planten,
omdat deze vroeg uitloopt. Heeft men de grond redelijk kunnen
bewerken, dan behoeft men maar kleine plantgaten te maken
(20 cm in het vierkant is voldoende voor tweejarig materiaal).
populier mag men de els niet laat

In de voorzomer en zomer na het inplanten verdient het aanbeveling de grasontwikkeling bij de elzen tegen te gaan. Het
goedkoopste geschiedt dit door het gras te spuiten met bijv.
paraquat of Gramoxone tijdens weinig wind, liefst op bedauwd
gras. Paraquat wordt niet als de groeistoffen door de hele plant

Drs. V. Timmermans
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économie mondiale en voie d'évolution". l)
Dat de economie een leidende gedachte is voor een geheel congres over de bosbouw is volstrekt geen verheugend verschijnsel.

De economie is de meest afgrijselijke tiran die genadeloos
domineert over iemands aesthetische en technische aspiraties.
Maar het is wel een bewijs van realisme.

In

versneld tempo wordt onze huishouding betrokken bij een
groter geheel en worden wij steeds meer afhankelijk van over
de hele wereld werkende factoren. Met recht kan men spreken
van een wereldmarkt van hout en houtprodukten, hoewel deze
een weinig geperfectioneerd mechanisme kent. Dit betekent
ook, dat men steeds meer in staat is fesultaten, methoden en
kosten te vergelijken.
Men begint met ontginning van maagdelijk oerwoud en met
plantagecultuur van hout in de tropen, en wij zullen rekening
moeten houden met het ontstaan van produktiegebieden met
een enorme groeicapaciteit.
De economische onrwikkeling houdt ook een verandering van
de vraag in, welke zich manifesteert in een verschuiving van
de vraag naar rondhout naar een zich snel verruimende vÍaag
naar tot industriële standaardprodukten verwerkt hout. Hierin
neemt zaaghout een plaats in welke nauwelijks een kvrantitatieve stijging te zien geeft - welke dan nog gelegen is in Oostde bosbouw

in

men na enige tijd minstens nog één keer spuiten. Men kan de
grond om de elzen ook wel machinaal bewerken bijv. met een
kleine freesmachine, maar dit is veel duurder dan spuiten. In
augustus laat men de grond weer begroeien. Ook het tweede

jaar na het planten is het nuttig de grasontwikkeling in de
te gaan. \Vij willen de elzen immers zo
spoedig mogelijk een flinke ontwikkeling geven en laten ze als
bomen opgroeien. De snoei blijft beperkr rot her verwijderen
vaÍr een dubbele kop en van enkele breeduitgroeiende zijtakken
(zie foto). Na een jaar of zes is bij een goede onrwikkeling
50 Vo oÍ meer van de grond door els in beslag genomen. Ook
kale grond, welke na afkap van hakhout regelmatig voorkomt,
komt bij deze methode niet voor. Vel kan het voorkomen, dat
voor-zomer tegen

het na een iaar of acht noodzakelijk is de elzen op bijv. 21lz m
in te korten. Ze belemmeren dan de kroonontwikkeling

hoogte

van de populieren te veel en zijn dan ook wel acht meter

dit inkorten op een paar merer
terwijl ze zich in de schaduw van de populier
toch weet te handhaven. Het inkorten bij de grond verdraagt
hoog. Gelukkig verdraagr de els

hoogte goed,

de els moeilijker, terwijl men dan bovendien een brede struik
met vele hoofdtakken terugkrijgt. Na het inkorten op 21lz m
hoogte heb ik een heel toegankelijk bos behouden terwijl de
els constanr een belangrijke plaats in de bosvegerarie inneemr.
Men kan in vele variaties nog wat meer elzen inplanten om een
nog vroegere sluitine te bereiken. Áan de andere kant betwijfel
ik het zeer of het heel dichr inplanten mer elzen wel de meest
aanbevelenswaardige plantmethóde is, vooral nu alies machinaal
en gemakkelijk moet worden uitgevoerd. De Zeeuwen zouden
zeggen: ,,niet het vele is goed, maar het goede is veel".
Als U elzen wilt planten, plant ze dan keurig in rijen, in niet
te grote aantallen en verzorq ze in het begin goed, zodat ze in
een korte tijd wat te betekenen hebben.

Enkele notities oyer populierenteelt naar aanleiding van
het 6e wereldbosbouwcongres

De leidraad van het gehele congres herwelk van 6 tot 18 juni
te Madrid gehouden is, was ,,Le róle de la foresterie dans une

1) De rol van

verspreid en wordt ook niet door de wortels opgenomen. Alleen

het blad dat men raakt verbleekt en sterft af. Daarom moet

een zich ontwikkelende wereldeconomie.

Europese landen - terwijl de produktie van fineer is gestegen
met -+ 50 Vo van 1956 tot 196I; van spaanplaten bijv. met
3I8 7o en van pulp met ongeveer 200 7o van 1951 tot 1963.
Men kan constateren, dat voor deze houtpulp in stijgende mate
loofhout wordt gebruikt. In Zuid-Europese landen wordt voor
de indusuiële verwerking naast Eucalyptus in toenemende mate

populier geteeld.

In het licht van bovenstaande

opmerkingen

is het voor

de

Nededandse populierenteler van belang rekening te houden
met een industriële massaverwerking van zijn hout herwelk
inhoudt, dat het hout recht moet zijn en noeswrij, dat de percelen bereikbaat zijn en berijdbaar, dus wegen en een goede
ontwatering. Vóór de aanleg zullen cultuurtechnische voorbereidingen die hierop gericht zijn, zoals ploegen, egaliseren
en greppelen en de aanleg van een droge toegangsweg, in de
regel niet spoedig te duur ztjn; de verdere produktiekosten
kunnen hierdoor aanmerkelijk gereduceerd worden.
Deze produktiekosten per ms kunnen ook gedrukt worden door
opvoering van de gemiddelde aanwas per ha. Dit is te bereiken door:
a. her kweken van snelgroeiende, maaf goedgevormde soorten;
b. vergroten van het stamtal per ha;
c. verkorten van de omloop,
Het is duidelijk, dat deze drie factoren in elkaar grijpen en
elkaar beïnvloeden. De afzet zal voor een groot deel moeten
bestaan uit snelgroeiende grote massa's van dunnere, uniforme
en goedgevormde sorte:ingen.

