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INTERESSANTE BEPLANTINGEN

(IX)
Twee namen zijn met de eerste onrwikkeling van de moderne
populierenteelt in ons land onverbrekelijk verbonden, namelijk
die van Houtzagers en Teerink. Beiden waren in het begin van
de dertiger jaren verbonden aan de Nederlandsche Heidemaatschappij, die toen al sinds tientallen jaren een grote belangstelling voor de populier had. Dit speelde in een tijd dat ,,de
bosbouw" in ons land nauwelijks enige interesse voor deze
houtsoort toonde. Men kan dan ook terecht spreken van een
vooruitziende blik van zowel de Heidemaatschappij als haar
twee bovengenoemde employé's; want tegenwoordig wordt de
grote betekenis die de populier zowel voor de houtproduktie
als voor de bosbouw in ruimere zin heeft, toch wel algemeen
ingezien.

De beplanting waarover wij het nu willen hebben, ís ín L933
bij Elst (Betuwe) aangelegd door en nog steeds in het bezit van
de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Hij dankt
zijn ontstaan aan een idee van de heer Teerink, namelijk dat de
talrijke volksnamen waaronder populieren in die tijd bekend
sronden, slechts op een beperkt aantal rassen betrekking hadden; met andere woorden, zljn inztens werd eenzelfde ras onder
verschillende namen verhandeld en geteeld. Men moet zich in
dit verband voorstellen dat in die tijd namen als 'Serotina',
'Gelrica' en 'Heidemij' geen gemeengoed waren of zelfs nog
niet bestonden. De populieren hadden plaatselijke, vaak oude
namen zoals Brabantse Stander, Zeeuwse blauwe, Amerikaan
enz. HetzelÍde was het geval in andere Europese landen, waardoor het totaal van de populierennaamgeving in Europa een
complete chaos was. De heer Houtzagers, later hoogleraar in
de houtteelt te \íageningen geworden, heeft hieraan een uitgebreide srudie gewijd, ,,Het Geslacht Populus"; deze heeft
enige orde in die chaos geschapen en is daarom van grote betekenis geweest voor de hele Europese populierenteelt.
Teerinl< heeft echter al voordien de belangrijkste populieren
die onder bepaalde volksnamen bekend stonden, bijeengebracht
op verschillende groeiplaatsen, nl. te Oirschot, Zwollerkerspel
en Elst. 1) Alleen de laatstgenoemde bestaat nog.
Deze opstand, nu ruim 33 jaar oud, is aangelegd op een vrij
zware rivierkleigrond met een voor Populier SunstiSe samenstelling.
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Op 60-70 cm diepte gaat de klei over in vrij grof zand, wat
vooral in droge jaren een ongunstige factor voor de populier
betekent.

Het terrein, groot 2,9 ha, was vór de beplanting gedurende
vele jaren als bouwland in gebruik. Nadat in 1933 de poPulieren zijn geplant, is de grond tussen de bomen nog gedurende
tien jaren voor de teelt van landbouwgewassen gebruikt, daatna
als ,,weide" (niet ingezaaid).
De volgende populieren vrerden geplant:
(1) - Brabantse Stander, Zeeuwse witte, Virginische populier

(2) - Zeeuwse blauwe, Limburgse zwatte, Graafschapse zwafie
of Ouderwetse populier, Beruwse blauwe
(3) - Amerikaanse populier
(4) - Baakse witte
(5) - Raverdeau
(6) - Robustpopulier
1) Uiwoerig hebben wij ovet deze proefvelden gepubliceerd in het

Tildschrift van de Nederlandsche Heidemaatschappij van februari
maart 1961.
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Er werden meestal bewortelde planten gebruikt (maat 10-12 of
I2-It), maar van sommige populieren werden daarnaast ook
poten geplant, dit ter vergelijking. De bewortelde planten werden gezet ilr plantgaten van 50 x 50 cm en 40 cm diep. Men
zag kennelijk toen al in, hetgeen pas veel later door onderzoek
is bevestigd, dat grotere plantgaten ook op zware grond weinig
zin hebben. De plantafstand werd ruim, nl. 9 x 9 m, hetgeen
een zeer lange omloop mogelijk maakte.
De idee van de heer Teerink, dat de bovengenoemde populieren tot een kleiner aantal rassen kon worden teruggebracht,
werd door het latere onderzoek van Houtzagers volledig bevestigd. De onder (1) genoemde namen bleken alle op de
tegenwoordige 'Marilandica' betrekking te hebben, die onder
(2) op 'Serotina'. De andere waren afzonderlijke rassen; ze
heten nu: (3) 'Heidemij', (4) 'Gel,ica', (5) 'Serotina de Champagne' (tot voor kort 'Keppels Glorie' geheten), (6) 'Robusta'.
Hoe goed Teerink de situatie had doorzien, blijkt wel daaruit
dat hij de populieren, die later tot één ras bleken te behoren,
reeds bij de aanleg van de beplanting bij elkaar had gezet!
Naast deze rassenkwestie is uiteraard vooral ook de groei van
de beplanting in Elst zeer interessanq omdat men hier verschillende rassen nu reeds 33 jaar onder dezelfde omstandigheden kan vergelijken.
In het begin, d.w.z. in de eerste drie jaren, moest veel worden
ingeboet, waarschijnlijk als gevolg van Dothichiza. De uirval
was bij de poten iets groter dan bij de beworrelde planten. Er
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in jeugdgroei russen poten en beworteld plantsoen.
De groei is regelmatig door de Heidemaatschappij, in de laatste
was geen duidelijk verschil

6 jaar door het Bosbouwproefstation g.rtr.t.r,.-báurbij zijn alle

populieren, die wel onder verschillende namen zijn geplanr
maar tot eenzelfde ras behoren, samengevoegd. Enkele groei-

gegevens zijn in onderstaande tabel opgenomen; ze hebben
betrekking op het eind van het genoemde jaar.
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Merkwaardig is het geringe verschil in produktie bij de verschillende rassen, met uitzondering van 'Gelrica', die boven de
andere uitsteekt. Als van elk ras een hele hectare aanwezïg zou
zijn met een plantafstand van 9 x 9 m, dan zou, afgaand op
bovenstaande cijfers, per hectare het volgende in 32 jaar zijn
geproduceerd:

'Serotina' en'Marilandica'

'Gelrica'
'Robusta'
'Heidemij'

-

270 ms
369 m3
295 mB
283 mg

De gemiddelde jaarlijkse houtaanwas loopt dus uiteen van 8,4
tot 11,5 m3 per ha, bij het geringe stamtal (123 pet ha) een

krijgt bepaald niet de indruk
dat de groei in de periode 1960-1964 terugliep. Integendeel,
in die vier jaren liep de gemiddelde jaarlijkse aanwas uiteen
van 9 tot ruim 15 ms per ha, afhankelijk van her ras. De
grootste aanwas hadden die periode 'Robusta' en 'Heidemij'.
Deze staan er nu ook het gezondst bij. 'Gelrica' maar vooral
'Serotina' vertonen raksterfte. Ik wil vooral wijzen op de aanzeer behoodijke produktie. Men

houdende goede groei van 'Robusta', omdar van

dir ras nogal

20 jaar in vergelijking mer
rassen in produkrie sterk terugvalt. Daarvan is in dit

eens wordt beweerd dat het na

andere
geval geen sprake, integendeel. til7ij hebben rrouwens nog nooir
een bewijs gezien, noch in Nederland noch in andere landen,
dat de bovengenoemde bewering juist is.

Men kan zích afvragen wanneer deze opstand zou

moeren

Uit het

oogpunt van aanwas was er, zoals we
zagen, eind 1964 nog geen reden toe. Maar al zou de aanwas
te sterk teruglopen, dan moet ons inziens toch nog een belangrijke overweging pleiten voor het in stand houden van deze
beplanting: het gaat hier om het oudste populierenproefveld
in ons land, waar in wezen het populierenonderzoek is gestart
en waaraan enkele grote narnen uit onze populierenteelt zijn
verbonden. Dit wat het historische aspekr betreft. Het gaat hier
echter ook om de enige beplanting in Nederland waar de gebruikspopulieren van de jaren rond 1930, behorend rot rassen
die onder andere namen nog steeds in de handel zijn, op oudere
leeftijd kunnen worden vergeleken onder vergelijkbare omstandigheden. Zij vormen nog steeds een inreressant srudie-objekr.
Het is dan ook zeer toe te juichen dat de Heidemaarschappij
deze waardevolle beplanting nog sreeds in stand houdt; hopelijk
ziet zij hiertoe nog lang aanleiding, in elk geval tot andere
proefvelden de funktie van dit oudste populerum in Nederland
kunnen overnemen.
Ir. H. A. van der Meiden
worden gekapt.

KALENDER
Reeds thans is de tijd aangebroken
om plantsoen voor de nieuwe beplantingen te bestellen. Sommige klonen
kunnen namelijk vroeg uiwerkocht
zijn. Belangrijker is echter om in de
maanden augustus en september het
aan te kopen plantsoen te gaan zien

niet

en beoordelen. Nu kunnen we goed
zien of er wel met sukses tegen Marssonina en roest is gespoten. Planten

aangetaste exemplaren. Voorts
u erop letten of ze stevig zijn,
dus in een ruim verband op de kwekerij staan. Yaak zijn éénjarige planten op één- of tweejarige wortel te
prefereren boven 2- en 3-jarige planten; tevens zijn ze goedkoper.
In de komende periode begint ook
de voorbereiding van het plantterrein
door bijvoorbeeld de grasmat te be-

die namelijk hun blad ten gevolge van
aantasting door Marssonina en roest
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vroeg laten vallen, zullen minder reservestoffen in het najaar kunnen opslaan, ze zijn daardoor zwakker dan

moet

lijke

loofhoutopslag, bramen e.d. te

spuiten.

Hoewel de beste tijd voor snoei voorbij is kan de maand augusrus toch nog
benut worden.

I7ilt u bomen verkopen dan is het

ondergeploegd worden.
Augusrus-september zijn de maanden

goed te weten dat de groei er inderdaad uit is. Het beste is om een aantal - steeds vreer dezelfde - bomen
jaarlijks op dezelfde hoogte re meren,
zodat u concrete cijfers heefr en niet
alleen op een algemene indruk als
groeischeuren en dergelijke hoeft af te

om met 2-4-5- Ï-ester tegen hinder-

gaan.

spuiten met 15-20 kg Dalapon. Na
weken kan de dode grasmat

VRAAG EN ANTWOORD
Vragen voot deze rubriek kunnen gezonden worden naar de secretaÍrs
van de redactie van dit tijdschrift, adres: Gen. Foulkesweg 64, Yageningen. Zc worden door ter zake deskundigen beantwoord, zoveel
mogelijk in ons tijdschrift, anders rechtstreeks.

P, d.e S. te lY/.
Met bela'ngstelling la:

ik het artikel uam Guld,em.ond, en Kobter
, februari 1966. Op gronà aan mijn eroaringen
bij d'e besnijd.ing aan Mantonina frugariae bij aard,beien met
koperboudenl.e mid.d.elen rces d,e aruag of me, d,eze midd.el.en
in ,,Popiiiey''

ook d.e blaàaleàkenziekte Marctonina,
be.rtred.en.

bij populier kan utord.en

Deze ziekte kan bij aardbeien d.oelmatig word.en ,egengegdan
met koperhoud.end.e mid.d.elen zonder d,at blaàbeschad,iging ontstaat. En al zou enige bhd.beschad.iging optreden, d.an lijkt mij
d'h hng zo erg niet als de zuare aantastingen d,oor Marssonina.
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Antu,: Met de besrijding van Marssonina bij populier moet
vroeg in het voorjaar worden aangevangen. Gezien de ervarin-

