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Drukkerij:

A. Verweij

geven

door het papier voor het tijdschrift ter beschikking te srellen.
In de opzet van ,.Populier" komt geen verandering. Ook voor vragen en berichten
aan de redactie en de administÍatie kunt U zich als voorheen wenden tor her adres:
Gen. Foulkesweg 64, \Tageningen. Voor opgaven van en voor inlichtingen over
advertenties kunt U zich blijven wenden ror de heer P. Vonk jr., Talingstraat p,

Ir. J. L. F. Overbeek, Zwolle
Ir. P. de Sonnaville, \Tinssen

Abonnement

Sinds 1 januari 1967 wordt,,Populier" om administratieve redenen niet meer uitgegeven door de Nationale Populieren Commissie, maar door de op die datum
opgerichte ,,Sticbting Populiey''. Deze Stichting is volgens de statuten gevesrigd re
N7ageningen en heeft ror doel ,,her samensrellen, uitgeven en verspreiden van her
tijdschrift ,,Populier", zulks uitsluitend ten algemene nurte. Zij beoogt niet winst
te behalen." De N.P.C. blijft financieel en organisatorisch bij de uitgiÍte van her
tijdschrift betrokken. Dit blijkt ook uit de samenstelling van het, uit hoogstens
6 leden bestaande, bestuur van de Stichting. Hierin zijn namelijk vertegenwoordigd:
de Nationale Populieren Commissie (als zodanig is aangewezen: Ir. H. Á. van der
Meiden), het onderzoek op het gebied van populier en wilg (Prof. Dr. Ir. G. Hellinga en Ir. J. T. M. Broekhuizen), de kringen van de reelt van populier en wilg
(Ir. J. L. F Overbeek en Ir. P. de Sonnaville) en de houwerwerkende industrie (de
heer K. Adema). Het bestuur bestaat dus nu uit dezelfde personen, die tot I januarí
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rekenen aoor cle inning per kraitantie,
In dit nummer wordt speciaal aandachc besteed aan de betekenis van populier en
wilg voor de recreatie €n het landschap en aan de reelt van populiereplantsoen.
Daarnaast zijn verschillende andere belangwekkende artikelen opgenomen en is er
belangrijk nieuws over het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel ,prefix".
Aan dit nummer is een inhoudsopgave van de ror nu roe verschenen jaargangen
toegevoegd. In het vervolg zal elk jaar een inhoudsopgave verschijnen.
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Populierenbos en recreatiê

1)

Populieren in het Ned.erland.se land.schap.

Van onze inheemse houtsoorten zijn populieren wel her meest aangepasr bij het wat
ruige Hollandse klimaat. Vele populierenrassen zijn goed of zelfs zeer goed bestand
tegen aanhoudendg harde wind. Populieren vormen van narure pionierbossen, die
bodem en klimaat geschikr maken voor andere, meer eisende houtsoorten. Vrijwel
overal in ons land, waar de waterhuishouding aan redelijke eisen voldoet, geven
populieren een voortreffelijk cultuurbos. Zelfs op ionge, pas onrgonnen gronden,
zoals in de IJsselmeerpolders, waar weinig houtsoorten goed gedijen, groeit de

populier voorspoedig op.
De kroon van een populier is minder dicht dan die van vele andere bomen. Daardoor blijft het in een populierenbos altijd beuekkelijk licht. Ook verreerr her
strooisel in het algemeen goed. Gemakkelijker dan in naaldhourbossen en in vele

t) In

1962 stelde het Bureau van Embden Choisy Roorda van Eysinga Smelt \flittermans te
de Vereeniging van Nederlandsche Papierfabrikanten een rapport op over
de mogelijkheden die populieren bieden voor de aanleg van recreatie-bossen, met name in de
IJsselmeerpolders. De betekenis van populier voor dergelijke bo;sen is o.i. dermate groot, dat
deze zeer ruime aandacht verdient. Vandaat dat wij gaarne g--hoor gaven aan het verzoek van
de redaktie van ,,Populier" om iets over dit onderwerp in dit tijdschrift te zeggen. ITij hebben
voor ons artikel gebruik gemaakt van gedeelten uit het rapport dat voor de VNP is opgesteld.

Delft op verzoek van

R.v.E.
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Ronzantische reuzen, tlie

reliël azn het landscbap geaen. P. 'serotinl aan d.e uitmonàing rran de Voer in de Maas. Omtre6 2

andere bossen komt in het populierenbos een afwisselende
ondergroei tot ontwikkeling. De wilde flora, het vogelleven en
het jachtwild zijt dan ook in populierenbossen veelal riik en
gevarieerd vertegenwoordigd.

\íij

wijzen in dit verband op de prachtige populierenbossen
ten zuiden van Boxtel, die een geliefkoosd wandelgebied zijn

voor vele natuudiefhebbers en die zelfs uit naruurwetenschaP-

pelijk oogpunt voor beschetming in aanmerking komen.
Snelle groei.

Een zeer opvallende eigenschap van populieren is de snelle
groei. Een jaarlijkse hoogtegroei van meer dan 1 m is normaal.
Daardoor groeien populierenbeplantingen reeds in enkele jaren
de wandelaars letterlijk boven het hoofd. Deze eigenschap, gecombineerd met het grote weerstandsvermogen tegen wind,
maakt de populier bij uitstek geschikt voor wegbePlantingen.
Niet alleen geeft de populier spoedig reliëf aan het landschap
maar bovendien is er na het planten slechts een korte periode
van nazorg nodig. Ook voor beplantingen in nieuwe recreatieterreinen en nieuwe ontginningsgebieden wordt de populier om
deze eigenschappen graag en veelvuldig toegePast. \Vij noemen

in dit verband

de Brielsche Maas en de Noordoostpolder.

m.

Foto: H. Voets

halve een variabele hoeveelheid neerslag, waartegen weinig te
doen is, speelt vooral de wind ons - en dat onnodig - parten.
Immers, waar, zoals op de Veluwe, luwte verzekerd is kan het
ook bij betrokken zomerweer of op zonnige winterdagen toch
fiog aangenaam verpozen zijn.
Ifanneer nieuwe oeverstranden, nieuwe kampeerterreinen en
vele nieuwe speelweiden moeten worden aangelegd om aan de
tegenwoordig zo massale vtaag nar recreatiegelegenheid tegemoet te komen, dan mag ook daarbij niet worden vergeten dat

buiten enkele topdagen, allereerst luwte nodig zal zijn. Het zijn
bossen en bosschages die ons deze luwte moeten geven. Populieren-beplantingen vinden

ook

in dit

opzicht reeds ruime

toepassing.

Zelfs indien men in de toekomst tot andere houtsoorten zou
besluiten, dan zullen toch eerst populieren moeten worden aangeplant als pionierbos dat bodem en klimaat voor een ruimere
keuze geschikt zal maken.

Afuhseling.
Zoals alle cultuurgewassen zijn ook populieren onderhevig aan
bepaalde ziekten en plagen. Dat dwingt de bosbouwer een
zorgvuldig gekozen afwisseling van populierenrassen in zijn
beplantingen aan te brengen. Het soffiment populierensoorten

Luute aoot recreatie,

en -rassen waarover hij beschikken kan is tamelijk groot

Het klimaat van Nederland is in het algemeen weinig geschikt
voor een verblijf buitenshuis. Het seizoen van onze badplaatsen
en andere recrsatiecentra omvat nauwelijks twintig zomerse
dagen, verspreid over een periode van slechts tien weken. Be-

wordt nog regelmatig uitgebteid. Het omvat vele uiteenlopende
vormen. Bovendien kunnen in grotere populierenbeplantingen
zonder bezwaat ook andere fraaie boomsoorten ter afwisseling
worden opgenomeÍL zoals berk, els, esp en wilg.

en
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Zoals gezegd worden populieren snel grote bomen. Ze zijn zelfs
een tijdbestek van vijftien tot vijfenrwintig jaren - afhankelijk van het gebruiksdoel - reeds kaprijp. Daardoor kan een
boswachterij, waarin de populier de hoofdhoutsoorr is, reeds na

in

vijftien jaren de volledige indeling met kaalslag jonge aanplanq opgroeiend bos en volwassen bos met een hoogte van
15 à 20 m bereiken, die in goede dennenbossen eerst na veerrig
tot zestig jaren en in een groot gebied met eiken- en beukenbossen eerst na tachtig tot honderdrwintig jaren wordt verkregen.
Door deze korte kringloop zljn de wisselingen

in het beeld van
elk terreingedeelte in de achtereenvolgende jaren goed waarneembaar. In een populierenbos blijft het landschap dus levendig. \Tanneer populieren, die bijvoorbeeld in lanen of langs
perceelsscheidingen staan, niet worden geveld, krijgen deze
bovendien spoedig her romantische en monumentale uitedijk
van woudreuzen.

II.

Ufuanisatie en land,tchdpszorg,
Bij een verkenning van de stedebouwkundige en landschappelijke situatie in ons land mag niet alleen worden gedacht aan
de recreatig al is ook een goede verzorging van het agrarische
landschap en een goede groenvoorziening van de stedelijke gebieden nodig om de bevolking voldoende recreatie-gelegenheid
te bieden.
Het is van nog groter belang zich tevoren te realiseren, dat de
scadsgebieden,

die in ons land aanvankelijk nog

geïsoleerde

kernen waren, zich thans in een zeer snel rempo uitbreiden en
zich verenigen in één grote en samenhangende megalopolis.
Deze wereldstad strekt zich tot ver over de landsgrenzen uit.
Bulferzones.

Het is noodzakelijk om toch een duidelijke indeling en een
heldere geleding van deze grote stedelijke agglomeraties ror
stand te brengen, bijvoorbeeld door de aanleg van brede bosstroken, opdat de bewoners niet vedoren raken in de onafzienbare huizenzee, die als een olievlek zou uitlopen. De inrichting
van bufferzones of geledingszones bijvoorbeeld tussen de steden
Dordrecht, Rotterdam, Delft, Den Haag en Leiden is één van
de meest klemmende vraagsrukken bij de ontwikkeling van de
Hollandse randstad. Deze bufÍerzones zijn nu reeds te smal om
alleen met behoud van enig open boerenland nog een werkelijke geleding te kunnen geven. Het behoud van weidse uitzichten over grazige velden is immers alieen dàn zinvol, indien
zij door fraaie groene stadsranden worden omgeven. In de
zones is daarom de aanleg van flinke bosstroken urgenr. Gezien
de bodemgesteldheid en het klimaat komen hiervoor vooral
populierenbeplantingen in aanmerking.
Dat hier tevens de recreatiemogelijkheden zeer aanzienlijk kunnen en moeten worden vergroor, behoeft nauwelijks toelichting.
Verwezen zij naar de nota ,,Recreatieruimten in Nederland"

van de Rijksdienst voor het Nationale Plan (pag. I73 e.v.),
waarin de noodzaak wordt aangetoond om in de onmiddellijke
nabijheid van de steden grote boscomplexen voor de recrearie

in te richten.
Fleuolanà als expansiegebied aoor tJe rawlstacl.
Om een verkitting binnen de randstad Holland re voorkomen,
wordt tevens grote waarde toegekend aan een snelle ontginning
en kolonisatie van de nieuwe IJsselmeerpolders, waar mer name
aan Amsterdam en het Gooi nieuwe expansiegelegenheid kan
worden geboden. Het is vooral Flevoland, dat met de geprojecteerde woongebieden Lelystad, Amstelstad en Gooistad de overvoile randstad lucht zal moeten geven.

Een dergelijke stedelijke volksverhuizing naar de nieuwe polders zal echter alleen dan kunnen slagen, indien hier ailereerst

een aantekkelijk woonmilieu wordr geschapen.
Goed gesirueerde populierenbossen kunnen in korte tijd van de
kale zeebodem een lustoord maken, waar uitzichten over wijde
polderlandschappen worden afgewisseld door de intimiteit en
beschutting van her bos. Eenmaal ingebed in de luwte van de
bossen zullen nieuwe steden zich mede door hun aantrekkelijk-

heid voorspoedig kunnen onrwikkelen. Daarbij is het in her
geheel geen bez.vraa4 dat naderhand voor de groei van de
steden allengs grore gedeelten van her aanvankelijk aangelegde
bos weer in beslag moeren worden genomen door uitbreidingen
van het bebouwingsgebied. Het alternatief is dat men de gronden eerst in gebruik zou geven voor de landbouw en larer weer
zou doen ontruimen. De beuekkelijk geringe invesreringen die
nodig zijn om de grond in gebruik re nemen voor populierenbos en de korte omlooptijd van dit bos maken een overgang
naar stedelijk bodemge6ruik mogelijk zonder economischelerliezen en zonder de sociale problemen, die liquidatie van land-

bouwbedrijven met zich zou brengen.
Recrcabie

hng

d,e

grotere dutouegen,

Naast de inrichting van nieuwe stadsgebieden voor het opvangen van de bevolkingsgroei vragen de versnelde toeneming
van het Nededandse wagenpark en de roenemende srroom van
ei,gen en buitenlandse toeristen ook de aatleg van een groor
aantal autowegen. Over deze nieuwe wegen zal zich een stroom
van haastige reizigers en goederen voortspoeden, vermengd
mer, of afgewisseld door, een minstens zo omvangrijke stroom
toeristen. De veilige afwikkeling van dit verkeer eist, dat juist
langs de autowegen en vooral v/anneer deze worden ingebouwd
in een aantrekkelijk landschap, in principe iedere concenrrarie
van mensen wordt geweerd. Deze eis laat zich alleen dan verzoenen met de veeleisende recreatiebehoeften, wanneer tege-

lijkertijd terzijde van de auroweg ruime recreariegelegenheid
wordt geboden.
rWij herinneren in dit verband aan de brochure
,,Hollands
groene zone" varL de A.N.\ï2.B.

Áls ideaal profiel zou men zich een Rijksweg kunnen

denken,

die ter weerszijden wordt begeleid door stroken bos, welke vanaf de autoweg niet toegankelijk zijn, maar die aan de buitenkanten worden ontsloten door secundaire wegen van brede
bermen, picknickplaatsen, dagcampings en àvenrueel zelfs
weekendverblijven. Her is noodzakelijk om deze bosstroken een
zodantge diepte te geven dar het publiek er wel een eindweegs
14-iariS popilierenbos

in de Noordoostpolder.

Foto: v. d. Meiden
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kan binnendringen, zonder al te snel de centraal gelegen Rijksweg te bereiken.
Conchuie.
Brede bosstroken tussen de grote agglomeraties in het westen
des lands, uitgestrekte bossen om daarin nieuwe steden te stichten en een ruime bosaanleg langs Rijkswegen zouden het

in Nederland belangrijk verbeteren. Zij zouderr
bovendien receatiegelegenheid bieden oP een schaal, die past
bij de zeer grote vraag hiernaar.
Vergeieken bij de grote openbare werken die door ons volk
zijn aangevat g at het slechts om aanvullende voorzieningen.
Toch zijn daarvoor grotere bedragen nodig dan men tot nu toe
voor het geheel van recreatievoorzieningen beschikbaar heeft
kunnen stellen; vooral het jaailijks terugkerend onderhoud is
moeilijk te bekostigen. Daarom is het jammer dat nog nauwelijks aandacht wordc gegeven aan het feit dat populierenbossen
op de meeste gronden rendabele objecten kunnen zijn, die de
fondsen voor de recreatie niet of nauwelijks belasten.
\flanneer de Nederlandse papierindustrie zich overeenkomstig
de plannen zal instellen oP de verwerking van populierehout,
dan zal er een nieuwe goede afzetmogelijkheid ontstaan, zelfs
voor dunnere sortimenten populierehouc. De verwachting iijkt
gewettigd, dat behalve de professionele populierentelers ook de
beheerders van landschappelijke en recreatieve beplantingen
hiervan zullen profiteren. Dit zal dan aanstonds een essentiële,
n.l. een economische, bijdrage leveren aan de oPbouw van het
woonklimaat

recÍeatielandschap in Nederland.

Er zullen aantrekkelijke mogelijkheden komen om sommige
minder rendabele landbouwgronden om te zetten in bos. Erfbeplantingen en andere landschappeiijke bepiantingen gaan vrij
belangrijke opbrengsten beloven, zodat een herstel en een verrijking van vele agrarische landschappen te verwachten is.
Bovenal komen er geheel nieuwe uitgangspunten voor de uitvoering van de grote bosplannen, die voor recreatie van de
groeiende stadsbevolking onontbeedi jk ziin.

lr. H. A. van der Meiden

1)

en lr. J. L. F. Overbeek 2)

/

tt:J't-'
6-iaris Pl\ilierenbos in Linzbtrg

StekaÍstand bii het kweken van populier

De afstand, waarop populierenstekken in de kwekerij gewoon-

worden gestoken, bedraagt 50 x 20 à 30 cm, d.w.z. 50 cm
russen de rijen en 20 à 30 cm in de rii. De éé$arige planten,
die bij deze afstand opgroeien, zijn bii normale omstandigheden nogal dun in verhouding tot hun lengte. Dit was vele
jaren geieden geen bezwaar, omdat toen vrijwel alle éénjarige
planten werden verplant op 1 x 1 m om door te groeien tot
meerjarig plantsoen. Sinds echter bij de aanleg van populierenbeplantingen het gebruik van éénjarig plantsoen sterk is toegenomen, moet men zich afvtagen of dit dan niet forser en
beter vertakt moet zijn dan het plantsoen dat bij de bovengenoemde dichte stekafstand is verkregen. Voorai in O.Flevoland, waar sinds 1958 grote oppervlakten met éénjarige populieren worden beplant, vroeg dit probleem de aandacht. Dit is
de aanleiding geweest tot een onderzoek dat in 1960-1964 door
het Bosbouwproefstation in samenwerking met de bosbouwkundigen bij de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders is verricht.

lijk

De opzet uan her ondèrzoek.
In 1960 zijn op de kwekerij in O.Flevoland stekken van het

-

Foto : v, d. Meiden

1) Direkteur Stichting Industrie-Hout. Tot 1964 verbonden aan de
Stichting Bosbouwproefstation,,De Dorschkamp" te \fageningen.
2) Hoofdingenieur-Direkteur van het Staatsbosbeheer in Overiissel.
Tot 1966 bosbouwconsulent in de lJsselmeerpolders.

-

-

ras 'Heidemi j' opgezet bij de volgende afstanden: 50 x 25
cm, 50 x 50 cm, 100 x 50 cm en 100 x 100 cm. Per plantafstand zijn drie vakken aangelegd.
De éénjarige planten, die uit de stekken opgroeiden, zijn op
de kwekerij gemeten, vervolgens gerooid en uitgeplant.
Dit uitplanten gebeurde in 7961., deels in het bos in
O.Flevoland, deels op de kwekerij van het Bosbouwproefstation te \Tageningen. De plantafstand in het eerste geval
was 4 x 4 m; de bomen werden geplant in vakken van
36 sruks, bij 5 herhalingen. Per vak werd uiteraard slechts
plantsoen van één bepaalde steka{stand gebruikt. De populier werd gemengd met els (4500 stuks per ha). Op d"
droge, zandige kwekerij van het Bosbouwproefstation kon
het plantsoen dichter worden geplant, nl. op 2 x 2 m, omdat het daar slechts enkele jaren bleef staan. Hier werd de
grond mechanisch onkruidvrij gehouden. De vakken bevatten 25 bomen.
In 1963 werd het onderzoek op de kwekerij in O.Flevoland
voortgezet met de rassen 'Gelrica' en 'Marilandica', waarbij
de volgende stekafstanden werden gebruikt: 50 x 25 cm,
50 x 50 cm, 100 x 50 cm en 100 x 25 cm. De opzet van
de proeÍ was dezelfde als die van de eerste in 1960. Het
plantsoen is een jaar later wel uitgeplant, maar zonder herhalingen; dit heeft de betrouwbaarheid van de daarin wel
gedane metingen zo nadelig beïnvloed, dat de resultaten
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daarvan hier buircn beschouwing blijven, al bevestigen ze
de tendens die uit het onderzoek in 1961 bleek, en waarop
we later terugkomen.

De inaloed aan d.e stekafutanà. op groei en aertakking
amt d.e planten.
éénjarige planten

Tabel 1. Invloed van stekafstanden bij verschillende rassen op
kwekerij in O.Flevoland.
Ondetzoekjaar en

Stekafstand

fas

(cm)

Gemiddelde Gemiddelde

hoogte
(cm)

diameter op
10 cm hoogte
(mm)

de

Aantal Uiwal

takken

7o

in

de

kwekerij

50 x 25

1960

t0 x t0

00 X 50
00 x 100

1963

'Marilandica'

196)
'Gelrica

1) bii

Uit

t0 x 2'

50 x 50
100 X 50
100 X 2'

50 x
50 x

2t
t0

rt6
177
185

t2
I7
2t

178

)^

r26
133

t26
127

)
8

6

28

)

11

6

r4

r4

13
10

15
13

L6

r3

t2

11

0
0
0
0

6

115

8

100 x 50

t27
r26

10
10

100 x

122

2t

J

1t

l0

x

:

100 cm.

Het is dus niet alleen zo dat de groei van zijtakken daardoor
wordt beïnvloed, maar juist de aornzing van die takken.
De dikte van de planten werd bij 'Gelrica' weinig, bij 'Marilandica' iets meer en bij 'Heidemij' sterk door de stekafstand
beïnvloed. Een stekafstand van 100 x 25 cm is zeker niet
gunstiger dan 50 x 50 cm.
Leerzamer dan het gemiddelde van de diameters is een overzicht van de spreiding daawan, d.w.z. de aantallen planten per
diameterklasse. Deze spreiding is vermeld in tabel 2. Hieruit
blijkt duidelijk hoe belangrijk ook voor een kweker een groreÍe
stekafstand is, zeker naarmare de eisen, die de teler aan het
éénjadg plantsoen stelt, hoger worden. Immers het percentage
planten met geringe diameters daalt scherp als de stekafstand
gforer wofdr.
Tabel 2. Diameterspreiding van éénjarig populierenplantsoen, gekweekt
bii rerschillende stekafstand.

van het éénjarige plantsoen
'Heidemii'

,1,

'i

'|

,

'Heid.emij' afh,omstig aan de $ekafstanden 50 x 25 cm, 50 x 50 cm, 100 x 50 cm en 100
Foto's: v. d. Meideo, genomen een maand na het uitplanten in het vrije veld.

In tabel 1 is aangegeven hoe de opgroeiende
reageerden op een verschil in stekafstand.

.l;

I

t.

.1.

4
4
6

Onderzoek-

jaar en
fas

fu planten in diameterklasse
minder 10-14 15-19 20-24 2i

dan Írm

10 mm
1960

'Heidemii'

50 X 2t
50 x 50

1963

'Marilandica'

196t
'Gelrica'

73

t5

3

I5

62

7
3

2t

62

7

6)

4
50
67
28

50x25
10x50
100 x 50
100 x 25

20

76

4

45

2

3T

9

6i

50 x 25
50
t0

80

20
48

00 x
00 x

40

t0

2'

mm Ílm

12

00 x t0
00 X r00

enkele planten een enkele kleine tak.

deze cijfers blijkt duidelijk het grote verschil in reaktie
tussen de verschillende rassen, die vooral opvalt bij de vertakking van de planten. 'Gelrica' vormt vrijwel geen zijtakken, bij
welke stekafstand ook, terwijl die takvorming bij 'Marilandica'
en nog meer bij 'Heidemij' opvallend roeneemr naarmate de
plant meer groeiruimte heeft.

Stekafstand

50

t2

58
48

mm

en meer

20
6
27

1

2
2

De hoogteonrwikkeling van de planten reageerde duidelijk
een vergroting van de stekafstand boven 50

op

x 25 cm, behalve

7

'Marilandica'. Dit is, gezien de groeieigenschappen van dit
ras, niet verwonderlijk.
Voordat conclusies uit tabel 1 kunnen worden getrokken over
de gewenste stekafstand voor verschillende rassen, moet eerst
het resultaat bekeken wotden, dat bij uitplanten van het éénjarig planmoen is bereikt.

bij

Resulratun. met plantsoett, gekueekt
u e r s c h illend.e s t e k at' s tatod..

bij

Zoals wij eerder vermeldden, is het plantsoen van 'Heidemij',

in 1960 gekweekt, in O.Flevoland (4x4 m) en te \Tageningen
(2x2m)uitgeplant.
In tabel 3 zijn de resultaten vermeld voor de eerste groeijaren.
Hierbij moet opg€merkt worden dat de beplanting in O.Flevoland in 1961 en ]n 1962 van een zware aantasting door Marssonina had te lijden, wat de slechte groeiresultaten in de daar-

dat

Plaats

Stekafstand

op

de

kwekerii

Reaktie na uitplanten

(cm)

Dia- Uitvai
meter tot
t96l 1962 1961 1964 totaal (mm) t964
hoogtegroei

oYeÍ 1962

%

- 4 iaar
x 10 24
50x50 27
100 x 50 29

O.Flevoland 25

100 x100 38

T7

19

2l
28

j6

>4

r3r

1I

37
4>

t2
t2

135

40

r47

56

182

19
10

60

196r t962

totaal
over
2

x 50 t8
50x50 t8
100 x 50 66

\Tageningen 25

100 x100

72

laÍ

77

I3'

82

r40

77

r4j

4)
4)

0
0

1I

t43

41

0

)7

0

De kosten van het poten van stek op bepaalde afstanden op de
kwekerij zouden alleen bij grotere opperviakte kunnen worden
vastgesteld. Daarvoor leenden de proeven zich niet. Het is
echter duidelijk dat een grotere stekafstand onder normale omstandigheden hogere kosten per plant ten gevolge zullen hebben, omdar men per are minder planten kan kweken.
Zo kweekt men per are de volgende aantallen:

bij stekafstand 50 x 2J
bij stekafstand 50 x 50
bij stekafstand 100 x 50
bij stekafstand 100 x100
bij stekafstand 100 x 25

200 planten
100 planten

400 planten

grotere stekafstanden gekweekt, is onvermijdeliik, tenzij
bijvoorbeeld e€n vergroting van de riien-afstand van 50 tot
100 cm een goedkopere onderhoudsmethodiek mogeliik maakt.

bij

Coraclusies aoor tle ttekat'stand'en bij hel ktoeken uan
éénjarig plantsoen.
i. Sommige rassen reageren sterk oP een vergroting van de
stekafstand van 50 x 25 cm tot 100 x 50 cm door een aanzienlijke betere vertakking. Andere rassen tonen als éé$aig
plantsoen geen of nauwelijks vertakking, ook niet bij groter
stekafstanden. De indruk bestaat dat een stekafstand van
50 x 50 cm steeds een betere groei van de pianten geeft,
terwijl dit bij een vergroting van de stekafstand tot 100 x
50 cm niet bij alle rassen het geval is.
2. Een betere vertakking als gevoig van grotere stekafstanden

ln 1962 sterk door roest
aangetast, maar deze zou pas in 1963 zijn invloed op de groei
doen gelden; toen was de beplanting al opgeruimd.
in O.Flevoland; grotendeels ín 1964 opgetreden als gevolg van
konijnenschade. Hierbij blijkt de gunstige invloed van een
grotere stekafstand op de kwekerij, ons inziens hoofdzakelijk
of vrijwel uitsluitend door de daarbij optredende sterkere takvorming.
Ten aanzien van de hoogtegroei blijkt dat de reaktie op de
verschillende stekafstanden, waarbij het gebruikte plantsoen is
gekweekt, zowel in O.Flevoland als te \flageningen, niet overtuigend is. Een verschil van maximaal 50 cm in O.Flevoland
na 4 jaar groeien maakt een vergroting van de stekafstand op
de kwekerij van 50 x 25 tot 100 x 100 cm niet veranrwoord,
hoewel wij nader onderzoek willen afwachten, omdat deze
proeven met uitgeplant Plantsoen te beperkt zijn. Men moet
echter bedenken dat de ernstige aantasting van de beplanting
in O.Flevoland door Marssonina de groeicijfers sterk gedrukt
heeft en ook de verschillen in hoogtegroei tussen verschillende
behandelingen verkleind kan hebben. Bij de veel betere groeiomstandigheden te \Tageningen is echter ook geen sprake van
een aanzÈnlijke verbetering van de hoogtegroei door gebruik
te maken van plantsoen dat bij grotere stekafstanden is gekweekt. De kleine invloed die in O.Flevoland merkbaar is, was
in het vierde jaar na uitplanten verdwenen. De diktegroei is
alleen bij de beplanting te \íageningen bepaald. Het bliikt

800 Planten

400 Planten

Men kan natuurlijk niet simpelweg stellen dat een vermindering van het aantal gekweekte planten met bijvoorbeeld de
helft betekent dat de plant twee maal zo duur wordt. De prijs
van het plantsoen wordt namelijk slechts ten dele door de
grondkosten bepaald. Maar een prijsverhoging van plantsoen

De beplanting te !íageningen werd

Het meest opvallend bij de bovenvermelde cijfers is de uiwal

het oorspronkelijke verschil in

Stekat'starulen en kosten uan bet planísoett,

opvolgende jaren 7)62 en 1963 verklaart.
Tabel 3. Invloed van verschillende stekaÍstanden op de kwekerij op de
groei en de uitval van het daarbij verkregen plantsoen.

2 jaar na het uitplanten

diameter van het afgeleverde plantsoen niec groter is geworden,
gelet op de cijfers voor stekafstanden 50 x 25 cm en 100 x 100
cm (verschil in diameter -r 1 cm).

3.

geeft een duidelijke, sterke verlaging van wildschade aan
het uitgeplante plantsoen. De invloed van de stekafstanden
op de kwekerij op de groei na uitplanten van het daarbij
gekweekte plantsoen, is zeer gering.
In het algemeen moet een stekafstand van minstens 50 x
50 cm in plaats van de traditionele 50 x 25 cm worden
aanbevolen, en wel om de volgende redenen:

a) Bij zich reeds in het eerste groeijaar vertakkende rassen

bevordert men de takvorming aanzienlijk, hetgeen bij
de grote kans op wildschade in ons land voor de teler

een belangrijk voordeel betekent.
zal bij een grotere stekafstand een groter aantal planten toch de door de NAKB voor certificering geëiste minimum dikte bereiken. In goede jaren
zal een snelle hoogtegroei bii een grotere stekafstand
minder snel leiden tot een wanverhouding tussen lengte
en dikte van de planten.
Het is bepaald niet uitgesloten dat op de kwekerij sneller
groeiende rassen als'Dorskamp','Androscoggin','Geneva'
en 'Oxford' wijder dan op 50 x 50 cm (bijvoorbeeld op
i00 x 50 cm) moeten worden gestekt om een goede verhouding lengte/dikte en een goede vertakking te bereiken.

b) In slechte jaren

4.

5.

Deze rassen groeien nl. niet alleen snel in de beplantingen
(zoals 'Gelrica'), maar juist ook op de kwekerijen (in tegenstelling tot'Gekica').
Hogere kosten van een grotere stekafstand voor de kweker
kunnen deels worden goedgemaakt doordat hij relatief min-

8

der plantsoen zal kweken dat niet de vereiste minimum

diameter (10 cm) zal halen.
Anderzijds moet de afnemer van het planrsoen een betere
vertakking van het plantsoen als een mogelijkheid zien om
zijn inboetkosren r.g.v. wildschade te beperken, terwijl ook
bij niet of weinig vertakkende rassen ('Gelrica','I 2I4')
plantsoen mer een betere lengte/dikte verhouding wordt
verkregen.

W. Z. van der Meer

/

soen na uirplanten te toetsen.

Vegetatieve vermeerdering van Aigeiros populieren r)

Populieren van de sectie Áigeiros, de groep waarroe onze
in de kwekerij vegetatief
vermeerderd. Ongeslachtelijke vermeerdeing gaat bij deze populieren namelijk heel gemakkelijk en leidt snel tot planten,àie
groot genoeg zijn om in het veld uitgezet re worden. Bovendien leidt vegerarieve vermeerdering tot planten, welke alle
dezelfde, zowel goede als slechte eigenschappen hebben. Door
klonen met bekende eigenschappen vegetatief te vermeerderen,
yorden dus planten verkregen, wa filaÍt ook de eigenschappen
bekend zijr' Bij de aanleg van populierenbeplantingen kan met
deze eigenschappen rekening gehouden worden.
Er blijken vele methoden en variaties re bestaan om populieren
vegetatief te vefmeerderen. Voor de Aigeirosgroep zijn er al
meer dan tien manieren van vermeerderen bekend. De vraag is
welke de beste en dus uiteindelijk de goedkoopste methodes

zijn.

Voor het beantwoorden van deze vraag worden twee sooÍten
vermeerderingsmateriaal onderscheiden, namelijk poten en stek.

Pornr.l
Over poten behoeven slechts enkele opmerkingen te worden
gemaakt, omdat door Van der Meiden (,,Populier", l, 1964,
nï. 3, pag. 3-5) eí \íalgemoed (,,Populier", 3, T966, nr. I,
pag.2-5) reeds uiwoerig geschreven is over dit materiaal.
Het kappen van poten uit toppen van bomen is een methodg
die goed toegepasr kan worden indien bomen, die gekapt zijn,

1) Dit artikel is geschreven aan de hand van een scriptie, die door
schrijver dezes gemaakt is ten behoeve van zijn studie aan de Landbouwhogeschool.

I7. Z. van der Meer.

Foto 1. ('Robasta'). Moerbomen in Ootetijk Flercland (op d.e ooorgrond.), reeds geknipt. De plaaxen, tuaar de scheuten en d.e zijtakken
hebben gezeten, zijo d.*idelijk zichtbaar. Plantafstand. 200 x 150 cm,
December 1965.

Voortzetting van het onderzoek naar de mee$ gunsrige
stekafstand op de kwekerij is noodzakelijk, ten eerste door
andere rassen daarbij te betrekken, ren rwe€de om de reaktie van het bij verschillende stekafstand gekweekte plant-

Verschijnt tevens als Bericht Bosbouwproefstation nr. lB.

meeste handelsrassen behoren, worden

Foto's:

6.

meteen vervangen worden door poten uit deze gekapte bomen.
Voor kwekers van meerjarig plantsoen is het winnen van poren
ui,t oudere planten door de takken en de wortels er af te slaan,
de aangewezen methode. Kwekers van eenjarig plantsoen, die

ook poten willen verhandelen, kunnen oudere planren gaan
kweken of knotpeppels of poorsroven aanleggen op hun bedrijf.
Pootstoven zijn in feire knotpeppels zonder stam of moerstoven, waafop meerjarige scheuren wofden gekweekt.

Srnr
Er worden drie soorten stek onderscheiden, nl. langstek, konstek en topstek. Van deze drie blijkt kortstek, d.w.z. een kotte
stek met rwee snijvlakken, in praktijk en literatuur als de beste
beschouwd te worden. Kortstek heeft als grote voordelen, dat
het in flinke hoeveelheden van een kleine oppervlakte is te
winnen èn dat de beworreling en de groei veelal goed zijn en
meestal beter dan bij langstek en topstek. Hierbij is er van
uitgegaan, dat de kwaliteit van de stek pri,ma is en de behandeling ook. De eerste eis, die aan een goede stek dient te worden gesteld is, dat hij goed afgehard moet zijn. Over deze eis
bestaat eenstemmigheid. De moeilijkheid is echter, dat niemand
een scherp omlijnde definitie kan geven van het begrip afharden. Dit heeft tot gevolg dat elke kweker zijn eigen maatstaven aanlegt ten aanzien van het aÍharden, wat weer tot
uiting komt in de plantafsrand van moerstoven in moerhoeken,
waarover later meer. Stekhout moet eenjarig zijn. De diameter
van een goede stek ligt tussen ca. 8 en ca. 20 mm. De lengte
van een stek, die gebruikt wordt om ror een populier op te
groeien is over het algemeen 20-25 cm.
In verband met het steken van de stek moet deze stevig zijn
en in verband met her gemakkelijk oprooien van de plant moet
de stek niet te krom zijn.
Gi.inther 2) heeft proeven gedaan met kortstekken van 'Robusta'.
Hij heeft getracht na te gaaÍ, war de invloed van de lengte van
een stek is op de opbrengst van deze stek als moerstoof in de
loop der jaren. Giinther gebruikte stekken variërend in lengte

van 10 tot 30 cm, waarbij de aantallen knoppen per

stek

varieerden van respectievelijk 3 aan de korte tot 7 aan de Iange
kortstekken. De plantafstand was 40 x 40 cm. De resulraten
waren, dat de lange stekken (24-30 cm) met veel knoppen
(6 à 7) na 3 jaar het twee- à drievoudige hadden geproduieerd
van de korte stekken (10-15 cm) met weinig knoppen (3 à 4).

Er worden vier methoden onderscheiden om stek te telen. Bij
de twee eerste methoden wordr gebruik gemaakt van moerstoven of moerbomen, terwijl bij de twee andere methoden stek
wordt gesneden uit plantsoen of uit bomen.

Moer$oaen en nzoerb omen,
Het telen van stek op moerstoven in een moerhoek is een bekende en ook een beproefde methode mer voor- en nadelen.
Voordelen zijn de langere en dikkere scheuten op moerstoven
ten opzichte van moerbomen en de rechtere ondereinden vari

