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De landboutuers Èunnen door de
aanleg uan beplantingen langs
perceelsgrenzen. een fraai, tl,pisch
landschap scheppen (St. Oeden-

rode).
Foto: Van der Meiden

c)

Algenzene iulruk,

Populier is na groveden en eik onze belangrijkste houtsoort, als
men afgaat op areaal en staande houtmassa. Het grootste gedeelte van onze populieren komt voor in weg- en grensbeplantingen. Als wij de houtproduktie bezien blijkt van de staande
voorraad populierehout in ons land (816.715 ms) 654.130 mB
oftewel l5 % in deze beplantingen voor te komen en slechts
25 %o itr bosverband. Omdat een evenredig groot aantai beplantingen betrekkelijk jong is, voorts omdat er na het begin van
de opnamen voor de tweede Bosstatistiek ongerwijfeld meer
populieren zijn geplant dan geveld, zal de voorraad populierehout hier in Nederland zonder rwijfel nog sterk toenemen.
De particuliere grondeigenaren spelen een belangrijke rol in
onze populierenteelt. Zij bezrrten een zeer groot deel van de
Nederlandse populierenbeplantingen, hoewel hun aandeel daarin door twee oorzaken reiatief terug loopt: Ten eerste de grote
bebossingen in de nieuwe polders, ten rweede de toenemende
aktiviteiten van de overheid, zowel landelijk als regionaal, met
betrekking tot de aanleg van wegbeplantingen.

H. HulshoíÍ
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Voor een goede ontwikkeling van het gebruik van populierehout is het nodig dat men een inzicht heeft in de hnid.ige ert
cle te uenaacbten houtprod'aktie. Hiertoe kan de bosstatistiek de
mogelijkheid openen, daar deze behalve cijfers over oppervlakte
en leeftijd van de beplantingen ook per houtsoort gegevens
verschaft over de in de bepiantingen aanwezige houtvoorraad
(aangegeven als het volume spilhout dat per hectare of per
kilometer aan:wezrg is) en over de aanwas, die jaarlijks aan de
bomen plaats heeft (de jaarlijkse bijgroei). Dergelijke gegevens
moeten echter volledig en betrouwbaar zijn, willen ze een basis
voor de toekomstige houtafzet kunnen voÍmen. De Nededandse
bosstatistiek geeft voor populier in dit opzicht een begin maar
is nog ontoereikend voor concrete produktieberekeningen. De
voornaamste oorzaak hiervan ligt in de snelle groei van populier, waardoor binnen één opnameperiode van de bosstatistiek
(zoals die van 1952 tot 1963) een aanmerkelijke verandering
kan optreden in leeftijdsklassen en staande houwoorraad. Ongetwijfeld zal een volgende bosstatistiek hiermee wel rekening

houden.

Opkronen

Beheerder landerijen Erven Wed. Ten Cale C.V

Met belangstelling heb ik het artikel in ,,Populier" van mei

a.

1967 (b12.

Folschezaag 0,9 kg, doch deze snoeibeitel met noodzakelijke dul
weegt maar liefst 1,7 kg. \Taarom zo zwaar? Het gewicht van
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over de waterlot-snoeibeitel ,,\íaldmeister" gelezen. In mijn geval ging de belangstelling in het bijzonder uit
naar de laatste zin. ,,De \Taldmeister kan overigens ook voor
ander snoeiwerk, waarbij niet al te dikke takken mo3ten worden weggenomen, worden gebruikt."
Aangezien ik een paar duizend populieren heb op te snoeien,
was het voor mij een vraagstuk hoe deze opgave het snelst en
het best op een economisch verantwoorde manier kan worden
opgelost. In de bosbouw moet men overigens altijd aan duizendtallen denken anders is het meer plantsoenendienst.
Na enige dagen ervaring vond ik de ,,N7aldmeister" inderdaad
geschikter voor mijn doel dan een boomzaag. Met deze snoeibeitel werkte ik sneller en bovendien was de wond veel gladder
dan met een zaag. Toch heb ik enkele bezwaren tegen dit werktuig voor mijn doel, zoals het thans iri de handel is en wel:

IJer. gewicht van

e:n kleine snoeizaag is 0,4 kg, van

de

een lichtmetalenbuis van twee meter, waarop dit werktuig bevestigd moet worden, is daarentegen weer slechts 1,4 kg. De
kombinatie snoeibeitel/buis is dus uitgesproken topzwaar en bij

gebruik van twee metalen buizen wordt het bijna onmogelijk
vermoeiend werken. Theoretisch behoeft alleen de beitel van
staal te zijn en de rest van het instrument mag overal van gemaakt worden, als het maar een klein soortelijk gen'icht heeft.
Dit moet technisch op te lossen zijn. Voor de geleidestang is
het in ieder geval geen probleem.

b. Waarom heeft de beitel 7 cm snijvlak, terwijl men toch
hoogstens takken van 4 cm doorsnede wegneemt? Bovendien
wordt met de onderste punt de bast van de boomstam nogal
eens beschadigd tijdens het verplaatsen van het werktuig van
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en met het trekken wordt de tak pas geheel verwijderd.

S7anneer dit werkruig meer wordt afgestemd voor het gewone
snoeiwerk, dan moet een dagproduktie van een honderd bomen
per man haalbaar zijn, gedurende een paar weken in een aan-
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plantvan 4x4m.
Is dit werkelijk bereikt, dan lijkt het mij de moeite waard dit
werktuig in al het opgaande hout eveneens op zijn economische
waarde te toetsen.
Comntentaar.

De reactie van de heer H. Hulshoff op her arrikel over de
waterlotsnoeibeitel ,,Valdmeister" is het gevolg van het feit dat
ontwerpers van nieuwe gereedschappen - die op zichzelf een
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Foto: Koo Ned Heidemaatschappij

tak na Í tak. Dit begint zich vooral voor te doen wanneer men
een uur met deze beitel is bezig geweest. Immers de koncentratie op het werk begint dan onherroepelijk te verslappen en
dan krijgt men de niet geheel juist beheerste bewegingen, met
het genoemde vervelende gevolg.
r, NlaaÍom alleen stoten? Ik stoot het liefst eersr en vervolgens
trekken. Bij alleen stoten gaat de beitel nogal eens klem zitten
door de naar beneden hangende tak, wanneer deze niet in één

verbetering betekenen ten opzichte van vroegere gebruikte gereedschappen - wel eens verzuimen daatna naat verdere verbeteringen te zoeken.
ln dit verband wordt dan ook het onderzoek van de heer Hulshoff en ook vooral het bekend maken van ziin bevindingen,
zeer op prijs gesteld.
Het moet inderdaad mogelijk zijn tot een lichtere consrrucrie
te komen. Maar ook dan zal de combinatie nog wel war topzwaar blijven, wat kan worden ondervangen door ook de lichtmetalen buis aan de onderkant iets te verzwaren. Her geheel
moet ook niet al te licht worden gemaakt, want dan ,,drukt de
beitel niet genoeg door".

Ook het snijvlak van 7 cm zou inderdaad wel wat kleiner en
wat anders gevormd kunnen worden gemaakt. En ook moer op
een eenvoudige wijze een voorziening kunnen worden getrof-

keer verwijderd is.

fen, waardoor zonder risico aan de beitel kan worden gerrokken.

Al

een beitel van staal mogelijk zijn, is nog een vraag, die aan des-

deze vÍagel

Of een combinatie van een geleidestang van lichtmetaal

wil ik po3en op te lossen oo de volgende wijze,

doch het zijn slechts suggesties die ongerwijfeld voor verberering vatbaar zullen zijn:
a. Kan aan het werktuig niet hoofdzakelijk lichtmetaal worden
verw€rkt? Vooral het stuk dat aan de lichtmetalenbuis met een
dul moet worden bevestigd is een klomp rjzer waar royaal met
het materiaal is omgesprongen. Een lichtmetalen geleidestang is
in ieder geval bereikbaar. Een tegenwicht in de vorm van een
stukje ijzeren buis onderaan de lichtmetalen buis is bovendien
te oveÍwegen (wil men goed kunnen stoten dan moer het gehele gewicht van het werktuig niet te licht zijn en bovendien
goed verdeeld in de hand liggen). Het topzwaar zijn vond ik
zeer hinderlijk en vermoeiend, terwijl het niet noodzakelijk is.
á. Beitel met slechts 4 à 5 cm snijvlak en dan I cm geen snijvlak n:t een ronde hoek. Beschadigingen zijn dan geheel uitgesloten.

c. Dóór de dul en lichtmetalenbuis een gaarie boren voor stalen
boutje met mo3rtje en eveneens door de dul en snoeibeitel, dan
is trekken volkomen verantwoord. Het stoten dient dan bij
dikke takken in de eerste plaats om inscheuren te voorkomen

H. W.

kundigen zal moeten worden voorgelegd. ITij hebben t.a.v. her
aat elkaar bevestigen van verschillende metalen bijvoorbeeld
steeds aanbevolen de dullen, waarmee de buizen van lichtmetaal
aan elkaar worden bevestigd, te verwijderen als het materiaal
gedurende een langere periode wordt opgeslagen.
De waardevolle suggesties van de heer Hulshoff zullen ongetwijfeld effect hebben. De moeilijkheid is alleen een fabriek te
vinden die bereid is aan dit experiment medewerking re verlenen, daar in Nederland geen grote omzet kan worden gegarandeerd.

Maar

wij zullen

ons best doen.

D. van Hattem
Noot uan d.e redacrie: Naar aanleiding van het artikel van de
heer Hulshoff en het commenraar daarop van de heer Van
Hattem zal de redactie stappen ondernemen mer her doel te
trachten de gewenste verbeteringen aan te doen brengen. Indien
resultaten leidt, zal daaraan rer zijner tijd in dit tijdschrift aandacht worden besteed.
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In één van de demonstratiebeplantingen van de

Stichting

na Eebruik van Gramoxone als
onkruidbestrijdingsmiddel ')
rugspuit en in twee andere gedeelten op rwee verschillende

Industrie-Hout is na toepassing van Gramoxone als onkruidbestrijdingsmiddel schade ontstaan aan takken en srammerjes
van in het voorjaar van 1967 geplante l-jarige populieren. De
onkruidbestrijding werd op de plantspiegels van de bomen uitgevoerd op basis van 4 I Gramoxone bij gebruik van 500 I
water per ha. In één gedeelte van de beplanting is de onkruidbestrijding uitgevoerd op 30 mei 1967 met een propaangas-

Twee verschillende schadevormen werden geconsrateerd. De
eerste vorm is die, waarbij het middel de in het voorjaar van
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1967 gevormde, niet verhoute scheuten heeft geraakt, waardoor
takmisvormingen zijn ontstaan. Gezien het tijdstip van uiwoe-

Foto's: H. 1S[. Kolster

data, nl. op 10 mei en 16 iuni, met behulp van een spuitinstallatie waarmee ook in de fruitteelt ziekte- en onkruidbestrijdings-

middelen worden verspoten.
Schad.ebeeld..

