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voor het planten op kleigrond, welk bedrag J 110,- te
hoog is. Rectificatie levert op dat de totale winst (tabel 6)

is geen rekening gehouden met ,,overblijvende" els en dus een
goedkopere herinplant.

8)

Neoenopbrcngsten

Zeer terecht heeft een van de vragenstellers de aanmerking
gemaakt dat

wij

geen rekening hebben gehouden met de be-

uit verpachting van de jacht. Een
andere omissie enerzijds is dat de voor 5 à 10 ha zeker geldende
subsidie voor openstelling van het bos niet aan de opbrengstkant
lastingvrije!) opbrengsten

is opgevoerd. Het gaat hier om bedragen van aanztenliike omvang, nl. totaal toch zeker f 60,- à 170,- per ha per jaar.
Deze moet men dus optellen bij de in tabel 7 vermelde belas-

tingvrije)

9)
a)

bedragen.

Enkele fouten in d'e kosten
Achteraf is gebleken dat wij enkele kosten, vermeld in tabel
1, te hoog getaxeerd hebben. Dit geldt voor het maken van
plantgaten op zandgrond, waarvoor een bedrag is opgenomen dat f 60,- per ha te hoog is, vootts voor de snoei in
het 7e jaag die J 100,- te hoog is geraamd, en tenslotte

b)

voor zandgrond met f 243,- (25-j. omloop) en I 270,(30-j. omloop) en voor kleigrond met resp. ï 326,- en
ï 360,- moet worden verhoogd. De jaadijkse winst (tabel
7) wordt verhoogd voor zandgronden met resp. / 8,- en
f 7,- en voor kleigrond met resp. I 10,- efl ï 9,-.
Tabel 10 en 11 zijn gebaseerd op de cijfers, vermeld in de

In tegenstelling tot de andere berekeningen is er
deze bijlage van uitgegaan dat de kosten aan het eind
en nier aan het begin van het jaar zijn gemaakt. Dit heeft
geen belangrijke konsekwenties voor de renderingspercentages in de tabellen 10 en 11.
Tenslotte willen wij hen die ons hun vragen en opmerkingen
hebben toegezonden, ten zeerste danken voor de medewerking
die zij op deze wijze hebben vedeend. Ons werk kan alleen op
doelmatige wijze worden voortgezet als wij regelmatig vragen
bijlage.

in

en kritiek onrvangen.
\Terkgroep,,Bedrijfseconomie" van

de Nationale Populierencommissie

lr H. A. van der Meiden / Eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van populieresoorten
S{tchttng ndu strie-Houl, W ageningen
en rassen lV (slot')
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Populu euramericana' Mariland'ica'

Evenals de 'serotina' behoort de 'Marilandica' tot de oudste in
Europa verhandelde populiererassen. Hoewel ook over de oor-

dit ras niets bekend is, mogen wij wel aannemen,
dat het reeds in de 18e eeuw bestond. In onze tijd komt het
vooral nog voor in ons land, Duitsland, België, Engeland en
enkele midden-Europese landen. In ons land bestond in de dersprong van

tiger jaren volgens Houtzagers 437o van ons populierenareaal

uit 'Marilandica'. Hoewel hij over het

gehele land voorkwam,
zijn bepaalde streken nu nog gekarakteriseerd door deze populier. \Vij denken daarbij natuurlijk vooral aan Noord-Brabant.
Hoe populair dit ras in het vededen is geweest, blijkt wel uit
het grote aantal namen. Zo heette hij in Brabant de Stander,

Brabantse stander of doorgaande stander; in de Achterhoek
meipeppel; in de lJsselstreek de Virginische populier; in Zt:jdLimburg Kromme blauwe en inZeeland de Zeeuwse witte.

Men moet wel bedenken, dat men in de tijd, dat deze volksoamen werden gegeven, zich absoluut niet realiseerde dat het
om één en dezelfde populier ging. Dit is pas ongeveer 35 jaren
geleden door Houtzagers en Teerink vastgesteld.
Hiervoor werd de opmerking gemaakt, dat beplantingen van

1)

Foto's: Van det Meiden.

d.e achtergrond' orà bos aan Pop*las 'Marilandicd
rod.e. Op d.e toorgrond' jonge beplanting aan'Gelricd.

Op

bij

St. Oeden-

'Marilandica' karakteristiek zijn voor bepaalde streken in ons
land. Hieraan kan worden toegevoegd, dat deze populier op
zich zelÍ, d.w.z. als boom, óók een heel eigen karakter heeft.
Helaas moet worden gezegd, dat deze karakteristieke boom in
snel tempo uit de lang door hem gekaraktetiseerde landschappen
zal verdwijnen. Bezwaren, waarop wij hierna nog terugkomen,
hebben tot gevolg gehad, dat de aanplant van dit ras sterk is
teruggelopen en binnen niet te lange tijd tot het verleden zal

In het plantseizoen 1967/1968 bestond nog
2,6/6 van de aangeplante populieren uit 'Marilandica'.
behoren.

slechts

Voor de kwekers is 'Marilandica' zeker geen gemakkelijk boom.
Hij heeft de neiging krom te groeien, zich sterk te vertakken,
terwijl bovendien de groeisnelheid zeer matig is. Er komt nog
een probleem bij, dat vrij intensief is onderzochr door de Duit-

Mtller, uiwoerig gepubliceerd in zijn boek ,,Altsrammsorren
der Schwarzpappelbastarden". Ik bedoel het verschijnsel van
,,induktie", in het kort daarop neerkomend dat de vorm van de
jonge plant in sterke mate w.ordt bepaald door de herkomst
ser

van de stek. Neemt men bijvoorbeeld het stekmateriaal uit de
zijtakken van een jonge boom, dan kan men hieruit zeer kromme planten krijgen; neemt men daarentegen een stek uit de
topscheut, dan heeft men een aanzienlijk grorere kans op rechte
planten. Dit verschijnsel, waarop ik nu niet nader wil ingaan,
zou de oorzaak kunnen zijnvan het feit dat in bepaalde streken
van ons land, ik denk aan plaatsen in de omgeving van Schijndel, veel rechte 'Marilandica' bomen voorkomen.
Daarbij moet ik echter wel wijzen op een tweede oorzaak van
een goede vorm van dit ras, namelijk de groeiplaats. Hoe beter
de grondkwaliteit en hoe minder invloed van groeistorende faktoren, des te beter de vorm van 'Marilandica' en andere normaliter vrij kromme en breedkronige rassen.
'Marilandica' (vrouwelijk) komt vroeg in het blad, iets na 'Robusta'. Het volwassen blad is lichter van kleur dan dat van de
meeste handelsrassen (zie verder Broekhuizen in ,,Populier" van
mei 1967). De stam vormr vroeg een diep gegroefde schors.
Als volwassen boom heeft hij een iets bochtige stam mer een
brede, sterke vertakte kroon. De bovenkant van de kroon is
rond en op latere leeftijd afgeplat. Opvallend is dat per ,,takkrans" één tak zich veelal sterk ontwikkelt.
Hoewel vaak anders gedacht wordt, kan men 'Marilandica' niet
zonder meer een slechte groeier noemen. De diktegroei is na-
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melijk zeer redelijk, maar de hoogregroei gering in vergelijking
met andere handelsrassen.
Indien men voornamelijk zijn opbrengsr verwacht van de on-

6 meter ,is de geringe hoogtegroei
geen nadeel van betekenis. Het is dan ook begrijpelijk dat in
een periode, waarin de populierenhoutprijzen in sterke mate
werden bepaald door fineer- en lucifersindustrie, de teelt van
'Marilandica' in aanzien bleef, mede doordat de kwaliteit van
het hout gunstig werd beoordeeld.
I{er zal echter duidelijk zijn dat, indien men vooral her oog
heeft op massaproduktie, de 'Marilandica' geen enkele kans
heeft tegenover rassen als 'Robusta', 'Gelrica' en nieuwe klonen.
De betekenis van 'Marilandica' is behalve door zijn marige hoogtegroei en moeilijke vorm vooral ook afgenomen door zrjn gevoeligheid voor enkele bladziekten.
In een periode dat men nog weinig wist van de invloed van
roestziekte op de gezondheid van populieren, is in het 'Marilandica'-gebied bij uitstek, de streek van Noord-Brabant tussen
dersram, d.w.z. de onderste 4 à

's Hertogenbosch en Eindhoven, vrij veel lariks aangeplant. Nu
is lariks de tussenwaardpiant van een bepaalde populiereroest

(Melampsora larici-populina), wat wil zeggen dar deze roest
vó& zijn ontwikkeling op populierebladeren een ontwikkelingsstadium op lariksnaalden doormaakt. Her zal duidelijk zijn d,at
bij een afwisseling van populieren- en lariksbossen zeer grore
kansen op infektie van de populieren aaÍwezig zijn. Dit is in

Brabant dus het geval geweest en heeft daar sinds het eind van
de veertiger jaren geleid ror een jaarlijks terugkerende vervroegde bladval (augusrus/september). Bij de populier heeft, zoals
wij iater ontdekten, deze vervroegde bladval een sterke verzwakking, taksterfte en in ernsrige gevallen afsterven van de populieren tot gevolg. Ditzelfde verschijnsel rreedt op na aanrasting
door een nog gevaarlijker bladschimmel, namelijk Marssonina
brunnea. Deze ziekte waarvoor 'Marilandica' zeer gevoelig is,
treedt sinds 1957 in ons land soms massaal op. Hoewel er na
het kappen van veel lariksopstanden een verberering in de situatie is opgeueden, moeren wij toch wel zeggen dat, mede door
het optreden van Marssonina, de betekenis van 'Marilandica'
ook voor Brabant verleden tijd aan het worden is. Zijn plaats
wordt ingenomen door'Gelrica', Robusta' en andere rassen, die
in meer of mindere mare een geringere gevoeligheid voor de
genoemde bladziekten bezitten, maar die ook beter groeien en
gemakkelijker te kweken en te behandelen (snoeienl) zijn.
Zoals wel eens eerder is aangeduid, produceerr 'Marilandica'
hout van een kwaliteit, die met name door de lucifersindusuie
wordt verkozen. Het blijkr dat dit hout speciaal voor de fabrikage van zeer dunne fineerplaten geschikt is, en dat het, vergeleken met andere rassen, betrekkelijk weinig ,,harig" fineer
levert. Het zal echter bekend zijn, dat de lucifersindustrie voor
de dozen en hulzen, die vroeger van dat dunne fineer werden
gemaakt geheel overgaat op karton. Toch blijft deze indusrrie
hoogwaardig fineerhout vragen in verband mer de roenemende
produktie van lucifers in boekjes. De interesse van de fineerindustrie voor her 'Marilandica' hout is minder uirgesproken,
maar ook daar wordt het gewaardeerd.
Voor de pulpfabrikage heeft het geen speciale voordelen boven
rassen als 'Robusta' en 'Heidemij'.
Samenvattend kunnen wij, evenals voor 'serotina', vasrsrellen,
dat 'Marilandica' binnen afzienbare tijd geen rol van berekenis
in ons landschap meer zal spelen. Men moet touwens verwachten dat, naarmate meer nieuwe rassen in de handel komen, het
tempo van vervanging van rassen, ook van betrekkelijk nieuwe
klonen, versneld zal worden. Deze onrwikkeling heeft reeds
sinds lang in de land- en tuinbouw plaats.
\7il men nog 'Marilandica' planten, dan is dit alleen nog verantwoord op uitgesproken goede populieregronden, met excellent gekweekt materiaal en zeker nier in de nabijheid van de

Deel aan. 35-jarig bos aat. Populu 'Marilandica'

bij

St. Oedenrod.e.

kust. Hoe meer luwte deze boom krijgt des te beter.

6)

Popilus etratneri.catta'Tarclif tle C/tampagne'
(

:'Serotina

d,e Cbampagrze' )

Deze mannelijke populier komt uitgebreid voor in het noorden
van Frankrijk, waar hij volgens Miiller ook zijn oorsprong heeft.

Volgens deze Duitse popuiierenonderzoeker heeft de kweker
Raverdeau hem destijds geselekteerd uit populierenbeplantingen

in het

Seine-dal.

De naam'Tardif de Champagne' is sinds kort de officiële naam
voor deze cultivar. In Frankrijk en ook Nederland staat hij echter nog algemeen bekend als 'Serorina de Champagne', terwijl
hij in Nederland vroeger ook verhandeld is onder de namen
'Keppels Groen' en 'Keppels Glorie'. In Nederland kwam dit
ras oorspronkelijk gemengd voor mer 'serorina erecra'; men
moet aannemen dat dit mengsel als zodanig uit Frankrijk is
geimporteerd. Het gaat echrer om twee voikomen verschillende
populieren, waarvan de vrouwelijke, 'Serotina erecta' (later
'Regenerata' genoemd), sinds kort uit de handel is genomen.
Voor een uitvoerige beschrijving van kwekerij-kenmerken, waaronder ook gegevens over het blad, verwijs ik naar een beschrijving van Broekhuizen in het augustus-nurruner 1,967 van ,,po-

pulier".
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Hoewel hij in noord-Frankrijk veel in wegbeplantingen voorkomt, blijkt uit de enkele beplantingen in Nederland dat hij
minder geschikt is voor gebieden met veel wind.
Volgens Pourtet, een Franse populieren-expert, is het hout van
dit ras van uitstekende kwaliteit en zeer gevnagd door de industrie. Hij roemt de lichte kleur van het hout.
Konkiuderend kunnen wij zeggen, dat dit ras, waarvan in ons
land in L966à67 1000 en 1n 1967/68 géén planten werden
geplombeerd, voor Nederland van zeer beperkte betekenis zal
blijven. \7el verdient hij iets meer aandacht dan nu het geval
is, vooral op goede gronden en in luwte, maar zeker niet in
gebieden met veel lariks.

7)

'Tard.iÍ d.e Cbampagte', 14
(seine et

Marnz)'

iad ou.le beplanting in

Noord.-FrankrijÈ

Foto: s E.LT,A. lService de prantation)

'Tardif de Champagne' is op de kwekerij een vrij brede, sterk
vertakte plant. Op latere leeftijd heeft hij een vrij rechte stam
en vormt een brede kroon met zware takken. Deze populier
komt laat in het blad, iets voor 'Serotina'.
Zijr jeugdgroei is matig, die op latere leeÍtijd redelijk, ongeveer
te vergelijken met die van 'Serotina'. Het ras is zeer gevoelig
vooi roest, hetgeen als konsekwenties heeft dat op de kwekerij
tegen deze ziekte moet worden gespoten (inlichtingen te vetkrijgen bij de Plantenziektekundige Dienst te \íageningen),
en dat men hem niet moet aanplanten in gebieden met veel
lariks of in de nabijheid van lariks.
'Tardif de Campagne' is echter matig gevoelig voor Marssonina.
4-iarige Popalus'Ldns'

Populus euramedcana'Ldns'
Ook hier gaat het om een ras dat waarschijnlijk als bijmenging
van een auder ras uit Frankrijk is geëxporteerd. Met een verschil van slechts enkele jaren heeft men hem in Duitsland en
Nederland als een aparte kloon ontdekt, namelijk in 1952 in
ITestfalen en in I9J4 bij Best. In het laatste geval stond hij
tussen twee sterk door kanker aangetaste bomen van het ras
'Brabantica', maar was zelf volledig gezond. Vermoedelijk is
deze boom omstreeks 1930 gemengd met 'Robusta' uit Frankrijk geimporteerd. Omdat hij het eerst in Duitsland een eige;r
naam heeft gekregen, namelijk 'Iriins', is hij ook onder deze
naam in Nederland in de handel gebracht.
Het is een mannelijke populier, die in tegenstelling tot onze
meeste handelspopulieren groen-uitlopend blad heefg terwijl
het zomerblad breder is dan lang; dit laatste is opvallend kenmerk (zie voor een uitvoerige beschrijving Broekhuizen in ,,Po-

'Lóns' bij Best. Vermoedelijh seplanr

in

Foto: Bosbouwproefstation

1934
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pulier" van mei i967). Ook de jonge scheuten van ,Ións' zijn
groen. Hij loop_r onge-veer gelijktijdig uit mer 'Gelrica,.
yr! breedkronig met betrekkelijk weinig, ,iiJonge
bomen
tír?rÍ
lange takken. De oudere boom heeft een rechte ,tu*--.i ...

vrij brede kroon en omhoogstrevende mkken. Hij doet wel iets
denken aan'Serotina'.
De 'kjns' is een goed groeiende populier, die een produktie kan
bereiken die volgens Duitse gegeuins duidelijk bloven die van
'Robus.ta' ligt. Hij is matig gevoelig uoo. Mu.rronina

gevoelig voor roesr.

en vrij

Hij is zeer waarschijnlijk resistent

tegeá

kanker.

Hoewel ook dit ras in Nederland nog vrij weinig bekend is,
geeft het wel de indruk beter te ziji dan'verschlllende sindi
lang-verhandelde populiererassen en kan mijns inziens kwaii_
radef op.één lijn gesteld worden met 'Gelrica'. Beperkte aanplant is dan ook zeker veranrwoord, behalve in het i<usrgebiecl.

8)

Populas eurantericana'Harff
,Regenerata

Deze populier, in Duitsland veelal nog
Deutschland,
genoemd, heeft daar een zeer goede nàam, hetgeen blijkr uit het
feit dar ongeveer 5 jaar geledèn 35Vo van het*verkochte Duitsc

populiereplantsoen uit dit ras bestond.
Oude beplantingen van deze populier zijn sinds lang bekend
in het westen van Duitsland, waàr hij in ongeveer 1-g70 door
de Freiherr van Mirbach-Harff uit Érankriji is gebracht en
sindsdien vermeerderd. Hoewel hij dus over onze OÀtgrens zeer
veel voorkomr, wordt 'Ha!f' bij ons slechts zeer weiríg gevon_
den. Dit kan mede in verband sraan met het feiq dat irï freder_
land alle populieren, die vroeger terecht of ten onrechte de naam
'Regenerata' voerden, van gevoeligheid
voor kanker werden ver_
dacht (in de meeste gevallen waràn deze kankergevoelige populieren echter bomen van her ras 'Grandis,).
Tot voor korr kwam een fraaie beplanting van populus ,Hafif'
voor ren zuiden van Zaltbommel; deze is ámiddeligeveld.
Men kan zich afvragen waarom de 'Harff, wél zo sterk verbreid
is in Duitsland. Voor een groor deel moet dit op rekening worden geschrevel_uun propuganda, enerzijds een àverdreuá pro_

paganda- tegen 'Robusta'

in verband

meL diens gevoeligheid

ioor
baswlekkenziekte, anderzijds een propaganda-voor de,Harff,.
popuiier, waaraaÍ sterk overtrokken opbrengsrgegevens van
Schmitz-Lenders niet vreemd zijn.
Sinds kort is Populus 'Harff in Nederland met N.A.K.B._plombe verkrijgbaar, maaÍ de aanplant van dit ras is minimàt. tn

1967/1968 werden slechm 80b planten geplombeerd.
Populus 'Hatff is vrouwelijk, komt ruim?éï week na 'Robusta,
in blad en loopt donkerbruin uit. Voor morfologisch. g.g.rr.n,
kan verder worden verwezen naar een artikel ván BroákÉuizen
in
van mei 1967 Op de kwekerij is het een vrij
-,,Populier"
rechte plant met steile zijtakken èn een marige groei.
Ook jonge bomen hebben een smalle kroJn en groeien vrij
Langzaam. Op latere leeftijd schijnt populus ,HaïfÍ,,
uotg.n;
Duitse gegevens, zeer goed te groeien; -fril t eeft durr ...rï,
Dochtlge sram, ongeveer als die van 'serorina, en een vrij fastigiate kroon mer lange, opsrrevende takken. Áls indikatie'voor
de groei kan worden vermeld, dat in een 27-jarige gemengde
populierenlaan bij Zaltbommel de,Harff, .".r'g.Àidá"lde
íiamerer. op borsthoogte had van 59,3 cm, regenover )),0 voor
'Serorina'.

Populus.'Hr:lt. is vrij gevoelig voor roesr en gevoelig voor
Marssonina._Hij is resistenr,regen kanker en heáft welnig
te
lijden van de baswlekkenziektel Een belangrijke eigenscha! is
hij goed bestand is tegen sterke wind. " '
_dat

Volgens Duitse gegevens is het hout van ,Harff, van een
kwali_
teit, die vergelijkbaar is met die van ,Marilandica' en ,Serotina,.
Het werd in Duitsland op grote schaal gebruikt in de fineer_
industrie.

'Harff' te Echt

Foto: Bosbouwproefstation

Konkluderend moeren wij zeggen, dat populus ,Harff' vooral
van belang is voor ons kustgebie d, aangezià.n hij met ,Robusta'
en 'Heidemij' ons__enige populierenras-is dat voldoende tegen
zeewind bestand. Voor de resr van ons land acht ik hem ïan

minder betekenis.

))

'l 214'
over de gehele wereld befaamd geworden populier is van
Italiaanse.oorsprong. Al voor 1940 is hij gesel"Ëtàd door
Ja_
comÊrri uit nakomelingen van een otoo*elijke populus delói_
'I 214' rs. vooral na de oorlog het paradepaard
des ss.
-angulata.
geworden van het Populiereninsrituur van ósule -Monfáruto.
Zowel.door_ zijn goede_groei als ook door een inrensieve proPj}anda is hij verspreid over geheel Europa, het Middellandse
Zeegebied, Azië en Amerika.
Het ras is vooral in het noorden van lralië, het zuiden van
Frankrijk en in Joegoslavië massaal aangeplant. Met name in
Noord-Italië heeft de teelr echrer een ,*áre klap moeten incasseren toen bleek dat '1 2I4' zeer gevoelig is voor Marssonina
brunnea, een ziekte die sinds otrgeu"er á jur"., ook in Italië
grote schade aanrichr. Hieruit blijkt weer eens het grore gevaar
v.ar-r e:n te.eenzijdig gebruik van klonen; men is tegá a"rg€ti;Le
risico's gedekt als gebruik kan worden (en ook wordt! gáuáL,
)
van een ruim rassensortiment.
In Nederland is'1 214' sinds l9)5 in de handel en heefr ook
hierbij tijdelijk vrij veel aandacht gekregen. In 7959/1960 wer_
den 15.000 planten geplombeerd,
-uuiin 1967/Ig6g was dit
aantal tot minder dan i000 gezaki De voornaamste oorzaak
van deze daling is waarschijnlijk de al sinds 1957 in Nederland
Populu:

De_ze

optredende Marssonina.
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ziekte, zijn door tot dusver onopgehelderde oorzaken de gevolgen minder ernstig, d.w.z. dat geen sterÍte van enig betekenis
is opgetreden.
ftei Éoot van 'I 2I4' wordt zeer verschillend beoordeeld. Bepaalde lucifersfabrieken in Italië vinden het te los van sttuktuur,
inaar volgens de Italiaanse houttechnoloog Giordano is het van
uitstekenáe kwaliteit, ook voor de fabrikage van fineer.
Samenvattend kunnen wij opmerken, dat aanplant van 'I 2I4'
voor Nederland alleen nog verantwoord is in het zuiden van
het land, en dan alleen óp zeer goede groeiplaatsen en bij
goede beschutting.

l0)

Populus' Anl.roscoggin'
ras, dat sinds enkele jaren in de handel is, is een zuivere
balsempopulier, hoewel geen aparte soort' Hii is afkomstig uit
een kniising, uitgevoerd door de Amerikanen Stuot en Schreiner
tussen Popílus áraximowicztr en Populus trichocarpa. De b9tanische áigenschappen zijn beschreven door Broekhuizen in

Dit

,,Populier" van novembet

1961

.

b. g.*p

Tacamahaca oftewel balsempopulieren geeft lieuwe
mogetllLheden voor de Nederlandse populierenteek. Zlj kunnen
niei alieen een geheel ander uiterlijk dan de euramerikaanse

l2-jarige beplanting oan Poptl*s

frii"Ër;iel.'Oe giond in àe

'I

214' in bet Popilet*m te Vinedl

beplanting

is idailiiks

schoongehoad'en'

Dianzeter aam d'e bomem ongeaeer 40 ctn.

Populus 'I 2I4' ís vrouweliik, loopt vroeg uit (vóór 'Robusta');
hei zomerblad heeft een opvallend lichtgroene kleut (zie verder
Broekhuizen in ,,Populier" van november L966).
ve.tJonge planten hebbèn een vrij bochtige stam en zijn breed
iut t. Op latere leeftijd blijft de stam enigermate krom, terwijl
de kroón weliswaar niet dicht is maar toch vrij zware takken
heeÍt. De groei van dit ras is zeer goed en het wordt dan ook
als één ván de snelstgroeiende Europese handelsrassen beschouwd. Ik moet wel opmerken, dat de groeigegevens uit het
buitenland vaak geflatteerd ziin, als men ze vergelijkt met Nederlandse groeigegevens; dit komt doordat de buitenlandse gegevens màtalàfkomstíg zíin van beplanting€n waar regelmaIig ..n mechanische onkruidbestrijding wordt toegepast, vaak

vele jaren achtereen.

'I 2I4' is goed

bestand tegen kanker, heeft weinig last van de
baswlekkenziekte, is redelijk resistent tegen roest' maar nogmaals, zeer gevoelig voor Marssonina brunnea. Verwacht moest
worden dat deze ziekte de betekenis van dit ras overal in Europ,r
nog veel meer dan tot dusverre zal verminderen.
In Nederland,wa r deze bladziekte sinds 1957 voorkomt, is hij
dodelijk gebleken voor 'I 214' in Oosteliik Flevoland. Ook elders
ten noorà.n van de grote rivieren heeft dit ras in sterke mate
onder aantasting van Matssonina te lijden gehad. Hoewel het
ook in het zuiden van ons land gevoelig blijkt te zijn voor deze

populieren hebbá, maar, en dat is belangrijker, ze nemen ook
genoegen met iets minder gunstige gronden (droger) en met
éen kóeler klimaat. Over de groeiplaatseisen van deze populiercn zal trouwens nog veel onderzocht moeten worden. Dit is
noodzakelijk omdat zíi in de toekomst een steeds grotere Plaats
in ons populierenassortiment zullen gaan innemen. Hoe snel
dir. zaI faaihangt mede af van het tempo waarin het Bosbouwproefstition hetlerantwoord acht nieuwe rassen in de praktijk
te brengen.
Populus 'Androscoggin' is mannelijk en heeft een vrij losse,
opËn kroon, die de leek niet direkt de indruk van-een populier
gèeft. De stam is recht met een lichtgroene, gladde schors; het
i, u.n r.., snelgroeiend ras. 'Androscoggin'is zeer goed bestand
tegen de bladzièkten roest en Marssonina, maar is in de laatste
jaien niet voldoende resistent tegen kanker gebleken.
Het hout van àezn populier is van een goede kwaliteit, zoals
uit proefverwerkingén in Engeland en Nededand is gebleken.
Gezien zijn gevoeligheid voor kanker is het de vraag of-'Ándroscoggin' in de handel zal blijven; dit is mede afhankelijk
uun *.t .t aan alternatieve mogeliikheden kan worden geboden.
NZil men deze in ander opzicht aantrekkeliike boom toch aanplanten, dan dient men dit toch steeds op beperkte- schaal te
àoen, alleen in dichte opstanden (4 à5 meter plantafstand) en
dan gemengd met een ander ras, waarbij ik denk aan de hierna
te behandelen'Oxford' of 'Geneva'.

LI) Popul*s'Genead
Deze vrouwelijke populier is eveneens een selectie van Stout
en Schreiner, verkregen uit een in 1934 uitgevoerde kruising
tussen een Populus berolinensens (de vader) en Populus maximowiczii (de moeder).
Aangezien Populus berolinensens weer een kruising is tussen
Populus nigra en een balsempopulier, is Populus 'Geneva' ook
nog .rr.t*uttt aan de Aigeiros groep en dus geen zuivere balsempopulier.
'GeÀeva' heeft een rechte stam en een vrij brede kroon. Hij
komt, evenals het voorgaande ras, zeer vroeg in blad, ongeveer
één week voor'Heidemij'. De groei van dit ras is goed. Bij vrii
dichte stand van eeo beplanting valt op dat, in tegenstelling tot
de euramerikaanse populieren, de onderste takken lang gebladerd blijven. Er is echter nog on voldoende onderzoek verricht
om te kunnen zeggeÍt dat men dit ras en andere balsempopulieren of hybriden langer bij een kleine plantafstand kan laten
staan dan onze euramerikaanse populieren.

9
geen gezegd.is bij Populus 'Geneva,. Beide rassen
zijn botanisch
beschreven door Broekhuizen in ,,populier" van novámbe
r I96i.
Populus 'Oxford' heeft een iets regel-matiger en meer g.drong..,
vorm dan 'Geneva', en is in tegensrelling-ror deze weiílg g.ó.-

lig voor late wintervorst.

De in het vo.orgaande behandelde rassen zijn alle voor 1935
ontsraan en zijn soms zelfs reeds eeuwenlang in gebruik.
In Europa is pas na de oorlog .., uunuu.fgemlakt met doel_
bewust kruisingswerk bij pop-ulieren op gËË schaal,
een werk
dar grote perspekrieven uTii,. nabije tókomst lieat.
Às wij
spreken over ,,o.p grote schaal",
-o.Í.r, wij niet generaliseren.

Her-zijn namelijk vooral Nederland

(het Éosbooípro"fstation
te rVageni,ngen) en België (populiereninstiruut te Geraards_
bergen) waar dit kruisingsonder )oek nu 1945 inderda;J gr";;_
scheeps is aangepakt. In Italië en Duitsland beginr
het ní ook

op gang te komen.
De eerste uit-gecontroleerde kruisingen onrsrane Nederlandse
lass;n zijn enkele jaren geleden dooihet Bosbouwproefstation
rn de handel gebracht; zij worden hierna behandeld.
Het zaI duidelijk zij.n, dat niet alleen her aantal nieuwe rassen,
maar ook hun kwaliteit geleidelijk zal toenemen. Men zal
bj
de uitgiÍte van volkomeÀ nieuwá russen echà sreeds risico,s

accepreren, risico's.op het gebied r,""
;;
i^T:1ï.blijven
ner gebled van resisrentie regen ziekren en op het t;;i,
g.6i.d uun
de hourkwalireit. Dit zijn ris-ico's voor de populiereítelers,
die
zij moeten aanvaarden, daarbij wel beseffàd dat ook de teelt
van sinds lang in de handel zijnde rassen, evenals trouwens
elke teelr, risico's met zich meebrengr! Daarom zou ik
de populierentelers toch wel dringend wilËn aanbevelen
door irày,

geutjzy aanplant, zo mogelijk gemengd met andere
rassen, mede
te werken aan de prakrijktoersing uuÀ, doo, het onderzoek
daar_
voor rer beschikking gestelde, nieuwg veelbelovende
rassen.
1)'jarige beplanting uan popuros 'oxf ord.' in oosterijÈ
Freuorand.

4-iarige-beplanting tart. Popnlus 'Geneua', aangelegd tnet I_iarig plant_
soen (Oostelijh Fleaoland).
'Geneva'_is weinig gevoelig voor
roesr en is resisrent tegen Mars_
Hij is minder kankergevoelig dan de hiervoor -behandel-

sgnlna.

de 'Ándroscoggin'.

Vij

hebben in" ons land reeds 2}-jarigs

beplantingen, waarin echter nog geen kanker is gevonden. .W"el
is 'Geneva' gevoelig voor late *inï..uorrr, o.u. oof in 1969 weer
optredend na een zachre periode in februari.
Dit verschijnsel heb ik uitgebreid beschreven in ,,populier,, van
februari 7965.In de praktijk is gebleken dar ,Geneva' ztch van
deze schade goed herstelt, in tegenstelling tot ,serotina' en de

Italiaanse populier.
Het, hout heeft bij proefverwerkingen in de lucifersindustrie
goed voldaan; het is zeer blank en goed te schillen.
Over de g_eschiktheid voor de pap-ierindustrie is nog niets mer
zekerheid bekend. Men mag echt& wel aannemen dát het daar_
voor-bruikbaar is, maar een belangrijk punt is het droge_stof_
gehalte; hoe hoger dit is, hoe hoger het populierehout door
de
papierindustrie wordt gewaardeerd.
Populus 'Geneva' kan beperkr worden aangeplant, waarbij men
echter hec kustgebied moet mijden. VerJei dient te órden
opgemerkt, dat 'Geneva' evenals vele balsempopdlieren op
zntr'_
re gronden in de eerste paar jaren langzaamlràeit.

12)

Popu)ut'Oxford;

Voor deze populier kan ik vrijwel volledig verwijzen naar

her_
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af te raden voor gebieden met sterke wind'

14) Poputus etaameticana'Fleao'
'Flevo' is ontstaan uit dezelfde ouders als 'Dorskamp', is even
weinig gevoelig voor bladziekten' maar beter bestand tegen.de
baktáe"kanker] H., tut heeft goede groei, zij het minder dan
;Dorska-p', maar beter dan 'Róustal 'Fleuo' loopt evenals de
vorige klóon vroeg uit, iets vóór 'Heidemij'. De stam is rechter
en d"e kroo.t smaflér dan die van 'Dorskamp'' Ook 'Flevo' is voor
proefsgewijze aanplant aan te bevelen, rnaar met minder risico
dan 'Dorskamp'.
Het lijkt een kloon met perspektief.
Buitenlanàte russen
In het voorgaande heb ik getracht een indruk te geven ya.n de
eigenschappin en gebruiksmogeliikheden- van onze handelsrasrá. u." àl.nt *àt te bedenken dat alleen de in Nededand
onder N.A.K.B.-plombe verhandelde rassen ter sprake zijn ge-

komen. In de oni omringende landen zijn echter nog vele rassen
verkrijgbaar, die bij een toenemende liberalisatie van im- en
."poti-nutt bosplantsoen wellicht ook onder de aandacht van
ónze populierenielers en -kwekers zullen komen. In dit verband
*o.r-*êtt bedenken dat er zeer veel kaf onder het koren schuilt'
De heer Kolster van de Stichting Industrie-Hout heeft een uitgebreide srudie gewijd aan de populiererassen in de EE'G'l"unden 1), waarbij hii er omstreeks honderd heefc beschreven
en hun bruikbaarheid voor Nederland heeft aangegeven' De
belangrijkste resultaten van deze srudie heeft hij verwerk-in
,,Popíier" van december L969. Zowel kwekers als telers willen

wil'aunrad"n geen enkel buitenlands ras te gebruiken, zonder
dií artikel te hébben geraadpleegd of bij de heer Kolster inlichtingen te hebben ingewonnen.2)

t) Hi$rt K"ltter - Populiererassen in de E.E.G.Janden

en hun bruik-

Éaarheid voor Nederland. Stichting Bosbouwproefstation,,De Dorschkamo". Uitvoeris verslag, Band 8, nr. l, 1961 '

z1 '?e bereihenTijt Stiíhtins Industrie-Hout, Bos'lespark 18 te Síageninsen. Telefoon 08i7

f-iarise beplanting aan Pop*hts 'Dorskan/' in Oostelijk Fleuoland' .Op
2" orlhtug)ood pípil*s'Ràb*sta'. D*id.elijh is de inuloed uan de uind.
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13) Pofulus eilranzericana'Dortkamp'
De kruising, waaruit deze kloon is ontstaan, is door het

Bos-

bouwproefstation uitgevoetd in 1952.
Een v'an de belangrijÉte redenen om dit ras voor proefsgewijze
aanPlant uit te geven was zijn volkomen resistentie tegen ro.est

|

_\'

van resistentie tegen de andere belangrijke
,.., grot.hut.
"Marssonina.
Bovendien vertoonde dit ras, morfolobladziekte
eisch beschreven door Broekhuizen in ,,Populier" van november
"1966,
zeer goede groei, beter dan van enige in de handel
populierácultivàr. Over deze groei is door Van Goor
ziinde "rn
en Kosiei uitgebreid gepubliceerd in het jongste mei-nummer

.r, à.

van dit blad.

Er zijn aanwijzingen dat 'Dorskamp' gevoeliger is voor bakte-

riekanker dan'weid verwacht, hoewel er vele beplantingen zijn
waar tot dusver deze ziekte niet is waargenomen. Het is in dit
stadium nog moeilijk.te zeggen in hoeverre,deze qevoeligheid
een argument moet zijn om hem weer uit de handel terug te
trekkeí. Men dient in dit verband wel te bedenken, dat door
zijn snelle groei 'Dorskamp' reeds na 8-à 10 jaren verkoopbaar
hout kan pioduceren in een sortiment dat andere rassen Pas na
L2 à 15 jaar leveren.
Ik zou de nadruk willen leggen op de aanbeveling van het
Bosbouwproefstation, dit ns alleen aoor ptoefsg-ewijze aan'p.lant
te gebruilen, d.w.z. op zeer bperkte schaal en. dan bij voorkeur
góengd met andere rassen. Deze populier is echter absoluut

7-jarige stam
a4n

P.'DonÉamP'

