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LEZERS SCHRIJVEN

uit Zaltbommel schreef ons over het gebruik van
,,successiepopulieren" dat in bepaalde streken van Overijssel,
rond de eeuwwisseling, vrij algemeen was. Hij schreef dat een
boerenzoon na het overlijden van zijn vader de populieren rond
de boerderij of langs de perceelsgrenzen velde en verkocht om
zodoende over financiën te beschikken om de suksessierechten
te betalen. De zoon plantre daarna weer jonge populieren, wetende dat zijn dagen ook niet ongelimiteerd waren, om op zijn
beurt te zorgen dar zrjn opvolger r.z.r. een appeltje zou hebben
Een lezer

Inkomsten: L4-02-I900 2 peplen boomen
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50,-

f 1.426,-

Het weekloon van een arbeider varieerde toen, afhankelijk

van

het soort werk, van I 3,68 tot f 6,08.
In L922 worden 49 peppels op sram verkocht voor de som
van I 1.500,- en dekten voor het groorsre deel de suksessiebelasting die de vader van onze lezer moesr beralen.

voor de suksessiedorst.
Enkele kasboeken van zijn groowader die hij voor ons opzocht
vermelden de volgende, helaas wat onvolledige gegevens:

Genoemde cijfers laten zien dat de populieren roen een belangrijke invloed hadden op de financiën van het boerenbedrijf.

BRABANTSE POPULIEREN VERENIGING

De Brabanders hielden dit jaar hun voorjaarsexkursie naar het
Landgoed ,,Eykenlust" van Jhr. J. O. van Beek en Donk te Beek

en Donk.

de heer Kolster van de Stichting Industrie-Hout de uitleg over,
die zeer gedetailleerd de verschillen in klonen en behandeling
uiteenzette.

Op 11 mei 7976 verzamelden zich 25 man in café

Pauwkes,

waarna men, begunstigd door het mooie weer, her landgoed introk.
De rentmeester van de Heidemaamchappij, de heer Van Heeswijk, die het landgoed beheert, heette allen welkom. Hij gaf een
kort overzicht van de beheersproblematiek van dit landgoed en
waarom hier tot de populierenteelt was overgegaan. Daarna nam

Het was voor allen een zeer leerzame middag. De voorzitter, de
heer Bruggink, sloot deze bijeenkomst om -l- 17.30 uur met
dank aan allen die hier aan hadden meegewerkt en vertelde dat
het in het voornemen lag om de herfstexkursie dit jaar te houden in de gemeente Anrwerpen (België).
Hiervoor zal iedereen nog tijdig worden uitgenodigd.

KALENDER
Ondanks her feit dat de populieren
momenteel nog volop in blad staan,
voor zover ze tenminste niet geleden
hebben van de droogte in de eerste 8
maanden van dit jaar, is het toch tijd
om aan de werkzaamheden in het komende kap- en plantseizoen te den-

verbruikers, die hout rechtstreeks van
de producent kopen, bestaar de gelegenheid om zich over de houtprijzen
te oriënteren. Om althans enig hou-

Deze bijdrage geldt ook voor weg- en
grensbeplantingen van populier en

vast te hebben raadplege men de ,,Mededelingen" op pagina 80 van het
novembernummer 1975 en op pagina

ken. Zowel bij herbebossing als bij de
aanleg van nieuwe beplanringen moet
gedacht worden aan subsidieregelingen, rassenkeuze en aan het tijdig reserveren van plantmateriaal. Bij herbebossing is het vooral van belang
zich nu al te oriënteren over de afzetmogelijkheden van het hout.

2 van het februarinummer I9J6 van

van de beplanting wordt overgegaan
moet u bij het Staatsbosbeheer en wel
bij de Hoofdingenieur-Direkteur van
de Landinrichting in de provincie
waarin het perceel is gelegen formu-

Iloutverkoop
Voor de verkoper is het van groot belang om het te vellen hout voor een
zo hoog mogelijke prijs te verkopen,
waarbij het niet alleen gaat om populieren en wilgen uir weg-, grens- en
bosbeplantingen maar ook om bomen
uit stedelijke beplantingen. Juist door
vroegtijdig kontakt op re nemeo mer
verschillende houthandelaren

of

met

,,Populier" (enkele houtprijzen van her
najaar 1975 en januari 1976).
Het is nu nog moeilijk te overzien in
hoeverre de prijzen in het komende

kapseizoen hiervan zullen afwijken.
Door vóór de winter het hour uit de

te vellen

beplantingen re verkopen
kan het tijdig worden afgevoerd en
kunt u in het volgende voorjaar bijtijds de nieuwe bomen planten.
Subsidieregelingen

wilg, die uit tenminste 200

bomen
moeten bestaan. Vóórdat tot de aanleg

lieren voor het verkrijgen van de subsidie aanvragen. De betreffende adressen en telefoonnummers zijn in deze
,,Kalender" opgenomenl). De subsidie

bedraagt

bij

een nieuwe

bebossing

maximaal 80 7o van de door de direk-

teur van het Staatsbosbeheer normaal
geachte kosten van aanleg en eerste
onderhoud, bij herbebossing wordt
maximaal 50 7o van deze kosten gesubsidieerd.

Herbebossing van percelen groter dan
0,5 ha of van meerdere percelen te-

Om de aanlegkosten van een nieuwe

zamen groter dan 0,5 ha komen in
aanmerking voor een bijdrage van de
overheid, evenals nieuwe bebossingen
die echter groter dan t ha moeten zijn.

groot moet zijn, zo laag mogelijk te

bebossing,

die tenminste 2 à 3

ha

houden worden door de Stichting Industrie-Hout gratis éénjarige populie-

replanten verstrekt. Deze populieren

