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Het snoeien van populieren

/

R. Eppenga
Stichting lndustrie-Hout, Wageningen
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de groei merkbaar te beïnvloeden. Onderzoek (2) (6) stelde vast,

Waarom snoeien

Het snoeien heeft tot doel -

naast verkeerstechnische

of esthe'

tische redenen - om de houtkwaliteit te bereiken, die door de
houtverwerkende industrieën wordt gewenst. Om doelgericht te
kunnen snoeien is het derhalve noodzakelijk om de houtkwalitietseisen van de industrie te kennen.
Voor de papier-, spaan- en vezelplaatindustrie is snoei niet nodig: De stammen mogen echter niet al te krom zijn (minder
dan 10 cm kromming per 2 meter) en - na velling - Bged uitgesnoeid. Deze industrieën verwerken stammen van 10 tot 45
cm diameter.

Voor de indusrieën, die zwaarder hout verwerken lopen

de
eisen aan de snoeitoestand van het hout uiteen: De laagste eisen

I/4

van de boomhoogte bij jonge bomen tot
bij oudere bomen een veilige
methode is t.a.v. groeivedies en het opreden van watedot: De
tabellen I en 2, overgenomen uit het artikel ,,Het snoeien van
populieren" van H. A. van der Meiden in ,,Populier" T964 m. l,
geven een duidelijke indruk.
De mate van snoeien per snoeibeurt is echter sterk afhankelijk
van ras, groeisnelheid en plantafstand: Bij een dicht plantverdar opsnoeien tot

l/3 à I/2

van de boomhoogte

Tabel 1'Marilandica'-utegbeplanting, aanleg 1950.

worden door de kisten- en palletindustrie gesteld, die levend
ingegroeide noesten prefereren boven door te late snoei (van
dode takken) of door natuurlijke takafstoting ontstane dode
noesten. Hier worden stammen van 18 tot 50 cm diameter ver-

Snoeigraad Omtrek op 1,30 m

werkt.

2r%

Hogere kwaliteitseisen worden gesteld door de klompenindustrie
en de verwerkers van het zwaardere zaaghout die bij het verwerken van stammen vanaÍ 40 cm diameter hoogstens enkele
levend ingegroeide noesten aksepteren.
De hoogste eisen worden gesteld door de fineerindustrie, die
buiten de bij het afschillen overblijvende restklos, van 8 à 12
cm diameter, zeer weinig fouten en noesten in het hout toestaat.

hoogte in cm

3'

r)

Uit het bovenstaande blijkt, dat

snoeien alleen zin heeft in beplantingen waar althans een gedeelte van de bomen tot zwaat
hout worden doorgeteeld: Bij dichte planwerbanden kan men
zich beperken tot het snoeien van de ,,blijvers".

2

Wat is snoeien
Bij het snoeien moeten w€ ons goed realiseren, dat er een stuk
assimilatievermogen van de boom wordt afgenomen, vooral
wanneer takken hoog in de kroon worden verwijderd. Hierdoor
kan de groei van de boom negatief worden beïnvloed:
Het snoeien moet dan ook zodanig geschieden, dat de negatieve
invloed niet of nauwelijks merkbaar is. Dit kan worden bereikt
door regelmatige snoei van een zo klein mógelijk deel van de
kroon. Eén en ander kan niet los worden gezien van de verhouding snoeikosten/houtopbrengst, maar op dit aspekt wordt hier

niet ingegaan. Uit onderzoek (1) is gebleken, dat sterke snoei de
lengtegroei van de boom nauwelijks beïnvloedt, maar de dikte-

groei wel duidelijk afremt, waardoor sl3nke bomen ontstaan:
Gezichtsbedrog gaf voedsel tot de misvatting, dat snoei de
lengtegroei zou bevorderen.

3 Tijatstip eerste snoei
Vóórdat de stammen (rekening houdend met het overgroeien
van de snoeiwonden) een diameter van 6 à 7 cm hebben bereikt
is snoeien onnodig en kan alleen maar negatief op de groei werken. Tot het moment van eefste snoei is het aan te bevelen om
de jonge bomen regelmatig te kontroleren op dubbele toppen
en zware zuigers, die de kwaliteit van de stam kunnen bedreigen.

4 Mate van snoei
Zoals hiervoor reeds vermeld, tasten we met het snoeien het
groeivermogen van de boom aan. Daar het onderste deel van
een normaal ontwikkelde kroon relatief weinig bijdraagt aan de
fotosynthese, kunnen we een deel hiervan verwijderen zonder
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Tabel 2'Mariland.icl-uegbeplanting,
Snoeigraad
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,,Normaal" is: tot 1/3 v.d. boomhoogte met het verwijderen van een

enkele zeer zware zuiger

uit

de kroon.

,,Normaal met kroonsnoei" is: tot l/3 v.d. boomhoogte met sterk ingrilpen in de kroon.
Onder ,,30 7o" wordt verstaan: )0 7o var' de totale boomhoogte.
2) 'uíaterloten verwilderd eind 1960 en 1962.

Deze bomen z*llen de eersle jaren alleen maar nzar de hetnel u*i'uen
aeel ruaterlot h.rijgen maar geen diktegroei aerlonen.
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Tekening onlleerd aan ,,Snoei aan popalier, gebaseerd op ku'aliteitseisen aan de boiltiildtstrie" / H. Á. aan der Meiden, Verslag ,,De
Dorscltkanrp", 245.1 3, lVageningen 1957.
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band treedt in het onderste deel van de kroon eerder lichtgebrek

op dan bij vrijstaande bomen en de kroonvorm is bij elk ras
anders. Snoeien is en blijfc voor het grootste deel een kwestie

2n

van ,,aanvoelen",

Voor de vaststelling van de maksimale snoeihoogte zijn

de

snoeikosten en de daarmee te bereiken kwaliteitsverbetering van
het hout en de uiteindelijke houtprijs bepalend. Esthetische nor-

men spelen ook vaak een rol, maar door de subjektieve aard
daarvan wordt deze snoei hier buiten beschouwing gelaten.
Figuur 1 geeft schematisch een doorsnede weer van een regelmatig gesnoeide populier met de boniteit II voor 'Marilandica',
een voor Nederlandse begrippen goede groei. Uit deze figuur
blijkr dat boven 6 merer hoogre de noestvrije houtmantel in verhouding tot het gedeelte met noesten (: afval voor de Íineerindustrie) ongunstig wordt. Onder gemiddelde Nederlandse
omstandigheden is het snoeien boven de 6 meter een weinig
zinvolle zaak. }{et zal ook duidelijk zijn, dat wanneer men bomen met zeer grote diameters teelt (ver boven de 50 cm diameter) de snoeihoogte evenredig hoger zou kunnen worden.
Ook is het snoeien boven 6 meter een duur karwei door de grote
takdikte en omdat het snoeien met een stokz ag op die hoogte
te vermoeiend en onnauwkeurig wordt zodat mer een ladder
zal moeten worden gewerkt.
Het werken met klimsporen is ,,uit-den-boze", omdat men daarmee de stam beschadigt, wat zich uit in ingegroeide baststukjes.

5

Snoeifrekwentie

De besproken maksimale snoeihoogte van 6 meter kan in drie
snoeibeurten worden bereikt: Van 0 tot 2 meter met de handz^ g of snoeischaar, van 2 tot 4 meter met de za g op een stok
van ts'ee meter en van 4 tot 6 meter mer de zaag op een stok
van 4 meter.
Tabel 3, overgenomen uit h_et ,,Handboek voor de populierenteelt", geeft een overzicht van de boomhoogte mer de daarbij
aanbevolen snoeihoogte.

30 20
Tabel

10

l0

20 l0

diàm. in

cm

3

Boomhoogte (m)

6

10

t4

18

Snoeihoogte (m)

t,5à2

)à4

5à6

7à8

De boomhoogte is bepalend voor het tijdstip en mate van snoei,
maar de verhouding hoogte/diameter bij populier is dusdanig,
dar de vereiste diameter, van 6 à 7 cm op 1,30 m hoogte bij
eerste snoei, wordt bereikt bij een hoogte van 6 à 8 meter. Ook
bij de volgende snoeibeurten, waarbii de boomhoogte als leidraad voor het snoeitijdstip wordt gehanteerd, is de verhouding
hoogte/diameter gunstig voor een goede kwaliteit van de stam,
maar na de derde snoeibeurt wordt de diameter ongunstig
8root.

Om de hoeveel jaar gesnoeid moet worden is hier niet aan te
geven omdat dit voor elke beplanting verschillend is: Bij een
goed groeiende beplanting van populieren kan men stellen, dat
de periode tussen de snoeibeurteo ca.3 jaar is.

6

Snoeien in de kroon
de eerste snoei (tot 2 meter) moet de hele kroon worden
gekontroleerd op dubbele toppen en zware zuigers, die de kwaliteir van de stam bedreigen.

Bij
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'Rob*sta'-laan, oeel te sterÈ
Gaat' stanhoaï dankzij goed snoeien.

dund om te voorkomen, dat bij de volgende snoeibeurt de snoeiwonden zo dicht op elkaar komen te zitten, dat de boom als het
ware ,,geringd" wordt. Dit uitdunnen wordt als dè kunst van
het snoeien beschouwd, wat er toe leidt, dat het te graag en
daarmee te intensief wordt toegepast. Bij laanbomen is het uitdunnen van takkransen soms wel nodig, in bosverband vrijwel
nooit. Door lichtgebrek onderin de kroon zullen de takken van
de onderste takkrans niet veel zwaarder worden dan dat ze op
het moment van uitdunnen zijn; met name waflneer het bos
,,in sluiting" is. Snoeien in de kroon dient tot het uiterste te
worden beperkt, vooral t.a.v. groeivermindering. Moet er echter,
door een grote dubbele top oÍ een zeet zw^re zuiget, sterk in de
kroon worden ingegrepen, dan zal de opsnoeihoogte moeten
worden aangepast op straffe van groeivermindering en waterlotvorming.

?
a
b
c

de kroon genoeid.

stukje werk voor de vakman: Deze methode laat meestal een
lelijke snoeiwond achter en is op enige hoogte vrijwel ontoe-

Vaak wordt de eerste takkrans boven de opsnoeihoogte uitge-

Wijze van snoeien

Bij het snoeien zijn drie aspekten van

in

belang:

De snoeiwonden moeten zo klein mogelijk zijn.
De snoeiwonden moeten zo snel mogelijk overgroeien.
De noeswrije houtmantel moet zo dik mogelijk worden.
I.v.m. punt c zouden de takken zo dicht mogelijk langs de stam
moeten worden afgesnoeid; door de meestal lichte.verdikking
van de stam bij de iakaanzet zouden we dan echter relatief grote
snoeiwonden maken, waarmee de punten a en b niet worden
gediend. Het overgroeien van de snoeiwonden (om infekties en
insektenaantastingen te voorkomen) wordt het beste gediend,
indien in de ,,takoksel" tegen de stam aan wordt gesnoeid.
Onder ,,glad afsnoeien" wordt weleens verstaan, dat het oppervlak van de snoeiwond zo glad mogelijk moet zijn. Onderzoek 2)
heeft aangetoond, dat de gladheid van de snoeiwond weinig invloed heeft op de snelheid van overgroeiing, met dien verstande
dat men er naruurlijk ook geen wasbord van moet maken. níerken met te fijn materiaal kan zelfs negatief op het snoeiresultaat
werken - zie tnoeigereed'schap.

Zware takken kunnen bij het af.zagen stukken bast afscheuren
(,,baarden trekken"). Deze takken dienen dan ook eerst ,,op
stomp" te worden gezaagd. Het,,van-onderen-af-inzagen" is een

pasbaar.

8

Snoeigereedschap

Het resultaat van het snoeien staat of valt met het geteedschap.
Snoeien is een vermoeiende bezigheid en daarom is alleen het
beste gereedschap goed genoeg. Vooral hier geldt: ,,Goedkoop
(goedkoop gereedschap) is duurkoop (hoge loonkosten en een
slecht snoeiresultaat) ".
Het gereedschap dient ook goed te worden onderhouden: Het
moet goed scherp en schoon zijn. Goed zaagonderhoud vergt
vakmanschap; is men echter niet zo bedreven in die kunst, dan
doet men er goed aan om zagen met geharde tanden (kunnen
niet gescherpt worden) aan te schaffen. Roest, zand en vuil zijn
de grootste levensbekorters van snoeigereedschap.
Voor het snoeien van populieren komen in aanmerking:
a Eénhandige snoeischaar (met of zonder draarbaar handvat)
met langs elkaar schuivende messen. Het model ,,Iiiwe", waarbij
het smalle mes op een aambeeld terecht komt is ongeschikt voor
het snoeien van populieren.

b
c
d
e
f

Topschaar.
Handsnoeizaag.

Jiilzaag.

Stokzaag (model ,,Hengst" en model ,,Folsche").

Snoeibeitel (model ,,\Taldmeister", echter alleen voor het
verwijderen van watedot).

De éénhand'ige inoàtchdar kan worden gebruikt om bij zeer
jonge populieren dubbele toppen of z'ware zuigers weg te nemen. Bij het opsnoeien van bomen met enige omvang is de kans

bij het
éénhandig werken.
Het met de wetsteen regelmatig scherpen van de schaarmessen
(alleen de buitenzijde van de messen behandelen) en het smeren
van het draaimechanisme zijn eenvoudige handelingen die veel
narigheid voorkomen.
groot, dat men de beueffende handspieren overbelast

De ,optchaat op stok wordt gebruikt voor het in een vroeg stadium wegnemen van dubbele toppen of zware zuigers op grotere hoogte.

Voor het opsnoeien binnen handbereik (van 0 tot 2 meter)

is
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,Èl

(net

lirizaag

,,lV aldmeister" -snoeibeitel

het hand.snoeizaagje (met pistoolgreep) het beste gereedschap:
Hiermee kan men het werk over twee handen verdelen. Het bezwaar, dat de snoeiwonden wat groter zijn dan bij het gebruik
van de snoeischaar weegt niet op tegen het feit, dat het snoeien
van iets dikkere takken met de schaar vaak resulteert in af-

een jaar te laten zitten om de kroon de kans re geven zich te
herstellen. Twee- of meerjarig waterlot wordt verwijderd met
snoeischaar, zaagje of snoeibeitel.

breken.

Voor de zeer zw^te takken binnen handbereik k ls Jirizaag
moet men vooral geen druk uitzeer geschikt. Op deze z
^g
oefenen daar, door de grove betanding, de kans op inscheuren
van de bast dan groot is.

Voor het z^gen op grotere hoogten (vanaf 2 meter) zijn de stokzagerl op lichte aluminium buizen het aangewezen gereedschap.
Er zijn twee typen: Model ,,Hengst" en model ,,Folsche". Model
,,Hengst" heeft een fijne betanding, waarmee takken tot een diameter van

t

3 cm met goed resultaat kunnen worden gesnoeid.

Voor de dikkere takken komt model ,,Folsche" in aanmerking.

Deze zaag heeft dezelfde betanding als de ,.Jirizaag", maar heeft
iets kleinere tanden. Ook hier moet erop worden gelet, dat,
vooral wanneer de tak bijna is aÍgezaagd, geen druk op de zaag
wordt uitgeoefend. Dat de ,,Folsche"-zaag eeÍ slechter snoeiresultaat (grovere snoeiwonden) zou geven dan de fijnere
,,Hengst" blijkt in de praktijk omgekeerd uit te pakken: Met de
,,Hengst"-zaag moet men per tak langer zagen, waardoor men
snel ertoe overgaat om op de zaag te gaan drukken. Afgezien
van het uiterst vermoeiende van deze werkwijze, is de kans op
inscheuren van de bast groot en wanneer het werk nier voldoende vordert is de verleiding aanwezig om niet volledig glad af te
zagen en/of de snoeihoogte wat te beperken.

9
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geleidestang)

Snoeitijden

In principe kan het hele jaar, met uitzondering van vorstperioden, worden gesnoeid. In verband met de vorming van waterlot
ligt de beste snoeiperiode van eind mei tot eind augustus. Voor
een zo snel mogelijke overgroeiing van de snoeiwonden wordt
snoei vóór half juli aanbevolen. lil7aar de populierglasvlinder
regelmatig optreedt is het geboden om ná half juli (na de vliegperiode, c.q. eiafzetting van de populierglasvlinder) te snoeien;
dit geeft een vertraagde overgroeiing van de snoeiwonden, maar
staat in geen enkele verhouding tot de schade die de glasvlinder
kan aanrichten.
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Waterlot

rilTaterlot wordt gevormd, wanneer de verhouding kroon/wortels
wordt verstoord. Met het snoeien verstoren we die verhouding
altijd, maar door een juiste en regelmatige snoei kan {e vorming
van waterlot worden beperkt (zie tabel 2). lVanneer toch water-

lot optreedt, dient dit
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lo

snel mogelijk te worden verwijderd
omdat de stam ter plekke anders ongeschikt wordt voor fineer.
Jaarlijkse konrole is dus geboden. Eénjarig waterlot kan gemakkelijk met de hand worden,,geplukt" of met de snoeischaar worden weggenomen. Op grotere hoogte is de snoeibeitel ,,Waldmeister" geschikt; deze beitel is niet geschikt voor normale
snoei, daar stambeschadigingen met dit gereedschap veelvuldig

GEPLANT IN 1957

0

Vakkundig gesnoeid
Aan de harde weg

Het verwijderen van waterlot kan echter de vorming van nieuw

of

andere reden
(snoeien van een zeer zwaÍe dubbele top) de verhouding kroon/
wortels erg uir balans is, kan het beter zijn om het watedot nog

tot 60 cm

*

voorkomen.

watedot stimuleren: Indien er om de één

1.30 : 25
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