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gaat n! ook het genoemde Duitse artikel. Het blijkt
in \7est-Duitsland dat, eveneens door te geringe marktervaring

Hierover

1) Zoveel mogelijk

gezamenlijk

tot grotere houwerkopen

te

geraken.

van populierentelers, hout verkocht wordt tegen prijzen die dikwijls tot 50 %o onder de normale marktprijs liggen. Het blad
beklaagt zich erover dat in het laatste jaar bij een stabiele markt
voor andere houtsoorten de gemiddelde prijs van populierehout
met 10 DM per m3 is gedaald, enkel en alleen door de ondes-

2) Zich terdege op de hoogte te stellen

kundigheid van de verkopers. Lettedijk staat vermeld: ,,Alle

Ter illustratie van het feit dat ook in Nederland op het gebied
van de populierehouthandel misstanden voorkomen, kan het

verkopers van populierehout moeten eronder lijden, indien een
groot aantal boeren zich bij de verkoop van poplierehout het
vel over de oren laat halen."
Zoals ons ook voor Nederland bekend is, signaleert het Duitse
blad het optreden van gelegenheids-houtkopers, mensen die hun
hoofdberoep hebben in geheel andere sektoren, vaak ook handel, bijvoorbeeld in vee, veevoer of eieren.
Deze mensen kopen àf rechtstreeks tegen lage prijzen en verkopen tegen normale marktprijzen aan de bonafide houthandel,

treden op als commissionair in ovedeg met een houthandel die aldus vaak lage prijzen kan betalen dankzij het feit
dat de houwerkopende boeren de ,,commissionair" uit hoofde
van zijn hoofdberoep kennen en vertrouwen.
Het Duitse blad klaagt er verder over dat men de houtverkoper
veelal misleidt door zeer hoge prijzen te bieden voor onderstammen met een hoge topdiameter, en vrijwel niets voor het
resterende hout. Als men deze prijs dan over het totaal omslaat,
blijkt dat de verkoper met een te lage gemiddelde m8-prijs genoegen moet nemen. Hierbij willen wij wel de kanttekening
maken, dat dit toch duidelijk een gevolg is zowel van een te
klein aanbod als van een onbekendheid met de houtmarkt; dit
betekent namelijk dat de verkoper geen begrip van sofiimenten
heeft, maar deze bovendien door het kleine houtkwantum dat
hij aanbiedt niet afzonderlijk kan verkopen. Hier lijkt ons dus
de oorzaak meer bij de verkoper dan bij de koper te liggen.

àf zij

Verder wijst het Duitse blad er op dat vele houtkopers een te
groot aanboC van popuiierehout als argument gebruiken om
daarmee Iage pnjzen te kunnen bedingen. Het blad acht dit een
onjuiste voorstelling van zaken; men meent namelijk dat er
eerder een tekort aan zwaar populierehout bestaat.
Ons inziens echter moet men dit meer genuanceerd zien; inderdaad zouden, o.a. in de fineer- en emballage-industie, nog steeds
goede mogelijkheden kunnen worden gevonden om behoorlijke
hoeveelheden populierehout af te zetten. Maar dan moet men

wel denken aan continue leveringsmogelijkheden vaÍr

zv.raÍe

stammen van uitstekende kwaliiett; dan moet men zeker niet
denken aan diameters (op borsthoogte) van 40 cm en minder,
en ook niet aan stammen die door slechte snoei of slechte vorm
nog meer aan vraarde voor bovengenoemde industrieën verliezen. Ook hier ligt een fout bij de telers, die onvoldoende of
veelal in het geheel niet op de hoogte zijn van de eisen van de
industrie en er daardoor uiteraard ook te weinig rekening mee
houden bij de wijze waarop ze populieren telen.
Desondanks willen wij de tendens van het Duitse artikel ook
voor Nederland overnemen, door er bij de populierentelers op
aan te dringen:

3)

van de mogelijkheden
ten aanzien van afzet en prijs van het hout.
Zích te wenden tot deskundige, betrouwbare houtkopers en
het hout niet te verkopen aan gelegenheidshandelaren.

volgende merkwaardige maaÍ werkelijk gebeurde verhaal dienen.

Een gemeente, die wij gemakshalve gemeente X zullen noemen,
moest enkele populierenlanen vellen. Het ging grotendeels om
zware stammen. Het betrof verscheidene honderden ms hout.
De gemeente X kreeg bezoek van ,,houthandelaar" A, die zich
beteid verklaarde de stammen te vellen indien hij f 4.000
kreeg toebetaald!

X

vond dit een te nadelige zaak. Daarna kwam
,,houthandelaar" B bij deze gemeente, en bood aan, de bomen
,,op te ruimen" indien hij / 2.000 kreeg toebetaald. Het is ons
niet bekend oÍ A en B kontakt met elkaar hadden, maar beiden
voerden als argument de onverkoopbaarheid van populierehout
aan. De gemeente vergeleek dit aanbod van B met het aanbod
van A, dacht op deze wijze Í 2.000 te verdienen, en gunde het
hout aan B, die dus ï 2.000 toekreeg. Zowel A als B waren
gelegenheidshoutkopers, die hun hoofdberoep in een andere
sektor uitoefenden. ,,Houthandelaar" B ging vervolgens naar een
goed bekend staande houthandelaar C en verkocht hem het
staande hout voor Í 8.000! Houthandelaar C velde de beplanting en verkocht de zware onderstammen aan houthandelaar D.
Deze exporteerde ze naar een niet nader te noemen land, waarGemeente

mee duidelijk mag zijn dat de bomen van goede kwaliteit

moeten zijn geweest.
Tot zover deze historie die hopelijk een zeldzaam en extreem
geval bereft, maar die toch een les inhoudt.
Doordat gemeente X niet van de populierehoutmarkt op de
hoogte was en onder de indruk kwam van her argument van de
houtkopers Á en B dat populierehour momenteel niet verkoopbaar is, heeft zij een verlies geleden van I 10.000; enkele houtkopers zijn gesteund in hun minder plezierige praktijken; de
goede naam van de bonafide houthandel is aangetast; en de
animo om populieren te planten zal bij de betreffende gemeen-

te niet groot meer zijn. Nogmaals, het betreft misschien een
extreem geval. Maar dergelijke voorvallen, zij het in war ,,mil-

dere" vorm, zallen zích vaker voordoen naarmate de onrust op
de houtmarkt toeneemt. En daarom willen wij nogmaals herhalen: Laat men toch meer naar concentratie bij het houtaanbod
streven; laat men meer om voorlichting over de houtmarkt vragen bij de grote voodichtende bosbouwinstanties in ons land
(die hier een nog onvoldoende begrepen taak hebben! ); en laat
men zich voor zijn houwerkoop richten tot deskundigg ervaren
en goed met de markt bekend zijnde houtkopers, die het belang
inzien van een blijvende goede naam bij de houtproducenten
en bij de uiteindelijke houtafnemers.

,,Midden-DelÍland"
Ontutikkelingsplan. aoor de open ruimte

Hoewel in ons gehele land de ruimte een kostbaar goed geworden is, geldt dit wel het sterkst voor het gebied van de Randstad
Holland. Door grote bevolkingsui$reiding, bebouwing en industrialisatie wordt zoveel aanspraak op de beschikbare ruimte
aldaar gemaakt, dat deze op zeer weloverwogen wijze zal moeten worden ingedeeld om onherstelbare schendingen van de

leefbaarheid van de Randstad te voorkomen. Dit betekent dat
de thans nog bestaande open ruimten tussen de steden alleen
met gedegen bestemmingsplannen kunnen worden ingericht

voor een zo veelzljdig mogelijk gebruik met behoud van waarde
voor de toeÍ<omst.
Eén van deze open ruimten is het gebied Midden-Delfland, ge-
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in de driehoek Rotterdam-Delft-Maassluis. Men kan hier
nu inderdaad nog van ruimte spreken, maat deze dreigt te
legen

worden verslonden door stadsuirbreidingen, wegenbouw en nrinbouw onder glas. Teneinde een plan voor de ontwikkeling en
het gebruik van het gebied re onrwerpen dat ook garanries zou

kunnen bieden voor blijvende bruikbaarheid, is in 1963 aangevangen met bestudering der problemen in commissieverband.
Nu, vijf jaar Iater, is door de Stichting ,,Onderzoek MiddenDelfland" een rapporr in de openbaarheid gebracht, dat op wel
zeer duidelijke wijze de problemen en de mogelijke oplossingen
van ruimtebesteding laat zien. Het ,,rapport in hoofdlijnen"
steunt op een documentatie van acht deelrapporten, die elk verschillende facetten van de plannen behandelen. In een uitmuntend verzorgde uiwoering worden de lezer overzichtelijk de
aspecten van indeling en inrichting, landschap en recrearie,
land- en tuinbouw, waterhuishouding, bodemopbouw en speciewinning en tenslotte die van bestuurlijke, financiële en sociale
aard uiteengezet.

D. Doom

/

Herstrucrurering van het landschap, het wegenparroofl, de waterhuishouding, de bedrijven en de bodem is noodzakelijk om
de open ruimte een blijvende optimale waarde re geven voor de
stedelingen en de bewoners van de streek. Op korte termijn zal
begonnen moeten worden met de inrichting om het gebied ook
als bufferzóne voldoende tegenwicht te geven tegen de aan de
rand verrijzende stadswijken. Dit geldt met name voor de aanleg van beplantingen, die immers veel meer tijd behoeven om
een redelijke hoogce te bereiken dan flatgebouwen. Teneinde
een gezonde onrwikkeling van deze beplantingen te garanderen,
zal veel aandacht moeten worden besteed aan de keuze van
houtsoorten (warbij zeker ook aan de populier gedacht dient
te worden), bodemvoorbereiding en aanlegmethoden. Juist in
deze geiitbaniseerde gebieden kan men zich geen mislukkingen

in Midden-Delfland vrorden
dan ook met de grootste aandacht door verschillende onderzoekinstanties in de bosbouw bestudeerd.
Ir. J. L. Guldemond

permitteren. Ontwikkelingen als

lnsektenaantastingen van populier en wilE

in 19ó8 ')

Itbon
Schade door insekten aan populieren en wilgen was in 1968 in
het algemeen van minder betekenis dan in 1967. Zo namen de
aantastingen door de satijnvlinder (Leucoma. salicis) in de popu-

lierenculruur zuidelijk van de grote rivieren duidelijk af. In
Oostelijk Flevoland en bij Scheemda kwam echter nog kaal-

vreterij voor. De houtboorders Saperda carcbar'ias en Cossus
cossus blljven vooral in het oostelijk deel van Noord-Brabant
zotgetr baren, evenals plaatselijk in de Betuwe in weg- en
grensbeplantingen. De gaten in stammen, gemaakt door de larven van de grote populiereboktor, bevorderen bovendien de
schade als gevolg van het secundair opteden van de wilgehoutrups. Dergelijke bomen die dan een groot gevaar voor het
wegverkeer betekenen, dienen onmiddellijk te worden geveld.

In de wegbeplantingen met wilgen

ootstaan z.g. Cossus-bomen

voornamelijk doordat het wegverkeer de bast van die bomen
tevoren ernstig heeft beschadigd. Daarnaast zijn door blikseminslag getroffen bomen ook in een enkel geval als Cossus-boom
waargenomen.

In de populierenculruur treedt de satijnvlinder plaatselijk nog
actief op. Zoals hiervoren reeds is vermeld, zijn bomen kaal-

gevreten geweest in het populierenbos bij Roggebotsluis ondanks het feit dat men er met Arkotine (DDT) heeft bestreden.
Er konden duidelijk banen kaalgevreten bomen worden waargenomen, zodat mag worden verondersteld dat het insekticide
niet gelijkmatig over het gebied verspreid is geweest. Bij
Scheemda en Zuidbroek stonden de populieren in een wegbeplanting opnieuw kaal. I7interbestrijdingsproeven zullen er
in overleg met ons door de Rijkswaterstaat omstreeks maart
worden toegepast. Bij Roermond, Hedel, Elst en \Toensdrecht
waren de aantastingen in graden variërend tussen licht en matig
te kwalificeren. Tussen Bergeijk en het Belgische Lommel,
alwaar in de periode 1959 tot 1963 een plaag heerste die zich
toen in noordelijke richting tot de bossen rond Boxtel en Best
heeft uitgestrekt, is opnieuw een verhoogde populatie waargenomen. Men dient er rekening mee re houden dat het bovengenoemd gebied in 1969 (na 10 jaren dus) opnieuw binnen de

aantastingssfeer van de satijnvlinder kan geraken. - De grote
populierebok t ot ( S ap eda carc h niat ) veroorzaakte ernsrige schade aan een wegbeplanting bij Beers en in een weggedeelte
tussen Vinssen en Bergharen. In beide genoemde beplantingen

1)

Verschijnt tevens als ltbon-overdruk E 244. Foto's: Itbon.

komen hier en daar tevens aantastingen door de wilgehoutrups
(Cossus cotsus) voor. Van matige betekenis waren de aanrastingen door de grote boktor o.a. bij Houten, Duiven en Geffen,
Foto 1. Rupsen aan de satijnulind.er op popdierestam.

