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In dit

derde nummer van de zesde jaargang worden diverse facetten van de populierenteelt behandeld. Een opsomming van de bijdragen vindt U hiernaast.
Indien er naar Uw mening aspecren van de reelt vin populieren en wilgen zijn die
tot heden nog geen of te weinig aandacht hebben gekregen, vernemen *4 dut'gruug.
Hetzelfde geldt voor de rubriek ,,Inreressanre beplantingen", die dirmaal-in ve-óaná
met de beschikbare ruimte achterwege moet blijven. Indien u een beplanting kent
die om bepaalde redenen ook 'zoor anderen bifzonder interessant is, d1n vernemen
wij ook dàt graag. zo mogelijk zal daaraan áan aandacht worclen besteed in dit
tijdschrift.
Hoewel in het algemeen geen artikelen worden overgenomen uit andere tijdschriften,
is thans een bijdrage, verschenen in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift, opgeoomen.
Daardoor kunnen ook zij die genoemd tijdschrifr nier lezen, en dat zijn einaar wij
menen velen van U, daarvan kennis nemen.

Tenslotte nog de gebruikelijke herinnering: Níilt U, voor zover dit nog niet is
Uw abonnementsgeld voor 7969 ad f 3,- overmaken op postrekening
nummer 1I729I5 t.n.v. ,,Stichting Populier" te \íageningen? Velen hebben dit reeds
gedaan. Navolging van dit goede voorbeeld wordt bijzonder op prijs gesteld.

rU7ageningen

geschied,

Ir. \7. E. Meijerink, Arnhem
Ir. J. L. F. Overbeek, Zwolle

Ir. P. de Sonnaville, \Tinssen

-

Door omstandigheden moest dir nummer iets later uitkomen dan gewoonlijk. Door
ziekte van de eindredacteur is de verschijning echter ernstig vertraagd. \Vij bieden
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Coorens / Het gebruik van populierehout in de emballageindustrie
Het jaarlijkse verbruik van populiererondhout in Nederland wordt becijferd op
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150.000 m3; van dit kwantum neemt de emballage-industrie ongeveer 30.000 m3
- dus 20 7o - voor haar rekening
Dit artikel wil nagaan waarom een houtverwerkende industrie als de genoemde, die

per jaar op rondhoutbasis ca. 240.000 mB aan hout verwerkt voor slechts 30.000 mB
een beroep doet op populierehout. In dit verband is het interessant kennis re nemen
van een studie door de werkgroep ,,Exploitarie en Gebruik" van de Nationale populieren Commissie, die een onderzoek instelde naar het huidige en naar het potentiële

gebruik van populierehout

in de houten emballage industrie. Hiertoe werd een

enquête gehouden bij 191 bedrijven, waarmee her grootste deel van de bedrijfstak
werd omvat.
Van de bedrijven, die het enquêteformulier invulden, bleek bijna 80 7o in her geheel
geen populierehout te verwerken; deze geringe belangstelling voor de populier is
temeer bevreemdend wanneer men de situatie in België en Frankrijk beziet, waar
deze houtsoort niet alleen als grcndstof voor de houten emballage algemeen geaccepteerd is maar zelfs zonder meer de boventoon voert. De vraag is op welke uigtr*enten de afwijzende houding van de Nederlandse fabrikanr steunt: hierover geeft de
bedoelde enquête uitsluitsel.
van de bedrijven, die momenteel geen populierehout gebruiken en evenmin voornemens zijn dit te doen zei
43 Va der ondervraagden het hout niet geschikt te vinden voor hun doeleinden;
23 7o had voor populierehout geen interesse;
23 7a meende, dat er voor emballage, vervaardigd van populierehour, geen afzer-

ll

gebied te vinden zo:u zijn en

4p sgh1.p voor het gebruik van populierehout terug wegens een te geringe
ervaring met deze houtsoort.

Door de bedrijven, die geen Dopulierehour verwerken maar hiertoe eventueel wel
willen overgaan, werd als verklaring voor de huidige negatieve instelling regenoveÍ

dit hout door
67 7o der ondervraagden geantwoord, dat het hout te weinig werd aangeboden;
16 4o meende, dat populierehout te duur zou zijn en
7J Vo achtte het hout te zàcht.
De conclusie uit deze beantwoording moer zijn, dat het gebruik van de populier als
grondstof voor de emballage-industrie bij de meeste fabrikanten afstuit op:

43

a)

onbekend'heid' rnet tle mogelijkhed'en, d'ie populierehout in
deze bedrijfutak bied't.
Kennelijk wordt teveel van de gedachte uitgegaan, dat de populier een rweederangs houtsoort is die geen kwalitatief goede
grondstof vermag te leveren. Hierbij moet niet uit het oog
worden verloren, dat de Nederlandse fabrikant van meermalige
houten emballage aan de kwaliteit van de te verwerken grondstof van oudsher zeer hoge eisen heeft gesteld. Uit traditie heeÍt
hij zich bij voorkeur bediend van het Noordeuropese vurehout
en eveneens uit traditie heeft zijn klant zich aan dezn houtsoort
gewend en is het gebruik ervan als eis gaan stellen. Nu evenwel
de markt voor meermalige houten emballage aan een inschrompelingsproces onderhevig is en de fabdkant zich geplaatst ziet
voor de noodzaak over te schakelen op de produktie van eenmalige emballage en van pallets lijkt het moment aangebroken
voor een heroriëntering inzake de te gebruiken grondstof. Zijn
beslissing om inderdaad de proef met populierehout te nemen
zou hem zeer vergemakkelijkt worden wanneer hem objectieve
voodichting over bruikbaarheid en toepasbaarheid van populierehout zou worden gegeven;
b) d.e onoc,erzichtelijkheid aan en de onbekend.lte'id' rnet de po-

palierehounnarkt.
Aannemende, dat de fabrikant overtuigd is geraakt van de
bruikbaarheid van populier als grondstoÍ zal hij niettemin op
twee verdere kernvragen een duidelijk anrwoord verlangen, nl.
wat gart populierehout in de door hem gewenste afmetin- gen kosten? en

-

kan men hem garanderen, dat

hij voortduend en

zonder

stagnatie van aanvoer verzekerd is?

nadeel bij de in
Nederland sedert eeuwen goed georganiseerde markt voor vurehout. Deze heeft de emballage-fabrikant eraan gewend, dat hij
voor zijn verzorging met grondstof kan volstaan met een druk
op de knop: de aanbieders zijn bekend, het verkrijgbare kwanrum is praktisch onbeperkq de aanvoer is regelmatig, de afmetingen en de kwaliteiten zijn genormaliseerd, het prijsvedoop
is voor iedere belanghebbende goed te volgen en daarenboven
is de importhandel nog voor een goed deel bereid de vooruaad-
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houdende functie en zelfs de financiering op zich te nemen.
!7ie zal het de emballage-fabrikant dan euvel duiden wanneer
hij argwanend en terughoudend is wanneer bij hem erop wordt

aangedrongen zijn verzorgtng met grondstof geheel of gedeeltelijk te verleggen naar een voor hem vreemde en wazige
markt?

Álleen dan wanneer een uitermate slagvaardige zagerij-industde
erin slaagt de voordelen van de vurehoutmarkt te combineren
met een interessant prijspeil zal de emballage-indusrie heil erin
zien haar grondstofbehoefte voor een groter deel dan tot heden
op de populieremarkt te dekken.

In de aanhef werd reeds gesteld, dat momenteel ca. 30.000 m3
(op rondhoutbasis) populierehout in de emballage-industrie
wordt verwerkt. Het genoemde rapport concludeert uit de gegevens, die met de gehouden enquête werden verkregen, dat de

fabrikanten onder zekere voorwaarden hun vraag naar populierehout met een kwantum overeenkomend met ca. 19.000 mg
rondhout zouden kunnen en willen vergroten. Het op te lossen
probleem hierbij is op welke wijze vraag en aanbod op de meest
effectieve wijze tot elkaar kunnen worden gebracht.
Naar onze mening liggen op dit moment de beste kansen voor
populierehout:

-

in de sektor van de eenmalige emballage, m.n. bij slakratten
en tomatenbakjes. Als kistdelen worden voor deze bestemming j.rarlijks ca. 45.000 ms gezaagd hout uit Spanje en

Portugal ingevoerd terwijl daarnaast uit inlandse bron een
aanzienlijk kwantum pootjeshout wordt verwerkt. Het is
niet fictief te veronderstellen, dat het aandeel van populierehout op dit terrein voor vergroting vatbaar is;
,- in de sektor van de eenmalige en meermalige pallets. De
nog stecds voortschrijdende pallettisering opent hiet mogelijkheden, die thans nog slechts ten dele zijn benut.
In beide gevallen is het noodzakelijk, dat de rondhoutzagerijen
zich geheel uit hec ambachtelijke milieu - waarin zij zo lang
zelfgenoegzaam zijn blijven steken - losmaken en tot efficiënte,
gemechaniseerde produktie-eenheden van grote capaciteit worden.

Verwachtingen yan nieuwe populiereklonen')
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In het

Yanaf 1957 zijn door het Bosbouwproefstation over het gehele
land verspreid vergelijkende proeven met populiereklonen aangelegd. Aanvankelijk werden in deze proeven alleen de gebruikelijke handelsklonen op verschillende gtonden met elkaar ver-

rapport over de financiële tesultaten van populiere-

opstanden van de ITerkgroep ,,Bedrijfseconomie" van de Nationale Populieren Commissie wordt aangetoond, dat verhoging

van de houtproduktie een belangrijke invloed uitoefent op de
winst. Een verbetering van de groei op de goede populieregronden met 10 /o doet de jaadijkse winst in de betreffende
modellen reeds met ca. f 50 per ha toenemen. Hoewel pas ongeveer tien jaar geleden de eerste nieuwe klonen in de toetsing

onder praktijkomstandigheden - de zgn. houtteeltkundige toetsing - werden gebracht en een grotere uitbreiding pas nu wordt
gerealiseerd, is het interessant om de ter beschikking gekomen
resultaten van deze eerste toetsingen aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Hierbij moet uiteraard wel de nodige
reserve in acht worden genomen, doordat de looptijd van de
proeven nog kort en hun aantal beperkt is.
Ook zijn vao de klonen onder kwekerij- en toetstuinomstandigheden groeigegevens verzameld, die reeds enige aanwijzing geven van de te verwachten groei op latere leeftijd. Uit reeds
eerder genomen proeven is gebleken, dat er een samenhang bestaat flrssen de groei van de populier in de eerste drie jaren na
aanplant en de groei over een periode van tien jaar.

1)

Verschijnt tevens als Bericht or. 69 van het Bosbouwproefstation.

io

etsing

geleken in groei, gevoeligheid voor ziekten en weerstand tegen
klimaatsfactoren. In 1960 werd in de proeven echter ook 'Dorskamp', één der nieuwe euramericana klonen, die door kunstmatige besnriving bij het Bosbouwproefstation zijn ontstaan,
opgenomen. In tabel 1 wordt de groeiplaatsomschrijving van de
proefvelden vermeld, waarin 'Dorskamp' voorkomt en tenminste
drie jaar ouC is. De oudste beplanting van deze kloon is elf jaar
en is geregistreerd als LTP-1c-8 Flevoland.
In de proefvelden LTP-1c-7 en 8 is 'Dorskamp' niet gelijk met
de andere klonen geplant, doch twee respectievelijk één jaar
later. Dit heeft zeker enige invloed op de onrwikkeling van
'Dorskamp' gehad, omdat de naburige populieren en de onderplante elzen een duidelijke lichtconcurrentie gaven. Bij gelijktijdige aanleg zou 'Dorskamp' waarschijnlijk sneller gegroeid
zijn, althans in de eerste twee jaren. De groeiplaatsen van de
proefvelden kunnen als zeer geschikt voot populier worden be-

met uitzondering van de proefvelden Hunsel en
\feert. Ook hier zijn de gronden echter zeker als geschikt tot
schouwd,

matig geschikt te waarderen.

