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Inleiding
De bedoeling van dit artikel is de aandacht te vestigen op de
populieresoort Populus tremula, die in Nederland vrijwel niet
als produktiehoutsoort wordt aangeplant.

In

Nederland is de Populus tremula bekend als trilpopulier,
ratelpopulier, klaterpeppel en esP. De inlandse esp komt voor
in wà[en, berkenbosjes, overhoeken en langs sloten en beken.
Opgaande bomen komen weinig voor, omdat de esp vaak met
houtsoorten als hakhout werd geveld. Ook werden de
"nd.r.
rechte staken gebruikt voor boerengerief zoals vork- en schopstelen.

Met enige geheimzinnigheid werd vroeger over de esp gesp{oken, waarbij het praktisch steeds in beweging ziin van de bladeren zeker een rol zal hebben gespeeld.

In

andere landen worden de namen aspen, aspe, Espe, asp en
osp gebruikt voor de Populus tremula.

Verbreiding

De esp heeft een groot natuudijk verbreidingsgebied en heeft

zijn noordelijke grens ongeveer aan de 70o breedtegraad. De
esp komt zowel in de dalen als in de bergen voor. De grote

verbreiding van de espen is te danken aan ziin vermogen zich
aan te passen aan uiteenlopende klimaten en bodem-ry_pen'
De espis winterhard, in Noord-Zweden komen nog boomhoogten voor van 18 m en stamdoorsneden boven de dertig cm. In
Zrid- en Midden-Zweden worden espen geveld met een ouderdom van 50 à 60 jaa1 die een inhoud hebben van meer dan
1 m3.
Onder zeer gunstige omstandigheden kunnen gezonde esPen een
leeftijd bereiken van 100 tot 150 iaar. Deze bomen, die o.a. in
Rusland voorkomen, zijn dan 30 m hoog.
In Nededand en in de ons omringende landen komen bomen
met dergelijke afmetingen niet voor. Dit is mede een gevolg
van bodemgesteldheid en het optreden van het z'g. hartrot. Het
hartrot wordt door een zwam veroorzaakt. Vooral bii ongunstige
bodemomstandigheden kan als de boom 30 à 40 jaar oud is
hartrot optreden, het gevolg is dat de groei van de boom sterk
terug loopt. Ook het wortelbroed kan in de jeugd reeds besmet
worden. Hoe beter de bodemomstandigheden zijn, des te langer
blijft de boom gezond.
De esp groeit het best op vruchtbare leemhoudende grond met
een góede vochwoorziening. Ook oP een minder goede grond
wil de esp wel groeien, de houtproduktie zal dan niet zo gÍoot
zijn.
De esp, die tweehuizig is, verbreidt zich o.a. door middel van
zaad. Her. zaad wordt door de wind meegenomen en krijgt de
mogelijkheid zich te onrwikkelen op oPen plaatsen waar weinig
concurÍentie van grassen en dergelijke is te verwachten. Een
andere wijze van uitbreiding dan door zaad vindt plaats door
middet van wortelopslag. Uit deze wortelopslag kunnen op
enige afstand van de stam nieuwe bomen groeien, zodat eenklonige groepen ontstaan. Áls de wortelopslag zich in één tichting sneller ontwikkelt dan in andere richtingen ,,wandelt" de
kloon als het ware voort, doordat hii zíin weg zoekt naar de
beste groeiomstandigheden. De esp is een pionier, een lichthoutsoort, en de planten groeien goed, mits zij niet te veel last
van schaduw krijgen.
Zaailingen hebben een grote verscheidenheid in vorm en eigenschappén. Bij vermeerdering uit wortelbroed van dergelijke

zaailingen blijven de eigenschappen der oorspronkelijke zaai'

lingen behouden. Door selectie zijn goede vormen te verkrijgen.

In de naruur ontstane goede vormen zijn in diverse landen bekend; zij kunnen dienen als uitgangsmateriaal voor aan te leggen beplantingen. Van groot belang is hierbij welke verschillen
er bestaan in bodem en klimaat russen de plaats van aanplant
en de plaats van herkomst en van het aanpassingsvermogen van
de kloon.

Hybridisatie
Een in de natuur ontstane tussenvorm tussen Populus alba (de
witte abeel) uit Midden- en Zuid-Europa en Populus tremula
is Populus canescens, de grauwe abeel.
Espen laten zich met P. canescens, die bij ons van nature voorkomt, gemakkelijk kruisen. De daaruit verkregen planten vertonen een grote verscheidenheid in groei en vorm. Hoewel hun
kwaliteit meestal niet meevalt, kunnen toch goede boomvormen
met goede groei-eigenschappen door selectie worden verkregen'
In Zweden kent men triploide espen, welke soms een zeer goede
houtproduktie geven, doch voor ons weinig betekenis hebben,
omdat ze niet zijn aangepast aan ons klimaat. Men kent verder
nog andere bastaard espen, n.l. die welke zijn ontstaan door
kruising van Europese espen met één der Noordamerikaanse of
Canadese espen (Populus tremuloides).
Door het Bosbouwproefstation te \Tageningen zijn een aantal
van dergelijke espenkruisingen gemaakt. Van een kruising voor'
komende in een espenzaailingen-proefveld van het Bosbouw27 taar oade etbeno4stantl aan ait Polen geïmporteerd' zaal.
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proefstation, geplant te Best in 196I, plantafstand 3 x 3 m,
hadden tien bomen, gemeten op borsthoogte, op negenjarige
leeftijd een omtrek van resp. 46, 52, 5r, 65, 63, 55, 52, 62, 59
en 67 cm, wat neerkomr op een gemiddelde omtrekaanwas van
6,4 cm per jaar. Bij deze aanwas kan het re overwegen zijn een
dergelijke kruising voor houtproduktie aan te planten. Zo staan
in ons land op goede leemhoudende zandgronden grovedennenopstanden, die mogelijk met goed gevolg door espen vervangen
kunnen worden.

Groei en houtgebruik
Het voordeel van de esp is, dat hij vrij dicht geplant kan wor-

bij een plantafstand van 4 x 4 m nog een goede houtopbrengst aan papierslijphout kan opleveren. Bij een beplanting
den en
van 4

x4m

staat nog de mogelijkheid open om ror dunning
over te gaan, waarblj een selectie kan worden roegepast.
In de praktijk is gebleken, dat de esp vooral tijdens zijn jeugd-

groei gunstig reageert op een bemesting met stikstof en kali.
De diktegroei bleek er aanmerkelijk door te verbereren.
De esp heeft vast hout. Het is iets zwaarder dan dat van onze
andere populieren, is goed splijtbaar en zeer buigzaam. Bij gezonde bomen heeft het hout een gelijkmatige lichte kleur.
Hoewel de aanwas van de esp veel geringer is dan die van de
ons bekende populiererassen, zoals P. 'Marilandica', P. 'Robusta'
of P. 'Gelrica', wordt deze geringere aanwas in bepaalde gevallen gecompenseerd door de betere eigenschappen van het hout.
Áls voorbeeld kan hiertoe dienen een schilproef verricht in de
lucifersindustrie ten behoeve van boekjeslucifers. Boekjeslucifers zijn lucifers gevat in een kartonnen omslag, die veel voor
reclamedoeleinden worden gebruikt.
De boekjeslucifer is veel dunner dan het normale luciferstokje.
Aan het hiervoor te gebruiken fineer moeten hogere eisen gesteld worden dan aan dat voor het gewone luciferhoutje. Voor
de fabricage van deze lucifers, waarbij het hout niet gekleurd
wordg wotden de volgende eisen aan het fineer gesreld:
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vast, goed buigbaar;
rechtdradig;

) wit van kleur
Voor dit doel komen alleen die staÍlmen in

aanmerking die
regelmatig gegroeid zijn. De jaarringen moeren niet te breed
zijr. en evenwijdig lopen. Behalve deze goede eigenschappen
moet er voldoende spinthour op de stam aarrwezig zijn; dit
moet, zoals reeds gezegd is, zeer licht van kleur zijn.
Het is in Nededand geen gemakkelijke opgave dit soort hout
te vinden; meestal is alleen het hout van 'Marilandica' voor dit
doel geschikt. Bij veel 'Marilandica' bevindt zich echter weinig
licht gekleurd spinrhour op de sram; een dikte van 5 cm is al
veel!

Ter vergelijking met esp werden voor her bovengenoemde onderzoek ook 'Marilandica' stammen verwerkt. De leeftijd van
de espen was ca. 30 jaar en die van de 'Marilandica' ca.27 jaar.
De hieruit gezaagde bollen waren vrij rond mer een niet te
dikke bast en zonder noesren. De gemiddelde diameter van de
espenbollen was mer schots 32,2 cm en zonder schors 30,4 cm
en van de 'Marilandica' bollen resp. 38,0 en 35,0 cm. Bij de
metingen weÍden, gebaseerd op her verkregen boekjesfineer, de
volgende resultaten verkregen:
Bastpercentage:

'Marilandica'
Espenhout

S

cbilrend.ement:

'Marilandica'
Espenhout

t6,0
r0,8

7o
70

38,0 /o
77,3 70

Het grote verschil in schilrendemenr ten gunste van her
hout ontstond doordat:

espen-

1

Het espenhout veel wit spinrhout had en een naar verhou-

2

ding kleine, iets donker gekleurde kern.
H.et verkregen fineer rechtdradig en glad van oppervlakte
v/as.
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4 jaar oude espen
geplant bij een t'abriek
ter afscbernittg tan
een olietanÈ.

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat voor

bepaalde

doeleinden, zoals voor boekjesluciferfineer, voor espenhout een
hogere prijs betaald kan worden. Uit financieel oogpunt bekeken kan de prijs per mB zeker 100 /o hoger zijn. Naast het
goede schilrendemenr en het geringe bastpercentage komen ook
nog andere pluspunten naar voren. In bepaalde gevallen kan
met dunner fineer worden volstaan aangezien het hout sterker
is. De Zweedse lucifers worden dan ook uit dar dunne espenhoutfineer gemaakr. De manuren per mB netto fineer komen
ook lager te liggen.

Indien er voor bepaalde doeleinden een fineerkwalireit wordt
gevraagd, die aan hoge eisen moer voldoen, zal de consumenr
zeker graag een hoge prijs voor espenhout betalen. Andere doeleinden waarvoor dit hout zeer geschikt is zijn: kisten voor de
verpakking van waÍen, die geen geur van het hout mogen opflemen. Espenhour is volkomen reukloos. Ook prothesen kunnen uit espenhout worden vervaardigd.
In de papierindustrie is het espenhour zeeÍ gezochr wegens het

hoge cellulosegehalte, namelijk 40-52 % . Her levert revens mooi

wit papier.

Espen voor het landschap

De esp verdient tevens als laan- en parkboom belangstelling.
Voor gebruik in wegbeplantingen heeft de esp het voordeel, dát
de goede vormen slank zijn, dus een niet ie zware of brede

kroon. Behaive het opkronen behoeft aan de bomen weinig gesnoeid te worden. De esp groeit in zijn jeugd vrij snel in de
lengte, zodat men spoedig een beplanting heeft, die het aanzien
waard is. De bast van de boom kan zeer mooi van kleur zijn.
Als solitair of in een groepje geplant doet de esp her heel aardig terwijl voor afscherming van minder fraaie bouwwerken of
als accentuering in het landschap de esp zeker op zilnplaats is.
De goede eigenschappen van de esp, zowel voor het landschap
als voor de houtproduktie (houtkwaliteit) rechtvaardigen dit
meer aandacht aan de esp wordt besteed. Rassen, die zowel produktief als landschappelijk aantrekkelijk zijn, zouden daarbi.j de
voorkeur moeten verdienen.

Bestel tijdig plantsoen voor komende plantseizoenen
Van de Nationale Populieren Commissie hebben we het verzoek
gekregen het navolgende onder uw aandacl.rt te brengen.
De sterk wisselende belangstelling voor de aanplant van populieren l.reefr ror gevolg gehad dat kwekers revoren moeilijk kirn-

nen overzien welke aantallen zij moeten kweken. Daardoor is
dán weer een te veel, dán weer een tekort aan plantsoen aanwezig. In het huidige plantseizoen, dus 1970-1971, was het
reeds in oktober zeer moeilijk om nog eenjarig populiereplantsoen bij de kwekers te krijgen. \Vil men nog planisoen 6estel-

len, dan zal dir zo eoedig mogelijk moeren gèsèhieden.
Om in de volgende jaren teleurstellingen te voorkomen, worden
degenen, die populieren willen planten, aangeraden spoedig een

raming te maken van hun behoefte voor de komende jaren en
deze behoefte reeds rzzz de kweker of de handel in plantsoen
bekend te maken. De kwekers kunnen dan bij het kweken van

plantsoen met deze reserveringen door telers en handel rekening
l.rouden. Zij kunnen hun teeltplan hierop instellen en de gebruikers zijn verzekerd van de leverantie van her goede plantsoen.
Vanzelfsprekend dienr als eis te worden gesteld dat het plantmateriaal met NAKB plombe, kwaliteit ,,Normaal" geleverd
wordt en bovendien voldoet aan speciale eisen ten
van
de gewenste cultuurvarieteir, de maat en eventuele"aniie.r
extra kwa-

liteitsnormen.
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