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De populier in Oostelijk Flevoland na twaalÍ jaar

Staatsbosbeheer/Riiksdienst voor de lJsselmeerpolders

Toen in 1957 de derde poider in het IJsselmeergebied, Oostelijk
Fievoiand, droog viel, was er nog geen sprake van, dat de bosbouw een belangrijke plaats zou gaan innemen bij de iandinrichting. De onrwikkeling tot uitsluirend agrarisch gebied
drukte nog een duidelijk stempel op de plannen. Bijna alle voor
de landbouw geschikre gronden zouden worden ontgonnen voor
de stichting van landbouq/bedrijven, de minder goede zandgronden zouden goeddeels worden geïnfiltreerd en geschikt gemaakt worden voor weidebedrijven. De allerslechtste gronden
zouden kunnen worden bebost.
De economische onrwikkeling in de landbouw liep echter harder terug, dan de ontginning voortschreed en de plannen moesten worden aangepasr aan nieuwe onrwikkelingen, waarbij
vooral met de toenemende recreatiebehoefte rekening moest
worden gehouden.
Het aantal geprojecteerde dorpen liep terug van 15 (L95I),7
(1958) naar 3 in 1965, het percentage recreatiegebied, bos en
naruurterrein liep in dertien jaar op van ca.6 tor 16 o/o varr de
totale oppervlakte (54.000 ha). Nu werden ook op goede gronden bossen geprojecteerd en aangelegd.
Bij het afsluiten van het plantseizoen in april 1970 was een
oppervlakte van5.398 ha bos, recreatie- en naruurrerrein gereed,
terwijl na het plantseizoen (1970/71) deze oppervlakte met
770 ha, zaI zijn toegenomen.
In relatief kone tijd is derhalve in Oostelijk Flevoland een
groot bosbedrijf gesticht, dat als gevolg van de aard van het
object ver verwijderd is van een normaal bosbedrijf mer een
gelijkmatige ieeftijdsklassenverhouding.

AIs hoofddoel van de bebossing staat voor ogen bossen re vestigen van grote landschappelijke waarde, die in hun interne
structuru een grote afwisseling bieden naar uiterlijke verschijningsvorm (hoogte, kleur, vorm) en bovendien een gezond biotoop vormen met een gering economisch risico.
Om tot dit ver verwijderde doel, waarin een goede ieeftijdsklassenverdeling ligt opgesloten te geraken, wordt jaarlijks een
groot gedeelte van de te bebossen oppervlakte ingeplant met
houtsoorten, die een korte omloop hebben. Hierdoor wordt een
zekere flexibiliteit in het bosbeheer ingebracht, die voor dit
doel onmisbaar is.
De populier is voor dit doel bij uitstek geschikt, reden waarom
in de gehanteerde richtlijnen voor de houtsoortenkeuze de populier met een percentage dat ligt tussen de 60 en 70 verregenwoordigd is.
Bovendien doet zich de gelukkige omstandigheid voor, dar de
te bebossen gronden, uitermate geschikt zijn voor de popuiierenteelt.

Na rwaaif jaar bebossingsactiviteiten in Oostelijk Flevoland is
het goed eens na te gaan hoe de resuitaten zijn geweest. Vooropgesteld dient te worden, dat de snel groeiende populier de
jonge boscompiexen binnen korte tijd een boskarakter heeft gegeven. Zonder de populier zou de bruikbaarheid van her bos
als vormgevend landschapselement en als recreatiegebied niet
nu al die waarde hebben, die we er vanuit dat oogpunt nu aan
moeten toekennen.
In het bosklimaat zljn de hoog opgaande populierebeplantingen
van grote betekenis voor de daarrussen verspreid liggende andere houtopstanden. Door de grote houtproduktie in een relatief
korte omloop is de populier de belangrijkste waardedlager v^n

het bos en met als bijkomend voordeel dat snel een min of
meer normale leeftij dsklassenverdeling kan worden bereikt.
Bij de eerste bebossingen, die zijn aangelegd werd uitgegaan
van alle toenmaals redelijk goede populiereklonen. Een aantal
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daaman zijn in de loop der jaren minder geschikt of zelfs onbruikbaar gebleken. De inmiddels zich verspreidende Marssonina, roest, schorsbrand en later taksterven zijn daar schuldig
aan geweest.
Geheel ongeschikt zijn momenteel'Marilandica','I 2I4','Serotina erecta'. De 'Gelrica', de 'Harff' en 'Keppels Glorie' (Tardif
de Champagne) hebben zich in de gegeven omstandigheden bij
de minder geschikten gerangschikt.
Onder de Aigeiros populieren zijn momenteel de belangrijkste

'Robusta','Dorskamp','Flevo' en'Heidemij'.
Ook de balsempopulieren 'Geneva', 'Oxford', Androscoggin' en
'Rochester' zijn door hun snelle groei, de fraaie boomvorm en
door hun lekkere geur waardevolle elernenten voor de bosvormlng.

In de eerste jaren van de bosaanleg (1958 tot -+ L964) zijn de
populiereopstanden veelal opgezer in een vrij dicht verbancl
(4 x 4 m), hoewel ook wel iets wijdere verbanden voorkomen.
De laatste jaren is men, om de eerste dunning iets langer te
kunnen uitstelien overgegaan op wijdere verbanden. In samen-
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werking met het Bosbouwproefstation werd een uitgebreid
plantafstanden proefveld aangelegd om in deze materie meer
inzicht te verkrijgen. Op de resultaten daarvan zaluiteraard nog
enige jaren gewacht moeten worden.
Nagenoeg alle populierebeplantingen werden onderplant met
els. De bodemvelbetering door de els is van grote betekenis gebleken. Op die plaatsen, waar de els ontbreekt is de groei van
de populieren aanmerkelijk minder goed, dan die van dezelfde
klonen op vergelijkbare groeiplaatsen. Overal waar de els is gebruikt is de bovenste bodemlaag humeuzet en is de strooiselvertering beter dan in opstanden waar de els achterwege bleef.
Na drie tot vier groeijaren wordt de els afgezet. De laatste
jaren wordt dit gedaan door middel van een slagmaaier. In de
nieuwere populierebeplantingen worden om die reden in de
populiererijen geen elzen geplant, wel tussen de rijen.
Aantastingen door Marssonina hebben zoals eerder vermeld een
aantal klonen onbruikbaar gemaakt, maar ook van enkele andere
aantastingen zijn de populierebossen niet verschoond gebleven.
De stambeschadiging door de bastvlekkenziekte is vooral voor
'Robusta' en, in mindere mate voor de 'Heidemij', nadelig. Het
vermoeden lijkt gerechrvaardigd de oorzaak daarvan te zoeken
in de vrij dichte stand. Zodra de opstand in sluiting is gekomen begint de ziekte zich te openbaren.

In

L967 tor en met L970 zijn over grote oppervlakten de populieren spoedig na het uitlopen in het voorjaar kaalgevreten door
de rupsen van de satijnvlinder. Alleen de balsemkruisingen, alsmede 'Dorskamp' en 'Flevo' bleven gevrijwaard. Merkwaardigerwijze bleven vrijstaande randbomen van volledig kaal gevreten
opstanden onaangetast. Het aantal natuurlijke vijanden nam in
het afgelopen jaar sterk toe. Tevens is de besuijding van de
rups met het biologische middel Tribaëtuur (bespuiting vanuit
de lucht) zeer effectief gebleken.

Mede om dit soort plagen te voorkomen is het noodzakelijk het
populierensortiment te vergÍoten. In samenwerking met het
Bosbouwproefstation is te dien einde een groot aantal toetsingsproefvelden aangelegd, waar nieuwe klonen uit de Aigeiros, de
Tacamahaca en uit hybridisatie tussen beide secties oP hun
bruikbaarheid voor de praktijk worden getoetst. Zodra gebleken
is, dat klonen geschikt lijken te zijn voor verdere aanplant,
wordt materiaai vermeerderd voor proeven op praktijkschaal.
In het omvangrijke bebossingsprogramma van 700 tot 1.000 ha
per jaat dat door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in
de komende decennia zal worden uitgevoerd is de aanplant van
meer verschillende klonen van eminent belang.
De diversiteit van het bos wordt daardoor groter, de esthetische
waarde neemt toe en het risico wordt meer gespreid.

KALENDER

Indien u nog geen plantsoen besteld
hebq doe het dan zo spoedig moge-

liik. Het plantsoen is door de grotere
vraag rraar populieren erg schaars geworden. Indien geen plantsoen van

goede kwaliteit of van de gewenste
rassen meer verkrijgbaar is, is het
beter de aanlegvan de beplanting een
jaar uit te stellen. Zie ook pag. 29 in
(,,Bestel tijdig plantsoen
voor komende plantseizoenen").

dit nummer

Overweeg bij het opstellen van uw
plannen of eenjarig plantsoen niet de

voorkeur verdient boven meer;'arig

plantsoen. U verlaagt er uw aanlegkosten mee (plantsoen- en plantkosten) en loopt minder risico's van uitval door schorsbrand. Yruag eeniarig
plantsoen dat op ruime afstand op de
kwekerij is opgegroeid. De kosten van
dit plantsoen zijn wel wat hoger, maar
de kwaliteit is beter.
Een goede ontwatering van de in te
planten percelen verdient anze aaí'

dacht. Door een goede afvoer van
overtollig water zijn de percelen beter
toegankelijk voor het uitvoeren van

de nodige werkzaamheden.
Voor de aanleg van beplantingen zijn
plantgaten van35 x 35 cm of 40 x40
cm bij een diepte van 40 cm voldoende groot voor eenjarig plantsoen; voor
twee- of driejarig plantsoen zijn plant'
gaten van 60 x 6O cm voldoende. Op
plaatsen waar het plantsoen erg op de
wind komt te staan, kan men door
dieper te planten scheefwaaien van de

bomen voorkomen. Het gebruik van
boompalen, hetgeen erg duur is, is bij
voldoende diep planten niet noodzakelijk. Te grote plantgaten verhogen

onnodig

bij

uw

aanlegkosten. Mochten

meerjarig plantsoen zrrare ziitakken aanwezig zljn, dan kunnen deze
beter vóór het uitplanten vlak bij de
stam worden verwijderd. Vertakt eenjarig plantsoen moet niet gesnoeid
worden.

zich in verbinding stellen met het
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en
Gewasonderzoek te Oosterbeek.

Bij een P-totaal van de grond van 40
of meer is fosfaatbemesting niet nodig. Bij kleine plantgaten is 250 gram

bij grote plantgaten (voor meerjarig plantsoen) is 500 gram slakkenmeel per plantgat voldoende. Het

en

slakkenmeel moet goed door de gtond
uit het plantgat gemengd worden.

Bij gebruik van te grote hoeveelheden

Op percelen met een zeer hoge grondwaterstand kan men het beste direct

na het maken van de plantgaten de
bomen planten zodat de plantgaten
niet vol water kunnen lopen. Bij gebruik van meerjarig plantsoen op

deze

gronden kan men overwegen de bomen als poten te planten door hun

wortelstelsel (schuin) af te hakken.
Voor deze poten moeten gaten ge-

boord worden van 70 à 80 cm diepte,
de poten moeteo stevig in het gat ge-

drukt worden; het is echter

beslist

noodzakelijk alle takken van de bomen te verwijderen om uitdroging
van de bomen en het optreden van
schorsbrand te voorkomen.

Op gronden met een laag f.osf.aatgehalte verdient fosfaatbemesting aanbeveling om de wortelvorming te stimuleren. Het fosfaatgehalte van de
grond is alleen doot analyse van een
grondmonster te bepalen. Voor het
nemen van grondmonsteÍs moet men

is de kans op het optreden van koper-

gebrek groot. Een te laag fosfaatgehalte, evenals een te lage pH (pH KCI

<4,0)

van de grond kan erop duiden

dat de grond niet geschikt is voor
populier.
Op beekbezinkingsgronden, waar veel-

bij populieren optreedt, verdient het aanbeveling het in
te planten perceel breedweqpig te be-

vuldig kaligebtek

mesten met 400 kg kalizout 40 o/o
per ha. Deze kalibemesting kan het
beste in februari, maart, afhankelijk

van de weersomstandigheden, uitgevoerd worden. Bemesting van in vorige jaren aangelegde beplantingen is
alleen noodzakelijk indien in het
voorafgaande groeiseizoen duidelijke
kaligebrekssymptomen aan de bladeren geconstateerd werden.

Bomen

in nieuw aangelegde beplan-

tingen moeten bij voorkeur in de eerste helft van mei met stikstof worden
bemest: per boom is een gift van 100

