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Na de inleiding volgde een rondgang door de kassen van het
Instituut. Het zou te ver voeren om dit nader te beschrijven,
maar alleen al het feit, dat 50.000 zaarlingen in de kassen stonden, gaf toch wel een indruk van het vele werk, dat dit particuliere bedrijf verzet oP het gebied van de veredeling, waarmee
werkelijk niet uitsluitend fabrieksbelangen gediend worden.

Bij het bezoek aan de 30 ha grote kwekerij, was het interessant
om te zien welke zaailingen reageerden op de kankerproeven
en welke klonen resistent waren tegen deze ziekte. Hier bleek
overduidelijk dat selectie de kunst van het weggooien is, n.l.
van die exemplaÍen die niet voor 100 7o aan alle gestelde eisen
voldoen.

Tot

slot werd een bezoek gebracht aan de

7 ha grote proef-

beplanting te Mark, waar negen- tot elfjarige zaailingen uitgeplant waren.
Áangezien de meeste deelnemers aan de excursie praktijkmensen zijn, was het voor hen wel erg interessant te zien dat een
goede kloon, die we allen zo graag willen hebben, niet één,
twee, drie te maken is, maar dat hier jaren van intensieve en
deskundige arbeid voor nodig zijn.

Door het vele interessante dat te zien was, was iedereen de tijd
vergeten en namen wij pas om 16.00 uur afscheid van de heer
Steènackers en zijn assistenten, nadat onze Voorzitter allen had
bedankt voor de zeer gulle ontvangst en de leerzame dag.

Na de algemene vergadering in Motel Beveren N7aas en een
zamenlijk diner, ging iedereen weer voldaan naar huis terug.

ge-

JAARVERSLAG 1970 van de Nationale Populieren Commissie

I

0rganisatie en samenstelling
1 De samenstelling van de Adviesgroepen ,,Hout" en ,,Houtteelt" bleef ongewijzigd, in het Dagelijks Bestuur trad ir. J.
van den Bos af als secretaris van de commissie en werd opgevolgd door ir. C. Tutein Nolthenius.
Áts lid bedankte de vertegenwoordiger van de Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging ir. \7. Á. Dieleman; in
zijn plaats werd per l-l-197I benoemd ir. Ií. J. \7eidema.
2 De commissie vergaderde op 13 maart in Maarsbergen, op
18 juni in Árnhem met de vertegenwoordigers van de werkgroepen en op 1 december in Utrecht.

II

Voorlichting
1 Van het tijdschrift Populier verschenen 4 nummers met in
totaal 69 bladzijden. In voorbereiding is een exua nummer
over de Íinanciële resultaten van populierebeplantingen langs
perceelsgrenzen.

2 De Stichting Populier gaf tn l9l0

een fotoboek uit, ,,Popu-

lieren in bos, stad en landschap" waarin alle aspecten van de
populier worden belicht. Deze uitgave geschiedde op instigatie van de Nationale Populieren Commissie met financiële
medewerking van het bedrijfsleven. Het heeft vooral tot doel
diegenen die bij het onrwerpen en aanleggen van beplantingen zijn betrokken en die veelal onbekend zijn met de mogelijkheden van populier, hierover visueel te informeren.

III

Stimulering onderzoek

Bed.rijfueconomie

De werkgroep ,,Bedrijfseconomie" heeft in 1970 een onderzoek voltooid naar de bedrijfsresultaten van populier in

grensbeplantingen. Een voorlopig rapport hierover is ingediend tijdens de vergadering van de Nationale Populieren
Commissie op 18 juni. Het definitieve verslag zaI in januari
1971 worden gepubliceerd in een extra-nummer van ,,Popu-

lier".
De werkgroep heeft veel commentaar ontvangen op het eerste rapport, handelende over wijdgeplante opstanden; hierop
is gereageerd in een tweetal nummers van ,,Populier".

Houttechnologie

In

1970 werden de volgende raPPorten uitgebracht over

Populus'Gelricd

H 70-7:

Enkele fysische en andere eigenschappen van drie
stammen van Populus 'Gelrica'.

H 70-72

Anatomisch onderzoek ter bepaling van enige afmetingen van de libriformvezels in Populus 'Gelrica'.

Populus 'Dorskamp'

H 70-Ll5
H

Anatomisch onderzoek ter bepaling van enige afmetingen van de libriformvezels in Populus 'Dorskamp'.

70-L42 Enkele fysische en andere eigenschappen van drie
stammen van Populus'DorskamP'.
Het onderzoek van de in december ontvangen crs'kivar Populus 'Oxfod) is begonnen zowel wat betreft het anatomisch
als het fysisch onderzoek. Tevens zullen enkele mechanische
eigenschappen worden bepaald.
Een eerste overzicht van het vroeger door de NPC aan het

Houtinstituut opgedragen technologisch onderzoek van Populierehout kwam in december gereed (H 70-48), een tweede
rapport zal begin 1971 verschijnen.
Afzet en gebruik aan populiereltout

In de door het bestuur

opgestelde nota over de houtafzet
werd een analyse gegeven van de oorzaken van de aizetmoeilijkheden van het zware hout (boven 35 cm) en van het
dunne hout (10 tot 35 cm). Als mogelijke oPlossingen werden naar voren gebracht:
de teler meer inzicht geven in de houtmarkt
de concentratie van het houtaanbod
prijsregelingen en stimuleringsaanbiedingen.
Het Staatsbosbeheer zou stimulerend en katalyserend kunnen
optreden met betrekking tot de voorlichdng en de concenffatie van het houtaanbod.
In verband met het voorgaande bestaat behoefte aan betrouwbare gegevens over het hourverbruik in de emballagesector waartoe de NPC zich gewend heeft tot het LEI met
het verzoek het destijds verrichte onderzoek te herhalen. Ook
het verkrijgen van meer inzicht in de houtprijzen in Neder'
land, België en Dtritsland is van belang maar de moeilijkheid
om betrouwbare gegevens te verzamelen is bijzonder Sroot
omdat het hout veelal oP stam wordt verkocht en de verkoper vrijwel nimmer de exacte hoeveelheden mB weet.
Popaliereplantsoen

1 In verband met de schaarste aan eeniatig populiereplantsoen
werden in het decembernummer van ,,Populier" de boseigenaren aangespoord zeer vroegtijdig plantsoen te bestellen
voor het lopend seizoen 1970/7I. Om teleurstellingen in vol-
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gende iaren re voorkomen werd hen revens aangeraden een
raming van de behoefte voor de komende jaren op re maken
en deze de kweker of de handel bekend te maken zodar deze
hiermede bij het opmaken van het teeltplan rekening kunnen

2

houden.

5 Het onderzoek door het Bosbouwproefsration naar het afsteffen van wilgen als gevolg van Erwinia hield zich voornamelijk bezig met inocularietechnieken mer her doel de
ziekteverschijnselen te reproduceren.

6 De Raad van de EEG

heeft op L4 maaft bepaald dat vegetatief teeltmateriaal van Aigeirospopulieren aan bepaalde minimum lengte- en diktematen moer voldoen. Dit betekent dat
voortaan inferieur plantsoen in het verkeer in en tussen de

Overzicht van aan de hand van de 3e Bosstatistiek berekende
hoeveelheden in Nederland gebruikt populiereplanrsoen van
1956 t/m 1967 en de hoeveelheden die van 7956 t/m 1970
door de NAKB werden geplombeerd:
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gelicht omuenr prijzen van poplierehout en ter informatie
ook enkele gegevens verstrekt ten aanzien van prijzen in
Nordrhein \Testfalen en Rheinland Pfalz. Ook heeÍt zij haar
leden op de hoogte gebrachr van her verwerken van binnen-
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Toelicbring
a Een bosboom in voorjaar 196) geplant is ook in 1964/65 Seplombeerd en deze zal gemiddeld in I96j gestekt zijn, *ant soms
, wordt eenjarig en soms driejarig materiaal gebruikt.
b Een boom voor een grensbeplanting zal meest drie laar na stekken geplant worden.
c De cijfers hebben alle betrekking op geheel Nederland minus de
IJsselmeerpolders.
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lands populierehout door de Verenigde Papierfabrieken Eerbeek en een instructiemiddag gegeven over het meren van
hout.
Uit onderzoek van her Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek blijkt dat de hoogte waarop de stekken in de oorspronkelijke boom van Populus 'Gelrica' en 'Robusta' voorkwa-

men, duidelijk invloed heeft op het uiterlijk van de stam
van de boom, die uit her stekmateriaal is ontstaan. Stekken
die hoog uit de oorspronkelijke bomen zijn genomen, leveren
bomen waarvan de schors duidelijk lichter en gladder is dan
die van bomen die zijn onrstaan uit stekken, die laag uir de
oorspronkelijke bomen zijn genomen. Deze constatering
maanr ror voorzichtigheid bij het gebruik van schorsvorm
en -kleur als identificatie-kenmerk.

9 Het onderzoek door het Bosbouwproefstation richtte zich op
a Ond,erzoek ndal de bruiàbaarhei.d, uan Tacamaltaca en Áigeiro

ry

Enkele belangrijke aktiviteiten buiten de NpC
1 Ir. H. Á. van der Meiden is in de Stichting Populier als voorzitter opgevolgd door ir. R. Koster terwijl ir. J. T. M. van

Broekhuizen als secretaris/penningmeester werd opgevolgd
door H. \7. Kolster.
2 Op 16 juni 1970 werden twee beschikkingen van kracht: het
pesluit Bijdragen Bebossingen en het Besluit Bijdragen Herbeplantingen. Hiermede wordt de paÍriculiere boseigenaar in
de gelegenheid gesteld een bijdrage van 80 7o resp. j0 7o te
verkrijgen in de door de directeur van het Staatibosbeheer
normaal geachte kosten verbonden aan de bebossing resp. de
herbeplanting. Beide besluiten hebben o.m. beuekking op
populier en wilg.
3 Uit ervaringen mer verschillende soorren populiereplantsoen
in een aantal demonstratiebeplanringen van de Stichting Industrie-Hout bleek dat het gebruik van eenjarig plantsoá bij
de aanleg van bosbeplanringen de voorkeur veidient boven
twee- en driejarig plantsoen en poren, daar het eenjarig
plantsoen een goede groei combineert mer relatief Iage piant-soen- en plantkosten.

4 De Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders heeft in

aangesloten landen geweerd kan worden. Onder Nederlandse
omstandigheden blijken deze maten, mits het plantsoen op de
kwekerij ruim geteeld wordt onder goede groeiomstandigheden, gemakkelijk bereikbaar te zijn.
De Brabantse Populieren Vereniging heefr haar leden voor-

overleg

met her RIN in het voorjaar van 1970 de bestrijding van dé
satijnvlinder (Leucoma salicis) mer succes voortgezir, deels

met het biologische preparaar Tribactur en deels Àet het weinig persistente middel Dipterex.
Sinds 1968 worden in coenemende mate in Oostelijk Flevoland-populierebeplantingen aangetast door de populiereglasvlinder (Sciapteron tabaniformis). Ook in andèrJ delen van
het land komt plaatselijk ernstige schade voor. Gebleken is
dat de infectiehaard in de kwekerij gezocht moet worden
zodat de bestrijding van daaruit moet bèginnen.
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Veel aandacht werd besteed aan de evaluatie van reeds enige
tijd in onderzoek zijnde Europese handelsklonen. Op groÀd
van ziektewaarnemingen (Marssonina en roest), groeimetingen en andere beoordelingen in de talrijke proefvelden werd
een overzicht gemaakt van de resultaten van de klonen. Hieruit bleek dat slechts enkele thans in de handel zijnde Europese klonen in vergelijking mer de Nederlandse klonen
bruikbaar zijn in ons land. Voor een groot aantal geldt dat
deze onder Nederlandse omstandigheden niet voldóen, deze
zullen niet langer in de houtteeltkundige toetsing blijven.
Een uitvoerig rapporr is in voorbereiding.
In verband mer de behoefte aan snelgroeiende klonen bij de
aanleg van nieuwe bossen worden de resultaten van 'Dorskamp', tot nu toe onze snelst groeiende handelskloon, nauwlettend gevolgd. Nieuwe proefvelden met andere snelgroeiende klonen zijn

in voorbereiding.

Het onderzoek in de proefbeplanringen van 'Dorskamp'

en

'Androscoggin' op gronden waar oudere populierenbeplantingen groeistoornissen vertoonden, werd voortgezet. Reàcties
van-de klonen op de verschillende bodemrypen zijn reeds
duidelijk waarneÀbaar.
In het voorjaar is opnieuw een radiowaarschuwing uitgezonden ter attendering op het juiste begintijdstip uun de bestrijding van Marssonina. De aantastingen dooi Marssonina en
roest werden ook dit jaar weer landelijk geregistreerd.
b Bosaanleg op d.epótgronàen en andere aoor botbouta onbekend.e grond.en.

Voor het onderzoek naar de bruikbaarheid van populier op
verschillende groeiplaatsen zijn ook de tot nu toe opmerkelijk goede resultaten van populier in de proefvelden van de
I7erkgroep Bos in Stedelijke Gebieden interessant. Zowel op

83

opgespoten terreinen en vuilstortterreinen als op veengronden

zijn

en jeugdgroei ten opzichte van die van andete
houtsoorten tot nu toe indrukwekkend. Het gesloten laten
opgroeien van deze beplantingen is echter met het oog op
aanslag

het gevaar van windschade vooral op terreinen met een hoge
grondwaterstand of slappe bodem van het grootste belang.

Bij

inventarisatie en proefnemingen

op

vuilstortterreinen

bleek vooral 'Robusta' een zeer bruikbare kloon te ziin. Aanslag en groei kunnen op dit soort terreinen mits aan aanleg
en onderhoud grote zorg wordt besteed bijzonder goed zijn.

c Problemen betreffend'e beplantingen in sted'en,
Het onderzoek naar schade aan stadsbeplantingen door

aard-

gaslekkage en ongewenste samenstelling van de bodemlucht

is voortgezet. De proef met kunstmatige ondergrondse begassing van populieren en wilgen is verder vervolgd en gaf
informatie over de ondergrondse verspreiding van aatdgas,
het gereduceerde zuurstofgehalte van de bodem en de reactie
daarop van de bomen.

Verder werd aandacht besteed aan de invloed van strooizout
en van luchtverontreiniging op de ontwikkeling van populieren. Nader onderzoek wordt voorbereid.

d Phnrsoentoort bij

populier in relatie tot d.e groeiplaats,
De stekproeven met populier werden vervolgd met langstek
van balsemkruisingen en Áigeirosklonen.
De proefnemingen met verschillende leeftijden van plantsoen
op sterk verwilderende terreinen kunnen worden afgesloten.
In het algemeen blijkt op terreinen met grote onkruiden en
loofhoutopslag tweejarig plantsoen en eenjarig plantsoen op
tweejarige wortel beter te voldoen dan eenjarig plantsoen.
Dit laatste ondervindt een ernstige terugslag door direkte
concurrentie en heeft daardoor een trage jeugdgroei.
Bij de aanleg van populierenbeplantingen bleken eenjarige
planten waarvan de wortels bij het rooien op de kwekerij op
10 cm of meer waren afgestoken een duidelijk betere groei
te vertonen dan planten waarvan de wortels op 5 cm waren
aÍgestoken.

KALENDER

In het afgelopen jaar is weer eens gebleken dat het tijdig bestellen van
plantsoen z€er gewenst is. Aan het
einde van 1970 was het plantsoen zo
schaars geworden dat velen teleurgesteld moesten worden.

Bij het vroegtijdig bestellen van het
plantsoen kunt u zich bovendien op
de kwekerij persoonlijk ervan overtuigen dat de gewenste planten van
goede kwaliteit zijn. De planten moe-

ten gezond en stevig zijn en niet door
bladziekten (roest en Marssonina) zijn
aangetast; ook mogen de planten geen
beschadigingen door insecten vertonen. Bestel vooral geen rassen ciie erg
gevoelig zijn voor bladziekten om later teleurstellingen te voorkomen.
De voorlopige resultaten, die met de
nieuwe rassen 'Dorskamp', 'Flevo' en

de

balsemhybriden 'Androscoggin',

'Geneva' en 'Oxford' verkregen zijn,
zijn bevredigend, ze zijn alle in hoge
mate resistent tegen Marssonina en
roest. Deze populieren en de eveneens
in de handel zijnde rassen 'Rochester'
en 'Fritzi Pauley' zijn aan te bevelen
vooÍ een proefsgewijze aanplant. De
laatstgenoemde twee rassen en de balsemhybriden'Androscoggin','Geneva'
en 'Oxford' stellen iets lagere eisen
aan de bodem dan de Aigeirospopulieren. Twijfelt u aan de geschiktheid
van de grond, win dan een deskundig
advies in.
Indien u in het komende plantseizoen
wilt overgaan tot het aanleggen van

nieuwe beplantingen van tenminste

aanleg van deze beplantingen overgaat
in verbinding met het Staatsbosbeheer.

In het mei-nummer van ,,Populier",

8e jaargang 1971 is op pag. 48 een
artikel gepubliceerd over het verkrijgen van een tegemoetkoming in de
kosten van nieuwe bebossing of herbeplanting.

ten!) niet de voorkeur verdient boven
het gebruik van twee- of meerjarig

reeds met gazen kokers beschermde
bomen om het ingroeien van het gaas
in de stammen te voorkomen.
In jonge beplantingen is het gewenst
in de zomer de bladkleur, bladgrootte
en bladbezetting te controleren in verband met het optreden van gebrekssymptomen, veroorzaakt door een tekort aan bepaalde voedingsstoffen. U
kunt dan nu reeds rekening houden
met de in het volgende voorjaar uit
te voeren bemestingen. Vraag in verband met gebreksziekten en bemesting een deskundig advies.
Voor het verkopen van hout moet u
zich reeds nu in verbinding stellen
met betrouwbare handelaren of met
verbruikers die rechtstreeks van de
houtproducenten kopen. U kunt zich
dan beter oriënteren over de mogelijkheden om een zo goed mogelijke prijs
voor het hout te krijgen. Bij verkoop

plantsoen. Het laatstgenoemde plant-

soen is niet alleen duurder maar
brengt ook hogere plantkosten met
zich mee; het geeft bovendien meer
risiko's van aantasting door schorsbrand. In het algemeen is de groei
van tweejarig en zeer zeker dat van

in de eerste jaren
na de aanleg minder dan de groei van

driejarig plantsoen

eenjarig plantsoen (zie ook pag. 3
punt 11 van het extra-nummef van
,,Populier" januai 197 I).
Indien het gebruik van meer jarig
plantsoen bij de aanleg van beplantingen door bepaalde omstandigheden
noodzakelijk is, verdienen tweejarige
planten de voorkeur boven oudere
bomen. Het verdient aanbeveling bij
het bestellen van meerjarig plantsoen
naast de gewenste omtrekmaat tevens
de leeftijd van het plantsoen te ver-

melden (tweejarig 6-8 cm of 8-10
cm, driejarig 10-12 cm of I2-L4cm);
ook mag meerjarig plantsoen niet te

ha, stelt

bramen op de

u tot de

gevallen is.

Om beschadiging van de bomen door
reeën, konijnen of hazen in pas aangelegde beplantingen te voorkomen is
het gewenst de bomen te beschermen
met plastic manchetten of gazen ko-

slap zijn.
In augustus-september kan een sterke

voordat

onderhouden

van greppels en sloten kan het beste
begonnen worden als de grondwaterstand laag is en er weinig neerslag

Bij het opstellen van de plannen verdient het aanbeveling te overwegen
of het gebruik van eenjarig plantsoen
(stevige, zo mogelijk vertakte plan-

1,0 ha of tot herbeplanting van percelen groter dan 0,5 ha, of van meerdere percelen tezamen groter dan 0,5

u zich dan

bespoten worden met 2,4,5-T ester.

Met het aanleggen en

verwildering van loofhoutopslag

in te planten

en

percelen

op tijd

de

vóór de winter kunnen vooral

op

kers. Controleer echter

slecht toegankelijke en laaggelegen
percelen de bomen op tijd geveld en
afgevoerd worden om niet in het volgende voorjaar te laat te moeten gaan
planten.

