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wordt met een laag slib. Dit verhindert het oprichten van

de

top na het zakken van het water. In de omgeving van de plaats
van de sterkste buiging van de stam ontstaan dan één of enkele

!

a

ry

recht omhoog groeiende waterloten die, afhankelijk van de omsrandigheden, in hetzelfde seizoen nog 1 tot 3 mlang worden.
Niets is dan eenvoudiger dan één scheut te laten doorgroeien
als nieuwe top en de oorspronkelijke, nu omlaag gebogen top

te verwijderen.

In mei van het tweede jaar na aanleg wordt tot 1 m hoogte

ge-

snoeid. De tweede en tevens laarste snoei geschiedt onmiddellijk
na de dunning in het zesde jaar en wel tot 6 m hoogte, d.w.z.
die hoogte die nog net zonder ladder goed kan worden bereikt.

Eén man snoeit in 'Robusta' per dag t ha (300 bomen). Het
aantal te snoeien takkransen is vergeleken met Nederlandse
omstandigheden gering, omdat de hoogtegroei per jaar en daarmede de afstand tussen de takkransen 3,5 m kan bedragen.
Het tijdstip van dunning is bij 'Robusta' in principe zes jaar
na de aanleg. Het kriterium voor het tijdstip van dunning is de
verhouding tussen de hoogte in m en de diameter op borsthoogte in cm. Deze dient volgens de ervaring 1 te zijn. Dunt
men later dan worden de bomen te slank en lijden dan van
windbreuk en -worp. Bij deze schematische dunning wordc
50 Vo van het stamtal verwijderd en wel elke tweede boom.

P.'Rob*sta' (R 16) net sojabonen. Aanleg in ooor'jaar 1971 tnei tuee'jarig plan.tsoen.

kan zonder meeÍ op ingedijkte terreinen. Op overstromende

Indien de planten de eerste twee jaar goed zijn doorgekomen,
is het grootste gevaar voor schade door overstromingen geweken, omdat de hoogtegroei onder gunstige omstandigheden 3
tot 4 m per jaar kan bedragen en de diktegtoei 3 cm. De eindkap geschiedt na 15 jaar. De gemiddelde jaadijkse aanwas bedraagt bij de veel voorkomende tweede boniteit ongeveer 25 m3
per ha. Onder bijzonder gunstige omstandigheden wordt de eerste boniteit bereikt met een gemiddelde jaadijkse aanwas van
30 mB per ha en meer. In dat geval wordt veelal op tienjarige
leeftijd een tweede dunning van 50 /o uitgevoerd en wordt de
opstand op twintigjarige leeftijd geveld.
In alle gevallen wordt het grootste gedeelte van het hout bestemd voor pulphout en een kleiner gedeelte voor fineer, lucifers en zaaghout.

terreinen hangt de mogelijkheid van deze combinatie af van de
frequentie, de duur en de hoogte van de overstromingen. Het
zijn in dit geval dus de hoogste terreinen die daarvoor in aanmerking komen. Als populiererassen worden naast 'Robusta'
alleen 'Celei' en'I 214' gebruikt in een plantverband van soms
4 x 4 m,maar gewoonlijk 5 x 5 m of 6 x 6 m.Als tussenteelt
worden gekozen o.a. mais, watermeloen, aardappel, sojaboon,
voederbiet en framboos. I7elk gewas men kiest hangt vooral af
van het plantverband. Bij 4 x 4 m kan mais gedurende twee
jaar, aardappel gedurende dtie jaar, maar watermeloen slechts
gedurende één jaar worden geteeld. Framboos kan alleen met
succes worden aangeplant bij een plantverband van 7 x 7 m en
meer en geeft dan na vier jaar de eerste opbrengst.
De aanlegkosten van de populierenbeplanting verdient men
door de tussenteelt in vele gevallen voor een groot gedeelte
terug. Uit de opbrengst van twee jaar cultuur van mais bijvoorbeeld kan tot 70 7o van de kosten van aanleg van de populierenbeplanting worden betaald.

Combinatie van populier met andere gewassen
\(/anneer niet de produktie van pulphout, maar díe van zaagen fineerhout het voornaamste doel is, dan wordt meestal een
wijder planwerband gebruikt en de teelt van populieren zo
mogelijk gecombineerd met de teelt van andere gewassen. Dit

Het is jammer dat ons geen inzicht werd gegeven van de vergelijking tussen de groei van populieren zonder en met tussenteelt. Daardoor is immers niet na te gaan hoe de groei van de
populieren wordt beïnvloed. De indruk bestaat dat dit aspect
nog niet of niet voldoende is onderzocht.

c

Groei

lndeling van de Nederlandse handelspopulieren

Het is de redaktie gebleken dat

lezers vaak moeilijkheden hebben met termen als: Aigeiros-groep, euramerikaanse populieren,
balsemhybriden, etc. Het gaat hierbij om rubrieken, waarin de
populieren worden ingedeeld. De redaktie gelooft dan ook aan
de wens van vele lezers tegemoet te komen, als ze een overzicht
geeft van deze rubrieken, alsmede van de handelsrassen die tot
elk daarvan behoren. Omdat het geslacht Populus een zeer grote
variatie van vormen kent, is een hoofdindeling gemaakt in een
aantal sekties, waarvan de voor Nederland belangrijkste zijn:
Aigeiros, Tacamahaca, Leuce. Binnen deze sekties kan een groter of kleiner aantal soorten worden onderscheiden.

Tussen deze soorten (soms van verschillende sekties!) kunnen
weer hybriàen zijn ontstaan, welke zowel in de natuur tot stand

kunnen zijn gekomen als door doelbewuste kruisingen, zoals
onder meer op het Bosbouwproefstation gebeurt. Groepen van

dergelijke hybriden worden soms onder een bepaalde naam

sa-

mengevat.

Verder kan binnen een soort door vegetatieve vermeerdering
van een bepaalde boom (meestal door stekken) een kloon worden gevormd, die als cultuurvariëteit (cultiaar) onder een bepaalde naam in de handel wordt gebracht.
Sektie Aigeiros

Tot

deze sektie behoren de soorten Populus nigra (Europa) en
Populus deltoides (Noord-Amerika). Tussen deze twee soorten
is sinds eeuwen een groot aantal kruisingsprodukten (hybriden)
ontstaan, doordat zowel Populus deltoides naar Europa werd
overgebracht als Populus nigra naar Amerika. Verreweg de
meeste van onze handelsrassen behoren tot deze hybridengroep,
welke de naam heeft gekregeo: Populus x euramericana; men
kan ook spreken over,,euramerikaanse populieren".
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De volgende Áigeiros-populieren zijn in de handel verkrijgbaar:

1

Populus nigra'ItaIica'

2

Populus

,,

,t

'Loenen'
'Vereecken'

x euramericana 'Agathe F'

,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,

,
,,
,,
,,
,,
,,

'Dorskamp'
'Flevo'
'Florence Biondi'
'Gelrica'

'}{afif'

'Marilandica'

'spijk'
'Tardif de Champagne'

zijn de zgn. balsempopulieren, waarvan de belangrijkste

soorten zijn:
Populus trichocarpa (Noord-Amerika) en Populus maximowiczii
(Oost-Azië). Voor de populierenteelt is vooral de eerstgenoem-
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'Honthoqpa'

'Limbricht'
'De Moffart'
'Tatenberg'

'ITitte van Haamstede'

P. YAII IIE]I BERK

kruisingen met andere

populieren.

BOOMKWEKERIJEN

De volgende balsempopulieren zijn in de handel verkrijgbaar:
Populus'Ándroscoggin' (Populus maximowiczii x Populus tri-
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chocarpa)

*

Populus trichocarpa'Blom'
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,,

deze sektie behoren de volgende handelspopulieren
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'Zeeland'

de van grote betekenis, met name

canescens

Populus alba 'Raket'
Populus x canescens 'Enniger'

Sektie Tacamahaca

Dit

x

(grauwe abeel), hoogst waarschijnlijk een kruisingsprodukt tussen esp en witte abeel.

Tot

'Robusta'
'Serotina'

,,
,,

Sektie Leuce

Tot deze groep behoren o.a. de soorten Populus tremula (esp of
trilpopulier), Populus tremuloides (Ámerikaanse trilpopulier),
Voorts moet hiertoe gerekend worden Populus

,,
"#:Í'
":,

,, ,,

deze groep behoren de volgende handelsrassen:
Populus 'Barn' (P. deltoides x P. trichocarpa)
,, 'Donk' (P. deltoides x P. richocarpa)
,, 'Geneva' (P. maximowiczii x P. berolinensis)
,, 'Oxford' (P. maximowiczii x P. berolinensis)
, 'Rap' (P. uichocarpa x P. deltoides)
,, 'Rochester' (P. maximowiczii x P. nigra 'Plantierensis')

Populus alba (witte abeel).

'Heidemij'

":,
":, ,,,,
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,, ,, ,,

Tot

,,
,,

'Ftitzi

Pauley'

TAANBOMEN EN BOSPLANTSOEN

'Heimburger'

Specialiteit:

Groep der balsemhybriden

POPULIEREN EN WILGEN

Het gaat hier om een belangrijke groep van populieren, ont-

uit kruisingen tussen de sekties Aigeiros en Tacamahaca.
Zij vallen dus in feite buiten de bestaande sektie-indeling, een
staan

Ad.dezen eo beplantingen k*anen door

ott

geregeld taorden

probleem waar men nog een oplossing voor dient te vinden.

W. D. J. Tuinzing
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De teelt van knotwilgen

Riikslandbouwconsulent voor de griend- en rietcultuur in Wageningen

Knotwilgen vormen een schakel met het vededen. Ze herinneren aan de dagen dat grote behoefte aan hakhout bestond. Hakhout als grondstof voor alles en nog wat. Bovendien brandstof
en zelfs veevoeder. De betekenis van deze kopstoven reikte
echter verder dan dat. FIun wortels gingen het afkalven van de
slootkanten tegen. Het vee vedeenden ze op bescheiden oppervlakte schaduw zonder gevaaf voor omwaaien, het lot dat menige
opgaande boom op lage, slappe grond trof. En ze sierden het
landschap in gebieden die overigens vaak arm aan hout waren.
Zoals ta| van grienden werden kopwilgen om de vier jaar gehakt. Het gebeurde echter ook om de drie, of om de vijf, zes
jaar. Het ging er maar om, waataan vooral behoefte bestond:
aan lichter of aan zwaarder hout. In vele gevallen werd het eenjarig schot gedund, gestikt, met het doel een grover gewas te
krijgen.
Oude knotwilgen met hun vaak grillige vorm en getooid met
hogere en lagere planten, met hun holle stam, bewoond door
vogels en andere dieren, hebben tot de verbeelding gesproken.
Gedichten als,,De wilgen" van Adama van Scheltema,,,De oude

kopwulge" van Gezellq ,,Erlkónig" van Goethe geruigen ervan.

Hakhout heeft zijn betekenis allengs verloren. Toen het zover
was gekomen, wogen de voordelen van kopstoven niet langer
tegen de nadelen op. In de loop der jaren heeft dan ook een
grote opruiming onder dit geboomte plaats gehad en deze zet
zich voort. Door het uitbreken van een ziekte heeft de natuur
de mens daarin een handje geholpen. Het betekent helaas een

ware ontluistering van het zo vertrouwde landschap van weleer.

Knotwilgen spreken nog altijd tot de verbeelding. Menigeen
zou ze daarom graagin zijn omgeving zien terugkeren. ITie de
aanplant overweegt, dient met het volgende echter terdege rekening te houden.

Het stoven hakken is heel kostbaar werk geworden. En geen
wonder: in een ongemakkelijke houding moer het gereedschap
worden gehanteerd; de oogst komt vooral bij wind weinig ordelijk op de grond te liggen, of zelfs in het water terecht; kleine
hoeveelheden van dit hout moeten over grote afstand worden

