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REGIONAAL POPULIERENCONGRES, gehouden van 7-10 mei 1973 te Wageningen

Kort verslag

Conclusies

Op 7 mei kwamen een 50-tal deskundigen uit
Iflest-Europese, landen bijeen in het Internationaal Agrarisch
Cenrum te ITageningen om drie dagen lang te discussiëren
over de ontwikkeling van de populierehoutmarkt in I7est-

13, voornamelijk

Europa.

De deskundigen waren vertegenwoordigers van de teelt, onderzoekers van verschillende instituten, specialisten op het gebied
van de houtmarkt en verwerkers van populierehout.

Het congres werd geopend door de Directeur van het Staatsbosbeheer die in zijn rede het belang van de populier en de popuIiereteelt voor Nederland ondersreepte door te wijzen op vele
goede eigenschappen die de populier heeft. Om in de zich snel
ontwikkelende maatschappij bij te blijven is verdere verbetering
van de eigenschappen door selectie noodzakelijk doch ook onderzoek naar de marktontwikkeling is van groot belang. Naast
direct economische waarde heeft de populier grote waarde voor
het landschap en is het een goede pioniersoort in nieuw te ont-

wikkelen gebieden.

De voorzitter van de Internationale Populieren Commissie
heer J. Pourtet memoreerde dat het voor de 3e keer was dat

IPC Nededand bezoekt sedert de oprichting 26 jaar

In het licht van deze situatie is het

gewenst zich af te vragen
welke plaats de populier zaI gaan innemen in de mogelijkheden
om in een dergelijke grote vraag te voorzien. Verschillende problemen doen zich in dit verband voor:

c Zoals de toestand nu is, heeft de populier, algemeen gezien,
een gering aandeel in de toelevering van vezelhout, behalve in

Italië en in Nederland. Hij wordt veel meer gebruikt voor
de
de

geleden,

thans met een Regionaal Congres dat een onderwerp bestudeert
dat van zeer groot belang is voor de toekomst.

Het is noodzakelijk om zich nu te bezinnen welke kwaliteiren
en kwantiteiten hout we moeteo telen en op welke wijze om
deze zo economisch mogelijk te kunnen afzetten. Het belang
hiervan is des te groter daar de populiereteelt in \7est-Europa
voor het merendeel door particulieren bedreven wordt die veel
kwetsbaarder zijn dan de Staat of een onderneming.
Bedacht dient te worden dat een inzinking in het houtaanbod
de gebruikers mogelijk snel doet overgaan naar het gebruik van
vervangende produkten.
In de drie dagen van de eigenlijke conferentie werden een zestal voordrachten gehouden, waarna steeds levendige discussies
volgden.

Ter onderbreking van de lezingen werd een bezoek aan het Bosbouwproefstation gebracht.
Een dag werd besteed aan een excursie naar O. Flevoland en de
Noordoostpolder waarbij naast technische zaken ook de landschappelijke mogelijkheden met populier aan de orde kwamen.
Onvermijdelijk was natuurlijk (mede doordat een aantal echtgenotes van deelnemers meegekomen was) een bezoek aan een
klompenindusuie te Zwolle.

Na de eerste congresmiddag ontving het Ministerie van Landbouw de Congresgangers op een receptie in het Agrarisch Centrum.

Na de tweede dag bood de Nederlandse papierindusuie,

Onderzoek naar de ontwikkelingen en de vooruitzichten van de
Europese markt voor hout en houtprodukten toont aan dat de
toeneming van de houtbehoefte in Europa van nu tot aan het
eind van deze eeuw zeer belangrijk zal zijn. De opinie is, dat
het verbruik, uitgedrukt in equivalente hoeveelheden rondhout,
van 415 miljoen mB ní zal stijgen tot bijna 520 miljoen mB in
i980 en tot 640 à 780 miljoen ms in het jaar 2000. Deze toename zaI echter niet in dezelfde mate betrekking hebben op de
verschillende sektoren van de markt, maar in zeer sterke mate
gelden voor vezelhout, dat mogelijk 2/3 van het totale verbruik
van bosprodukten in Europa zal gaan uitmaken.

onze

populierehoutverwerkende industrie en de populierehouthandel
een diner aan dat in grote mate heeft bijgedragen tor de verdere
verbetering van de contacten tussen de verschillende onderzoekets en technici der verschillende deelnemende landen.
Teruggezien kan worden op een geslaagd congres met als voorIopige resultaten de op de laatste dag vastgelegde (en hieronder
afgedrukte) conclusies en de aanbevelingen die het Congres aan

de FÁO heeft gedaan.
In volgende artikelen zal nog nader ingegaan worden op de
voordrachten die werden gehouden.

de

produktie van werkhout, en wel om talrijke redenen, waarvan
de belangrijkste van economische aard zijn; zij hebben nl. te
maken met de struktuur van de produktie die erg versplinterd
is en in handen van een groot aantal niet georganiseerde producenten. Men moet echter ook konstateren dat de Europese
populierenteelt in zijn huidige vorm het resultaat is van een
oude en traditionele oriëntatie op de produktie van zwaar stam-

hout, bestemd voor de zaag- en fineerindustrie, waarbij alleen
de toppen voor de vezelhoutverwerkende industrie beschikbaar
zijn.

o Er moet dus een andete vorm van populierenteelt tot stand
komen om in de behoefte van de yezelhoutverwerkende industrie te voorzien. Hiervoor zou een beroep moeten worden
gedaan op nieuwe klonen met een snelle jeugdgroei, die geschikt zijn voor opstanden mer een kleine plantafstanC, welke
met of zonder dunningen bij korte omloop kunnen worden geexploiteerd. Het gaat voorts om klonen die gemakkelijk stronkof wortelopslag krijgen, juveniel hout produceren met goede
technologische eigenschappen en die een hoge mate van resis-

Excanie in Oostelijk Fleuoland.
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tentie hebben tegen ziekten en insekten. Deze vorm van populierenteelt zou nieuwe teelt- en oogstmethoden vragen, waarvan
de konkretisering een aanzienlijke mare van onderzoek vr^^gt.

o Alvorens echter de beslissing te nemen deze nieuwe richting
in te slaan, zou een zorgvuldige politieke en economische analyse moeten worden gemaakt met beuekking tot de aard van de
behoefte van de vezelhoutverwerkende industrie, zowel in kwalitatieve als in kwantitar.ieve zin. Inderdaad zou daaruit een verandering van de struktuur van de produktie kunnen resulteren
want het lijkt waarschijnlijk dat dan zeer grore hoeveelheden
hout op de markt zouden moeren worden gebracht tegeÍ zo laag
mogelijke kostprijzen, waarbij de exploitatie op beperkte afstand van de verwerkende fabrieken zou moeren plaatsvinden.

Niettemin moet deze doelstelling voor een nog hypothetische
toekomst nier de zorgen van het momenr doen vergeten. Het

merendeel van de populierenlanden signaleerr een sterke toename van de vraag, soms zelfs zeer sterk, zoals in ftalië en in
Spanje, en tegelijkertijd een vermindering van de diameter van
de stammen die aan de industrieën worden aangeboden. Uit
deze twee konstateringen blijkt een zekere wanverhouding tussen vraag en aanbod die allerminst verheugend is. Indien deze
tendens zich voorrzet, moer men verwachren dar populier door
andere produkten wordt vervangen, hetgeen een veriies aan afzetmogelijkheden betekent, dat onomkeerbaar is gezien het feit
dat een dergelijke vervanging door andere produkten een wijziging van de industriële uitrusting met zich mee brengt. Deze
opmerking geldt vooral voor de emballagesekror waar het karton het moment afwacht om deze markt te gaan veroveren.

Het is dus absoluut onvermijdelijk dat een nauwgezetre

ecodar de

nomische analyse wordt gemaakr van de kostprijs en
teelttechniek gericht wordt op een vermindering van de cultuurkosten. Tegelijkertijd moeren de houtproducenten wordeD a^ngemoedigd zich zodanig re groeperen áar het op de markt brengen van de produkten van de populierenteelt onder de besre

op te nemen in het programma van het Seminarium over de
samenwerking en spreekt de wens uit dat dir programma zowel
beuekking zal hebben op de samenwerking tussen de houtproducenten als tussen de producenten en verbruikers van hout.

2 De vergadering beveelt de FÁO aan de landen mer populierenteelt te verzoeken de samenwerking russen de producenten
van populierenhour re stimuleren.
3 De vergadering beveelt de FAO aan de middelen rer beschikking te stellen die nodig zijn om zo spoedig mogelijk de
resultaten vafl de bosinventarisatie van de gematigde luchtstreken te publiceren.
4

De vergadering beveelt de Europese Bos Commissie van de
FAO en het Hout Comité van de Europese Economische Commissie aan de mogelijkheid te onderzoeken her Dagelijks Bestuur van de Internationale Populieren Commissie uit te nodigen tot deelneming aan de volgende bijeenkomst van experrs
die de taak hebben de nieuwe versie samen te stellen vao de
studie over de ontwikkelingen en de perspektieven van het
houtverbruik in Europa.

5 De vergadering beveelt de FAO aan de regeringen van
landen met populierenteelt te verzoeken de middelen ter beschikking te stellen, die het mogelijk maken gunsriger omsrandigheden te scheppen voor een herhaalde uitvoering van de
inventarisatie van houtbronnen in en buiten her bos.
6

Rekening houdend met de risiko's van een tekort aan hout
en houtstoffen, die de roekomsr van de ITesteuropese industrie
bedreigen, beveelt de vergadering de FAO aan, de geïnteresseerde landen te verzoeken een onderzoeksbeleid te realiseren,
dat zich richt op massaproduktie, waarbij vooral de populier en

waren de belangrijkste onderwerpen die de deelnemers aan

de wilg gebruikt worden en gezien zowel vanuit het oogpunt
van de houtteelt als van de economie mer het doel zich op roekomstige ontwikkelingen voor te bereiden, hoewel daarbij ook
de ontwikkeling van de populierenteelt in zijn huidige vorm
voofrgang moer hebben.

men, een congres dat uitstekend georganiseerd was door de Nationale Populieren Commissie van Nederland onder auspiciën
van de FAO.

7De vergadering beveelt de FAO aan de populierenlanden
aan te moedigen tot uirwisseling van informaries om de kennis
op het gebied van het gebruik van her populiere- en wilgehour

omstandigheden en bij de laagste kosten kan plaatshebben.

Dit

het regionale populierencongres in beschouwing hebben geno-

te verbeteren.

Vóór de sluiting van het congres heeft de heer Fugalli als vertegenwoordiger van de bosbouwdivisie van de FAO en uit naam
van alle deelnemers de heer Stoffels, voorzitter van her congres,
gevnagd aan de Minister van Landbouw en Visserij zijn har.elijke dank te willen overbrengen voor de kwaliteit van de organisatie, die een harmonisch verloop van de werkzaamheden

8 De vergadering beveelt de FAO aan om de middelen ter
beschikking te stellen die nodig zijn om de genenverzameling
van de verschillende Europese onderzoekinstellingen aan re vullen en vooral om vermeerderingsmateriaal te verkrijgen (zaad
en stekken) van de s(nff Popilhtr naximowiczii.

mogelijk heeft gemaakt.
Aanbevelingen

De leden van de delegaties van de 12 landen, vertegenwoordigd
op het regionale populierencongres, bijeen op initiatief van de
Nederlandse Nationale Populieren Commissie op 10 mei 1973
in het Internationaal Agrarisch Centrum te \Tageningen, onder
vcorzitterschap van de heer A. Stoffels, raadsadviseur voor inter-

nationale betrekkingen bij het Ministerie van Landbouw en
Visserij van Nederland, hebben unaniem de volgende aanbeve-

lingen aangenomen:

1 De vergadering beveelt de Europese Bos Commissie van de
FAO aan de problemen met betrekking ror her populierenhout

9 De vergadering, zich ren volle bewust van de fundamentele
principes van de ecologie, beveelt de FAO aan de leden-landen
van d,e Internationale Populieren Commissie te verzoeken om
de middelen te vinden die nodig zijn om de publieke opinie te
doordringen van het feit dar de populier een inreressant element
is voor de verbetering van her milieu, terwijl hij tegelijk voor
een belangrijk deel bijdraagt aan de voor de indusuie noodzakelijke houtproduktie.
10 De assemblee beveelr her Dagelijks Bestuur van de Internationale Populieren Commissie aan op de agenda van een volgende zitting een punt toe re voegen dat betrekking heeft op
de bestudering van de overheidssteun aan de populierenteelt in
de verschillende leden-landen.

