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In

1973 werden in Amsterdam oP twee plaatsen ernstige aantastingen door dit insekt gemeld. Eerder kwamen behalve in
Amsterdam nog ernstige gevallen in Utrecht langs het Merwedekanaal en aan populieren op de dijk van de Braakmanpolder voor.
Een voorbeeld, waarbij de kombinatie van warmte en droogte
in negatieve zin op de aantallen van een insektesoort werkzaam
was, deed zich voor bij de populieremineermot (Paraleucoptera
sinuella). In het proefterreintje bii Eerbeek werd waargenomen
dat de balsempopulieren nauwelijks meer waren aangetast. OP
20 juii bleken de nog jonge rupsen er in hun bladmiinen te zijn
verdroogd; slechts in de bladeren van warerloten waren zii nog
aktief. Voorts werd nog lichte aantasting door deze mineermot
aan de balsempopulieren in het Harderbos (Oostelijk Flevoland)
waargenomen. Deze waarnemingen te zamen met die van 1972
geven sterk de indruk dat de Aigeiros-populieren tegen aantasting door deze mot in hoge mate resistent zijn.
De satijnvlinder (Leucoma salicis) veroorzaakte op een aantal
plaatsen weer kaalvreterij. Dit gebeurde in Noordoostpolder opnieuw aan het populierenbos in de kavels L 17 en 18. De aantasting breidde zich echter nu uit naar de wegbeplanting tegenover dit bos (foto 2). Matige aantastingen deden zich voor in
de wegbeplantingen in de omgeving van de Kamperweg en
plaatselijk ook in Oostelijk Flevoland. Bii Best waren de populieren, na een aantastingsvrije periode vaÍL c^. tien iaat, plaatselijk weer aangevreten. Gevallen van kaalvreterij werden tenslotte nog waargenomen bij Heusden, 's-Hertogenbosch, tussen
Scheemda en Zuidbroek, langs de rijkswegen bij Bennekom en
naar Goes bij de provinciale grens.
De kleine wintervlinder (Operophtera brumata) was evenals in
1912 schadelijk bij St. Oedenrode en Best, met name aan 'Rochester','Oxford' en'Dorskamp'.
De wilgesnuitkever (Cryptorrhynchus lapathi) veroorzaakte in
Oostelijk Fievoland ernstige schade zowel aan populier als aan
wilg. Bij Besr was de aantasting aan 'DorskamP' van matige betekenis.

De populierescheutboorder (Gypsonoma aceiana) bleef in het
proefterrein bij Eerbeek, evenals een aantal iaren tevoren, nog
schadelijk. Ogenschijnlijk lijden de balsempopulieren ook van
dit insekt meer dan de Aigeiros-soorten. Matige aantasting vond
plaats aan tweejarige'Ións'

bij Maastricht.

Aantastingen door de wilgehoutrups (Cossus cossus) waren in
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Aantasting bij Bant d'oor Leucoma salicit in 1973.

bermbeplantingen vao populier bij Gouda van ernstige, bij
's-Hertogenbosch en in het Land van Maas en'S7'aal van matige
betekenis. In de Donkere Duinen bij Den Helder waren het de
wilgen, die vrij ernstig van dit insekt te liiden hadden.
In Oostelijk Flevoland bleef de schade door de populiereglasvlinder (Sciapteron tabaniformis) in de haardgebieden nog van
ernstige aard.
Griendwilgen in Oosteiijk Flevoland werden behalve door de
rozetgalmug (Rhabdophaga rosaria) en de wilgetopgalmug
(Rhabdophaga terminalis) tevens door de groene wilgespinner
(Earias chlorana) en de dromedarisluis (Tuberolachnus salignus)
vrij ernstige wijze aangetast.
De grote populiereboktor (Saperda carcharias) bleef vooral in
het oostelijk deel van Noord-Brabant en plaatselijk in Gelderland schadelijk in wegbeplantingen van populieren.
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Het gebruik van populierenhout door de luciÍersindustrie t)

AÍdelingdirecteur bij de N.V. Union Allumeltière, België

I

Vereiste kwalitatieve hoetlanighetlen
In tegenstelling met wat veel leken denken, wordt aan de populier, bestemd voor het vervaardigen van dozen en lucifers, een
zeker aantal kwalitatieve kenmerken gesteld en dit voornameiijk

in de volgende domeinen:
Rechtbeid'

Dit

kenmerk is belangrijk voor de volgende redenen: het hout
in een eerste
stadium ontschorst en vervolgens afgerold.
Het is duidelijk dat, om deze twee bewerkingen oP een normale

dat bestemd is voor de lucifersfabrikatie wordt

t)
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manier te laten verlopen met een maximaal industrieel rendement, dit hout perfekt recht moet zijn.
Recht hout is eveneens noodzakelijk voor het normaal verloop
van het afrolproces, vermits in het tegenovergestelde geval de
houwezels tijdens het afrollen door de messen worden doorgesneden. Dit verschijnsel vermindert natuurlijk de mechanische
eigenschappen van het afgerolde hout.
V er h o uding h ar t h o ut / sp int
Het centrale deel van een populierenstam kenmerkt zich door

een donkere kleur, kontrasterend met de witte buitenlaag. Deze
donkere verkleuring van het centrale deel is sterker uitgesproken naargelang de populier een hogere leeftijd heefc bereikt.
Voor de lucifersindustrie is het belangrijk hout af te rollen dat
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een witte kleur heeft, dus waar de verhouding spinthout hoog
ligt. Dit vloeit voort uit het feit dat het kliënteel, en dan vooral
bij de uiwoer, welbepaalde eisen op dat gebied stelt.
FIet is eveneens klaar dat op de scheiding van het witte en het

nuïteit in het afrolvel, waardoor

donker gekleurde deel van de boomstam, de bekomen afrolvellen nier homogeen zijn voor wat betreft de kleur.
Dit speelt een nadelige rol wanneer dit hout bestemd is voor
het vervaardigen van stekken, die onder hun natuurlijke kleur

denken nochtans dat de lezer van deze lijnen voldoende op
de hoogte is van de fysische houtgebreken van de populier om

dienen verkocht te worden.

eveneens rendementsverliezen

ontstaan.

d

Verschillende andere houtgebreken zouden nog kunnen wor-

den vernoemd.

\íij

te begrijpen, dat bij afroldikten van respektievelijk 4/I0 mm
voor de dozen en ongeveer 2 mm voor de stekken, om het even
welk gebrek in het hout moeilijkheden vervrekt tijdens het fabrikatieproces.

De vorm van een populierenstam, bestemd voor het afrollen in
een lucifersfabriek, moet aan twee eisen voldoen, te weten dat
deze stam een minimaal verloop moet hebben en dat hij zo
rond mogelijk zor zijn.

Lucifersproduktie is inderdaad massafabrikatie en men mag zich
niet veroodoven lang geremd te worden door de verschillende
houtgebreken, die een populierenstam kan vertonen.
ITij denken dat de enkele hierboven vermelde gebreken het
probleem voldoende hebben toegelicht.

Het uitgesproken vedoop van een populierenstam heeft als gevolg dat bij her afrollen een groot deel van de vezels wordt

Afmetingen

Stamaorm

doorgesneden, vermits het afrollen gebeurt op een totaal parallele wijze ten opzichte van de as van, de boom.
Anderzijds heeft een ovale vorm van de stam als gevolg dat bij

het afrollen een groot deel afval ontstaat, teweeggebracht door
het rondzetten van deze stam.
Het is duidelijk dat onafgeboken afrolvellen slechts kunnen bekomen worden door het afrollen van een volmaakt cylindrische
stam.

Aangezien het afrollen van populier met aangepaste kwaliteit
voor de lucifersindustrie slechts een rendement geeft van 50 /o,
is het noodzakelijk bij de keuze der stammen degene uit te
schakelen, die uiteraard wegens hun ovale vorm een grote verliespost daarstellen.

Houttextuur
Deze faktor speelt een zeer belangrijke rol bij het gebruik van
populier als basismateriaal voor de lucifersfabrikatie. Het is

noodzakelijk dat de draad van het hout zo regelmatig mogelijk
weze en vooral dat er geen wollig hout zo:u aanwezig zijn. Deze
laatste karakteristiek heeft inderdaad zeer schadelijke gevolgen,
want de afrolvellen, die bestemd zijn voor het vervaardigen van
de dozen en de schuiven, reageren zeer ongunstig tijdens de
droogfase. Inderdaad, dozen en schuiven gemaakt met wollig
hour blijven niet dimensioneel stabiel tijdens het drogen, wat
als rechtstreeks gevolg heeft dat de schuiven niet passen in de
dozen, waardoor een hoog percent geweigerde produkten kan
ontstaan, vermits deze behandeling automatisch gebeurt.
Indien men bedenkt hoe groot de variëtale verscheidenheid is
bij de populie4 zal het niemand ontgaan dat het heel moeilijk
is op stam te oordelen of wollig hout aanwezig is al dan niet.

Dit punt

zal meer in het bijzonder ontwikkeld worden in kapi-

tel 2 hieronder.
Stippen wij echter aan dat de ideale houtafmeting voor een lucifersfabriek in de eersre plaats a{hankelijk is van het aantal afrolmachines waarover ze beschikt.
Voor een fabriek met een voldoende aantal afrolmachines uitgerust, is een gemiddelde omtrek op borsthoogte van 1,40 tot
1,50 m voldoende.
Scbort
Wij hebben hoger aangestipt dat het rendement van een kubieke meter afrolpopulier slechts ongeveer 50 /o bedraagt wat betreft het afgewerkt produkt. Het is klaar dat de schors een grote
rol speelt in dit hoog afvalpercent.
Eén van de vereisten, die een koper van populierenstammen bestemd voor de lucifersfabrikatie, zal stellen, bestaat erin dit hout
uit te kiezen dat de meest fijne schors heeft.
Deze karakteristiek is dikwijls funktie van de variëteit en ook
van de leeftijd der bomen.
Als wij ons herinneren wat hierboven werd gezegd nopens de
verkleuring van het cenuale deel van een boomstam, verkleuring, die met de leeftijd van de bomen meer uitgesproken
wordt, en als wij daarbij voegen de beschouwingen nopens de
afval, die ontstaat wegens de schors, mag men hieruit besluiten

dat de luicifersindustrie het best zal gediend zijn met bomen,
die de leeftijd van 30 jaar niet overschrijden. Deze wens van de
verbruiker is echter niet altijd gedeeld door de boseigenaar.
Inderdaad, deze denkt in vele gevallen dat het wegens financiële
overwegingen, meeÍ reodabel zou zijn het hout nog een zekere
tijd na de dertig jaar op stam te houden.
Deze leeftijd is natuurlijk niet totaal bindend vermits hij funk-

Afuezigheid' uan gebrehen
a Vor$scbeuren: dit gebrek maakt het hout ongeschikt voor
afrol.
Inderdaad, de vorstscheur vetwekt een scheiding der vezels. Het
afrolmes zal bijgevolg vellen produceren die een onvoldoende
kohesie vertonen op de plaatsen waar de vorstscheur voorkomt.
Het gebrek aan kontinuïteit in de afrolvellen vetootzaakt vanzelfsprekend belangrijke rendementsvediezen.
b Spoorsteken: er zou in de mate van het mogelijke moeten
vermeden worden de populier te snoeien met klimsporen.
Áfrolvellen, bestemd voor het vervaardigen van dozen, hebben
inderdaad een dikte van ongeveer 4/I0 mm.In deze omstandigheden is het dus klaar dat het kleinste houtgebrek tevoorschijn
komt en dit is à fortiori waar voor de spoorsteken. Dit typisch
gebrek is zeer nadelig wanneer het erop aankomt de lijnen in
het hout te trekken die dit hout moeten klaarmaken voor het
plooien tot schuiven en dozen.
c Ringlosheiàr dit gebrek verootzaakt eveneens een diskonti-
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tie is van de variëteit; de ene put haar groeipotentieel vlugger
uir dan de andere.
Vellingstermijn
De lucifersindusuie denkt dat het hout het best geschikt is voor
afrol wanneer het sinds twee à zes maanden geveld is. Het vellen dient echter te geschieden buiten de vegetatieperiode. Inderdaad, de bomen, die geveld werden in blad en uitgesleept werden in soms moeilijke omstandigheden, bereiken de fabriek van
de verbruiker met grote schorsverliezen.
Dit hout moet dan een deel van de zomer doorbrengen op de
houtwerf van de verbruiker en ondergaat technologische schade.
De verdamping langs het stamgedeelte ontbloot van schors is
immers merkelijk belangrijker dan deze langs het stamgedeelte
nog voorzien van de schors. Er treden dus lokale variaties van
het vochtgehalte op en deze hebben nadelige gevolgen op de
afrolmogelijkheden van het hout.
Vdtiëtei,
De populier wordt gekenmerkt door het grote aantal variëteiten
en klonen, die men erin ontmoet.
Industrieel gezien is het relatief moeilijk met nauwkeurigheid
de technologische waarde van deze of gene variëteit te bepalen
vermits in de meeste gevallen de kopers van hout op stam onbekwaam zijn om exact de variëteit der aangekochte bomen te
bepalen. Zelfs indien deze mogelijkheid moest bestaan, zou de
lucifersindustrie wegens haar hoge kwantitatieve en kwalitatieve
behoeften en eisen, haar bevoorrading niet kunnen beperken, in
de huidige stand van zaken, tot deze of gene variëteit.
Nauwkeurige statistische gegevens verzameld in België, tonen
inderdaad duidelijk aan dat op honderd aangeboden populierenbossen, slechts 25 dienstig zijn voor de afrol, bestemd voor de
lucifersindustrie.

Het is tegenwoordig dus à priori uitgesloten, al was het maar
uit opportunisme, om systematisch deze of gene variëteit uit de
bevoorrading te weren.
Laten wij nochtans ten titel van voorbeeld aanhalen dat sommige lucifersfabrieken de Populus Robusta beschouwen als weinig gunstig voor hun fabrikatie, want de stamvorm is zelden
cylindrisch, het hout scheurt gemakkelijk en bevat veel slapende
knoppen, alle faktoren, die de afrol nadelig beïnvloeden.
Srdnd,phatr

Men weet tegenwoordig in voldoende mate dat er een techtstreeks verband bestaat tussen de technologische kwaliteit van
het populierenhout en de kwaliteit van de standplaats. Dit fenomeen werd niet altijd aanvaard rond de jaren 1930/40, toen
men dacht dat de populier het beste rendement gaf in kwaliteit
en kwantiteit op een moerasachtige grond, of een grond rijkelijk voorzien van water. Thans is men ervan overtuigd dat een
bodem met een freatisch wateroppervlak op 1 m onder het
maaiveld, het best geschikt is voor de produktie van een kwaliteitshout. Deze bodem dient eveneens te beschikken over een
goed mineralogisch kapitaal en dus een goede struktuur.
Dit elementair principe, namelijk dat goede bodems in het algemeen goede populieren voortbrengen, heeft in de praktijk
slechts geringe toepassing vermits in landen met intensieve
landbouw, populier teruggedrongen wordt tot marginale oÍ
minderwaardige bodems.
Dit verklaart onder meer waarom de lucifersindusuie in landen
zoals Nederland en België, een zo groot percent hout op stam
weigert tijdens de eerste bezichtigingen.
ZoaIs men kan vaststellen, is de lucifersindustrie dus een populierenverbruiker, die hoge eisen stelt. Het is echter zo dat slechts
zelden al deze karakteristieken op een optimale manier verenigd
worden.

De bevoorrading van een lucifersfabriek moet inderdaad

reke-

ning houden met de marktkonjunktuur en de hoeveelheid hout,
die te kopen valt binnen een bepaalde tijdspanne.
De strengheid, waarmede de verschillende kwaliteitsnormen
worden beoordeeld, varieert van de ene fabriek ror de andere,
in funktie van haar inwendige organisatie, het kliënteel van het
afgewerkt produkt, enz....
Op gebied van inwendige organisatie kunnen wij bv. aanhalen
het bestaan van een geïntegreerde platenfabriek, die de afval
door de lucifersfabriek geproduceerd, op een optimale manier
kan valoriseren.

2

Het rendement van do populier bij de afrol
Het is mogelijk, bij een bepaalde machinale uitrusting van

een

fabtiek, een korrelatie daar te stellen tussen het rendement bij
de afroi enerzijds en de prijs op sram en de afmetingen der
bomen anderzijds.

De onderstaande tabel tracht deze komelatie aan te ronen

tusseo

deze verschillende parameters.

omtrek

waarde-index

(m)

0,90

r,00

9r,2
96,4

1,10

100,0

130

10t,1

1,10
1,70

108,4
110,3

aankoopschaal

(t96t-r966)

in

België

83
100

rt4
t2r
l2t

\íanneer men bij veronderstelling aanvaardt dat een populierenstam met een middenomtrek van 1,10 m een rendement bij
de afrol, waarde-index genoemd, heeft gelijk aan 100 en indien
men aanneemt dat de aankoopprijs voor zulk een stam eveneens
gelijk is aan 100, dan merkt men inderdaad op dat het rendement stijgt in funktie van de omtrek.
Nochtans gaat deze rendementsverhoging gepaard met een prijsstijging, die belangrijker is dan de stijging van de waarde-index.

Zo is het klaar dat men bij het verwerken van hout met een
middenomtrek van 1,50 m een rendementsverhoging heeft ten
opzichte van hout met een middenomtrek van 1,10 m, van
8,4/6, maar de prijs om eerstgenoemde houtkategorie te bekomen stijgt met 21 7o.
Er dient opgemerkt dat hogervermelde korrelatie slechts geldig
is voor een welbepaalde machinale uitrusting van een lucifersfabriek. In hogenermeld geval ging het om een fabriek uitgerust met een groot aantal afrolmachines.
Men mag aannemen dat, wanneer het gaat over een fabriek uitgerust met weinig afrolmachines, het noodzakelijk kan worden
dikker hout te verwerken om een voldoende dagelijks rendement te bekomen.
Elke fabriek moet dus de berekening doen van de korrelatie
tussen de drie hogervermelde parameters, die in de tabel voorkomen.
De prijsschaal kan eveneens verschillen van land tot land.

3

Gemiddelde prijs op stam van populier van afrolkwaliteit
Het is ver van zeker dat men op de populierenmarkt mag spreken over een specifieke prijs voor afrolkwaliteir; het is inderdaad zo dat de samenstellende elementen van de prijs op stam
van de populier sterk verschillen van de ene streek tot de andere.

Bij de analyse van de toegepaste prijzen kan men echter een
konstante vrijmaken, namelijk, dat deze prijs varieert in rechtstreekse verhouding tot de omtrek van de boom op borsthoogte.
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Onderstaande tabel verduidelijkt deze korrelatie voor wat betreft België.

-
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Zoals vro=ger gezegd zijn de samenstellende elementen van deze

prijzen talrijk. Hieronder volgen er enkele:
- de standplaats van het bos en de moeilijkheden bij de ontginning.

de belangrijkheid van het aangeboden lot, de algemene konjunktuur van de markt, het bestaan van een lokale konkurrentie,

-

enz. .

..

Men mag dus aannemen dat de absolute kwaliteit van het hout
niet altijd terug te vinden is in de prijs betaald op stam. Dit is
des te meer waar daar deze absolute kwaliteit in vele gevallen
moeiiijk op stam te beoordelen is. Het schijnt dus zo te zijn dar
het vooral de omtrek der bomen is, die bepalend werkt voor de

prijs door de kopers aangeboden.
Voor de boseigenaar komt het er dus op aan met veel zorg
variëteiten, plantafstanden en standplaatsen te vinden, die hem
de mogelijkheid bieden, in de kortst mogelijke tijd, bomen van
grote afmetingen voort te brengen.
De bosbouwkundige methodes, die zullen worden aangewend,
dienen eveneens rekening te houden met de verschiliende kwalitatieve normen, die werden uiteengezet in kapitel 1 van deze
uiteenzetting.

\íat

betreft de prognose van de evolutie van de prijzen op stam
van I97I tot L97), schijnt het redelijk in het raam van de EEGlanden, een prijsstijging van de orde van 15 à20 9(, te voorzien.
Deze stijging is slechts een globaal gemiddelde, want van land
tot land zouden eventueel spektukulaire prijsevoluties kunnen
waafgenomen wofden.
Schillen uan doosies(laadjes)fineer in de hcilersfabriek

4

Verbruiksperspektieven van populier als grondstof voor

de lucifersindustrie
Van in het begin was de populier voor de meeste ianden van de
EEG, het basismateriaal voor de lucifersindustrie.
Dit basismateriaal kende een ononderbroken toepassing gedurende tientallen jaren. Het is slechts sedert enkele tijd dat men
het bestaan en toepassen van vervangingsprodukten begint waar
te nemen.
\lanneer men deze nieuwe faktor in beschouwing neemt en
wanneef men ef aan toevoegt dat een stijging van de lucifersproduktie in de EEG-landen onwaarschijnlijk blijkt, is het redelijk te voorzien dat het verbruik van populierenhout voor dat
doel op midden eo lange termijn een horizontale evolutie zal
kennen, indien niet een vermindering.
Verschillende faktoren pleiten immers in het voordeel van de
thesis dat populierenhout een regressieve evolutie zou kennen
als basisstof voor de lucifersindustrie: het verminderen of ten
hoogste konstant blijven van de lucifersproduktie, het revoorschijn komen van veflangingsprodukren (karton, plastics) en
het ontwikkelen van andere middelen om vuur te maken zoals
aanstekers, de meer en meer doorgedreven elektrifikatie van de
l.ruizen. Indien dit vooruitzicht iuist is, dan vloeit daar direkr uir
voort dat de boseigenaars, die bepaalde gronden willen herplanten met populier, hieruit zekere gevolgtrekkingen moeten halen.

Er dient volledigheidshalve aangestipt dat de lucifersindustrie
vanaf nu, en in de toekomst meer en meer, haar belangrijke afvalprodukten zal kunnen aan de man brengen, zoals restrollen,
afrolafval, enz. Dit valoriseren van afvalprodukten zal geschieden nabij de platen- en papierfabrieken, die op korte en langere
termijn in het kader van de EEG-landen, bevoorradingsmoeilijkheden in industriehout gaan ondervinden.
Het is klaar dat de huidige bevoorradingstendenz van deze indusuieën erin bestaat meer en meer houtafval van alle aard in
hun bevoorradingsplanning op re nemen.
Het is nu zo dat de lucifersindustrie op gebied van revalorisatie
van haar afvalproduktie gunstig geplaatst is in dit speciaal verband.

5

Bevoorradingsperspektieven in populierenafrolstammen
voor de lucifersindustrie
Het is in de huidige stand van zaken moeilijk, op termijn een
beeld op te hangen van de bevoorradingsperspektieven voor de
lucifersindustrie. Vij stellen inderdaad deze laatste tijd een
vlugge evolutie vast in de bosbouwkundige standpunten, die
aangenomen worden.

Herinneren wij hier aan de explosieve verbruikstoename van het
industriehout zowel in loof- als naaldhout. Alleen deze faktor al
kan op termijn gans de ekonomische reden,ering qua rentabiliteit van popuiierenbestanden en plantmethodes gaan beïnvloeden.

Het is meer bepaald moeilijk een prognose qua bevoorradingsmogelijkheden in de toekomst op te hangen voor volgende rede-

- In de meeste EEG-landen is er een totaal gebrek aan staristisch materiaal over de produktie van populier op sram.

In sommige landen kan men, volgens de nageslagen inlichtingsbronnen, produktiecijfers bekomen, die variëren van

I

tot 2.

Invloed van het plan Mansholt: er werden in de EEG-landen
grote oppervlakten marginale landbouwgronden opgetekend,

-

waar de landbouw een onvoldoende rentabiliteitsgrens bereikt.
Het schijnt klaar dat veie van deze gronden zouden kunnen in
aanmerking komen voor herbebossing. De hoursoorren, die voor
die herbebossing zullen in aanmerking komen, de planrmetho-
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funktie zijn van
de toekomstige ekonomische evolutie betreffende her houtverdes, de keuze van de bosregimes, enz. .. . zullen

bruik.

Het lijdt geen twijfel dat de populier voor zulke herbebossingen

in aanmerking zou kunnen komen.
Ekonomische argumenten hiervoor dienen door de verbruikende
industrie naar voren te worden gebracht. Het schijnt inderdaad
ekonomisch bewezen - en dit is niet enkel waar voor de populier - dat hout van goede kwaliteit en voldoende afmetingen in
de toekomst meer en meer afnemers zal vinden aan lonende
pijzen.
Het is anderzijds ook waar dat het verbruik van industriehout
de laatste jaren een stijging kent, die men zonder overdrijven
merkwaardig kan noemen.
lilíelke van de twee industrieën dus, enerzijds de afrol en de
zageij, anderzijds de zware houtverwerkende industrie, zal de
meest doorslaggevende, ekonomische en technische argumenten
kunnen naaÍ voot schuiven om de methode en het type van de
herbebossing te bepalen?

-

De koórdinatie der toekomstige strukturen van de bosbouwpolitiek in de EEG-landen: het is dringend dat elk EEG-land
een balans zou opmaken russen de produktiemogelijkheden van
populierenhout enerzijds en het verbruik hiervan op korte, halflange en lange termijn anderzijds. Het is slechts wanneer dit
werk zal zijn verwezenlijkt, dat men op het niveau van de EEG
strukturen voor een bosbouwpolitiek zal kunnen op punt stellen
en de koórdinatie tussen deze verschillende suukturen zal kunnen gaan bewerkstelligen.

De snelle stijging van de \tnag n ar industriehout door de
platen- en papierfabrieken en de invloed van deze stijging op
de ekonomie, de techniek en de plantingsmodaliteiten van populier: ik denk persoonlijk dat men hier de kern van het probleem aanraakt.
Hoger wetd reeds gezegd dat de houtwereld in het algemeen en
deze van de populier in het bijzonder tegenwoordig een evolutie
doormaken en in een overgangsperiode zijn.
Het is zo dat in verschillende landen van de EEG de populier
het onderwerp heeft uitgemaakt van genetisch onderzoek. Er
zou dienen uitgemaakt, of de resultaten van dit opzoekwerk
zouden kunnen toegepast worden op de produktie van werkhout, ofwel of deze uitslagen vooral moeten dienen om de produktie van industriehout in de hand te werken.
De uiteindelijke oplossing ligt waarschijnlijk in een gulden
middenweg tussen beide hypotheses, vermits de belangen der
verbruikers van de ene en de andere kategorie dienen gevrijwaard te worden.

-

6

Besluit

Het schijnt waarschijnlijk dat in de toekomst de kwalitatieve
eisen door de lucifersindustrie aan de populier gesteld, zullen
afzwakken, vermits het houtverbruik zich meer en meer zal beperken tot het vervaardigen van stekken.
Eén uitzondering is echter aan re srippen op war vootafgaat,
namelijk het vervaardigen van de boekjes (Bookmatches), voor
dewelke de eisen aan het hout gesreld zeer hoog liggen.

Uiterst gesproken en met de bedoeling de kostprijs rtan zijn
grondstof ,,hout" te drukken, zou de lucifersindustrie zich in het
vervolg voor zijn bevoorrading kunnen gaan wenden tot een
middelmatige hou*waliteit, vermits de eisen gesteld aan het
hout bestemd voor de stekkenfabrikatie, merkelijk lager liggen
dan degene gesteld aan het hout dat moet afgerold worden voor
het vervaardigen der dozen, deze laatsre zijnde meer en meer
vervaardigd op basis van vervangingsprodukten, waaronder
voornamelijk het karron.
ril7at betreft de globale hoeveelheid populier verbruikt door de
lucifersindustrie op termijn, mag men aannemen dar zij konstant zal blijven zoniet verminderen.

In funktie van wat vootafgaat hebben de boseigenaars er alle
belang bij zich een zeker aantal vragen te stellen vooraleer over
te gaan tot het bebossen met populier van naakte gronden en
dit voornamelijk in verband mer de keuze van de variëteiten en
de plantafstanden.
Indien het enerzijds logisch schijnr aan re oemen dat in de toe-

komst het hout van hoge kwaliteit en grote aÍmetingen een
grote waarde op stam zal hebben, dan mag men anderzijds toch
de voortdurende expansie van de zware hourverwerkende industrie niet vergeten. Hier wordr dan vooral gedacht aan de
platen- en papierindustrie voor dewelke de populier sommige
interessante eigenschappen bezil
eveneens vasr te staan dat de totnogtoe bekomen
resultaten op het gebied van genetisch onderzoek met populier,
deze houtsoort in een dusdanige situatie stellen dat zij een niet
te versmaden rol kan gaan spelen in het tegemoetkomen van de
behoeften van twee industrietypes, namelijk degene, die de populier verbruikt als werkhout en degene, die deze houtsoort gaat
verwerken tor papier- en plarenmateriaal.
Eerlijkheidshalve dient echter toegegeven dat voor dit laatste

Het schijnc

gebruik van de populier er nog vele problemen op te

lossen

vallen, namelijk vanuit het ekonomisch standpunt.
Het is echter klaar dat een samenwerking en een koórdinatie
van het onderzoek en de ekonomische filosofie russen de verschillende landen van de EEG, slechts positieve en gunsrige
resultaten zou kunnen opleveren.

-

De bevooradingsmogelijkheden uit de landen van de derde
wereld: Het is tegenwoordig zo dat de verbruikers van tropische
houtsoorten, bestemd voor afrol of fineer, zware bevoorradingsproblemen ontmoeten. In verschillende landen stelt men dan
ook vast dat deze verbruikers, wanneer ze mer deze problemen
zijn gekonfronteerd, de tropische houtsoorten gaan vervangen
in de mate van het mogelijke door populier.
Men kan zich dan ook de vraag stellen, of in de toekomst deze
bevoorradingsproblemen zich zullen oplossen, ofwel integendeel
zwaarder en zwaarder gaan doorwegen.

In

deze laatste hypothese

is het praktisch zeker dat de druk uitgeoefend door de verbruikers op de populier zich sterker en sterker zal laten voelen in
de landen van de EEG. Hierdoor zal de prijs op stam beïnvloed
worden en zullen deze mensen eventueel interesse moeten gaan
tonen voor zwakkere afmetingen, die ze totnogtoe niet aankochten.

TUINBOUWARTIKELEI{
Een kleine greep uit onze liist:
Plastic boommanchetten - Hang- en steêketiketten - Labêls
Tonkinstokken - Boombanden - Acryl gaasllnnen - Schermdoek
Tuingereedschap - Snoeigereedschap . Grasmaaimachineg
Pulverisateurs - JiíÍypots - JiÍÍy-Seven - Plasticpotten - Planlacryl
Bindmateriaal - Handschoenen en wanten - Krulwagens
Kaskitten en vertwarên - BestÍlidinggmlddelen - ênz. ênz.
Vraagt onze uitvoeÍige prijscourant

A. MAURITZ & ZN. B.V.
POSTBUS 112

De speciaalzaak

-

BUSSUM

- TELEFOON 02í59 - 43914*
toor alle tainboutmtikelen

