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In

Nederland zijn vier soorten populier inheems. Daarvan
groeit Populus nigra (mratte populier) op natte, voedselrijke
plaatsen b.v. de Biesbosch (het voorrnalige zoetwatergetijdegebied) en Populus tremula (ratelpopulier, esp) op droge, betrekkelijk voedselarme gronden in het naidden, het oosren en
zuiden van het land. De rwee overige soonen, Populus alba
(witte abeel) en Popuius canescens (grauwe abeel) kan men
aantreffen op plekken, die tussen de rwee genoemde uitersten
liggen. Hoewel de in Nederland inheemse soorren populier te-

zamen een vrij breed skala van milieu-om,standigheden besuijken, worden er roih vrijwel geen bossen aangetroffen, waarin
één of meer van de genoemde soorren een belangrijk aandeel in
de boomlaag hebben. Van de vier genoernde populieresoorten
komt alleen Populus tremula veel ,,in het wild", dus niet aangeplant, voor.
De populierenbossen van Nededand worden gevormd door bo-

men, die afkomstig zljn van kn-lisingen, waarbtj één van de
ouders van buitenlandse afkomst is (Populus x euramericana),
en sinds enige tijd ook door bomen, die geheel of vrijwel geheel als exoot te beschouwen zijn (balsempopulier). \Tanneer
we de betekenis van de po,pulier voor het naruurbehoud willen
inschatten, moeren we dan ook bedenken, dat op alle plaatsen
waar een populierenbos groeit, ook een bos bestaande uit van
naruÍe ter plaatse thuishorende en derhalve inheemse boomsoorten (wilg, es, els, iep, eik, beu&) had kunnen staan. De verschillen in plantengroei en dierenleven russen deze rwee typen
bossen zijn de maats'taven voor een ekologische waardebepaling
van het populierenbos. De betekenis van de populier voor het
natuurbehoud buiten het bos kan niet ter sprake komen, ook al
omdat over de funktie van'populieren in singels en bomenrijen
of als solitaire bomen weinig gegevens bekend zijn.
Piantengemeenschappen waarin inheemse soorten populieren
voorkomen, worden genoemd door Doing (196r. Op de groeiplaatsen van deze plantengemeenschappen gedijen ook bossen
waarin kultuurvariëteiten van populier zijn aangep,lant heel
goed. In de nabijheid van grore rivieren zijn dit de hoogst gelegen delen va,n de vegetaries, betrorende tot de wilgen-vloedstruwelen en -bossen (Salicion albae), die nog geregeld overstroomd

worden en verder de op oeverwallen groeiende gemeenschap

van iepenrijke eiken-essen'bossen (Utrmion carpinifoliae). In de
ontwaterde korngronden zijn dit de tot de vochtige elzen-essenbossen (Circaeo-alnion) te rekenen begroeiingen. De beekdalen
en daarmee overeenkomende gebieden in het oosten en het
zuiden van het la,nd vormen vanouds her domein van het Circaeo-Alnion; ze bevatren ook veel populierenbossen.
De bossen behorende rot her verbond van zomer- en wintereik
(Qercion robori - petraeae) en het haagbeukenverb,ond (Carpinion betuli) zijn meestal te droog voor populieren, terwijl de
eerste groqp ook,meestal een te geringe voedselrijkdom heeft.
In de IJsselmeeqpolders zijn grote qrpervlakten land tot stand
gekomen, die vanwege hun voedselrijke karakter geschikt zijn
voor de aan\eg van pq>ulierenbossen.
De indeling en naamgeving van plantengemeenschappen in het
bovenstaande is overeertkomsrig ii. bij S7esthoff en Den Held

(t975).
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Deze inleiding is geschteven op verzoek van het hoofd van de afdeStaatsbosbeheer, mej. ir. M. Goosen, ten behoeve
van een gezamenlijke ekskursie van de met beheersplanning belaste afdelingen van het Staatsbosbeheer en de Landesanstalt fiir ókologie,
LandsihaftsentwiCklung und Forstplanung in Nordrhein-T7estÍalen-op

ling Inrichting van het

18 en 19 mei 1978.

Ouer d.e eAologische funAtie uan popalieren langs utegen en sloten zijn
uteinig gegercns beÈend; soms tref t men erond,er minder algenene
plantesoorten azn, zoals bier slanhe sle*telbloenz.

De bosvegetatie op groeiplaats varr populier

De

p'lantengemeenschappen

van Circaeo-Alnion en Ulmion

carpinifoliae behoren tot het verbond Alno-Padion. De meeste
bossen van kultuurvariëteiten van populier komen voor op
gronden, waarop bossen in principe rot dit vegetatietype behoren. Hiervan zal in het navolgende alleen het Alno-Padion besproken worden zoals dat in het centrum van Noord-Brabant
voorkornt.

De plantengemeenschappen van het Alno-Padion komen voor
op reiatief jonge voedseirijke gronden. De vegetatie van deze
bosgemeenschappen in Nederland is besqfrreven .door o.a. Doing

(1962),l,taas (t9:9) en Iíèthoff (Ig7r.
Bosplanten die geheel tot het Alno-Padion beperkt zijq zijn
dee'ls zeldzame sooften, zoals schaafstro, en voor een,a,nder deel
meer algemene sooÍten, zoals wijfjewaren en heksenkruid. Het
groots,te deel van het plantendek in het Alno-Padion wordt in
beslag genomen door bosplanten, die eveneens algemeen voorkomen in het tot dezelfde klasse behoren?e haagbéukenverbond
(Carpinion betuli), zoals bosanemoon,hazelaar, ktimop en schaduwgras.

De soorten breedbladige wespenorchis, drienerfmuur en speenkruid komen sveneens voor i,n bossen van beide verrbonden,
maar daartaast ook o,p open schaars begroeide voedselrijke natte
plaatsen. In de bossen van her Alno-Padion komen voorrs op
grote schaal een aantal planten voor, dis in bossen van het

Carpinion hoofdzakelijk voorkomen aan- de rand van het bos,
en wel voornarnelij'k aan de door wind en regen het meest be,invloede west- en noordwestzijde (SissingÈr 1971).Dit zijn lichten stikstofminnende bosplanten van mantelgemeenschappen
van de Vlierenorde (Sambucetalia) en Sleedoorn-orde (Prunecalia spinosae), zoals vlier, eenstijlige meidoorn, hop en veel soorten braam en nog verder naar buiten in de halfschaduw hoog
opsóietende ruigtkruiden van zoomgemeensclallpen van de
Bijvoetklasse.(Artemisietea vulgaris), zoals brandnetel, look zonder - look en zevenblad.e* van het Moerasspirea-verbond
(Filipendulion), zaals grote valeriaan en fluitekruid. Het qren
voedselrijke karakter van bossen van het Álno-Padion vrordt
hiermee duidelijk geïllustreerd.
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Uitgangspunt, voor een evaluatie
Aivorens zinvol ingegaan kan worden op de irwloed van kultuurvariëteiten van populier op de hierboven aangeduide soortensamenstelling van Alno-Padionbossen, moet eerst vastgesteld
worden, hoe vanuit een oogpuÍrt van natuufbehoud deze vegetaties beschouwd worden.

Als leidraad daarvoor nemen we de eeÍste twee doelstellingen,
d'ie het Staatsbosbeheer aanhoudt in de beheersplannen voor
natuurreservaten. Deze luiden:
1 Het in stand houden of zo nod,ig (her-) ontwikkelen van de
voor her reservaat kenmerkende milieu-omstandigheden.

2 Het in stand houden of ontwikkelen

van levensgemeenschappen die kenmerkend zijn voor de onder 1 bedoelde

mi lieu-omstand igheden.
Dit berekent, dat de bestaande verschillen in onder meer bodem-

samenstelling, waterhuishouding en

reliëf in icand gehouden

dit zinvol mogelijk is, worden versterkt en dat ernaar
wordt gestreefd de vegetatie een afspiegeling van deze ornstanen, als

digheden te laten zijn.

Hoe door middel van beheer, waarmee hoofdzakelijk processen
in de tijd worden gesruurd, ook de schakering van de vegetatie

in de ruimte in de gewenste richting kan worden beïnvloed,
wordt aangegeven door Van Leeuwen (1966). Situaties met een
gevariëerde ruimtelijke opbouw worden vaak gekenmerkt door
Een konstant milieu me, hleine, steeds aanuezige aerscbillen in de
abiotische omstandigheden is een aooru,aarde roor het 'ttoorkomen aan
harakterit

tie

ke b ospl anten.

een geringe veranderlijkheid in de tijd. Anderzijds leveren sterk
dynamische omstandigheden vaak een éénvormige ruimtelijke
struktuur op. Daarbij is het van belang te weten, dat een weinig
dynamische situatie steeds in een dynamische situatie zal veranderen, als er geen tegenwerkende krachten in het spel zijn.
Tegenwerkende krachten kunnen zijn:
- her in overmaat aanwezlg zrjn van de minst dynamische
komponent.
- de ligging van de minst dynamische komponent ten opzichte
van meest dynamische met het oog op de richting van een

min of meer konstant werkende vekror, zoals de zaÍaaÍtekracht, een water- of een overheersende windrichting.

-

de suksessie van levensgemeenschappen.

het beheer.

Dit

laatste punr is alleen van.toepassing als dit beheet aan nader re noemen speciale voorwaarden vold'oet. 'ilTesthoff (1977)
schrijft over de mens die op de bedoelde wijze beheert: ,,Er
schaltet sich selbsr in die naturràumliche Gliederung ein, er
passt sich der Bodenart, der Gel,zindeform und dem I7assedaufsystem an, und damit verstàrkt er das Geftige der Ókosysteme
viel mehr als er es verwischen,wiirde."
Hieruic volgt: ,,Uberall Verschiedenes tun, jedoch immer dasselbe", zodat het beheer in de tijd gezien zeer konstant blijft
en de dynamiek die door het beheer wordt uitgeoefend in overeenstemming is mer de dynamiek die eigen is aan het betreffen-

dit laatste betreft, kunnen levensgemeenschappen wel wat van elkaar verschillen. Vergelijk bijvoorbeeld

de ekosysteem. \Vat

de sterk dynarnische situatie van in opbouw verkerende duinen
met de hoge mate van rust in oude mec bos begroeide duinen.
Ook kunnen binnen een weinig veranderliik ekosysteem, zoals
een bos, tijdelijk dynamische ontwikkelings-fasen voorkomen,
zoals open plekken waar het bos zich verjongt.
De variatie van de ruimtelijke opbouw en daarbij behorende
soortenrijke levensgemeenschappen kunnen in stand gehouden
worden door beheer dat:
1 aangepast is aan de terreinomstandigheden,
2 de minimaal vereiste dynamiek veroorzaakt of toelaat en
3 bewerkstelligt dat deze mate van veranderlijkheid op een
passend niveau gefikseerd wordt.

Eigenschappen van de levensgemeenschap,,BOStt
en mogelijkheden voor het beheer
Bos is op de meeste plaatsen in Nederland het laatste stadium
van de suksessie en derhalve een levensgemeenschap, waatin de
krachten, die een toename van de dynamiek tegenwerken, groot
zijn. Odum (197I) noemt een aantal kenmerken van ,,rijpe"
stadia in de suksessie. Hieruit kunnen we afleiden welke die
tegenwerkende krachten zijn. In dergelijke ekosystemen is een
grote hoeveelheid organisch materiaal aanwezig, waarbinnen
vrijwel alle anorganische nutriënten (voedingsstoffen) opgeslagen zrjn. De rnineralenkringloop is vrijwel gesloten. De bodemfauna speelt hierbij een zeer belangrijke rol. De brutoproduktie
van het ekosysteem is laag ten opzichte van zijn biomassa, hetgeen een lange rr.rrn-overtijd inhoudt.
De verhouding tussen de bruto-produktie en de respiratie
(ademhaling) van de gemeenschap nadert tot één, zodat de
netto-produktie gering is. Door al deze processen is de dynarniek in een bos gering. Van de levende biomassa is slechts een
klein gedeelte ingeschakeld bij de produktie (fotosynthese) en
van de dode biomassa wordt steeds slechts een klein gedeelte
omgezet in minerale voedingsstoffen. Het overgrote deel van
de biomassa vervult een steun- en bufferfunktie.

\7elke rol kan de mens als beheerder in een zo ,,in zichzelÍ
gekeerde" gemeenschap nu spelen? In een nagenoeg natuurlijke
siruatie geen rol van betekenis. In alle andere gevallen kan hij
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of de rol van ontbrekende komponenten overnemen, of invloe-

van de begroeiing, de toegevoegde dynamiek kan nauwkeurig

goede

gedoseerd worden en door het wegnemen van een deel van de
produktie wordt een toename van de m.ate van veranderlijkheid
tegengegaan. De levensgemeenschap krijgt de kans zich op ka-

den die niet aan de levensgemeensahap eigen zijn,

in

banen leiden.

Dat d'it beheer ook uit een oogpunr van naruurbehoud dan
noodzakelijk is, toont het voorbeeld van N. Malmer (1976)
aan:

Een 36 ha groot gemengd loofbos in Zuid-Zweden werd in
1!18 aangewezen als narionaal park. Het sedert de Middeleeuwen gevoerde beheer, dat bestond uit het incidenteel hakken
van bomen en begrazing ,met paarden, werd niet voortgezet. De

totale biomassa nam sindsdien sterk toe en het kronendak is
thans zeer gesloten. De rijkdom in plantesoorten daalde in een
periode van bijna 50 jaar aanzienlijk. Er verdwenen 120 soorten€n van een groot aantal soorten nam het aantal eksemplaren
sterk af. Tegenover deze achteruitgang stond het verschijnen
van een rwintigtal nieuwe soorren.
Het is re verwachren dat na verloop van een lange tijd door
natuurlijke oorzaken (storm, ouderdom van bomen) weer een
meer_open rype bos zal ontstaan, dat het bos van 1!18 in plantenrijkdom kan evenaren.
Een gericht beheer had deze, waarsahiinlijk tijdelijke, veranderingen wellicthr kunnen vóorkomen.

Wijzen van eksploitatie van een ekosysteem
Vormen van eksploitarie kunnen ruwweg in twee kategorieën
verdeeld worden:

1

2

Methoden waarbij de wijze van oogsren in ,,naruurlijke"
vegetaties aangepasr wordt om de gewenste opbrengst te
verkrijgen (oogstmethode).
Medroden waarbij de nadruk valt op het proces van kulti-

veren (kultuurmethode).
De oogstmethoden in bossen omvatren het hakken van sponraan
opgeslagen bomen en struiken en het begrazen mer huisdieren.
Incidenteel hakken van bomen en sruiken heeft nauwelijks invloed op het bos. Ook de geregelde ekstensieve eksploitatie van
bijvoorbeeld Mittelwald kan leiden ror een bostype met een in
hoge mate natuudijk uiterlijk. Een vrij intensief hakhoutbeheer
leidt tot een vorm van hakhourrbos (Niederwald), dat als halfnaruurlijk te beschouwen is, omdat de soorrensamenstelling niet
wezenlijk, maar de formatie van de vegetarie wel, door hèt beheer wordt beïnvloed.
Volgens Rackham (1976) werd door deze eksploitatiemethoden

in

Engeland vanaf

hff prille begin van de Middeleeuwen, en

waarsóijnlijk al eerder, tot rond 1900 at het benodigde hout
geleverd. Hij laat zien, dat de bouwkunst uit die tijd volledig
ingespeeld was op maten van het op deze wijze beschikbaai
komende hou'r. Begrazing van bossen leidt onder bepaalde omstandigheden in ekologisch opzicht op overeenkomitige wijze
tot een heel skala van nagenoeg naruurlijke tot half-naruurlijke
begroeiingen (zre Londo 1977).
Eksploitatiemethoden, waarbij het kultiveren van een aanplant
vooropstaar, kunnen in hun effekten overeenkomen met de hierboven omschreven oogsrmethoden. Er zijn echter belangrijke
verschillen. Het uitgangspuÍlr van het natuurbeheer, dat de vegetatie een weerspiegeling moet zijn van de abiotische milieuomstandigheden, gaa(. al,thans voor de boomlaag niet op, omdat
de planten niet zelf hun groeiplaats kunnen uitkiezen (zie Londo 1977).
Het plancen van bomen brengt met zich mee het graven in de
bodem (plantgaten) en soms ook het uirvoeren van bodembewerkingen. Ook dit is een wezenlijk verschil mer de ,,oogsrmethoden", omdat nu de bodemopbouw gewijzigd kan worden.
Alleen beheer volgens de ,,oogsrmethode" kan aan alle drie de
in het voorafgaande genoemde principes van het naruurbeheer
voldoen. De technieken kunnen aangepast worden aan de aard

rakteriscieke wijze te ontplooien.
Beheer volgens de ,,kultuurmerhode" vraagt steeds, in enige
mate, om geschikt maken van de groeiplaats en onderdrukken

van de konkurrentie. Hierdoor wordt de

levensgemeenschap

steeds in een bepaalde richring gedwongen, namelijk die van
meer veranderlijkheid en/of afname van d,iversiteir van milieuomstandigheden.
Indien de aan ,,kul,tuurmerhoden" inherente nadelen zo klein
mogelijk worden gemaakt door een aan het terreinrype aangepaste soortenkeuze en het vermijden van bodemverstoring, kunnen de effekten van de kunsrmatige boomlaag op de struikenen kruidenbegroeiing evenwel beperkr blijven.

Populierenbossen en hun merites
De bomen in populieren ossen zijn in alle gevallen geplant en
deze dominerende leden van de levensgemeenschap vormen een
kunstmatig aspekr. Dit geldt rem€er, omdar het geen inheemse
soorten betreft. Populieren hebben de eigenschap, dat hun blad
snel verteert. Dar betekent dat in het begin van de vegetatieperiode veel anorganische nutriënten vrij beschikbaar zijn voor
de kruidenvegetatie.
Het gebruik van kunstmest in eerste jaren van de aanplant ver-

sterkt dit effekt. De kruidenbegroeiing en soms ook de sruiklaag reageren daarop srerk. Hoogopschietende ruigtkruiden van
zoomgemeenschappen van Artemisierea en Filipendul,ion gaan
domineren. Deze planten mer een hoge organische stofproduk-

tie leveren jaarlijks

eveneeÍrs een grote hoeveelheid snel verterend doocl plantenmateriaal. Zo,blijven de gehaltes anorganische nuriëntén in een kortdurende kringloop lange tijd sterk

fluktueren.

Ellenberg (1963) laar. aan de hand van onderzoerk van Grabherr
zien, dat de effekten van een verhoogde rnineralisatie, die als
neveneffekt van een calcium-, kalium- ên fosfaatbemesting optreedt, nog na rien jaar volop aanwezíg zijn in de vorm van verhoogde stikstofgehalten. Het eksper,i'ment werd door Grabherr
ui,tgevoerd in een bos, dat door hem als ,,Querco-Carpinerum
luzuletosum" werd ornsóreven.
Rondom populieren kan men op de plantspiegel soms een dichte begroeiing van brandnetel van bescheiden omvang zien.
Tussen de dichte begroeiingen van deze planten kan dan een
vegetatie aan:wezig zijn, waarin nauwelijks brandnetel voorkomt.
De bemesting op de plantspiegel, die dit merkwaardige vegetatiepatroon veroorzaakt heeft, kan dan al jaten geleden hebben
plaats gevonden; de meststoÍf.en zijn blijkbaar nog steeds in de

kringloop aanwezi'g.

Het planten van populieren heeft steeds op e-nige schaal een
verstoring van de bodem tot gevolg. In een aantal gevallen
wordt ook de bodem bij een aanplant van populieren diep beweíkt. Ten behoeve van een voor de teelt van popu,lieren geweÍrste waterhuishouding werden vaak,,rabatten" aangelegd.
Hierdoor vond niet alleen een bodembewerking, maar ook ont-

watering plaats. Ál deze bewerkingen en invloeden hebben tot
gevolg, dat konstanr aanwezige verschillen in het milieu op
mitkro-schaal vervangen worden door omstandigheden, die overal binnen dezelfde uitersten flu,krueren en daardoor een uniform
milieu tot gevolg hebben. Dit heeft tot gevolg dat juist de
meest karakteristieke boeplanten, die van een konstant milieu
met kleine, sieeds aanwezige, verschillen in de abiotische omstandigheden afhankelijk zijn, verdwijnen. In de oqderhavige
bosgemeenschappen zijn dat bijvoorbeeld eenbes, gele dovenetel
en vempreidbladig goudveil.
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Tegenover het verdwijnen of het sterk achteruitgaan van deze
en vele andere karakteristieke bosplanten sraat een roename van
algemene osplanten zoals klimop, bosanemoon, die ook in
bossen van het Carpinion beruli veel voorkomen, of een toename van ruigtkruiden.
Populierenbossen onderscheiden zich van bossen met inheemse
ter plaatse thuishorende boomsoorten door een geringere soortenrijkdom, het spaarzaam aanwezig zí1rr of zelfs geheel ontbreken van de meest karakteristieke ,,kieskeuri,ge" bosplanten en
de dominantie van ruigckruiden of algemene bosplanten. Het
domineren van algemene bosplanten komt overigens alleen voor
in populierenbossen, die aangelegd zijn op plaatsen waar aI
sinds lang bos gestaan heeft. Over populierenbossen op voorrnalige agrarische gronden zal verderop nog gesproken worden.

verschillen in vegetatie aangetoond nrssen ,,primary woodlands"
en ,,secondary woodlands". Tot de primary woodlands worden
al die bossen gerekend, die in hiscorische tijden kontinu met
bos begroeid zijn geweest. De oudste gqschreven gegevens van
individuele bossen starnmen in Engeland uit de 10e en lle
eeuw (zie Rackham, 1976).
Peterken noemt niet rninder dan 50 soorten planten, die vrijwel uitsluitend op de sinds lang met bos begroeide plaatsen
voorkomen. Hieronder bevinden zich ook veel voorkomende
soorten, zoals bijvoorbeeld bosanemoon. Peterken verklaart dit
verscl.rijnsel door een gering kolonisatievermogen van de bereffende soorten. Het lijkt ons echter, na de in het voorgaande
gegeven bescntouwingen, juister te stellen, dat niet zozeer dit
vermogen van de planren maar'de geschiktheid van het milieu
van doorslaggevende betekenis is. Peterken noem,t de boomsoorten van beide typen bossen niet, maar men mag aannemen,
dat het hier in de ,meeste gevallen om inheemse boornsoorten

g^

t.

in Nederland heeft aangetoond, dat bossen die zijn
in agrarisch gebruik geweest zijnde gronden nog geenszins volledig ontwikkelde bosplantengemeenschappen bevatten (Hendriks 1977). Blj het aanleggen van
Onderzoek

aangelegd na 1850 op

popul,ierenbossen op voorrnalige kultuurgronden mag men dan
ook geen spoedig ontstaan van soortenrijke levensgemeenschappen verwachten. Dit geldt temeer, omdat een voorgeschiedenis
als kulruudand voor een nieuw aan te leggen bos nu een heel
andere aard en mate van,menselij'ke beïnvloeding betekent dan
bij bebossing 50 of 100 jaar geleden.

in gebieden met Alno-Padionbossen ontvangen nu
vaak hoge kunstmestgiften, die niet zelden tot 400 kgN/ha/
jaar kunnen oplopen. Zou her uit een oogpunt van natuurbeheer gewenst zijn hier een bos met een hoge graad van natuurlijkheid tot ontwikkeling te laten komen, dan moet hec beheer
er op gericht worden de vootraad minerale nutriënten te veÍlagen. Deze zijn immers een bron van 'dynarniek, die in een
bosekosysteem niet past. Het beheer moet derhalve, zoals Van
Graslanden

Leeuwen (1913) het formuleert, een verandering tor stand
brengen, die een vermindering van de veranderlij,kheid beoogt;

derhalve vrijwel een ,,contradictio in terminis". Álleen een zeer
geleidelijrfte verschu,iving in de riChting van ,,mindef onfust"
biedt kans op sukses. I,n deze situatie is het planten van bomen
Eén e,an de karakteristiehe ,,kiesheuige" plhntesoorten: eenbes

Dieren vormen een komponenr van de levensgemeenschap in
populierenbossen, die rot nu toe onbesproken gebleven is.
Vooral de vogelbevolking van populierenbossen kan een zeer
karakteristieke samenstelling hebben. De dichte en gevarieerde
struiklaag en de hoge ruige kruidlaag in populieren ossen is
vooral aarurekkelijk voor bepaalde soorren zangvogels, zoals
nachtegaal, wielewaal, goudhaantje, sp_rinkhaanrierzanger en
zanglijster, en bovendien voor een soort als houtsnip. Al deze
soorten kunnen in hoge dichtheden in boskompleksen van populier voorkomen (R. Reijnen 1976, pers meded.).
Vervangbaarheid van volledig ontwikkeltle
bosgemeenschappen
Bossen behorende tot het verbond Alno-Padion komen voor op
plaatsen, die in bodernkundig opzicht als vrij homogene jonge
voedselrijke bodems beschouwd kunnen worden. Toch is ook
hier al een zekere mate van differentiatie in de bodemopbouw
aanwezig en is een grote hoeveelheid van de aanwezige voedingsstoffen in organische stoffen opges,lagen in de strooisellaag. De ieeftijd van deze zogenaamde ,,jonge" bodems moet
voor goed ontwikkelde bossen toch vrij aanzienlijk zijn.
In Lincolnshire (Engeland) heeft Peterken (1974) aanzienlijke

uit een oogpunt van natuurbeheer dan ook onjuist. Hierdoor
vindt een te snelle vedaging van het niveau van de dynamiek

plaats, zoals ten aanzien van de lichtintensiteit, de temperatuur,
de vochtigh,eid, terwijL in andere opzichten de verlaging van de
dynamiek hiermee geen gelijke tred kan houden of aelfs wordt
belemmerd, zoals op het gebied van de mineralenstroom en de
humusvorm.ing. Het is dan ook beter aan te sluiten op het gevoerde agrarische beheer zoals maaien en beweiden, zonder
evenwel te bemesten, opdat de hoevee$eid in de bodem aanwezige voedingsstoffen vermindert. \(anneer opslag van bomen
en suuiken plaatsvindt, kan men hierop een hakhoutbeheer toepassen dat geleidelijk in intensiteit afneemt. Zo ontstaat tenslotte een bos, waarin de beïnvloeding, door het beheer nog
slechts gering behoeft te zijn.

Populierenbossen in de lJsselmeerpoklers
bossen in de IJsselmeerpolders vormen een geheel op zichzelf staande groep. De bodem vorm,t een maagdelijk substraat,
die nog nauwelijks door de één of andere vorm van gebruik is
beïnvloed. Het droogvallen en de daaropvolgende fase van rietinzaai, ontwatering en landbouwvoorbouw vormden weliswaar
een fi'kse ingreep, maar het geheel moet toch als een evenwichtig, zij het zeer dynarnisch ekosysteem worden beschouwd. Onder deze omstand'igheden zijn de veel dynamiek veroorzakende
populieren zeker op hun plaats. Ze vormen als her ware een
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kunstmatige pioniervegetatie en een kunstmatig tot stand gebrachte situatie. Áls echter in de bodem tekenen van een zekere
rijping worden waargenomen, wordt het tijd de popu'lieren te
vervangen door bomen die een geringere dynamiek veroorzaken.
Het planten van bomen in deze vroege stadia van bosonrwikkeling kan nog weinig invloed hebben op het ekosysteem. Uitsluitend uit een oogpunr van natuurbeheer moet deze methode
toch in principe als onjuist qrorden aangemerkt, omdat de kans
op afwijkingen van wat de natuur hier tor stand zou brengen
steeds aanwezig is. Dit gevar wordt groter naarmare de ontwikkeling verder voortschrijdt. Voorbeelden van natuudijke
bosontwikkeling zijn in de lJsselrneerpolders slechts op geringe
schaal aanwezig. Het betrefr hier vrijwel uitsluitend wilgenstruwelen, meestal langs niet drooggevallen delen.

Samenvatting
Samenvattend kan over de ekologische betekenis van populierenbossen gesteld worden, dat populieren ossen die aangelegd
zijn op plaatsen waar steeds bos gestaan heeft in boranisch op-

zicht vaak nog van veel betekenis zijn. Het behoud van een
volledig onrwikkelde soortenrijke levensgemeenschap met veel
kieskeurige plantensoorten is evenwel op de lange duur niet
bij voortgezette populierenteelt. Populierenbossen op
voormalige kultuurgronden zijn in botanisch opzicht vrijwel
nooit van betekenis. In ornirhologisch opzicht kunnen het echter zeer belangrijke biotopen zijn. Populierenbossen op recenr
drooggevallen gronden kunnen in een onrwikkeling naar een
goed gestrukrureerde bosgemeenschap een interessante eerste
stap zijn, die echter door andere srappen gevolgd moet worden.
verzekerd
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KALENDER

Ifoutverkoop
Voordat tot velliog

of

dunning van

populieren- of wilgenbeplantingen
wordt overgegaan is het noodzakelijk
zich te oriënreren over de verkoopmogelijkheden en de prijs van het
hout. Verkoop op stam kan voordeliget ziin dan verkoop van geveld hout,
vooral als de velling door minder goed
geschoold personeel moet gebeuren.
Klachten over een te lang laten liggen
van het hout zijn te voorkomen door
bij de verkoop een darum af te spre-

ken waarop het hout geruimd moet
zltn.

Het is gewenst om mer verschillende
houthandelaren of met verbruikers die
het hout rechtstreeks van de telers ko-

pen kontakt op te nemen om ror een
zo hoog mogelijke prijs te komen.
Subsidieregelingen

De mogelijkheid bestaat een rijksbij-

bij het aanleggen van
beplantingen (Besluit bijdragen be-

drage te krijgen

bossingen/herbeplantingen). Om voor
deze bijdrage

in de aanleg- en eerste

onderhoudskosten in aanmerking te
komen moet de minimum-oppervlakte

van een voor de eerste keer aangelegde
beplanting t ha en van een herbebossing (bestaande uit één of meerdere
percelen) 0,5 ha bedragen. \Veg- en

grensbeplantingen komen eveneens
voor een bijdrage in aanmerking mits

onder bepaalde voorwaarden ook bijdragen worden toegekend in de onderhoudskosten zoals het opsnoeien. Voor
het verkrijgen van deze bijdragen bedraagt de minimum-bosoppervlakte 5
ha, ook als deze toebehoort aan meer-

deze

uit tenminste 200 bomen bestaan
waarbij het niet van belang is of het

dere, samenwerkende eigenaren. Indien het om beplantingen van bijzon-

een eerste aanleg of een herbeplanting
betreft. Voor een nieuwe bebossing en

dere landschappelijke betekenis gaat
kan dat minimum worden verlaagd

maksimaal

tot t ha. Meer informatie over deze
regeling kan men vinden in het november-nummer van,,Populier" 1976

7o van de door de direkteur van
het Staatsbosbeheer normaal geachte

bosbeheer (SBB). Ook voor deze rege-

voor grens- en wegbeplantingen

be-

draagt de subsidie maksirnaal 80

en bij een herbebossing

7o
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kosten. Vóórdat mer de aanleg van de
beplanting wordt begonnen moer men
bij het Staatsbosbeheer formulieren
aanvragen en wel bij de Hoofdingenieur-Direkteur van de Landinrichting

in de provincie waarin het perceel is
gelegen (voor adressen en telefoonnummers zie de ,,Kalender" in het november-nummer 1977).
De ,,Beschikking Bosbijdragen" is ook

(pag.64) of verkrijgen bij het

Staats-

ling moet men een aanvraagformulier
indienen

in die

bij het kantoor van het

SBB

provincie waarin her grootste

gedeelte van het bos is gelegen.

Voor het aanleggen van nieuwe bebossingen, die tenminste 2 à 3 ha
groot moeten zijn, stelt de Stichting
Industrie-Hout gratis éénjatigpopulietenplantsoen beschikbaar. Voorwaarde
is dat in een dichte plantafstand wordt

voor populierentelers van groot belang. Naast de jaarlijkse bijdrage in de
kosten van een planmatig beheer en

geplant (min. 400 st. per ha). Deze
subsidie wordt niet in mindering ge-

openstelling voor her publiek kunnen

ken subsidie. Inlichtingen zijn

bracht op de door het SBB te verstrekver-

