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Populier en wilg in Oostelijk Flevoland

/

J. Vis
S.B.B., Letystad

Inleiding
Door drooglegging van de vier IJsselrneerpolders verkreeg Nederland in veertig iaar trjd een landaanwinst van 165.000 ha
(rond 4 /6 van de totale landoppervlakte). De Zuiderzee werd

afgesloten om het omringende gebied te beschermen regen overstromingen; de aanleg van de polders was mede bedoeld om het
gebied rond het lJsselmeer te beveiligen. Het hoofddoel van de

aanleg van de IJsselmeerpolders was echrer her verkrijgen van
een grote oppervlakte goede kultuurgrond. Aanvankelijk was de
iandbouw dan ook de veruit belangrijkste bestemming van her
drooggelegde lJsselmeergebied.
Door de sterke bevolkingsgroei, de toename van de welvaarr en
de steeds gunstiger ligging van de polders ten opzichte van de

dichtbevolkte Randstad-Holland nam het grondgebruik voor
urbaan gebied en bos/natuurterrein in de jongste polders sterk
toe. Uit onderstaand staatie blijkt duidelijk, hoe de bestemming
van de grond in de verschiilende polders werd beïnvloed door
de geest der tijd.
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steeds is de landbouw de belangrijkste pijier van het bein de IJsselmeerpolders. Op de naar NTest-Europese maat-

- prima grond, goede verkaveling, gemiddelde bedrijfsgrootte rond 40 ha, sterk gemechaniseerd worden topopbrengsten gehaald en is een rarionele bedrijfsvoering mogelijk.
staven ideale bedrijven

De funktie van het bos in Flevolanrl
De bossen, beplantingen en naruurcerreinen in Flevoland bestaan uit vele grotere en kleinere objekten. Zij liggen verspreid
over het gehele gebied met koncenrraties langs de randmeren
en rondom de woonkernen. Het bos dienr zo snel mogeiijk een
aantal funkties te vervulien:
In de vlakke polder is het bos in al zijn verschillende verschijningsvormen het,belangrijkste landschapsbepalende elemenr.
Het verfraait het landschap en het verkleint de dimensies van
het onafzienbare kultuurland. Het geleidt het verkeer en biedr
bewoners, rekreanten en weggebruikers beschutting tegen de
vrijwel altijd aanwezige polderwind. Sinds het midden der zestiger jaren is het belang van de rekrearieve funktie van her bos
in Nederland enorm toegenomen. De toen reeds bestaande bossen in Oostelijk Flevoland werden omstreeks die tijd heringericht voor rekreatief gebruik.
Voor de nadien aangelegde bossen was de rekreatie tot voor kort
de belangrijkste doelstelling en vaak het enige morief om op de

desbetreffende plaats bos aan te leggen. De bezoekerscijfers in
de oudste bossen van Oostelijk Flevoland (1500 ha groot) zijn

biiv. jaarlijks ca. 100.000 dagrekreanten en 30.000 verblijfs-

rekreanten.
Ten gevolge van de geringe produktiekapaciteit van de Nederlandse bosgronden en de sterke versnippering van het bosbezit
is de ekonomische situatie van de Nederiandse bosbouw nog
aanzienlijk slechter, dan die in de overige E.E.G.-landen op her
vaste land van Europa. Bosbouw in Nederland is een verliesgevende zaak.
De enige hoop op een min of meer rendabele boseksploitatie in
dit land is gevestigd op de IJsselmeerpolders. Hier zijn de bosgronden in het algemeen van (zeer) goede kwaliteir, er is ruim
voldoende bodemvocht beschi]<baar voor een juiste vochtvoorziening van de meeste ,houtsoorten en de omvang, koncentratie
en eigendomstoestand van de boskompleksen maken een rarionele bedrijfsvoering mogelijk.
Tenslotte vormen de bossen in Flevoland een goed milieu voor

de íauna. Dankzij de voedselrijkdom, de dichte dekking en de
bctrekkelijke rust is de wildstand voor Nederlandse begrippen
urizonderlijk hoog.

)-jarige (recellt opgernoeide) 'Oxfortl' m.et op de uoorgrond. 'Groot
HoeÍblatl.'.
Door d.e goede aoed.ingrrocstdnd, aat tle bod.em ontstdat een dicbte ondarbegroeiing u'at eeil. goed biotoop .t,oor d.e lat.na uormt.
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De funktie van populier en wilg in Flevoland
Flevoland wordt gekenmerkt door een zeer snelle ontwikkeling.
\Tandelend door dorp of bos kan men zich nauwelijks realiseren
dat het gebied nog maar 20 jaar droog ligt. In zo'n dynamisch
gebied is het belangrijk, dat het bos zijn veelzijdige funktie zo
spoedig mogelijk vervult. De eerste voorwaarde hiervoor is, dat
het bos horizontaal en vertikaal snel gestalte krijgt. De afzonderlijke boskompleksen worden in korte tijd aangelegd (per
kompleks van 800-1000 ha gemiddeld binnen víjf jaar) en zij
moeten in slechts weinig meer tijd als bos herkenbaar en bruikbaar zijn. Hiermee wordt duidelijk dat het bos voor een belangrijk deel uit snelgroeiende pionierhoutsoorten moet bestaan.
Populier en wilg met hun buitengewoon gunstige groeieigenschappen en uitgesproken .pionierkarakter vormen dan ook bijna
de helft van het bos in Flevoland. Beide houtsoorten worden
beschouwd als tijdelijk bos, een pioniergeneratie, die door houtsoorten met een meer blijvend karakter wordt opgevolgd.
Voor de eerste geneÍatie bos in Fievoland zijn beide houtsoorten
buitengewoon geschikt gebleken. Op vrijwel alle beschikbare
bosgronden in de beide polders vertooen zij een zeer snelle
jeugdgroei. Binnen 5 jaar kttjgt het jonge bos door zijn populieren en wilgen al duidelijk gestalte en reeds I0 jaar na de bosaanleg kan het eerste hout worden geoogst. De aanleg is relatief
goedkoop en de teelt is eenvoudig en arbeidsekstensief, hetgeen
bij de grote jaarlijkse oppervlakte bosaanleg en bosverzorging
in Flevoland niet te onderschatten pluspunten zijn. De korte
omloop biedt de mogelijkheid om reeds 20 jaar na aanleg een
begin te maken met een leeftijdskiassenopbouw. Hoewel zij binnen enkele jaren worden aangelegd is in elk boskompleks door
her hoge aandeel popuiier en wilg een leeftijdiklassenverdeling
als he1 ware ingebouwd.

Ervaringen met ile teelt van populier en wilg
in Oostelijk Flevoland
Algemeen
Deze teeltervaringen blijven beperkt tot het beheersgebied van
het Staatsbosbcheer. Dit, in de oost-helft van de polder gelegen,
gebied omvat ruim 3000 ha, waarvan ca. 2300 ha bos en 700 ha
overige terreinen. De verschillende boskompleksen zijn 5 tot 20
jaar oud. Over het gdhele beheersgebied is de'bossamenstelling
als volgt:

-

1040 ha populier en wilg (45 %)
660 ha overig loofhout (29 %)
(26 %)
600 ha naaldhout

Het aixlepen

un 16-jarige'Robaods' bi;j d,e tweed.e

d.unning.

De omaang, honcen rarie em eigend,onzstoestand, ldn de bossen in de Fletopolders geaen enige boop op een min of meer rendabele ehsploitatie.

Van de oppervlakte populier en wilg vak 30 7o in de leeftijdsklasse 0-10 jaar en 707o ln de leeftijdsklasse 1O-20 jaar. Bij
een leeftijdsklassenverdeling in perioden van 5 jaar, die beter
past bij de korte omloop van deze houtsootten, is de leeftijdsklassenverdeling als volgt:

0- 5 jaar

jaar
- I0-I5 jaar
- 15-20 jaar
5-70

ha
ha
ha
4I9 ha
83

227
308

I

o/o

22 %

30%
40 %

Het merendeel van de popuiieren- en wilgenopstanden bestaan

uit één kloon per opstand; na 1964 werd in toenemeode mate
overgegaan op klonenmenging binnen de opstand ter wille van
een betere risikospreiding. Bij herbebossingen van populier met
populier werd vrijwel uitsluircnd klonenmenging toegep-ast.
Het huidige klonenbestand bestaat uit:
55 %
- 'Robusta'en 'Heidemij'
'Flevo'
'Dorskamp'
en
5%
'Keppels Glorie' en overige Aigeirosklonen I0 %
- 'Gelrica',
- 'Geneva', 'Oxford', 'Androscoggin', 'Rochester' l, %
15 %
- klonenmengingen

De wilgeklonen bestaan uitsluitend uit de kloon 'Liempde'.
Doel uan d'e teeb
Het bedrijfsdoel van de populieren-wilgenopstanden is de teelt
van middelzw^at tot zliraat zaag;hout met een omloop van2545
jaar.

De omloop is verdeeld in perioden van 5 jaar. Voor het gehele
bedrijf (1037 ha populier en wilg) wotdt gestreefd naar een
regelmatige verdeling van de te kappen oppervlakte per omloopperiode. De keuze van de omloop per opstand wordt bepaald door de onrwikkeling daarvan. In de opstandsbehandeling
(dunning en snoei) is geen onderscheid per omloop; lang voor
her 25e groeljaar zrjn alle noodzakelijke verzorgingsmaatregelen
uitgevoerd.
De eindopstand heeft na het 17e iaar (laatste dunning en snoei)
slechts rwee taken: Groeien en gezond blijven.

Eruailngen me, d,e ïeelt
In de 20 jaar, waarin in het oostelijk deel van Oostelijk Flevoland populieren en wilgen zijn geteeld, werden in het kort onderstaande ervaringen op,gedaan. Nadrukkelijk wordt vermeld,
dat deze ervaringen alleen geldig zijn voor het oostelijk gebied
en, gezien de grote bodemverschillen tussen het bos in oost- en
westhelft van de polder, niet gelden voor geheel Flevoland.
Nochtans zijn het voor hen, die andere beheersgebieden bezoeken voor de populieren- en wilgenteelt wetenswaardige feiten.
Zlj worden hieronder kort opgesomd en daarna per pr.rnt nader
uitgewerkt.

1 Populier en wilg zíjn zeer gesahikt als pionierhoutsoorten.
In tegenstelling tot alle andere gebruikte houtsoorten vertonen
zij direkt na de aanleg op nieuwe bosgrond een goede jeugdgroei. Dit wordt gevolgd door een regeknatige ontwikkeling in
de eerste twee decennia van de omloop, voor zover de verschillende klonen niet door ziekten of aantastingen in hun ontwikkeling worden belemmerd.
Het pionierkarakter van populier en wilg kan in Flevoland goed
worden beoordeeld. Het bos wordt op maagdelijke grond, na
slechts enkele jaren landbouwvoorbouw, op een volkomen onbeschutte plaats aangelegd. Populier, wilg en els vertonen in het
algemeen direkt na de aanleg een goede groei, terwijl alle andere loofhoutsoorten en het naaldhout pas na 2 tot 5 jaren goed
aan de groei gaan.
Een ander voorbeeld van het pionierkarakter is het feit, dat op
alle gronden de bodemvorming onder populier en wilg snel op
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gang komt. Voorts ontstaat op uitgesproken natte gronden onder populier en wilg met els in zeer korte tijd een goede natuurlijke waterhuishouding, die onderhoud aan de detailontwatering
overbodig maakt. Hoewel de groeiprestaties van populier en

wilg in dit vochtige beheersgebied wat tegenvallen, is de groei
en opstandsonrwikkeling in het algemeen ook na de jeugdftse
zeer regelmatig.

geliiking de dunningsopbrengsren van 'Robusta' en 'Heidemij'
op verschillende gronden.
Leeftijd 12

jr. LeefttjdlT jr.

- lichtezandgrond 13 Tolutum 33 mB per ha 47 ms perha
- middel zandgrond 3-5 Vo lutum 37 rrrs per ha 59 m8 per ha
- bestezandgrond 5-SVolutum 55 ma per ha 72 m3 petha
- zavelgrond 8-25 Vo lutum 42msperha nog onbekend
4 Alle populieren en wilgen, zowel binnen als b'r.riten het bos,

hellen enigermate in oostelijke richting ten gevolge van de heersende westenwind. De stamvorm is ekscentrisch en de teelt van
fineerhout is derhalve onmogelijk.
De invloed van de vrijwel permanent aanwezige winddruk is
aan de stand van de bomen merkbaar. Alle populieren en wilgen in bosverband en in beplantingen buiten het bos hellen
enigermate in oostelijke richting; bij de meeste klonen nauwe-

lijks zichóaar,' ij 'Dorskamp' en 'Flevo' overduidelijk.
Naarmate de opstand ouder wordt treedt bij alle klonen een
duidelijk eksentrische stamvor,rn op; het verschil

in

diameter

overkruis gemeten op borsthoogte bedraagt bij bomen van 15
jaar en ouder 2 tot 3 cm.
De zware stormen van 1972, 1913 en L976, die aan het Nederlandse bos grote schade toebrachten, hebben ook dit beheersge5ied niet onberoerd gelaten. De schade aan populier en wilg
viel erg mee; in het gehele beheersgebied werd niet meer dan
rond 400 mB gestreken, merendeels nog van opstanden, die voor
spoedige herbebossing in aanmerking kwamen.

Het tuirrijden aan het soriiment na eefire àunnfu.g

2 Populier en wilg zijn uitgesproken lichthoutsoorten. De aanwas per individuele boom is voor een belangrijk deel afhankelijk van de standruimte. Tijdig en sterk dunnen is van groot
belang voor een blijvende goede groei.

De uitgesproken lichtbehoefte van populier kan met het volgende voorbeeid worden aangetoond. Van de klonen 'Robusta'

en 'Heidemij' is op vergelijkbare gronden de inhoud van de gemiddelde boom:

Leeftijd 12

jaar

Leeftijd 17

plant-

jaar

plant-

inhoud

afstand

per boom

afstand per boom

4x4m
5x5m

0,142 ms

4x 8m 0,4L7mg

0,172 m:t

5

x

10

m

inhoud

0,518 mg

Leeftijd

plant-

l)

jaar

inhoud

afstand per boom
8x 8m 0,543m3
10 x 10 m 0,572 m:t

De inhoud van de randbomen is gemiddeld 15 7a hoger dan die
van de bomen in de opstand.

3

Popuiier en wiig zijn, mits aan bepaalde minima wordt voldaan, tamelijk bodemvaag. Van aile loofhoutsoorten is het groeiverschil ftlssen opstanden van dezelfde houtsoort op zand of op
zavel/kleí het kleinst bij populier en wilg.

Mits voldoende bodemvochr en een minimum van 3 %o luatm
in de doorwortelde zone aanwezig is, groeien populier en wilg
ook op de lichte zandgronden goed. De groeiverschillen van
populier en wilg zijn op de verschillende bodemrypen binnen
de grondsoort zand aanzienlijk groter, dan die tussen zand en
zavel/klei. De topopbrengsten worden zowel bij de eerste als bij
de rweede dunning op de beste zandgronden behaald. Ter ver-

5 Een der grote voordelen van de populieren- en wilgenteelt,
namelijk de vegetatieve verrneerdering, is tevens een der grote
nadelen geb,leken. De voordelen van klonale teelt zijn uiteraard
duidelijk: Een opstand, bestaande uit een kloon levert een homogeen produkt, kan in een relatief wijd velband worden geplant zonder de selektiemogelijkheden onaanvaardbaar te beperken en maakt een min of meer schematische verzorging in de
praktijk uitvoerbaar. De opstandsonrwikkeling is, afgezien van
katastrofale invloeden van buitenaf, redelijk voorspelbaar (van
belang voor de bedrijfsvoering en met name voor de planning
hiervan). De selektie op groeieigenschappen en ziekteresistentie
kan, gezien de genetische uniformiteit, met een redelijke mate
van zekerheid al bij de klonenkeuze worden bepaald.
Het is mede aan de mogelijkheid vao vegetatieve vermeerdering
te danken, dat de veredeling van populier en wilg in Nederland
en Beigië tot sprekende resultaten heeft geieid. In Nederland
hebben Koster en Van der Meiden, gesteund door pionierarbeid
van Houtzagers, baanbrekend en internationaal belangrijk werk
verricht voor de veredeling van populier en wilg.
In dit beheersgebied is gebleken, dat de ziekteresistentie, resp.
ziektegevoeligheid van de verschillende klonen de meest bepalende faktor is voor het al dan niet welslagen van de teelt.
In het midden van de zestiger jaren werden de toen 5 tot 10
jaar oude opstanden getroffen door Marssonina en roest. 'Marilandica','Serotina', 'Serotina eÍecta' en in mindere mate 'Gelrica'
en 'Kep,pels Glorie' bleken zo gevoelig te zijn voor deze ziekten, dat een voortgang van de teelt onmogelijk was en veruit de
meeste opstanden van deze klonen vroegtijdig moesten worden
geveld.

Hoezeer de ontwikkeling van deze klonen is beïnvloed door de
bladziekten blijkt uit het feit, dat de gemiddelde houtmassa per
ha van deze ,,noodslachtingen" lager was dan de gemiddelde
dunningsmassa (dus van de helft van het stamtal bij eindkap)
van de overige klonen op dezelfde leeftijd.
Het verschii in gevoeligheid voor insektenplagen is een ander
voorbeeld, zoals de mate, waarin de verschillende kionen aangetast worden door de rups van de sadjnvlinder. Alle Aigeiros-
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klonen werden Íond het I2e groeíjaar in meerdere of mindere
mate aangetast door dit insekt. De zwarte balsems en de balsemklonen zijn niet of nauwelijks gevoelig voor deze aantasting. In
juni 1969 toen in het Reve-Abibertbos om verschillende redenen
het insekt niet werd bestreden stonden de zwarte balsems als
groene eilanden in de zee van kaalgevreten Aigeirosklonen.

6

De plantsoenkwaliteit en de aard van het plantmateriaal zijn
zeer belangrijke faktoren voor de aanslag en ontwikkeling van
de opstand. Ook ij gebruik van goed plantsoen en ondanks inboeten blijkt van het oorspronkelijk geplante aaqtal bomen vóór
de eerste dunning gemiddeld 8-I0 % door natuurlijke oorzaken
te zijn verdwenen.
Afgezien van de eigenschappen van de kloon zijn de aard en de
kwaliteit van het plantsoen van glote betekenis voor het welslagen van de opstand. Populier en wilg kunnen zowel als beworteld stek als onbeworteld langstek of poot worden geplant.
Het wortelstelsel van de jonge ,boom wordr na het planten merendeels opnieuw gevormd uit adventiefknoppen, bij voorkeur
in het physisch beste worteimilieu, de bovenste 20 cm.In theorie
moet langstek dus dezelfde resultaten opleveren als beworteld
stek. Bij aankoop, vervoer en planten is het bovendien aanzienlijk goedkoper. In de enkeie opstanden, waar afwisselend be-

worteld stek- en langstekrijen zijn geplant, blijven de laatste
duideiijk achter in groei. Het uiwalpercentage is bovendien beduidend hoger in de langstekrijen dan in de rijen met beworteld
plantsoen.

Bij

herbebossing bleek, dat het welslagen van de jonge populierenopstand vooÍ een groot deel afhangt van de herkomst en
de kwaliteit van het plantmateriaal. De vroege herbebossingen,

uitgevoerd met kwaliteitsplantsoen, dat in de polder werd geteeld, zijn bijna alle geslaagd. De latere herbebossingen, gevoerd

met van elders aangekocht plantsoen, ook al zag dit er op het
oog goed uit, bleken veel moeilijker en slechts na herhaald inboeten aan de gang te krijgen.

7

Op de lichtere gronden is het gebruik van els als vulhout

en de jeugdgroei zljn hier aanzienlijk beter, dan op plaatsen,
waar hergroei van de els te wensen over laat.

8

Verjonging van populier met populier wordt snel moeilijker,
naarmate de te verjongen opstand ouder is.
Verjonging van populier met populier is niet alleen in Oostelijk

in Nederland moeilijk

gebleken.
de

Met uitzondering van de zeer vroege herbebossingen is

jeugdgroei van de rweede generatie traag en het uitvalpercentage opvallend veel hoger dan'bij de eerste generarie. In dit beheersgebied is dit deels terug te voeren op de hiervoor beschreven hoedanigheid van het plantmareriaal en de mare, waarin de
els terugkomt. De verstoring van de natuudijke warerhuishou-

ding, het optreden van een zware onkruidmat en zÊer waar
schijnlijk de snelle afbnak van de pas gwormde humus in de
t"ovenste lagen (hèr wortelmilieu voor de tweede generatie) zijn
mede-oorzaken van de zoveel minder goede jeugdgroei. Het is
overigens opmerkelijk, dar de uitgesproken pioniefhoutsoorten
populier, wilg en berk ;bij herbebossingen in het algemeen veel
moeilijker van de grond te krijgen zijn, dan de overige hiervoor
gebruikte loof- en naaldhoutsoorten.
Teneinde de teeltrisiko's te verkleinen werd bij de herbebossingen steeds klonenmenging roegepast.

per ha hangt af van:

Veruit de meeste populieren- en wilgenopstanden in dit beheersgebied zijn in een dicht planwerband van 4 x 4 m,5 x 5 m of
5 x 6 m / 6 x 6 m geplant. Dunning is derhalve noodzakelijk.
De eerste dunning vindt plaats rond het 72e gtoeijaar, de tweede rond het 17e groeijaar. De eerder genoemde faktoren, die
van invloed zijn op de dunningsopbrengst, worden met enkele
cijfers verduidelijkt.

Voor wat betreft de invloed van het bodemtype wordt verwezen
naar het voorbeeld onder 3.

De groeiverschillen per kloon komen niet alleen in de dunningsmassa per ha, doó ook in het tijdstip van dunning tot
uitdrukking. Van opstanden, geplant op 4 x 4 m was de gemiddelde dunningsopbrengst per ha:

-'Robusta' en'Heidemij'
-'Geneva','Oxford','Androscoggin'

-

Dorskamp'en 'Flevo'
'Gelrica'

wilg

leeftijd 12
leeftijd 17
leeftijd 10
leeftijd 15
leeftijd 11
leeftijd 12
leeftijd 13

jr. 37 mg
jr. 56 ms
jr. 4I mg
jr. 70 mB
jr. 46 6t
jr. 28 m8
jr. 40 6a

De invloed van het plantverband komt tot uitdrukking in

de

volgende cijfers, die betrekking hebben op de klonen 'Robusta',
'Heidemij'en 'Geneva', waarbij het dunningstijdstip en de groeiplaats per kloon tussen de twee planwerbanden geheel vergelijk-

baat zljn.
- plantverband 4.x 4 m:
eerste dunning

36

m3, tweede dunning 57 ma per ha

dunning29

m3, tweede dunning 48 mB per ha

-planwerband5x5m:
eerste

van grote betekenis voor een goede jeugdgroei.
In populier en wilg op zand werd els als vulhout gebruikt.
\Vaar dit niet gebeurde bleef de jeugdgroei sterk achter bij de
wel met els doorgeplante opstandsgedeelten. Bij herbebossingen
in een vroeg stadium is de els nog voldoende vitaal om voor de
tweede generatie als vulhout te dienen. Het aanslagpetcentage

Flevoland, doch ook elders

9 De dunningsopbrengst
- het bodemtype;
- de kloon;
- het plantverband.

10

De gemiddelde jaadijkse aaflwas hangt sterk af van de
Zij kulmineert russen 15-20 gtoeijaren, daalt nadien

Ieeftijd.

enigszins en blijft naar verwachting (d.w.z. gerelateerd aan de
opbrengsttabel) konstant bij de verschillende ornlooptijden.
De gemiddelde jaariijkse aanwas van populier en wilg is in dit
beheersgebied lager dan algemeen werd verwacht. In de meesre
opbrengstberekeningen van populier en wilg wordt uitgegaan

van een groeijaaraan:was van 12-15 m3 bij een 25-30 jafige
omloop. Op grond van de thans besóikbare groeicijfers wordt
niet meer dan een gem. jaadijkse aanwas yan ca. 7-9 nf bij
populier en wilg in Oostelijk Flevoland verwacht. De verschillen tussen theorie en praktijk zijn voor een deel rerug re voeren
op een tegenvallende groei.Daanaast zijn-er echter ook duide-

lijk verschillen in berekening: Theoretische berekeningen gaan
uit van het geplante aantal bomen per ha, terwijl in de praktijk

niet meer dan ca. 90 %a van het oorspronkelijke stamral de eerste dunning haalt.
Voorts werkt de praktijk met werkhoutvolumes, rcrwijl bij de
meeste theoretische beschouwingen spilhoutvolumes worden iberekend. Aan dit laatste bezwaar komt de Nederlandse opbrengsttabel van populier van Faber en Tiemens tegemoet; ook
in andere opzichten is dit een voor de praktijk zeer bruikbare
opbrengsttabel. Ter vergelijking dienen de onderstaande cijfers
voor de gem. jaarlijkse aanwas werkhout voor:

-

'Robusta'

en'Heidemij'

leeftijd t2
leeftijd 17
leeftijd
10
-'Oxford','Geneva','Androscoggin'
leeftijd 15
leeftijd 11
- 'Dorskarnp'en 'Flevo'

jr. 6 m8,
jr. 9 mB
jr. 7,5 ms,
jt. 12

jr.

r-n8

8,5 mB

4i
Tot slot van het gedeelte over de teeltervaringen volgt hieronder een overzicht van de meesr gebruikte klonen mer hun in
het oostelijk deel van Oostelijk Flevoland waargenomen eigenschappen.
' Ro

-

Gevoeiig voor satijnvlinder. Goed herstellingsvermogen na

aantasting door ziekten en plagen.

-

Geen aanwijzingen, dat de teeltrisiko's
zullen nemen.

-

Goede aanslag

bij

in de toekomst

toe

herbebossing.

'Dorckarnp' en'Fleao'
- Zeet goede groei. Slechte sramvorm en scheve stand (al in
een vroeg stadium). Brede losse kronen. Veinig zware takken.

Neiging tot vorken.
- Zeer gevoelig voor wind. Kunnen zntaar aangetast worden
door satijnvlinder. Slecht herstel na late dunning.
Geen aanwijzingen dar de ontwikkeling na 15 jaar achteruit

-

zal

bij

herbebossing. Zeer gevoelig voor glas-

(- 'Tail,if d,e Cbampagnd)
Matige groei. Zeer matige stamvorm. 'Gelrica' vormt bijna
altijd vorstscheuren. Vrij brede kronen. 'Gelrica' met zware tak'Gelrica' en'Keppels Glorie'

-

ken. Neiging tor vorken.
Zeer gevoelig voor bladziekten. Kunnen mtaat aangetast worden door satijnvlinder. Door vorstgevoeligheid van'Gelrica' in

-

de jeugd worden zware vorstlijsten gevormd, die het onderste
stamgedeelte waardeloos maken. Matig herstellingsvermogen.

Gezien matige groei en geringe bedrijfszekerheid korte om-

loop.

'Oxf ord/, 'Geneud
Goede tot zeer goede jeugdgroei. Redelijke stamvorm (aanvankelijk zeer matig, wordt steeds beter, naarmate de bomen
ouder worden). \7el duidelijk ekscentrische stammen.
- Sterke neiging tot vorken.
- I7einig gevoelig voor ziekten en plagen.

-

- Bij 'Oxford' geen aanwijzingen, dat de onrwikkeling

na

15

jaar achteruit gaat, hoewel van de balsem- en zwarte balsem-

klonen 'Oxford' de minste groeiprestaties levert.
- Bij 'Geneva' algemeen duidelijke aanwijzingen van achteruitgaan in groei na 15 jaar - schorsbrand, taksterfte en stagnerende groei.

-

Matige aanslag

bij

herbebossing, vooral 'Geneva' heeft veel

uitval.
'

And.r

-

o s

co g

den plaatselijk begin watermerkziekte.
- Gezien ernstige aantasting van oudere wilgen op het strand

in de Noordoostpolder door water-

merkziekte weinig toekomstverwachting voor wilg. Omloop niet
meer dan 20-25 jaar

Houtafzet en houtoogst

In de oudste bossen van Oostelijk Flevoland wordt vanaf 1970
(12 jaar na de eerste aanleg) regelmatig rond 4900 mB hout
geoogst uit de populieren- en wilgenopstanden. In de periode
1970 tot 1974 betrof dit uitsluitend hout uit eerste dunningen
(diameterklasse: 19-23), dat als 2 m papierhoutsortiment werd
afgezet. De vraag naar papierhout van populier en wilg was in
die jaren gering en de prijs dienovereenkomstig laag, gemiddeld
J 2,50 per ms op stam.
In 1974 trok de gehele Europese rondhoutmarkt en vooral de
papierhoutmarkt sterk aan en de prijs op stam steeg tot het
tienvoudige, nl. f 25,- per m3 op stam.
Sindsdien steeg de prijs op stam jaarlijks met gemiddeld Í 2,50

per m3.

gaan.

- Redelijke aanslag
vlinder.

-

Smal fastigiate kronen. Zware takken. Neiging tot vorken.

Tot 20 jaar weinig gevoelig voor ziekten; in oudere opstan-

langs het Veluwemeer en

bus la' en.' H ei.d.emij'

Zeer bedrijfszekere klonen. Goede en zeer regelmatige groei.
Goede ('Heidemij') tot zeer goede stamvorm ('Robusta'). Smallg fastigiate kronen, weinig zware takken. Neiging tot vorken.

-

-

ghl,'

Ro ch

es ley'

Zeer goede jeugdgroei. Goede stamvorm, ronde, volhoutige

onderste stamgedeelten. Brede kronen met bijna horizontale takstand. In de jeugd zware takken. Neiging tot vorken.
- Opvallend regelmatige groei, waardoot zeer homogene opstanden.

NTeinig gevoelig
-'Rochester'

voor ziekten en plagen. Op zware grond bij
kans op wortelrot en qindworp.

-

Geen aanwijzing dat de ontwikkeling na 15 jaar achteruit

-

Moeilijk goed Dlantsoen van

gaat.

Matige aanslag bij herbebossing.
deze klonen te krijgen.

I{tilg ( eigen selekties)

Goede jeugdgroei en tot 20 jaar regelmatige ontwikkeling.
Matige tot slechte stamvorm; veel sabelvoeten, sterk ekscen-

-

trische stammen.

l9l4/i975 kwam ook hout vrij uit tweede dunningen
met een gemiddelde d.kI. 27-3I. Dit hout werd niet meer uitsluitend als papierhout afgezct; een deel van de onderste stamgedeelten, in lengten van 2,40 m tot een top van 18 cm @,
vond zijn weg naar industriezagerijen, waar kist- en pallethout
uit de stamstukken werd gezaagd. De prijs voor dit industriezaaghout ligt gemiddeld rond 8 /o hoger dan dat voor papierhout. Tot ca. 1980 heeft het hout uit onze opstanden nog te
geringe afmetingen om het als middelzwaar tot zsraar zaaghout
af te zetten, v/aarvoor thans 80-100 /o hogere prijzen dan voor
industriehout worden betaald. Voor de toekomst ligt hier echter
voor ons goed gesnoeide hout een aantrekkelijke markt en de
teelt wordt dan ook gericht op het verkrijgen van middelzwaar
tot 6raat zaaghout.
Yanaf

De ruim 1000 ha oopulier en wilg in dit beheersgebied leveren
in het decennium 1970-1980 gemiddeld rcnd 4400 m3 per jaar
aan dunningshout (d.kl. T9-23 en d.kl. 27-31) en gemiddeld
rond 500 mB per jaar uit (voortijdige) vellingen (d.kl.19--23).
Voor de periode 1980 tot 2015 wo:dt een gemiddelde jaarlijkse
oogstverwachting geraamd op 4500 m3, waarvan 45 /o zaaghout (d.kl. 35-55) en 55 7o industriehout (d.kl. 19-35). De
gemiddelde opbrengst per ha van alle klonen en plantverbanden
wordt geraamd op 200 m3 bij een gemiddeld 35-jaÁge omloop.
De Fleaopold.ers leaeren een niet onaanzienlijk d.eel aan
prcd*htie.

d.e

papierboat-

44

De houtoogstmethodiek is afhankelijk van de zvíaaÍte van het
hout. In eerste dunningen en voortiidige vellingen (d.kl. L9-23)
wordt het hout geveld, gesnoeid, in 2 m sortiment gekort en

gestapeld bij de stob (motorzaagarbeid) en vervolgens uitgereden en langs de berijdbare weg hoog opgestapeld met behulp
van een forwarder.
In tweede dunningen (d.kl. 27-3I) is het hout te zlvaat om mer
de hand bij de stob te worden gestapeld. Na vellen en snoeien
wordt het hout als langhout uit de opstand gesleept naar de
berijdbare bosweg en aldaar gekort, waarbij alleen het 2 m sortiment met de hand op kleine stapels wordt gezer. In dit geval
is aanzienlijk meer bergruimte nodig en kost het laden van de
vrachtauto meer tijd, dan bij de sortimentenmethode, maar de
physieke inspanning van de motorzaagbedieningsman blijft aanvaardbaar. De oogstkosten van de methode: Vellen, snoeien
langhout en korten op de bosweg zljn zoveel lager dan de sortimentenmethode voor hetzelfde hout, dat de meerkosten van
het laden en het opknappen van het bospad worden gekompenseerd. Aangezien het hout naar de fabriek wordt vervoerd met

Verzekering van bossen tegen brandschade

aan waarde ingeboet.
Bovendien zijn de kosren, verbonden aan het opruimen van het
getroffen gebied en de - wettelijk verplichte - herinplant, hoog
en zal het daatna nog tientallen jaren duren voor de opstand
weer zijn oorspronkelijke waarde heeft bereikt
Het sluiten van een bosbrandverzekering voor ons bosbezit is
dan ook allerminst een luxe. De toenemende rekreatie-druk
- steeds meer publiek trekt de bossen in - doet de kans op
branden toenemen.
Toch zijn er nog een aanzienlijk aantal boseigenaren, die géén

brandverzekering hebben afgesloten. Om hen te informeren
worden hier de mogelijkheden vermeld:
- De Onderlinge Gemeentelijke Bosbrandverzekering te's-Hertogenbosch (O.G.B.)
(Loonsebaan 129, Vught, tel. 073-56301I)
De Ondeilinge Bossenverzekering Maatschappij te Arnhem

(o.B.v.)

(Lovinklaan 1, Arnhem, tel. 085-433125)

Het ledenbestand van de O.G.B. wordt gevormd door

gemeen-

ten en andere publiekrechtelijke lichamen, rechtspersoonlijkheid
bezittende verenigingen en stichtingen van algemeen nut. Haar
werkterrein bevindt zich voornamelijk in het zuiden van het
land.

De O.B.V. staat ,,open" voor iedere boseigenaar. Haar werkterrein bestrijkt het hele land, terwijl zij haat aktiviteiten ook
op het buitenland (België en Noord-Frankrijk) richt. Het verzekerde areaal van de O.B.V. beslaat een oppervlakre van

ca.

50.000 ha.

1)

Gedeeltelijk overgenomen
maart 1977, m. 2.

uit

steld.

In 1977

werden proeven genomen met enige kleinere snoei-

machines, waarbij bleek, dat zij de kleinste diameters (15-19
cm) goed, doch de zwaardere diameters (23 cm en op) niet of

nauwelijks kunnen verwerken. Voor een vol-gemechaniseerde
oogst zullen derhalve zwaardere en dus aanzienlijk duurdere
machines nodig zijn.

1)

De droogte van 1976 heeft zijn weerslag gevonden in een groot
aantal bosbranden. Enkele duizenden hektares bos gingen in
vlammen op.
Behalve de milieu-aspekten van het vedies van een omvangrijk
deel van het voor Nederland toch al schaarse naruurgebied, hebben dergelijke branden voor de betreffende eigena(a)r(en) zeer
zware Íinanciële konsekwenties: het eigendom heeft zeer sterk

-

vrachtwagenkombinaties met een beladen gewicht van 40 ton
worden hoge eisen gesteld aan de konditie van de wegen wa?r
het hout wordt gestapeld, resp. gekort.
Het hout wordt gewogen, waardoor het dure meten kan vervallen en een zeer nauwkeurige massabepaling mogelijk is. De
prijsafspraken, zowel voor het hout als voor de oogstkosten geschiedt dan ook op basis van het gewicht (per ton). Het merken
en vorken van de opstand voor de oogst, waarbij van elke te
vellen stam de d.kl. wordt bepaald, biedt een goede kontrolemogelijkheid, aangezien door honderden metingen van gevelde
bomen in verschillende diameterkiassen de inhoud per boom en
de verhouding russen gewicht en volume kan worden vastge-

Bosbouwvoorlichting,

I6e

jaargang,

De premie is slechts enkele guldens per ha en staat in geen
enkele verhouding tot de grote schadeposten waarvoor u, ingeval van bosbrand, komt te staan.
In gemakkelijk toegankelijke beplantingen kan, door het regelmarig maaien van de vegetatie, veel schade worden voorkomen.
In de demonstratiebeplanting van de Stichting Industrie-Hout
te Maastricht is een ,,net" van gemaaide ,,banen" aangelegd, die
regelmatig wordt bijgehouden. Een brand, die in L975 uitbrak,
beperkte zich daardoor tot een zeer klein deel van de beplanting (zie foto).

