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Populierenteelt in het kort*

Populieren komt men dank zij hun vele verschijningsvormen en gebruiksmogelijkheden vrijwel overal in het Nederlandse landschap tegenl aangeplant in bossen, langs wegen,
op dijken, op erven, maar ook in steden en dorpen en ter
afscherming van intlustrieterreinen.
Er is een groot aantal variëteiten van de populier in ile
handel die bijna alle verschillen in vorm, groeisnelheid en
aanpassingsvermogen aan bodem en klimaat.
Mogen jonge beplantingen nogal eens als eentonig worden
ervaren, op oudere leeftijd ontwikkelt de populier een indrukwekkende, brede kroon met afhangende takken waardoor hij een sieraad in het Iandschap vormt.

l3-tarige graatte abeel'De MoÍÍarl als utegbeplanting.

in dit overzicht buiten beschouwing gelaten, de laatste omdat hij
slechts incidenteel als boom wordt aangepl^Ít en dan nog voornamelijk in stadsbeplantingen. Van de grauwe abeel zijn 8 rassen in de handel ('Bunderbos', 'Enniger', 'Honthorpa', 'Lim-

bricht', 'De Moffart', 'Schijndel', 'Tatenberg' en '\7itte van
Haamstede'). Deze boomsoort is vrij goed bestand tegen zout,
vormt veel wortelopslag en is minder goed bestand tegen sterke

wind dan men meestal denkt; het hout is van matige kwaliteit.

De bomen worden voornameiijk voor wegbeplantingen
Op oud.ere leeltijd een sierazd in bet landscbap,

Het relatief kleine aantal oude populieren in ons land wil niet
zeggeÍ dat de populier hier geen hoge leeftijd kan bereiken.
Veel populieren worden om ekonomische redenen gekapt op
een relatief jonge leeftijd (cnca 25 jaar), een leeftijd waarop de
boom nog lang niet is volgroeid.
Omdat in deze tijd voortdurend over een groot houttekort wordt
gesproken - en dat niet alleen in ons land of de andere EEGlanden - is het van groot belang de aandacht te vestigen op de
snelle groei van deze boomsoort.
Het populierehout heeft talloze gebruiksmogelijkheden (papier,
karton, fineer, bouwhout, klompen, lucifers enz.); bovendien
geldt voor de populier vanwege zijn snelle groei niet het bekende gezegde: ,,boompje groot, plantertje dood".
Een boom die wonderwel bij onze huidige stijl van leven past.

VÍaar en welke populieren planten?
In het algemeen kunnen populieren overal worden geplant waar
de grond goed vochthoudend en voldoende rijk aan voedingsstoffen is.
Omdat veel variëteiten hun eigen eisen aan de groeiplaats stellen en er bovendien met beperkende faktoren zoals wind en
roest (een bladziekte) rekening gehouden moet worden, verdient
het aanbeveling om in geval van twijfel vooraf een deskundig
advies in te winnen.
Het hierna volgende overzicht van variëteiten geeft enig inzicht
in de vele mogelijkheden maar ook beperkingen van hun gebruik. De grauwe en witte abeel (P. canescens en P. alba) zijn

* Inhoud vouwblad, uitgegeven door het Staatsbosbeheer.
Vouwblad verkrijgbaar bij Staatsbosbeheer te Utrecht, tel. Oi0-8J2404.

ge-

bruikt; ervaringen met de grauwe abeel als bosboom in zuivere
opstanden zijn zeer beperkt.

IIet plantmateriaal
Plant bij voorkeur stevig en vertakt éénjarig plantsoen (éénjarig
bewortelde stek) met een minimumlengte van 1,5 m; dit plantsoen is relatief veel goedkooer en de aanlegkosten zijnlager dan
van ouder plantsoen. Gebruik tweejarig of ouder plantsoen
alleen dan, wanneer de omstandigheden dit noodzakelijk maken,
bijvoorbeeld in weg- en stadsbeplantingen.
Koop steeds plantsoen dat van een NÁKB-plombe met het
blauwe vierkantje is voorzien, alleen dan hebt u de garantie van
raszuiver en gezond plantsoen dat bovendien van goede kwali-

teit

is.

Jong popilierenbos in rehreatiegebied seeÍt dl

nel

een. bosbeeld.

52

De plantafstand.

De keuze van de plantafstand is afhankelijk van de soort beplanting (b.v. bos- of laanbeplanting), van het doel van de beplanting (produktie van licht of van zwaar hout, rekreatie,
landschapsverfraaiing) alsmede van het gebruikte ras en de soort
plantsoen. Populieren meer of minder verwanr aan de balsempopulieren, kunnen aI op 4 x 4 m worden geplant, Euramerikaanse en Europese zwarte populieren moeten op ten minste
4 x 5 m worden gezet. Uit bedrijfsekonomische overwegingen
is het niet veranrwoord meerjarig plantsoen bij de aanleg van
beplantingen met een kleine plantafstand (minder dan 25 mz
per boom) te gebruiken.

Het planten
Maak de plantgaten voor éénjarig plantsoen niet groter dan
40 x 40 x 40 cm en maksimaal 60 x 60 x 60 cm voor tweejarig
of ouder plantsoen, hetzij in handkracht hetzij door middel van
een grondboor. Op sterk aan de wind blootgestelde gebieden
kan scheefwaaien van de planten worden voorkomen door de
plantgaten dieper te maken._Het gebruik van een boompaal is
bij gebruik van stevig plantsoen en voldoende diep planten
veelal overbodig. Hoe korter de tijd die ligt tussen het rooien
op de kwekerij en het uitplanten, des te beter is de aanslag en
hergroei. Kunt u niet direkt planten dan moet het plantmateriaal rechtstandig en goed worden opgekuild (de grond tussen
de wortels aantrappen). Plant alleen bij vorstvrij weer en in
grond die vrij is van sneeuw; snoei het éénjaig vertakt plantsoen niet op, verwijder bij ouder plantsoen hooguit één of enkele zeer zware zijtakken.

De omlooptijd

De omlooptijd, d.w.z. de tijdsduur die ligt

tussen het jaar van
aanleg en van velling, is niet alleen afhankelijk van de groei van

de bomen maar ook van de plantafstand. De groei hangt nauw
samen met het gebruikte ras en met de bodemgesteldheid. De
omlooptijd varieerr lan ca. L5 iaar voor dichte tot meer dan 40
jaar voor wijde beplantingen. Hoe groter de afstand tussen de
bomen, des te langer de omlooptijd kan zijn; solitairen kunnen
een leeftijd van meer dan 100 jaar bereiken.

7 jaar o*d popilierenbot, dicht geplant op 4 x 4 m.

-

Voor het telen van licht ltout in bosverband (vezelhout, lichr
zaaghout) moet€n de bomen dicht worden geplant (op 4 x 4 m
tot 5 x i m); door één of twee maal te dunnen ontstaat de mogelijkheid de rest tot zwaaÍ hout door te laten groeien (klompen,

fineer).
- Is het doel alleen de produktie yan zu)aar hou.t dan moeten de
bomen wijd worden geplant (op 7 x 7 m tot 9 x 9 m).
- Kombinatie van populierenteeb me| ueid,ebouu, (inkI. hooiwinning) is langer mogelijk flaatmate de plantafstand groter is.
- In de kombinatie populiererzteelt en akkefuouta is een plantverband van 8 à 10 m tussen de rijen en van 4à 5 m in de rij
aan te bevelen, waarbij men niet of éénmaal dunt.
- In rekreatiegebieden verdient een dichte plantafstand de voorkeur; daardoor wordt sneller een bosbeeld verkregen.
- In land:chappelijke beplantingm, waaronder weg- en grensbeplantingen, is de plantafstand eveneens mede afhankeliik van

Snoeien
Snoeien is een maatregel om de boom een goede stamvorm te
laten behouden en een takvrij stamsruk te krijgen dat te zijner
tijd waardevol hout levert.
Al of niet alleenstaande bomen die uitsluitend tot verfraaiing
van het landschap zijn geplant, zullen nauwelijks behoeven te

worden gesnoeid.
Voor het snoeien gelden globaal de volgende regels:

-

In de eerste jaren na aanleg alléén dubbele toppen og één (de
meest doorgaande) scheut zetten.
Overigens moet het snoeien in de kroon van jonge bomen
bepetkt blijven tot het wegnemen van dubbele toppen en van

-

Zet een dubbele top op één

hec doel.

Is dat doel in eerste opzet houtproduktie dan is voor het telen
van alleen zwaar hout een afstand van 6 m of meer en van licht
hout van 3 à 4 m noodzakelijk; in het laatste geval kan door
éénmaal te dunnen verder zwaar hour worden geteeld.
Kleine boomgroepen ter verfraaiing van het landschap kan men
zowel in een dicht als in een wijd verband aanleggen; door dunning of velling op één of enkele bomen na kan men deze resterende bomen tot op een hoge leeftijd laten doorgroeien.
- De plantafstand van populieren in straat- en laanbephntingen
is afhankelijk van vele omstandigheden; in elk geval moeten de
bomen de ruimte hebben, het zijn bepaald geen bomen voor
smalle straten. In brede straten, bij voorkeur in groenstroken,
voldoen ze zeer goed,.
- Bij het planten van populieren in een tuin of op een ert' moet
een afstand van minimaal 10 meter ror aan het huis worden
aangehouden om de bomen zonder al te veel overlast voor huis
en hof tot volwassenheid te laten uitgroeien.

uit.
de

tijdig en geleidelijk op

Veíwijder waterlot

voor de snoei

na de snoei
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een enkele zeet zw^te zrjtak;

btj oudere bomen behoeft in

de

kroon niet te worden gesnoeid.

het opkronen beginnen bij een omtrek op borsthoogte
van 20 ror 25 cm; dit wordt om de 3 à 4 jaar herhaald totdat
een takvrije stam is verkregen van 6 à 8 m lengte; indien men
zeeÍ zwa Í hout wil telen (bomen met een diameter van meeÍ
dan 60 cm) kan men ror 10 à 12 m in hoogte gaan. Men moet
niet te sterk opkronen: bij een boomhoogte van 6 m tot maks.
L,t à 2m, bij 10 m tot 3 à 4 m,bij \4 mtot 5 à 6 m en bij
18 m tot 7 à 8 m hoogte, bij bomen hoger dan 20 m nooit meer
dan de helft opsnoeien.

- Met

Populieren bestemd voor de produktie van vezeihout behoeven niet te worden gesnoeid of, bijv. indien het onderste deel
van de stam geschikt is voor licht zaaghout, in één keer tot

-

maks. 2,5 m hoogte.

geplant op 4 x 4 tot 5 x 5 m waarbij na
dunning de resterende bomen doorgroeien, dan alleen de overblijvers periodiek opsnoeien en de te dunnen bomen niet of

- Zijn de bomen

éénmaal. Verwacht men dat de te dunnen bomen licht zaaghout
leveren dan deze uiteraard wel snoeien.

12-jarige

Snoei in juni en de eerste helft van juli behalve wanneer aantasting door de populiereglasvlinder kan worden verwacht; in
dat geval in augustus snoeien.

bijvoorbeeld van distels en brandnetels - rondom de planten
maaien maar oppassen voor stambeschadiging. Loofhoutopslag
die de bomen dreigt te overgroeien, in juli of begin augustus bij
de grond afzetten. Klimplanten uit jonge bomen verwijderen.

-

Te zwaar snoeien vermindert de diktegroei en bevordert het
ontstaan van waterlot.

-

- Voorkom de vorming van waterlot door periodiek en op het
juiste tijdstip te snoeien, verwijder waterloten regelmatig.

popilier 'Heidenij' als weg- en grensbeplanting.

Bescherming
Het ongekonuoleerd weiden van dieren (schapen, tundvee,
paarden, pony's) moet sterk worden afgeraden wegens beschadigingen. Deze kunnen bestaan uit afvreten van bebladerde takken en bast, het in repen losscheuren van de bast en ontschorsen
van wortels bij de stamvoet.
rJlil men toch dieren laten weiden dan is in goed groeiende
beplantingen van 7 jaar en ouder het houden van schapen wel
mogelijk, mits onder toezicht.
In circa 10 iaar oude, goed groeiende beplantingen kan wel
rundvee worden geweid, mits men zich geregeld oo de hoogte
stelt of het vee de bomen heeft beschadigd. Bij schade moet het
vee naar een andere weide.
Paarden en pony's vormen voor bomen van elke leeftijd een bedreiging en moeten dus niet onder bomen worden geweid.
Beschadigingen door vee aan bomen en grensbeDlantingen kan
men voorkomen door een afrastering op circa 1,5 meter van de
bomenrij te plaatsen. Jonge bomen zo nodig tegen wildschade
beschermen met plastic spiralen oÍ gazen kokers. Kokers van
kippegaas moeten periodiek op ,,ingroeien" worden gekontroleerd.

Bij het maaien van wegbermen mag
Te tertuijderen dikke tahhen zadgt rnen eerst op Jtorrtp ert daarna

deze

tak$on.p glad. langs de stam aÍ.

Bemesting

in l.ret iaar van aanleg de bomen in de eerste helft van
mei met 100 gram en in het tweede jaar in de tweede helft van
april met 200 gram kalkammonsalpeter. De meststof uitstrooien
op 1 m: rondom de bomen maar nooit te dicht bij de stamvoet,
schade door verbranding van bast en bovenste wortels is dan
mogelijk.
Bemest

de stamvoet niet worden
geraakt. Beschadigingen door maaien ontstaan en door het afbranden van bermen vormen invalspoorten voor allerlei soorten
insekten. En tenslotte, een boom is geen afrasteringspaal of reklamezuil. Leid er geen draad langs en sla er geen spijkers in.
Bomen die op dergelijke manier zijn behandeld verliezen sterk
aan waarde.

Aanleg en onderhoud van populierenbeplantingen vereist een
zekere mate van deskundigheid. In dit vouwblad kon uiteraard
niet op alle zaken uitvoerig worden ingegaan. Vraag daarom
steeds advies

De vegetatie, vooral

en/of

sIa

er literatuur op na.

Áls naslagwerken komen in aanmerking:

Onkruidbestrijtling
grassen,

in de eerste twee iaar rondom

de

boom (1 m:) mechanisch of chemisch bestrijden. Mechanische
bestrijding mag maxr zeer ondiep in verband met kans op wortelbeschadiging. Voor chemische bestrijding van grassen gebruikt
men b.v. dalapon. \Vaar nodig - bij een sterke verwildering,

-

Handboek voor de Populierenteelt, uitgave Koninklijke Ne-

derlandsche Heidemaatschappij
herziene druk).

te Arnhem (1976, 4e

geheel

Populier, uitgave Stichting Populier, Bowles- Tijdschrift
lVageningen.
park 18,
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Welke populierenklonen plant men waar
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' Proeísgewijs = alleen op beperkte schaal aanplanten.
gevoeligheid voor Maíssonina.
'? Voorzichtigheid geboden i.v.m.

Popilier

al s erf

beplanting

Opmerkingen:

Algemen: de andere Euramerikaanse klonent Haríl , .,12'14 . Lóns, Marilandica'

'Tardií de Champagne en SeÍotina woÍden ontraden vooral wegens hun lê grote gevoeligheid voor bladziekten.

(a) gíoeiklasse = gemiddelde groei op dive.se groeiplaatsen
3 : qÍoei van ,,Robusta
2 : 30-70% grotere volumeproduktie dan Robusta
1 = meer dan 70% grotere volumeproduktie dan Robusta
(b)

op zwaÍe klei en leemgronden hebben W-Amerikaanse en zwaÍle balsempopulie,
Íen en hybride balsempopulieren vaak een moeizame start. lnkorten van de een-

iaÍige planten kort vóór oÍ na het planten heeÍi een gunstig eÍíect onder die
(c)
(d)
(e)

(t)
(s)
(h)

omstandigheden.
voldoende ontwalerd (ten minste 60 cm in de zomer).
b.v. in enkele rijen ol aan de windzijde van beplantingen.
zo nodig beschulten door 5 of meer rijen van klonen. genoemd ondeí (d).
alleen in bannenland in enkele.ijen (windgevoelig)
'Heidemij niet ten n. van de gÍote Íivieíen aanplanten.
naet an enkele ri,en, windgevoelig, kans op topbreuk, vooÍal op Íijke en vochtige
g.onden.

BÍon: lnstituut voor Onderzoek in de Bcs- en Landschapsbouw ,,De
Dorschkamp" en de Stichting lndustrie-Hout, beide te Wageningen.
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