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Ornvorming van griend in populierenbos

/

Werkgroep ,,Teelt" van de NPC

Omvorming van griend in populierenbos is een aktueel onderwerp. De oppervlakte griend, die thans nog in eksploitatie is,
bedraagt maksimaal 2300 ha. Daatnaast is een opDerviakte van
ca. 2000 ha griend niet meer in eksploitatie. Deze grienden zijn
in slechte staat. Hun omvorming tot populierenbos is in de
meeste gevallen het overwegen waard.

Op verzoek van de Nationale Populieren Commissie heeft de
\íerkgroep ,,Teelt" na overleg met een aantal deskundigen de
volgende tekst opgesteld. De ervaringen en gegevens van de
leden van de werkgroep en van anderen zijn hierin verwerkt.
De kennis van de werkgroep is niet toereikend voor het schrijven \ran een handleiding. Het onderwerp leent zich hiervoor
trouwens ook niet.

Bij de omvorming van griend in populierenbos doet zicl.r

een

aantal vragen voor, die men zorgvuldig dient te overwegen. De
volgende tekst kan er wellicht toe bijdragen dat een doelmatige

werkwijze wordt gekozen.

I
a

Bestaande toestand

Indien cle griend nog irt. eksploitatie lr (snijgriend in éénjarige, hakgriend in twee- tot vieriarige eksploitatie), is de omvorming tot populierenbos veelal makkelijker en goedkoper
uitvoerbaar dan indien de eksploitatie al jaren gestaakt is. De
omvorming van snijgriend is in het algemeen eenvoudiger dan
van een hakgriend.
b Inclien. cle gried r.iet rneer ir. eksploitatie is dan is het noodzakelijk de griend volledig of plaatselijk af te zetten voordat
men er populieren gaat planten. Afzetten van een oude verwaarloosde griend kost echter geld, terwijl voor bruikbaar griendhout geld kan worden ontvangen.

De kosten van omvorming tot populierenbos kunnen daardoor
sterk uiteenlopen.
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Omvorming in handkracht of mechanisch

Dit hangt af van:

Een griend, dat nog

ont te t,ornerl

in eksploitatie

is, is

genakkelijker in PoPrlierenbos

van de slagmaaier. De meeste grienden zijn echter voor de slagmaaier niet toegankelijk (zie punt 2).

2.2 Getleeltelijk opruimen van de stobben
De werkwijze dient erop gericht re zrjn de populieren

boven-

en ondergronds optimale mogelijkheden te geven voor

aanslag

en groei in de eerste drie iaren zodar ze dan voorgoed boven l.ret
omringende griendhout zijn uitgegroeid. Indien de groei in de
eerste jaren stagneert is er grote kans dat de beplanting mislukt.

Bij

aanplant en verzorging moet men dan ook alles doen om

groeistagnatie te vermijden. Tenzij men een bulldozer en dragline gebruikt als vermeld onder punt 2.1 kan men bij de aanleg
- in principe - op twee manieren te werk gaan:

a Met de trekker rooit men het griend in 2 m brede stroken.
Dit kan alleen als de situatie zich hiertoe leent (zie punt 2).

deze werkwijze is, dat de beplantingen in de
eerste jaren na l.ret planten goed toegankelijk blijven (voor kon-

Het voordeel van

tro1e, onkruidbestrijding, bemesting, insekten-

en wildbestrij-

a
b

ding, enz.).

onmogelijk.

worden gebruikt is de mogelijkheid om griendstoven chemisch
te bestrijden beperkt tot het gebruik van ammoniumsulfamaat.
Dit granulaat wordt op de (horizontale) zaagvlakken van de
stoven of in de gekloofde afgehakte oÍ afgezaagde stoven gelegd. Ook dit middel heeft echter een bezwaar: de damp ervan
is waarscl.rijnlijk gevaarlijk voor populiereblad, wilgen vergelen
er in ieder geval wel van. Door dit middel alleen vóór de aanleg
van de beplanting te gebruiken is de kans op nadelige gevolgen

De toegankelijkheid (sloten, greppels, e.d.).
Bodemgesteidheid (alleen hoger gelegen grienden zijn soms
toegankelijk voor trekkers).
c Stobben: leeftijd en afmetingen; zeer zware hoge stobben
die niet meer in rijen staan maken het gebruik van een trekker

Z,l

Volleclig opruimen van de stobben
sommige gevallen wordt met een bulldozer en dragline gewerkt. De bulldozer duwt de stobben uit de grond, waarna de
dragline sleuven graaft waarin de stobben onder een deklaag
van tenminste 7) cm grond worden begraven. De kosten bedragen bij een griend die is afgezet rond J 1.000,- per ha. Per dag
kan ca. t ha worden afgewerkt. Indien het griendhout niet wordt
afgezet is deze methode aanmerkelijk duurder dan I 1.000,-.
De vraag rijst of stobben die beneden de grondwaterspiegel
worden begraven niet intakt zullen blijven; voorts of geen schadelijke verdichting van de bovenste bodemlaag het gevolg zal
ztjn van deze werkwij ze. Er ztjn nog te weinig gegevens om de

In

mogelijkheden en de beperkingen van deze methode aan te
geven.

Bij de omvorming van sommige hakgrietrden, die niet op kleiof natte grond waren gelegen, is met sukses gebruik gemaakt

ltt. hanclruerk maakt men plantplaatsen van 2 x2 m, waarbij
de griendstoven worden gerooid of vlak bij de grond aÍgezaagd.
Daar het gebruik van 2-45 T ester sinds 1 juli 1978 is verboden
en glyphosaat (merknaam ,,Roundup") niet in grienden mag

b

gering.
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Plantverband en plantgaten in grienden
Het planten van populieren in nauw plantverband (400 bomen
per ha b.v.) in griend is erg duur, behalve a) na volledige grondbewerking (zie onder 2.1) en b) bij omvorming van goede snijgrienden die nog steeds jaa_rlijks worden geoogst.
Als er geen volledige grondbewerking wordt toegePast komen
voor omvorming van hakgrienden uitsluitend wijde plantverbanden (150-210 bomen per ha) in aanmerking. De terrein-
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gesteldheid (afstanden tussen de greppels etc.) is mede bepalend
voor de ker"rze van het plantverband.
Plantgaten moeten in komklei al in de herfst worden gegraven,
zodat de zware grond uit het plantgat kan doorvriezen alvorens
geplant wordt. Als echter de kans bestaar dat de plantgaten vol-

lopen met water dient men de gaten vlak voor het planten te
maken.
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Plantsoen

In algemene zin kan worden gesteld

dar:

Groot plantsoen meestai moeilijker aanslaat dan klein plantsoen
(vooral op droge groeiplaatsen), daarentegen wordt klein plantsoen

in hakgrienden snel overgroeid.

Bij de keuze van de afmetingen van het plantsoen is de vraag
van belang of de omvorming betrekking heeft op:
snijgriend, of

a
b

hakgriend, en voorrs:

Álhanhelijk oar de groeinelbeid

tijd uoilen

aan. de

populieren han het griend. nog

geëksploiteerd.

of de griend wel of niet in eksploitatie is en voorlopig blijft.

enige

Samenvattend kan worden gesteld dat 3 kategorieën plantmateriaal in aanmerking komen voor gebruik in griend, namelijk:

tie van het griendhout. Zijt ontwikkeling is, vooral in fors
groeiende hakgrienden (die na twee jaar ruim 3 m hoog zijn)
een race met de klok. Daarom is bij de aanleg van populierenbeplantingen in griend een zeer nauwgezette verzorging nodig.
Herhaald terugslaan van het griendhout, tenminste rondom de
bomen, is noodzakelijk. De volgende pun'ten zijnvan belang:
a Bestrijding van grassen op één m2 rondom de stamvoet, tenminste gedurende de eerste twee jaar na het planten met chemische middelen of door ondiepe bewerking. Chemische grasbestrijding met bijvoorbeeld Dalapon. Ondiepe bewerking is op
deze meestal zware gronden niet goed uitvoerbaar. De in de

4.1 Klein

plantsoen
2 m lang en een omtrek van ca. 5 cm op één meter
hoogte. Het kan alleen worden gebruikr in snijgrienden die nog
jaarlijks worden aÍgezet. Gerekend vanaf het jaar van planren
Eénjarig,

ca.

moet men het griendhout tenminste drie

achtereenvolgende

jaren afzetten, zod^t de populieren zich voldoende kunnen ontwikkelen om boven het griendhout te blijven.

4.2 Groot plantsoen
Bomen, met een lengte van 3 à 4 meter en een omtrek van ca.
9 à 12 cm op één meter hoogte, moeren worden gebruikt bij de
omvorming van hakgrienden en van sniigrienden waarvan het
gewas niet 3 jaar achtereen wordt afgezer. Dergelijk plantsoen

kan alleen (gezien de kosten) worden gebruikr in een wijd
plantverband. Vooral bomen moer men diep planten waardoor
ze goed vaststaan. Het omringende griendhour moer zeker drie

jaar achtereen jaarlijks éénmaal worden afgezet. Middelen om
's zomers dit griend dood te spuiten ztjn niet toegelaten (zie
2.2.b). Gebruikt men onder deze omstandigheden klein plantsoen dan is éénmaai per jaar afzetten van her griendgewas rondom de populieren vaak onvoldoende, rweemaal per jaar is aan
te bevelen. Ook dan blijft echter het resultaat van deze dure
werkwijze op zijn best twijfelachrig.

4.3

Poten

Het gebruik van poten is vooral op narre, laag gelegen percelen,
het overwegen waard. Ze moeten van goed, gewaarmerkt plantmateriaal zijn gemaakt en liefst dikker zijn dan het boven vermelde grote plantsoen. De aanlegkosten bij gebruik van poren
zijn veelal lager dan die bij gebruik van beworteld plantsoen,
daar voor poten geen grote plantgaten hoeven te worden gemaakt. In diepe geboorde of gestoken gaten geplant sraan poren
vaster dan groor bewotreld plantsoen. De poot dient bij voorkeur in het grondwater re sraan. Ze moeten volkomen takvrij
zijn en voor her planten worden gewaterd gedurende 72 u:ur.
De poot moer zo strak mogelijk in het gar passen. Draaien of
slingeren in het gat is ook bij dit plantmateriaal schadelijk voor
de wortelvorming.
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Verzorging

De geplante populier moer kunnen groeien ondanks konkuren-

griendkultuur gewoonlijk roegepaste bewerking mer de zware
hak is waarschijnlijk ongunstig voor de populieJenwortels (kans
op wortelbeschadiging).
b Bemesting: Stikstofbemesting in het voorjaar van het eerste
en tweede groeiseizoen, breedwerpig op één m2 rondom de
stamvoet met 100 gram kalkammonsalpeter in het eerste en
250 gram in het tweede groeiseizoen.
c Insektenschade: Her plantsoen dient vrij te zijn van glasvlinderschade (plantsoen kontroleren op boorgatenl). \(zilgesnuittor komt in grienden veel voor. De larve ervan boorr garen
in de stammen. Bij aantastingen, na overleg met Staatsbosbeheer
of Plantenziektekundige Diensr te \Tageningen, bestrijden met
een mengsel van Parathion-Lindaan.
d Reeënschade: Veegschade van reebokken is meestal groter
dan reeënschade door vreterij. Zwaar plantsoen (maat l2-I4)
wordt meestal weinig beschadigd. Kokers van gaas zijn alleen
van nut als ze in de grond verankerd zijn, daat ze anders omhoog worden geveegd. Italiaans gaas is voor de bescherming
tegen vegen te zwak.
e Hazen- en konijnenschade: Kokers van kuikengaas (1 m
hoog) of Italiaans gaas om de stam geven een goede bescherming.
f Schade van muizen, woelmuizen en woelratten: Bast aan de
boomvoet (muizen) of de diepere wortels afgeknaagd (woelmuizen), stammen afgeknaagd (woelratten). A?vies vragen aan
Staatsbosbeheer of Plantenziektekundige Dienst Iíageningen.
Door het aanbrengen van nestkasten voor torenvalken of ransuilen zijn muizen en ratten effektief te bestrijden. Indien in de
omgeving gebouwen staan is het plaatsen van een nestkast voor
kerkuilen vaak een goed middel bij de bestrijding van muizen.
Valken en uilen kunnen echter geen muizeo vangen in terreinen
met een dichte vegetatie. Het rerrein moet zich dus voor deze
bestrijdingswijze lenen.

