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R. Eppenga
Stichting lndustrie-Hout, Wageningen

Het was vroeg dag op die woensdag 12 september; reeds om
half acht vertrok de bus vanaf de ,,Liempdse Barriere". Onze
chauffeur ontpopte zich na de Belgische grens als een ware
ekskursieleider, want hij wist niet alleen veel van verschillende
objekten die we passeerden, maar hij kon ook nog (soms politieke) achtergrondinformatie geven.
Keurig op tijd arriveerden wij bij restaurant ,,De Braakman" in
de gelijknamige polder. Tijdens de, onderweg reeds lang verbeide, koffie gaf de heer H. Goossens, distriktsambtenaar van
het Staatsbosbeheer, een korte uiteenzetting over de ,,Braakmanpolder". In 1953 werd de ,,\Tevelswaaldijk" aangelegd waardoor
de 500 ha grote Braakmanpolder ontstond. Naast de landbouw
is 100 ha bebost waarvan 50 ha met populier. Bij de aanleg van
populier werd een plantafstand van 4 x 4, 5 x 5 of 8 x 8 m
aangehouCen. De meest gebruikte rassen waren 'Heidemij', 'Robusta', 'serotina', 'Mariiandica' en 'Gelrica'. Op het ogenblik is
'Zeeland' het favoriete ras.

Na deze inleiding bracht de heer Goossens, geassisteerd door

de

heer A. Verjaal, ons naar een 'Heidemij'-beolanting. Dit 8,7 ha
grote bos werd in 1955 aangelegd met f -iarig plantsoen bij een
plantafstand van 4 x 4 m. Bij een gemiddelde omtrek van 60 cm
werd in 7966 de eerste dunning uitgevoerd zodat de plantafstand 8 x 4 m werd. In L969 vond de tweede dunning plaats
en de eindopstand staat nu op 8 x 8 m. Opmerkelijk was, dat er
op het moment van eeÍste dunning geen diktegroei meer was
en dat de bomen pas na 3 iaar na de laatste dunning weer in
omtrek toenamen. De bomen zijn nu -+ 20 meter hoog en hebben een omtrek van t 120 cm, wat neerkomt oP een inhoud
van ca. 133 ms per ha; geen spektakulaire groei op deze grond
van 20 cm zavel op plaatzand. Over de dunningsopbrengst was
de heer G@ssens allerminst te spreken. Hij onwing voor de
dunningen f 1,00 per boom op stam. De heer Goossens vertelde dat hij, na deze slechte ervaring, de voorkeur gaf aan een
plantafstand van 7 meter. Hierna ontstond een heftige diskussie
over het nut van een dicht plantverband. Velen waren van mening dat 1966 we| een heel slechte periode was voor de verkoop
van hout en dat de ervaringen elders toch niet zó deprimerend
waren en zeker geen aanleiding waren voor de drastische maatregel om op één paard te wedden door een ruime plantafstand
toe te passen. De algemene mening was dat er eens wat meer
lijn moet komen in de duistere wereld van de houtprijzen.

De ehsh.ursieàeelnenzers in ,,De Braaknt'an"
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Ons tweede ekskursie-objekt betrof een 'Robusta'-beplanting op
8 x 8 m, aangelegd in 1955 en gedund in 1970 en 1972. De
grote snoeihoogte in deze en de vorige beplanting was aanleiding tot een diskussie over het voor en tegen van snoeien boven
de 6 meter. De heer Goossens was voorstander van een snoeihoogte van 8 meter en paste dit ook toe. Hij zer., dat het opsnoeien van 6 naar 8 meter f 2,50 pet boom c.q. I 4,00 per mt
kostte en verwachtte dat deze investering bij verkoop ruimschoots zou worden gehonoreerd, mede door het psychologisch
effekt bij de koper bij het zien van zulke lange stukken gaaf
stamhout. Naast medestanders ontmoette deze bewering ook
veel tegenstanders die vonden, dat het takvrije stamstuk van 6
tot 8 meter toch geen fineerhout zou opleveren en dat het psychologische effekt in een grijs verleden thuishoorde en zelfs
negatief zou werken: Een houtkoper zou bij het zien van dergelijke, geforceerde opgesnoeide bomen het vermoeden kunnen
krijgen dat de verkoper wat wil verbergen, bijvoorbeeld een
lagere houtkwaliteit dan de prachtige stammen doen vermoeden.
Als belangrijk argument tegen te hoog opsnoeien werd aange-

voerd dat elke snoei de diktegroei van de boom

in gevaar

brengt.
Na bovengenoemde oudere opstanden in het noordelijk deel van
de ,,Braakmanpolder" bezochten we het zuidelijk deel. Daar was
in het kader van een ruilverkaveling 30 ha bos aangelegd. De
ruilverkaveling werd vededen jaar afgestemd maar het bos is er
toch gekomen en zaI er.blijven. Hier aanschouwden we een
l-jarige populierenopstand van 'Zeeland' met een plantafstand
van 6,5 x 7 meter, doorplant met andere houtsoorten.

Restaurant ,,De Braakman" verzorgde een uitstekende lunch
waaÍna de busrit ons naar de Houtzagerij ,,Den Doelder" voerde.
Direkteur M. den Doelder omschreef zijn bedrijf als verre van
geautomatiseerd, maar juist daarom zeer soepel in het volgen van
veranderingen op de houtmarkt. Het bedrijf verwerkt momenteel 20 à 22.000 ms hout per iaar, gei'mporteerd uit voornamelijk Frankrijk. De belangrijkste produkten van dit bedrijf zijn
dwarsliggers voor de Nederlandse Spoorwegen en pallets. Door

gebrek aan eikehout zal men, in overleg met de Spoorwegen,
overgaan op beukehout. Beukehout vereist wat meer kreosoot,
maar goed geïmpregneerd is de levensduur gelijk aan die van
eikehout. Voor de pallets worden verschillende loofhoutsoorten
gebruikt, voornamelijk beukehout. Over het hout van Nederlandse bodem, met name populierehout, was de heer Den Doelder slecht te spreken. Hij vond de Nederlandse populierentelers
,,dure jongens" en staafde dit met een voorbeeld: Frans beukehout kost franko fabriek I 120,- tot / 150,- per m3; voor
inlands populierehout moet Í 80,- tot .f 100,- per mB worden
betaald, terwijl populieren dezelfde afmetingen van beuken in
Lls van de tijd kunnen bereiken. Scandinavisch emballagehout
wordt ingevoerd voot f 245,- per mB; inlands populierehout
kost gezaagd f 280,- tot I 300,-. Toch bleek de heer Den
Doelder populier niet helemaal te vergeten: ,,Het voordeel van
populier is, dat het een handelsobjekt is en dat er daarom soms
een partij hout tegen een lage prijs kan worden verkregen in
tegenstelling tot eike- en beukehout w&alaÍ de prijzen over het
algemeen vastliggen."

Tijdens de rondleiding door de houtzagerlj zagen we 4 zaag'
machines in werking met ieder een kapaciteit van 100 mB per
dag. Twee machines zouden spoedig worden vervangen door
nieuwe met een dubbele kapaciteit van de oude machines. \7e
stelden vast, dat elk stukje hout door, overigens zeer bedrijvige,
mensenhanden werd aangeraakt. Het lawaai in de fabriek was
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oorverdovend maar slechts hier en daar bespeurden we een oorwatje. Op een vraag over gehoorbeschermers kregen we het vaker vernomen antwoord: ,,Er zijn gehoorbeschermers aanwezig.
Als je ze niet in huis hebt krijg je een boete, als je ze in huis
hebt worden ze niet gebruikt."
Na afioop van ons bezoek aan de bedrijfshallen bleek voor de
,,dure populierentelers" toch een verfrissing beschikbaar waarvan wij dankbaar gebruik maakten.
Een bezoek aan het Axelse bos moest wegens tijdgebrek vervalIen en de reis voerde naar Motel Dennenhof te Brasschaat waar
een overvloedige dis ons opwachtte.
In zijn afscheidswoord sprak voorzitter J. \7. \íósten de hoop
uit dat hij, ondanks de wat sombere geluiden rond de populier
op deze dag, geen voorzitter zou worden van bijvoorbeeld een
Brabantse Beukenvereniging maar dat door een gezameniijke
aanpak de populier een goede toekomst regemoer gaat.
Om half tien leverde de chauffeur ons veiiig af bij ons vertrekpunt te Liempde.

Ee

n gedeelte uan de boatzagerij ,,Den Doeltler" te Axel.
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Organisatie en samenstelling

\íijzigingen in de organisatie vonden niet plaats.
J. Jongekrijg volgde per I-I-1977 Drs. P. J. H. Coorens op

als

vertegenwoordiger van de emballage- en palletindustrie.
De commissie vergaderde 2 x waarvan éénmaal met een ekskursie naar proefvelden van ,,De Dorschkamp" en de Stichting Industrie-Hout in de omgeving van Doetinchem.
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Voorlichting
Van het tijdschrift Populier verschenen 4 nummers met in to-

taal 86 blz. met 75 foto's. Van het nouember-nnmmer werd een
ekstra grote oplaag gemaakt voor proefeksemplaren voor de gemeenten. Thans is de oplaag 825 stuks. De brochure ,,Populier
waar en waarom" werd met vele eksemplaren verspreid, o.a.
onder veel tuin- en landschapsarchirekren e.d.
In voorbereiding is de uitgifte van een nieuw fotoboek over
populieren. Hierin zal vooral de nadruk gelegd worden op de
populier als een snelgroeiende boomsoorr die tegelijkertijd in
belangrijke mate kan bijdragen tot verfraaiing van het landschap.
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Aktiviteiten van de werkgroepen

Beclrijt'sehononzie

De werkgroep is opnieuw samengesteld en heeft
ma van onderzoek opgesteld waarmee

in

een Program1918 gestarr kan wot-

den.

Phntsoen en rasren
Aangezien de werkzaamheden van de werkgroep zich op een
breder terrein bewegen dan alleen op het gebied van plantsoen
en rassen, werd besloten de naam te wijzigen in ,,Teelt".

met ca. 35.000 stuks gedaald. Deze daling is voornamelijk het
gevolg van de verminderde aanplanr van populieren door de
RIJP die voor eigen gebruik plantsoen teelt; het percentage gewaarmerkte populieren daalde hier met ca. 20 /o. andanks deze
daling biijft de RIJP de grootste populierenteler, die voornameiijk planten van de nieuwe Íassen gebruikt (ca.70 %).
De andere gebruikers van populieren geven de voorkeur aan de
oude rassen (ca. 60 a/o) en dan hoofdzakelijk aan de nagenoeg
identieke 'ZeeIand' en 'Robusta' (samen t0 %).
Het aantal gewaarmerkte planten van balsempopulieren en daaraan verwante rassen is in het afgelopen seizoen vrij sterk gedaald ten opzichte van het daaraan voorafgaande. De daliog die
ca. 35 o/o bedroeg is waarschijnlijk ten dele het gevolg van de
geringe eksport van deze kategorie populieren. Het aantal gewaarmerkte planten van P. canescens neemt in de laatste jaren
geleidelijk af en was in het seizoen 1976/1977 nog maar 54.000

planten.
Een zeer sterke stijging vertoont in de laatste jaren het aantal
gewaarmerkre wiigen. In het seizoen 1973/I974 werden 60.000
planten gewaarmerkt en in 1976/1977 80.000 stuks (ekskl. de
RIJP). Het percentage planten van de voor watermerkziekte
zeer gevoelige cv. Salix alba 'Liempde' verminderde in dezelfde
periode van 31 naar 17 %.De sterke uitbreiding van het aantal
gewaarmerkte wilgen is niet zonder risiko's daar over de gevoeligheid voor genoemde ziekte van de andere in de handel zijnde
rassen zeer weinig bekend is.

In

1

de werkgroep zijn de volgende onderwerpen besproken:

Het gebruik van één- of rweejarige populieren bij herbe-

bossing.

2

IJer stimuleren van de a npl^nt van geselekteerde Neder-

Iandse espen als hoofdhoutsoort.
IV aarmer king

p op

ulier e n- e n u il gen p lantu o en

Het aantal gewaarmerkte populieren voor binnenlands gebruik
(293.000 st. eksklusief P canescens en P. alba 'Raket') is in het
seizoen 1976/1977, in vergelijking met het voorgaande seizoen,

Over beide onderwerpen is door de werkgroep een nota opgesteld voor de Nationale Populierencommissie.
3 Het bestrijden van de glasvlinder bij populier.
Een bestrijdingsadvies is opgesteld en kon aan de aangeslotenen

