Het gebruik van één- oÍ tweeiarig populiereplantsoen bij herbebossingen

ln

1976 heeft de werkgroep ,,Plantsoen en Rassen" het verzoek
van de N.P.C. gekregen zrjn standpunt kenbaar te maken over
het gebruik van tweejarige populieren in plaats van éénjarige
bij herbebossingen. In de praktijk schijnt men bij voorkeur
tweejarig plantsoen voor dit doel te gebruiken waarbij als motieven worden genoemd:
t het overgroeien van éénjarige populieren door de vegetatie

2 de grotere schade door wild bij dit jonge plantsoen.
Naar de mening van de werkgroep zijn Á veel gevallen
slechte ervaringen
van:

a
b

de

bij gebruik van ééniarig plantsoen het gevolg

het gebruik van ongeschikt plantsoen

het te laat of niet afzetten van struiken en het achterwege

laten van de onkruidbestrijding

c
d

het achterwege laten van de stikstofbemesting
het nalaten van maatregelen tegen wildschade.

Bij

herbebossing van percelen met een onderbegroeiing van
ioofhout bestaat het gevaar van overgroeiing. Op percelen waar
na velling een sterke verwildering van hoge kruidachtige plan-

ten, zoals brandnetels en distels, optreedt is eveneens de kans op
schade door overgroeiing groot. Haagwinde kan, evenals hop,

jonge bomen overwoekeren. Bramen kunnen soms hinderlijk
zijn maar vormen in het algemeen geen bedreiging voor de
jonge aanplant. Het gebruik van plantsoen dat te kot (( 1,5
m) of van onvoldoende kwaliteit is en het nalaten van verzorgingsmaatregelen zullen de oorzaken van de slechte aanslag en

gro:i in de

eerste jaren zijn.

2-larige pcfilier, bedreigd door aeru'ildering ntet hop.

/

Werkgroep ,,Plantsoen en Rassen"

van de Nationale Populieren Commissie

Het afzetten van loofhout en onkruidbestrijiling
De gevolgen van overgroeiing door loofhout en kruidachtige
planten zijn in het algemeen bij éénjarig plantsoen eÍnstiger dan
bij tweejarig. De mate van schade is echter niet afhankeliik van

de leeftijd maar vooral van de afmetingen en de kwaliteit van
het plantsoen, met name van de lengte,/dikte verhouding en van
de beworteling. Kieiner plantsoen wordt sneller en voilediger
overgroeid dan groter. Grotere populieren daarentegen kunnen
bij een relatief geringere mate van overgroeiing door de vegetatie soms sterker worden beschadigd dan kleine in verband met
hun ongunstiger verhouding tussen bovengronds en ondergronds
gedeelte van de plant.
Indien men rondom de jonge bomen het loofhout niet tijdig afzet of de distels en de brandnetels niet bestriidt dan zal vcnral
kleiner plantsoen ten gevolge van lichtgebrek zwaar worden bedreigd of afsterven, ook al voldoet het plantsoen aan de normen
van uiteriijke kwaliteit.
Een motief voor het achterwege laten van de onkruidbestrijding
is de veronderstelling dat een vegetatie van brandnetels, distels
en andere kruidachtige planten pas geplante populieren minder
bekonkurreren dan grassen, waarbij dan alleen aan stikstof- en
vochtkonkurrentie wordt gedacht.
FIet na velling afgezette loofhout, distels en brandnetels kunnen
in korte ti.fd ien"hoogte van 1,5 m of meer bereiken. Het gebruik van plantmateriaal dat korter dan 1,5 m is, is bii herbebossingen niet verantwoord. Eénjarige planten van de snelstgroeiende nieuwe rassen zijn in het algemeen veel langer, maar
ook éénjarige planten van 'Robusta' en andere tassen kunnen
1-jarige popilier, uaarbij onkraidbestrijding op de plantspiegels is roe'
gePdtt.
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bij

een goed opgezette teelt langer dan 1,5 m worden; een goede
lengte/dikte verhouding van het plantsoen is van groot belang.
In de eerste jaren na aanleg moet daarom hoog opgaand onkruid
rond de populieren één- of tweemaal per jaar worden bestreden
en bramen en loofhout, de laatste bij vootkeur in de zomer,
worden afgezet. Klimplanten zal men bijtijds moeten verwijderen. Ook de op de plantspiegels aanwezige grassen moet men
chemisch of mechanisch bestrijden. Zowelbii klein als bij groter
plantsoen zijn deze onderhoudsmaatregelen absoluut noodzake-

liik.

De chemische bestrijding van brandnetels, distels, bramen

en

struiken gebeurt met groeistoffen waarvoor de populier zeet gevoelig is (besrijding met 2,4,5 Tester is overigens sinds 1 april
1977 verboden). Distels zijn ook met Casoron te bestrijden; het
gebruik van dit middel in populierenbeplantingen is evenmin
vrij van risiko's. Ook uit het oogpunt van milieubescherming
worden bezwaren gemaakt tegen het gebruik van dergelijke
chemische middelen bij de besrijding van vegetatie en loofhoutopslag. Het besrijden van distels en brandnetels en het afzetten
van loofhout en bramen kan men daarom beter met mechanische
middelen uitvoeren.
Stikstof bemesting

Het nalaten van de stikstofbemesting heeft een nadelige invloed
op de groei van de bomen in de eerste jaren. Dit geldt des te
meer voor herbeplantingen waarbij in veel gevallen de aanslag
en groei zonder bemesting en onkruidbestrijding nog moeizamer
gaan dan bij nieuwe beplantingen. Zelfs de aanwezigheid van

een vegetatie, die op een goede stikstofhuishouding van de
grond duidt, zoals brandnetels, is geen reden om de stikstofbemesting na te laten; doordat de pas geplante boom over onvoldoende wortels beschikt is een tijdelijk sterke verhoging van de
stikstofkoncentratie in de grond steeds noodzakelijk.

Maatregelen tegen wildschade
Het motief dat kans op schade door konijnen en hazen de bos-

eigenaar dwingt tot het gebruik van tweejarig plantsoen in
plaats van éénjarig is niet houdbaar daar deze schade, door de
bomen met plastic manchetten en gazen kokers te beschermen,
voor het grootste deel te voorkomen is. Schade door reeën kan
men in veel gevallen met deze middelen ook beperkt houden.
Bij onbeschermd éénjarig plantsoen is de schade groter dan bij
tweejarig.

Konklusies

1 Het gebruik vat éénjarig plantsoen bij herbebossing is verantwoord mits goed gegroeide, ruim geteelde Planten wotden
gebruikt (langer dan 1,5 m en met een,goede lengte/dikte verhouding). Eénjarige Planten van de snelstgroeiende nieuwe rassen kunnen een lengte van2 m en meer bereiken.
2 Yan het gebruik van tweejarig plantsoen, vooral van de
snelstgroeiende nieuwe rassen, is in het algemeen geen voordeel
te vetwachten.
3 Onkruidbestrijding, afzetten van loofhout en stikstofbemesting zijn in de eerste jaren na aanleg absoluut noodzakelijk. In
veel beplantingen moet men maatregelen nemen om wildschade
te voorkomen of beperkt te houden.
4 Het prijsverschil tussen één- en tweejarig plantsoen alsmede
l.ret verschil in aanlegkosten is van dien aard dat het planten
van éénjarig plantsoen, inklusief stikstoÍbemesting en bestrijding
van de vegetatie, de goedkoopste en meest effektieve aanlegmethode is.

5 In

bijzondere gevallen kan tweejarig plantsoen voordelen
bij aanplant van populieren in griend, waarbij men
het griendbedrijf nog (ten dele) wil handhaven en b.v. bij een
hoge reeënstand. In deze gevallen zal éénjailg plantsoen van de
nieuwe rassen - mits goed gegroeid - evenzeer brqikbaar zijn.
6 Naar het oordeel van de werkgroep is er aanleiding om wegens de meestal hogere aanleg- en onderhoudskosten bij herbebossing en het grote gevaar van wildschade de subsidieregeling
voor herbebossing te herzien.
bieden b.v.

HOUTPRIJZEN
Schijndel, verkoop op stam:

1.
2.
3.

ITegbeplandng,
\Tegbeplanting,
Bos, ligging ongunstig,

112 bomen,
44 bomen,

91 bomen,

I42

m3, gem. omtrek 151 cm,
61 m3, gem. omuek L53 cm,

I23

m3, gem. omtrek

Nuenen, verkoop op stam:

1.
2.

N7egbeplanting,
Bos, ligging ongunstig,

300 bomen, 400 m3,
500 bomen, 1100 m3,

kap 2 of 3 jaar geleden, zijn de prijzen van precies dezelfde 7 percelen
20ste

viel, vond de publieke verkoop van griendhout in Vianen plaats. Daar
de vraag naar rijshout al meer dan een jaar behoorliik groot is en de
prijs van de rijsbossen duidelijk gestegen, waren de verwachtingen hoog
gespannen. Het aantal hektaren dat geveild werd is niet groot maar het
zet wel heel duidelijk de markt.
Een 60-tal belangstellenden was gekomen voor de aÍslag van 27 percelen met een oppervlakte van 30 ha. Ditmaal waren eÍ voor het eerst
ook enkele percelen van het landgoed Linschoten bif die buiten het
typische griendengebied liggen waarop de verkoop betrekking heeft.
10 Houtkopers konden percelen bemachtigen. Ze brachten gemiddeld
per ha op.

De hoogste prijs die gemaakt werd was f 2200,- per ha waarbij bovendien nog 500 stekken uitbedongen waren. Maar voor rond de

Í 2000,-/ha

per m3, koper ruimt takken.

I 70,- per m3, koper ruimt takken.
f 65,- per m3, koper ruimt takken.

Openbare verkoping van griendhout
Op de traditionele 3de dinsdag in november, die dit iaar op de

Í L281,-

J 80,-

ï 82,50 per m3, koper ruimt takken.
150 cm, I 82,- per m3, geen takken ruimen.

gingen meerdere percelen weg. Enkele 2-jtige grienden
brachten zelÍs al I 1t00,- à f 2000,-/ha op. Het feit dat er ook
enige vraag naar without is, is hier niet vreemd aan.
Laag in opbrengst waren uiteraard die percelen waaÍ no1 maar weinig
hout van af komt omdat het onder een populierenbestand moet groeien.
Deze percelen beinvloeden een gemiddelde priis natuurlijk duidelijk
naar beneden.
Om een indruk te geven hoe de situatie nu beter ligt dan bij de vorige

samengenomen:

Ruim t ha brachten inI976 Í,300,- op en nu Í 12.780,-.
De grote vraag, naat rijshout staat i.v.m. enkele grote werken in Zeeland en voorts door de vraag uit België, Duitsland en een beetje uit

Frankrijk.
De opbloei van de vraag moet waarschijnlijk toch gezien worden als
vrij tiidelijk. Zijn de gtote werken in Tneland klaar dan zaI de vraag
weer dalen.
Het aantal hakbare grienden neemt echter geleidelijk af zodat de overblijvende, mits van dezelfde kwaliteit en goed ontsloten, relatief steeds
meer belangstelling zullen krijgen. De verschillen tussen goede en verwaarloosde grienden zullen groter worden.
Hieronder een overzicht van de griendverkopen in de laatste jaren.
Openbate griendverkopingen

aantal ha
1976

r9v7

40
30

1978

23

r979

30

l0

24
22
27

340,-/ha
488,-/ha

639,-/ha
r28r,-/ha
C. Tutein Nolthenius

