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2 Gemiddeld aantal populieteglasvlinders gevangen in twee
elk voorzien van I mg EZ3,I3-18I-OH op een rood rubber
stopje (7x11 mm). Zuidelifk Flevoland. 2 funi- 1l september, 1980.
Figue 2 Mean ramber of Paranthrene tabaniformis motbs captared.
in ttuo trapt each baited. uith I mg E23,13-18:OH on a red rabberFiguur
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Bert van Polen
Eindhoven

Natuurbescherm€rs maken zich grote zorgen over het populierenlandschap van de Meierij. Het lieflijke beeld van het kleinschalige en intieme land tussen Boxrel, Schijndel, St. Oedenrode
en Besr g at, zo vrezen ze, in de komende jaren ingrijpend veranderen. De boeren die generaties lang voor zo'n fraaie stoffering hebben gezorgd, zetten als gevolg van de lage houtprijzen
steeds minder vaak een boom op. Tot overmaat van ramp bedreigt een ruilverkaveling, het vele schoons. Dag Brabant?

,,Ik ben," zegt de boer, ,,altijd een populierenman geweest, maar
nu niet meer. Als die bomen ginds kaprijp zijn, plant ik er geen
nieuwe voor in de plaats. Elke dag dat ze er staan, kosten ze me
geld en wat krijg ik er voor terug? Dertig jaar geleden kreeg je
voor een kubieke meter hout meer geld dan nu, het scheelt wel
twintig gulden. 't Is sund van het landschap als het kaler wordt,
maar ik moet ook aan m'n vee denken."
Hij blikt fronsend in de verte. Zo'n honderd meter verder vormen tientallen peppels ruisende koulissen in de weilanden. Ik
probeer ze weg te denken en zie in m'n verbeelding één groot
biljartlaken. 't Is groen, dat wel, maar een beetje onherbetgzaam.
Is dat de prijs die (ook al) voor de Hollebolle Gijs-van-de-landbouw moet worden betaald?
De boer uit Boskant staat niet alleen, verre van dat. Vooral
jonge agrariërs zien de boom die hun voorouders generaties lang
hebben opgezet, niet meer zo staan. ,,Het is triest," zegt een
woordvoerder van Staatsbosbeheer, ,,zoals het landschap naar de
knoppen gaat. Het wordt als het ware opgerold."
Oja, het is nog immer één groot geruis, daar in de Meierij, tussen Boxtel, Schijndel, St. Oedenrode en Best, zelfs bij het kleinste zuchtje wind. Soms twee rijen dik groeien de peppels op de
meest onnutte plaatsen in pakweg 25 jaar tot wasdom, langs
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wegen en weggetjes, langs slootkanten en perceelsscheidingen,
maar ook midden in het land.
Gevoelige geesten beschouwen dit deel van Brabant als het hart
vao deze gewesten, althans als'het gebied met het mooiste landschapsschoon. Dichteres Harriër Laurey ontmoette er ,,innigeÍ
leven", ,,het rekt zich in de gestrekte armen van populieren,
duizelend van licht". En Brabants eigen(wijze) wegwijzer dr. L.
van Egeraat noemde het populierenland eens ,,iets voor mensen
die hooÍdpijn krijgen van de transistorterreur".
Marilandica'
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Gestreeld
Maar hoelang kunnen oog en oor nog zo aangenaam worden
gesreeld? Er worden nog wel nieuwe peppels geplant, maar er
verdwijnen veel meer bomen dan er bij komen. ,,Het is een zorgelijke ontwikkeling," vindt ook Peter von Meijenfeldt, koórdinator van de Brabantse Milieufederatie, de waakhond van het
Brabantse erf.
\Vat is er dan toch aan de hand? De boer uit Boskant, in de aanl.ref van dit sombere bericht al genoemd, houdt het eenvoudig.
,,Ik heb," zegt hrj, ,,hatt voor m'n vee." \Vat bedoelt hij daarmee?

Nu de rundveehouderij steeds meer koeien moet nemen om een
redelijk inkomen te verdienen, moet het grasland in optimale
konditie zijn. Populieren doen daar afbreuk aan, grote drinkers
als ze zijn. Behalve dat ze voedsel aan de grond onttrekken, werpen ze ook schaduw, zodat een deel van het gras ekstra langzaam
groeit. Ook de vele bladeren doen de grond geen goed. De hooiopbrengst (of maïs bijvoorbeeld) is dus lager, ,,aanzienlijk", zoals de boer zegt.
Hoeveel precies is moeilijk te zeggen, maar Senoeg om een
woordvoerder van de Boerenbond te laten opmerken: ,,Ik denk
dat de boeren het rendement van de populierenteelt altiid hebben overschat. Er kwam veel liefde aan te Pas om de bomen te
onderhouden. Dat die onder de 'huidige omstandigheden ver-

dwijnt, verbaast me niets."
Een paar cijfers. Een kubieke meter populierehout brengt vandaag de dag zo'r zeventig guiden op. Zo'n twintig à dertig jaar
geleden lag die prijs tegen de honderd gulden. Boeren vormden
toen met deze teelt nog spaarpotjes die niet zelden als bruidsschat werden gebruikt of goed van pas kwamen

bij

talen de klompenmakers lagere prijzen, zegt houthandelaar Frans
van Boeckel uit Liempde. ,,Ze profiteren van de situatie."
,,Eigenlijk zou de prijs eens zo hoog moeten zijn," zegt de boer
uit Boskant, ,,of liefst nog meer. Ve hoeven ze toch niet voor
niets te leten groeieni"'
Boeren die vroeger hun weiden met populieren vol l.rebben gezet, zogenaamde boomweiden, zitten nu met de handen in het
haar. Als hun land onder de Boswet valt, is herplanting na het
rooien verplicht. Nu de veebezetting per hektare steeds groter
wordt en de landbouwgrond duur blijft, hebben deze boeren

,,spijt als l.raren op l.run hoofd", zoals l.routhandelaar Van Boeckel
zegt. ,,Als het zuivere landbouwgrond was, zouden ze er meer
mee kunnen doen."
Spekulanten proberen misbruik te maken, meidt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. Ze kopen de boomweiden op, rooien
de populieren en proberen de grond te verkopen, zonder er bij
te vertellen dat er nog een herplantingsplicht oP rust' Hun winsten kunnen fors zijn. Zo brengt een hektare boomweide met
kaprijpe populieren gemiddeld J 30.000 op en een hektare zuivere landbouwgrond wel /' 50.000.
Iemand ais ir. A. C. C. van Leeuwen, rentmeester van de levensverzekeringsmaatschappij Utrecht, vindt dat de prijs die de boeren voor de populieren kriigen, best meevalt. Zeventig gulden
is toch mooi meegenomen, zegt hij, als ie een top van een volwassen boom op een plaats plant die verder tocl.r niet bruikbaar
is en waaraan je verder niets hoeft te doen. (Redaktie Populier:
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Van Leeuwen becioelde'hier een opbrengst van

boedelschei-

dingen bij erfenissen.
,,Dertig jaar geleden," zo verhaalt de boer uit Boskant, ,,verkocht
de broer van mijn vader honderd populieren en van dat geld
kon hij een boerderij met vijf hektare land kopen."

Prijsbepaler

De Eindhovense luciferfabriek was een goede afnemer van het
hout. In de topiaren was er wel 25.000 kuub hout nodig, pak
weg zo'n 17.000 bomen. Ook anderszins speelde de fabriek een
voorname rol bij de teelt: ze fungeerde als prijsbepaler waar de
klompenmakers zich naar richtten. Nu de fabriek is gesloten, be-

Bemoeienis
,,Ffet zou besr kunnen," zegt hij,,,dat er iets anders achter zit.
Misschien zijn de boeren die plotseling zo veel kappen, wel
bang voor al te grote overheidsbemoeienis met het landschap.
Misschien vtezefi ze dat hun vrijheid van handelen om tot kap
over te gaan, wordt ingeperkt."
De verzekeringsmaatschappij waarvan hij rentmeester is, heeft
in ieder geval zoveel veltrouwen in de houtprijzen dar. zij steeds
meer populierenbossen opkoopr. Zo verwierf Mii. Utrecht onlangs het 185 hektare grote bezit van de eind vorig jaar gesloten
Verenigde Hollandse Luciferfabrieken in Eindhoven.
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Spekulatie? \XZil de maatschappii profiteren van een bepaalde

stemming onder de boeren en andere landbezitters? ,,Geenszins," weert ir. Van Leeuwen af, ,,maaÍ we gokken wel op een

betere houtmarkt in de toekomst."
En, vraag ik aan de boer uit Boskant, stel dat hij van de overheid
een beheerssubsidie zou krijgen voor het onderhouden van de
populieren, wat dan? Tia, zegt de landsman, dat is wat anders.
,,Als de mensen die bomen graag willen blijven zien en er wat
voor over hebben, wil ik ze nog wel blijven planten."

Het zijn vooral de eenrijige populieren die ten offer vallen aan
de agrarische efficiëntie. In tegenstelling tot tweerijige vallen zij
niet onder de Boswet. Maar toch sneuvelen ook deze elementen,
want er zijn hier en daar mazen in de wet. Geldboetes nemen
de boeren op de koop, klein als die zijn.
Intussen g aft er binnen de natuurbescherming stemmen op om
een kapvergunning aan een waarborgsom van enige duizenden
guldens per hektare te binden. Áls een boer z'n herplantingsplicht binnen drie jaar niet zou nakomen, zou hij het borggeld
kwijt zijn. Tegelijkertijd kontroleert de Álgemene Inspectiedienst van h,et ministerie van Landbouw de laatste tijd strenger
in de Meierij. ,,Met de Boswet in de hand proberen we zoveel
mogelijk te redden," aldus een woordvoerder.

Rauw
Houthandelaar Frans van Boeckel konstateert ook op een ander
terrein een aftakeling: de boeren verzorgen de populieren minder goed. ,,Er treedt waterschot op. Vroeger werden die scheuten
aan de onderste helft van de stam gesnoeid omdat de luciferfabriek voor schoon hout meer betaalde. Nu er minder wordt
gesnoeid, wordt het karakter van het landschap anders: minder

lief, een beetje rauw."

,,Kijk," zegtYan Boeckel als we door het Liempdse rijden, ,,dàt
gebeurt nu ook vaker," en hij wijst op prikkeldraad langs een
weiland dat aan populieren is vastgemaakt. ,,De lucifersfabriek
hield niet van ijzers in het hout. Het gekke is dat je zoiets in
Boskant niet ziet. Blijkbaar hebben ze daar meer liefde voor de
bomen."

,,Zie je die jonge populieren daar," zo vervolgt hij. ,,Gelukkig
zijn er nog altijd boeren die blijven planten, vooral in de bermen waar men pootrecht heeft. Als dat nu maar niet overal
wordt afgekocht, want wat krijg je dan? Dan beplant de overheid een weg met bomen van allemaal dezelfde leeftijd. Het
beeld wordt eenvormiger."
Ter verduidelijking: dat pootrecht stamt uit de tijd van de hertogen van Brabant. Boeren mogen via het recht bomen in bermen pianten die aan hun land grenzen. Als er langs één weg
verschillende eigenaren zijn, kunnen zij voor een gÍotere variatie
zorgen. Maar de overheid wil liever van die vrijheid af. Als het
kan, probeert zij de rechten af te kopen. Dat kost ongeveer vier
gulden per meter, geen geringe zaak. In de ruilverkaveling
Veghel-Erp vergt de afkoop een half miljoen gulden.

Over ruilverkaveling gesproken: een dergelijke kultuurtechnische ingreep bedreigt het ruisende land ook nog eens. Het is,
zegt.Peter von Meijenfeldt, de kórdinator van de Brabantse
Milieufederatie, de hoogste tijd dat er vergaande maatregelen
worden getroffen om de populieten te beschermen. Via aanpassing van een bestemmingsplan kan het rooien aan een vergun-

ning worden gebonden.
Von Meijenfeldt: ,,Als de ontwikkelingen doorgaan zoals nu,
denk,ik dat er geen enkele maatregel is om de'bomen te handhaven. Dan zal alles afhangen van de liefde van de boer voor de
stoffering van het landschap."

HOUTHANDEL

Gebr, Yan den Berk b.Y.
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IVij zijn kopers van alle soorten bomen,
tevens verzorgen wii het onderhoud van bossen,
zoals dunnen, vellen, snoeien, Írezen, enz.,
alsmede uw subsidie-aanvragen
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