In het maaÉ-nummer l9E{ van'Populier'was een lezers-enquête opgenomen om een bceld
te krijgen van de waarde die de abonnees aan het tijdschrift 'Populier' toekennen en van de
rvensen die er bestaan. De relatief grote respons voor een enquête als deze was verasscnd:
Graag dankt de redaktie hierbij allen die deze enquête tot een succes hebben gemaakt.
Het is in deze samenvatting van de resultaten van de enquête niet rnogelijk atle details de
revue te laten passeren. Ook de verschillende suggesties ter verbetering van 'Populier'
kunnen niet alle aan de orde komen: Bij dit onderdeel van de enquête trofde redaktie vele
weloverwogen suggesties aan, die bij de sarnenstetling van de komende tijdschriften nauw
zullen worden betrokken.
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Van de ca. 750 verzonden enquêteformulieren werden er 256 teruggezonden. Dit is
een opmerkelijk grote respons (34%)waaruit blijkt dat 'Populier' een geïnteresseerde
lezerskring heeft. Uit de antwoorden op de
formulieren is gebleken dat degenen die de
enquête terugzonden representatief geacht
kunnen worden voor het gehele abonneebestand van 'Populier'. Uit de beantwoor-
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Van de lezers van 'Populier' is 6lVo werk-

bij de overheid (187o Gemeenten,
14% SBB) en 39%o is zelfstandig of werkzaam bij een partikuliere onderneming.
59Voheeft een leidinggevende, l57o een uitvoerende funktie en 23Vo is zelfstandig.
37Vo van de lezers heeft populierenbeplantingen in beheer, 2SVobezit populierenbeplantingen, 32Vo heeft niet direkt met het
beheer te maken (bijv. aannemers, kwekers, instituutmedewerkers e.d.).
De leeftijd van de lezers is als volgt verdeeld: tot 25 jaar 27o, 25 tl m 40 jaar 4lVo, 4l
t I m 60 jaar 37 7o, bov en 60 jaar 2Vo.
'Populier' is dus geen tijdschrift voor de
zaam

enthousiaste beginneling maar wordt gelezen door personen met enige ervaring.
6lVo ontvangt 'Populier' thuis.39Vo ont63

vangt het tijdschrift op het werk-adres
waarvan 307o persoonlijk. Uit deze cijfers
komt weer de grote persoonlijke betrokkenheid van de lezers bij de teelt van populieren en wilgen naar voren.
De abonnees van 'Populier' lezen ook:
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De algemene indruk van de abonnees van
het tijdschrift 'Populier' is:
uitstekend l5Vo, goed 66Vo, redeliik l6Vo,
matig3Vo.
Suggesties ter verbetering van'Populier'

Zeer vele waardevolle suggesties werden
ons gegeven en een groot aantal daarvan
zijn weloverwogen opgesteld, waarvoor
onze grote dank.
Alle suggesties zullen bij het samenstellen

van de komende tijdschriften worden betrokken. Op deze plaats slechts een notitie
van de meestgenoemde wensen ten aanzien van artikelen:

-

Praktijkgerichte artikelen met betrek-

-

Informatie over houtkwaliteit en prij-

king tot aanleg, onderhoud en oogst van
populierenbeplantingen.

-

zeÍr

Houtafzetmogelijkheden
Toepassing diverse populiererassen
Economie van de teelt.

De belangstelling voor artikelen

In de enquête werd gevraagd welke onderwerpen grote, matige of geringe belangstelling hebben en ook aan welke onderwerpen voldoende, te veel of te weinig aandacht werd gegeven. De uitslag van de enquête is samengevat in het "Schema onder-

werpen 'Populier"'. Door de

teelt en de houtafzetproblematiek.
De onderwerpen waarvan, naar de wens
van de lezers, meer moet worden gepubliceerd liggen voornamelijk op het terrein
van ekonomie en houtafzet.
Opmerkelijk is de belangstelling voor wilgen - een verhoogde aandacht wordt hiervoor gevraagd,

schen veerweg hebben veler aandacht tot
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is zulks het geval in de Oeconomische

zontaal uitspreiden.

Ten tijde dat deze meting

geschiedde,

waren er nog l0 boomen aanwezig. Sedert
zijn er achtereenvolgende 5 boomen omgewaaid, en daaronder zwaardere dan de
nog staande gebleven boomen.
De omtrek van deze 5 boomen bedroeg in
Augustus I 848, tegen de borst gemeten, als

volgt:
Een boom van 6 el 38 duim Ned.
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honoreren. Echter, ergaat veel voorafaan
een goed gefundeerde publikatie door deskundigen.

Publikaties over praktijkervaringen zijn
eveneens zeer belangrijk en wat dat betreft
doen wij een beroep op u om ons daarbij te
steunen: Uw bijdrage behoeft geen journalistiek verantwoord artikel te zijn; samen

met u kunnen wij, met uw gegevens, een
voor 'Populier' waardevolle publikatie sa-

menstellen.

a

De ouderdom dezer boomen is onbekend,

doch zooveel is zeker, dat zij reeds vóór
zwaaÍie erlangd hadden. Op het laatst der
voorgaande eeuw las mijn vader, in de
Notulen van den Lekdijk Bovendams, dat
er in het laatst der zeventiende eeuw klagten bij gemeld collegie waren ingekomen

waar de boom bijzonder dik is, vooral bij
populieren, wier wortels zich bijna hori-

door : Dr.J. llïttewaall

'Populier' is uw tijdschrift. Wij zullen dan
ook al het mogelijke doen om uw wensen te

honder vijftig jaren eene

neden aan den stam en dus op eenen plaats,
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boomen in Duitsche Journalen, als bijzonder merkwaardig, vermeld. Onder anderen
boomen wordt aldaar opgegeven te bedragen 2l Hollandsche ellen (14 el 14 dm.
Ned. ). Deze maat was echter genomen be-

:

elke keer geaktualiseerd door de heer
H.W. Kolster van de Stichting Bos en

zich getrokken. Zelfs vindt men deze

Neuígkeiten van 1823. De dikste dezer

Uit

Eén aspekt in de enquête is ons opgevallen:
Een zeer groot deel van de abonnees zegt
meer te willen lezen over de praktische
teelt-aspekten. De 'Kalender' heeft volgens de enquête echter niet zo'n grote belangstelling (25Vo van de lezers heeft grote
belangstelling en slechts 2Vo vindt dat er
meer aandacht aan gegeven moet worden).
Dit is opmerkelijk: Want juist deze vaste
rubriek 'Kalender' is bij uitstek een praktische leidraad bij populierenteelt en wordt

grafische

weergave is het gemakkelijk te zien waar
de interessen van de lezers liggen. Duidelijk is te zien dat teelttechnische aspekten
veruit de grootste belangstelling genieten,
gevolgd door de ekonomische kant van de
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wegens de schade welke de enorme zware

populíeren aan den Culenborgschen veerweg deden, en waarbij op eene verwijdering deze boomen werden aangedrongen.
In de zoo even genoemde Oeconomische
Neuígketen worden dezen populieren
(Populus canescens) genoemd, even als dit
ook door den HeerJ. E. van der ERAPPEN
in de beschrijving van zijn Herborium

oiuum (Deel II. blz. 940.) gedaan wordt.
Die boomen behooren echter tot onze gewone ouderwetschen populier-soort, ook
wel zwarte populier (Populus nigra) genoemd; eene soort die niet veelvuldig meer
voorkomt, zijnde veelal door den Canadasche populier

verdrongen.
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