Is gezaagd hout van populier geschikt
voor hoogwaardige toepassingen?
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Bedenkingen

Inleiding

Populieren hebben mechanische eigenschappen die in de buurt liggen van die van yuren en
grenen. De gedachte ligt voor de hand in een land als het onze met een omvangrijke invoer van
vuren en grenen voor hoogwaardige toepassingen, die invoer waar mogelijk te vervangen door
gezaagil populieren van eigen bodem. In de verpakkingssector is de vervanging van ingevoerd
vuren en grenen door inlands populieren al jaren gaande. Hij kan op het ogenblik een omvang
yan zo'n 150.000 m3rondhout equivalenten hebben bereikt.

Houtoogst en ontwikkelingen.

Wij oogsten uit rij-beplantingen en bossen
tegenwoordig zo'n 250.000 m3 populierehout per jaar. De tendens is stijgend. Het
geoogste hout vindt toepassing voor de

- klompen
- laadborden (pallets)
- groente- en fruitverpakkingen
- houtslijp voor vouwdozenkarton
- fineer en triplex voor verpakkingen

- spaanderplaten

lage eisen aan het te gebruiken rondhout.

In mei 1983 hebben de Ministers van Economische Zakenen van Landbouw & Visserij een beleidsvoornemen inzake de hout-

produktie aan de Tweede kamer

aange-

boden. Daarin is voor de komende ca. 50
jaar een toename voorzien van de oogst
van zacht looftrout (lees: populieren) tot

Droogonderzoek

Op instigatie van de Nationale Populieren
Commissie en met financiele ondersteuning van het Ministerie van Economische
Zaken voerde het Houtinstituut TNO in
1984-1985 een orienterend onderzoek uit
naar het drooggedrag van gezaagd populierehout. In dat onderzoek werden niet op

stamkwaliteit geselecteerde stammen van

de cultivars 'Robusta', 'Dorskamp'

en

'Androscoggin' betrokken. Na het zagen
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ten is op zijn plaats als men weet dat populieren nog al wat z.g. trek-hout kan bevatten, dat bij droging tot ongewenste vervormingen kan leiden.

delen werd het verse hout met vochtgehalte uiteenlopend van rond de lAVo tot over
de 2007o* in de praktijkdroger van het
Houtinstituut tot ca lZVo gedroogd.
De gedroogde delen werden beoordèeld op
scheuren en vervormingen en van de goede
delen werden een aantal na schaven en
vlakken tot regels gezaagd, die vervolgens
op rechtheid en vlakheid werden beoordeeld.
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herzagen van de gedroogde delen moet

tot onbekante-, hartgekloofde-
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luw, krom, gebogen of hol gaan staan. Het

diging ten opzichte van het huidige niveau!
Het groeiende volume èn de absolute omvang van de oogst van populieren maken
het gewenst de bestemmingen van het geoogste rondhout te optimaliseren. Alleen
langs die weg kan de beste economische
grondslag aan de teelt van populier worden
gegeven.
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drogen mogen de gezaagde delen niet
scheuren nàch in beduidende mate sche-

zo'n 750.000 m3 per jaar: een verdrievou-
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hoogwaardige toepassingen, moet worden
bedacht, dat niet alleen de mechanische
eigenschappen van het gezaagde hout als:
sterkte, elasticiteit en hardheid bepalend
zullen zijn, maar dat het hout na het zagen
tot l0 à lLVo vochtgehalte (van absoluut
droog) moet worden gedroogd. Tijdens het

en vezelplaten.

Afgezien van de klompenmakerij met hoge
toegevoegde waarde, hebben de meeste
van de genoemde toepassingen dfeen bescheiden toegevoegde waarde èfstellen ze

Fíguur I. Soorten uan ueroorming

Bij het zoeken van een antwoord op de
vraag of populieren geschikt zijn voor

rechte of nagenoeg rechte regels opleveren. Enige gereserveerdheid op deze pun-

fabricage van:
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en bekante

Het tsochtgehalte geeft de hoeoeelheid
oocht (water) aan dat in een stuk hout
aanwezig is, berekend t.o.o. het absoluut
droge gewicht uan datzelfde stuk hout:
'l0Wo oochtgehalte' betekent dat 1000
kg hout 500 kg oocht beoat, '200Vo oocht
gehahe' betekent dat 1000 kg hout 666,6
kg oocht beuat.
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Aanbevelingen

Verwachtingen

De

van dit

orienterende

Het optimaal gebruik maken van de moge-

droogonderzoek wettigen de verwachting,
dat - mits aan bepaalde voorwaarden wordt
voldaan - een 'handelsmengsel' van populiereklonen na zagen en drogen, delen op
zal leveren, die vrijwel zonder uitzondering voldoende vlak en recht zijn en dat na

lijkheden van populierehout en het intro-

bevindingen

schaven, vlakken en herzagen van de droge

delen een bevredigend percentage rechte
en vlakke regels zal worden verkregen. De
voorwaarden waaraan dan moet worden
voldaan zijn:

- de te zagen stamstukken moeten worden
geselecteerd op rechtheid, regelmaat van
groei en roestvrijheid
- het drogen moet worden gedaan aan niet
te dunne (niet dunner dan + 35 mm) delen, die onbekant worden gelaten (1 maal
zagen)
- een 'mild' droogregiem (bijv. 60'droogtemperatuur en een relatieve vochtigheid
van60Vo) moet worden toegepast.

De verkregen rechte, vlakke en droge
regels kunnen als zodanig worden gebruikt, bijvoorbeeld als stijlen in sandwichdeuren, of ze kunnen tot grotere breedten
en/of dikten worden aaneengevoegd bijvoorbeeld voor gebruik in de meubelinFiguur

2.

Deur uan populierehout

dustrie.
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De Boswijzer is uit.

duceren van het gezaagde hout voor hoogwaardige toepassingen is daarmee geen
zaak meer van houteigenschappen, zaagtechniek of droogtechniek, maar van economie en organisatie.
Over de economie van de vervanging van
ingevoerd vuren en grenen in hoogwaardige houttoepassingen door populieren is
onvoldoende bekend. De groeiende oogst
van populierehout en de wetenschap dat
vrijwel iedere partij stamhout hoogwaardig
rondhout bevat, dat nu nog voor laagwaardige toepassingen wordt verzaagd, maken
m.i. de economie van die vervanging belangrijk genoeg voor zowel de telers van
populierehout als voor grote verbruikers
om daarnaar op korte termijn onderzoek te
gaan uitvoeren.

De grote zagers van populierehout voor
emballage zouden er verstandig aan doen
na te gaan denken over de organisatie van

het sorteren van het rondhout vóór het
zagen, zodanig dat de potentiele waarde
van foutvrije stukken optimaal wordt benut. Het zou de economie van het zagen
van emballagehout ten goede kunnen ko-

men!
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2-jangplantsoen
en bomen Arc/lAAlrc cm. van:

De laatste jaren krijgt de bosbouw in Ne-

derland terecht steeds meer

aandacht,

vooral van de overheden.
Voor iedereen die zich, op welke manier
dan ook, verbonden voelt met het bos en
bosonderhoud, is het boek 'De Boswijzer'
een nuttige bron van informatie.
Dit boek geeft uitgebreide uitleg over alle
instellingen die te maken hebben met de
bossen, over wetten en regelingen met betrekking tot de bossen, over subsidies en
bijdrageregelingen, bosoppervlaktes en het
Mee rjarenplan Bo sbouw.

De Boswijzer is een handig boek, zeer
overzichtelijk samengesteld.
Het is verkrijgbaar bij de boekhandel of
telefonisch te bestellen bij de Stichting Op
Dreef, tel. 04707- 1818.
De prijs bedraagt f 24,50.
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Populus alba, P. x canescens en P. tremula
Populus nigra en P. x euramericana
Populus berolinensis

'Barn','Donk','Oxford' en'Androscoggin'
Salis alba: o.a. 'Chermesina'en 'Sericea'

Salix pentandra
Salix sachalinensis
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