Balsempopulieren,
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Sinds het begin van diÍ jaar doet het gerucht bij populierentelers, klompenmakers en anderen in Noord Brabant de ronde dat het hout van balsempopulieren voor het maken van
klompen om tal van redenen ongeschikt zou zijn. De klachten hadden voornamelijk betrek-

king op de klonen'Geneva', 'RochesÍertr'Oxfordt en'Androscoggint. Volgens de geruchten
zou dit hout ongeschikt zijn omdat heÍ te los en te poreus zou zijn, teveel verf of lak zou opzuigen en de draagklompen sneller zouden slijten en lekken. Al met al zijn dit geen aanbevelingen om de genoemde 'balsempopulieren' aan te planten voor de produktie van klompenhout. Nagegaan is wat de oorzaak van deze geruchten is en ofdeze op waarheid berusten.

Waar of niet waar?

zijn zond,er snel te slijten of te lekken wel te
dragen maar niet aan de voeten!

Met medewerking van de houthandelaar
die het hout aan de klompenmaker heeft
geleverd, is in juni j.l. de beplanting bezocht om vast te stellen uit welke klonen deze bestaat. De beplanting, die ongeveer 17
jaar geleden met een plantafstand van 5x5
m was aangelegd, staat op een terrein met

een

vrij hoge grondwaterstand. Het hout

was afkomstig van een dunning en niet van
een eindkap. Aan de hand van de nog aanwezige bomen, de opslag van de stobben
van de gedunde bomen en de jonge scheuten op de gevelde en nog langs de beplanting liggende stammen kon worden vastgesteld dat het afgeleverde hout voornamelijk
uit'Androscoggin' had bestaan en voor een
klein gedeelte uit 'Rochester', 'Robusta' of

uit 'Dorskamp'. Laatstgenoemde kloon was vermoedelijk bij het inboeten van een gedeelte van de beplanting
gebruikt. De gemiddelde diameter van de
bomen bedroeg slechts 25 cm.
Na het vaststellen van de klonen in de be'Zeeland' en

planting is een bezoek gebracht aan de
klompenmaker die het hout tot'klompen'
had verwerkt. De stammen die voor het
maken van de klompen ongeschikt waren
bevonden waren gelukkig niet afgevoerd
maar nog op de houtwerf aanwezig. Aan de
hand van op de stammen gevormde nieuwe
loten kon worden vastgesteld dat het afgekeurde hout voornamelijk uit 'Androscoggin' bestond. Fcn zeer gering gedeelte betrof stammetjes van 'Rochester', 'Robusta'
en 'Dorskamp'. Op de werf lagen nog vooral de lichtere bovenste gedeelten van de
stammen.

Uit het gesprek met de betreffende klompenmaker bleek dat de stammen van de po-

pulieren niet voor het maken van draagklompen maar voor de fabricage van souvenirklompjes zijn gebruikt. Deze klompen
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stig is uit de takvrije gedeelten tussen de
takkransen. Dit geldt overigens niet alleen
voor souvenirklompjes maar ook voor
draagklompen. De stammen worden dan
ook zeer nauwkeurig bekeken op die gedeelten welke bruikbaar zijn om de uitval
tijdens de produktie zoveel mogelijk te beperken. Voor het maken van klompen en
klompjes wordt tot heden toe overwegend
hout gebruikt van bomen met minder zware
afmetingen of van takvrije stamstukken uit
de toppen van bomen die tot het sortiment

oude klonen behoren, bijvoorbeeld 'RoSouvenirklompjes worden gemaakt uit korte balkjes van verschillende afmetingen. De
lengte variëert van 16 tot 23 cm; de overige
afmetingen zijn3,2 à 5,5 cm in het vierkant
al naar gelang de afmeting van het souvenirklompje. De kleinste klompjes, waarvan
er vier uit een balkje van 23 cm lengte en 32
mm in het vierkant worden gemaakt, hebben een lengte van ca. 3 cm. Deze balkjes
worden gezaagd uit stammen met een diameter van 15 à 30 cm.

Voor de fabricage van deze klompjes

is het

noodzakelijk hout te gebruiken dat afkom-

busta','Heidemij' en'Gelrica'. Het gebruik

van nieuwe klonen door de klompenmakers zoals'Androscoggin','Geneva','Oxford' en 'Dorskamp', komt hoogstwaarschijnlijk nog slechts zeer sporadisch voor.
De bomen van deze klonen zijn in 7967 in
de handel gekomen en kunnen dus maximaal 18 jaar oud zijn. In de eerste jaren van
uitgifte werden deze klonen bovendien vrijwel niet verhandeld. De 'Rochester' is in
1972 officieel in de handel gebracht maar
was voor die tijd al enkele jaren officieus te
koop.

Waarop berusten nu de slechte ervaringen

van de betreffende klompenmaker bij het
gebruik van hout met geringe afmetingen
van balsempopulieren maar kennelijk ook
van 'Robusta' en 'Dorskamp'.
Tijdens het machinaal verwerken van de
balkjes tot klompjes braken de balkjes op
de noesten door terwijl ook de klompjes
ontsierd werden door de aanwezigheid van
dode noesten. Verder bleek ook dat het
hout, omdat het lichter was dan het gebruikelijke hout, wat moeilijker te snijden was.
Bij controle op de houtwerf bleken vooral
de lichtere stamstukken van 'Androscoggin' en 'Rochester' verhoudingsgewijs vrij
veel noesten van dode en levende takken
tussen de takkransen te vertonen.
Aangenomen mag dan ook worden dat in
het zwaardere deel van de stammen eveneens dode noestjes aanwezig waren die ten
dele onzichtbaar binnen de stam zaten. Deze noestjes zijn in de loop der jaren overgroeid. Bij goed en tijdig gesnoeide populieren is de dikte van de laag foutvrij (noestvrij) hout groter naarmate de stam ter plekke zwaarder is en daarmee de kans op problemen geringer.
Het vermoeden bestaat dat de onderhavige
populieren als gevolg van de vrij natte
standplaats in de eerste jaren na aanleg niet
hard zijn gegroeid. Tijdens een dergelijke
periode van langzamere groei kan men bij
deze maar ook bij andere klonen een wat
sterkere vorming van zijtakken tussen de
takkransen constateren. Deze zullen in de

loop der jaren afsterven of bij de snoei worden verwijderd. In perioden met een goede

dien dit niet is gebeurd zullen de noesten
van gesnoeide en op natuurlijke wijze afge-

hoogtegroei is de vorming van zijtakken

storven takken zich verder van de kern hebben bevonden.
Het verdient dan ook aanbeveling voorzichtig te zijn indien men souvenirklompjes
wil maken uit balkjes aÍkomstig uit stammen met gering afmetingen van jonge bomen zonder iets te weten over of attent te
zijn op de uitgevoerde snoei.
Onderzoek aan hout van zware bomen van
'balsempopulieren' is gewenst alvorens uitspraken te kunnen doen over de geschiktheid van hun hout voor het vervaardigen
van klompen. Bij een dergelijk onderzoek
zou ook vastgesteld kunnen worden in hoeverre het gemiddeld wat lagere soortelijk
gewicht een nadeel is bij het maken van de
klompen, bij het verven of lakken en voor
de duurzaamheid.
Tot slot, bij de vermeende ongeschiktheid
van balsempopulieren voor klompen was er
géén sprake van 'echte' balsempopulieren.
'Geneva', 'Oxford' en 'Rochester' behoren
evenals 'Barn' en 'Donk' niet tot de groep
balsempopulieren maar tot de groep zwarte
balsempopulieren, dat wil zeggen klonen
waarin ook P. nigra of P. deltoides bloed

tussen de takkransen beduidend minder. In

dit verband moet wel worden opgemerkt
dat, afgezien van de groeisnelheid, ook tussen klonen soms aanzienlijke verschillen in

takvorming voorkomen. Zo vormen 'Androscoggin' en'Rochester' wat meer zijtakken tussen de takkransen dan bijvoorbeeld

'Oxford' en 'Geneva'.
Aan de hand van deze bevindingen kan niet
algemeen worden gesteld dat het hout van
balsempopulieren ongeschikt is voor het
vervaardigen van klompen. Hooguit kan
gezegd worden dat het hout van jonge balsem- en andere populieren minder geschikt
is voor het vervaardigen van souvenirklompjes indien zich tussen de takkransen veel

noesten van dode of gesnoeide zijtakken
bevinden.
Voor het vervaardigen van draagklompen
worden normaliter zware bomen gebruikt.
Het gedeelte van de stam waarin veel noesten zijn geconcentreerd, zoals de kern van
de boom en het gedeelte rond de takkransen, wordt voor het maken van de zogenaamde bollen, waaruit de klompen worden vervaardigd, niet gebruikt. Ook het
hout van goed gesnoeide balsempopulieren
zal dan ook in principe geschikt zijn voor
het maken van klompen.
Onbekend is of het hier besproken geval de
nog lichte bomen tijdig zijn gesnoeid. In-

voorkomt. De'Androscoggin' is een hybride balsempopulier, een hybride uit een
kruising tussen een Oostaziatrische en een
Westamerikaanse balsempopulier. Alleen
bij deze kloon zou men nog kunnen spreken
van

een'echte'balsempopulier. O

PARENCO Hout bv
is een in 1981 opgerichte 100% dochteronderneming van

Parenco B.V. krantenpapierfabriek te Renkum.
Parenco Hout B.V. koopt en verkoopt naaldhout en populierehout zowel op
stam als langs de weg geleverd in alle diameters en kwaliteiten.
Voor nadere informatie zijn wij bereikbaar onder tel. no. 08373-19000
Postbus 1, 6870 AA Renkum. Telex 45578 pari k nl. Telefax 08373-17645
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