Verbruik populierehout
in 1-0 jaar verdubbeld
Aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen is in opdracht van de Nationale Populierencommissie een inventariserend onderzoek gestart naar de geschiktheid van
het hout van verschillende populiererassen

voor de klompenfabricage. Aanleiding
voor dit onderzoek is het feit dat door de
komst van steeds betere populierenrassen
wij nu over een breed assortiment van deze
rassen beschikken.
De populier is in Nederland een belangrijke

houtsoort. Ons land bezit ruim 30.000 ha
populieren. Deze oppervlakte is gelijkelijk
verdeeld over bossen en weg- en grensbeplantingen. De populier is vanouds een karakteristieke boomsoort in streken als Midden-Brabant, de Achterhoek en het rivierengebied. Nieuwe populierenlandschappen zijn ontstaan in Flevoland en in het
westen van het land.
De populier is bij bosaanleg populair door
zijn snelle groei. Deze maakt het mogelijk

Persbericht
N atio nale

dat in korte tijd een aantrekkelijk landschap ontstaat, dat snel beschutting geeft
aan recreanten. Niet minder belangrijk is
dat een populierenbeplanting op vrij korte
termijn een grote houtproduktie kan leveren. Ons land importeert meer dan 90"/"
van zijn houtbehoefte. In het licht van een
wereldhouttekort heeft Nederland de taak
om zelf snel meer hout te produceren.
Aan eht geproduceerde populierehout is
behoefte. In de afgelopen tien jaar is het
verbruik van populierehout verdubbeld.
Met name in de emballage-industrie stijgt
het verbruik snel. Dit staat in een onlangs
verschenen rapport van de Nationale Populierencommissie over het verbruik van en
de handel in populierehout in Nederland.
Voor de telers, de handel en de verwerkers
biedt het rapport naast veel marktinformatie, ook een lijst van bedrijven die populierehout verwerken.
Uit het rapport blijkt dat het totale binnen-
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landse verbruik van populiererondhout
momenteel ruim boven de 340.000 m3 ligt.
Daarnaast wordt 30.000 m3 populierentri-

plex verbruikt. Van het verbruikte rondhout nemen de emballage-industrie en de
zagerijen met respectievelijk 41 en 33 procent een belangrijk deel voor hun rekening.
De kartonindustrie neemt 14 en de klompenindustrie 12 procent voor z'n rekening.

Populierehout

is de grondstof voor

de

klompenindustrie. Het zojuist gestarte onderzoek naar de geschiktheid van het hout
van verschillende populiererassen is voor
de klompenfabrikanten dan ook van groot
belang. De onderzoeksresultaten zullen
medio 1987 beschikbaar zijn. De Nationale
Populierencommissie zal voor de verspreiding van de gegevens zorg dragen.
In de Nationale Populierencommissie zijn
de bij de populier betrokken branches en
instellingen vertegenwoordigd.
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