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zal

leveren om de afstand tussen praktijk en onderzoek op te heffen. Maar het zaI in
het bijzonder gelegenheid bieden praktische ervaringen uit te wisselen. Vandaar dat
wij dan ook hopen dat de redactie ook in de toekomst grotendeels zal zijn samengesteld uit leden die uit eigen ervaring mer de pracrische populieren- en wilgenteelt
vertrouwd zijn. Het is te hopen dat ook de telers zelf niet zalLen aarzelen mer hun
ervaringen, problemen en vragen voor den dag te komen. Zij zullen daarmede laten
blijken dat onze verwachting mer dir tijdschrift in een behoefte te voorzien, op
goede gronden rust.
Ik noemde hier boven de telers van populieren. Dat is niet de enige groep van
belanghebbenden die de populier en haar teelt ter harte gaan. Niet zonder gegronde
redenen zijn alle organisaties, instanties, instítuten en diensten, die met poupulier
en wilg hebben te maken, van de kwekers van het plantsoen ror en mer de verbruikers van het geproduceerde hout, in de commissie vertegenwoordigd. Uit alle
sectoren zullen bijdragen mogen worden verwacht zodat het nieuwe tijdschrift een
belangrijk aandeel zal hebben aan e€n zo volledig mogelijke verdere ontwikkeling
van de populieren- en wilgenteelt in ons land op de beste wijze zowel in kwancitatieve als in kwalitatieve zin.

rilTageningen

Abonnement

in 1948, heeft naast een doelmatig
internationaal overleg betreffende de populierenteelt ten doel ,,het in de ruimste
zin van het woord bevorderen van de populierenteelt, het gebruik en de verwerking
van populierehout in Nederland". Hierbij is later ook de wilg betrokken.
In de loop der eerste jaren van haar bestaan heeft de N.P.C. zelf. zorg gedragen
voor het op grote schaal verspreiden van materiaal t€r voorlichting, één van de
onontbeerlijke middelen om het gestelde doel te bereiken. In dit opzicht is intussen
al gedurende een aantal jaren het Dienstvak Algemene Bosbouwkundige Taken van
het Staatsbosbeheer actief zoals onder meer blijkt uit nr. 1 van de Mededelingen
van de consulent van jantafi/Íebruari 1964 dat op uitstekende wijze de populierenteelt behandelt. Ook het tijdschrift, waarvan het eerste nummer hier voor U ligt,
wordt in de bedoelde Mededeling aangekondigd. Bij dit verschiinen gebruik ik de
geboden gelegenheid gaatne allereerst om de voorlopige redacrie te danken voor
haar zorgen en haar het zo verdiende succes te wensen.
De Nationale Populieren Commissie, ingesteld
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Grensbeplanting meï circa 2}-jarige
'Gelrica' te Hengelo (G.)

Voorwoord
Het eerste nummeÍ van ,,Populier" ligt nu voor U. ITij hopen dat U na lezing
enan zó belangstellend bent geworden dat U ook de volgende nummers wilt ontvangen. Dit nieuwe tijdschrift over de teelt van populier en wilg zal namelijk drie
of vier maal per jaar gaan verschijnen. De inhoud zal bestaan uit een aantal vaste
rubrieken en enkele hoofdartikelen. De eerste zullen onder meer een overzicht
omvaften van de werkzaamheden die in een bepaald seizoen moeren worden verricht (de ,,Kalender"). Verder zullen in deze rubrieken mededelingen worden opgenomen van, onder andere, regionale verenigingen en van de Nationale Populieren
Commissie. Ook zal er een rubriek ,,Vraag en anrwoord" komen. Deze is bestemd
voor de beantwoording van Uw problemen door terzake deskundigen.
In de hoofdartikelen zullen belangrijke problemen worden behandeld betreffende

de teelt en de verwerking van populieren en wilgen. Daarbij zal in het bijzonder
aandacht besteed worden aan nieuwe ontwikkelingen. Uw suggesties inzake onderU besproken zou willen zien, zullen wij graag h overweging nemen.
Daarnaast echter hopen wij dat vooral de lezers zelf. over hun meningen en ervaringen in ,,Populier" willen vertellen.
Mocht U ,,Populier" in het vervolg regelmatig willen ontvangen, zendt U ons dan
de ingesloten kaart ingevuld terug. Het abonnementsgeld zal wel geen bezwaar z1jn.
Dit bedraagt immers dankzlj de medewerking van de Nationale Populieren Com-

werpen, die

-

missie slechts f 3,- per jaan
Aangezien het voor de redactie onmogelijk is om ieder die belang stelt in populier
en wilg met dit eerste nummer te bereiken, vragen wij U aan dit tijdschrift bekendheid te geven in Uw omgeving. Indien U personen kent die vermoedelijk ook
belangstelling hebben voor ,,Populier", maar het eerste nummer niet hebben ont-

2

U dan hun naam en adres op de kaart in. Wij
zorgen dan, voor zover de voorraad strekt, voor toezending van
een gratis proefnummer.
De lengte van de aan de redactie-secretaris te zenden artikelen
moet uit praktische overwegingen worden beperkt tot hoogstens 4-5 getypte bladzijden. Ieder, van wie een artikel is geplaatst, onwangt daarvoor honorarium.
vangen, vult

K. Adema
Prijs

bod zal de verbruiker een beter kwaliteitsprodukt kunnen
krijgen en ook de beste kwaliteit het hoogste in prijs waarderen. Bij een gering aanbod en een grote vraag zullen de
pijzen stiigen; vele gebruikers zullen met een mindere kwaliteit van het hout genoegen moeten nemen of op een andete
houtsoort of grondstof overgaan, voor zover dit natuudijk
is.

Aanw ezigh eid aan p op uliere

b

out-a eruerkende ind.us trie ën.

Van belang voor een lonende teelt is de aanwezigheid van
industrieën met afzonderlijke belangen, op niet te grote afstand
gelegen van het populiereareaal; bijvoorbeeld:
a. fineer-, zagettj- en triplex-industrie, voor de zuivere, zware
onderstammen;
b. emballage- en lucifers-industrie, voor de dunnere, zuivere
onderstammen;

c.

d.

op beperkte schaal gelegenheid zijn voor het plaatsen

De Redactie

c.

aan het hout.

De prijs van het hout wordt bepaald door de verhouding tussen
vraag en aanbod. In de vrije handel zal de prijs vrijwel gelijke
tred houden met de waarde, bij een gebonden handel kunnen
verschillen tussen prijs en waarde ontstaan. Bij een ruim aan-

mogelijk

zaI

Factoren die de prijs yan het populiêrehout kunnen beihvloeden

/

en. tuaard'e

Er

van advertenties van een formaat van tf\ tlz en I bladzijde.
Daarnaast kunnen kleine annonces, bijvoorbeeld betreffende
d,e vraag naar en aanbod van hout, worden geplaatst. Belangstellenden dienen zich te wenden tot de redactie-secretaris.

klompen-, zagetíj-, emballage- en souvenir-industrie, voor
de minder zuivere stammen, middenstukken en toPpen;

celstof-, papier-, board-

en andere houtverwerkende in-

dustrieën, voor dunnings-, top- en takhout.

Het zou zowel voor teler als gebruiker van groot belang zijn
als de laatste alleen dat hout zou kunnen kopen dat voor hem

het meest geschikt is. Bij een gerichte, doelbewuste afzet,
waarbij voldaan kan worden aan de eisen die de verbruiker
stelt aan afmetingen en kwaliteit, zal een zo gunstig mogelijk
financieel resultaat worden verkregen.

d.
e.
f.

kortere investering, omdat men het hout per wagonlading
van het houtveem kan betrekken;
aankoop naar het gewenste sortiment en vastliggende condities;

minder afval, geen middenstukken en toppen;
acceptabeleprijzen.

De kwaliteit van sommige van deze houtsoorten is echter slechter dan van het populierehout. Ook is een prijsstijging van het
importhout te verwachten door hogere verwervingskosten, zoals
welvaartstijging, hogere belastingen, hogere arbeidslonen, grotere afstanden van aanvoer uit het binnenland, verplichte aanleg van wegen door de exploiterende maatschappijen, duurdere
scheepsvrachten, etc. Bij voldoende aanbod en behoorlijke afmetingen en kwaliteit zal o.a. in de fineer-industrie zeker meer
belangstelling bestaan voor het populierehout ter vervaardiging
van bepaalde produkten, vooral voor verpakkingsmateriaal, dat
in vele gevallen reukloos moet zijn. Het doelbewust nastreven

van de eisen der industrie zal een stijging van prijs en afzet

tot gevolg hebben.
Concurrentie uan inàustrieën uit d'e nabuurlanden,

Bij de voortschrijdende

Europese gedachte en de verwezen-

lijking van de E.E.G. zal een grotere ioncurrentie te verwachten
zijn. De Nederlandse houtindustrie zal daardoor in hoge mate
moeten gaan mechaniseren en deze mechanisatie zal hogere
eisen aan het populierehout gaan stellen wat beueft kwaliteit
en afmetingen. De producent zal in zljn eigen belang en in
het belang van de verbruiker meer aandacht aan de kwaliteit
van het hout moeten besteden, want zonder een goed produkt
zal onze industrie niet kunnen concurreren. Bij onvoldoende
onderhoud van de bomen zal de prijs dalen of het hout niet
worden afgenomen. Het gevaar van overschakeling van een
industrie op een vervangingsmiddel, zal aanwezig zijn.

Kwaliteit aan he,

hotur.

YeelaI zaI door de fineer-, triplex-, lucifers-, emballage-

en

zaagindustrie voor het fabriceren van een goed produkt, populierehout worden gevraagd, en wel populierehout van een lichte
kleur, rechtdradig, voldoende vast en buigzaam, met minimale

gebreken. Ook een stam met een behoorlijke afmeting zal
worden geprefereerd, verder behoorlijk rond en met niet te
veel verval. Een dergelijke kwaliteit zal dan ook meer prijsstabiel blijven dan hout van mindere kwaliteit. Vooral gaat dit
een rol spelen, wanneer het aanbod de vraag nabij komt of
gaat overtreffen.

Afzet aan bet populierehout.

De producent dient op de hoogte te zijn van de eisen, die de
verbruiker aan het hout stelt. Door een steeds meer gerichte
specialisatie zal de industrie in de toekomst, naar het zich laat
aanzien, alleen díé kwaliteit en díé afmetingen afnemen, die
het bedrijf zo rendabel mogelijk kan verwerken. Een afname
van hele bomen zal in de toekomst door één industrie waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn. De producent zal in dat

geval bijvoorbeeld door middel van de handel (te zien als verdeler voor het hout) of in het verband van een coóperatie zijn

Enkele importhoutsoorten worden momenteel

hout moeten afzetten in sortimenten en kwaliteitsklassen.
Vooral de laatste wijze van verkoop kan een juiste en betere
marktprijs tot gevolg hebben.

en wel om de volgende redenen:

Afmetingen aan he, populierehout.

a. niet voldoende

Een stam van een behoorlijke doorsnede, mits deze zuiver is,
zal voot de verbruiker veelal de hoogste produktie geven. Een
prijsverschil tussen dunne en zwaardere stammen, bijvoorbeeld

Im'porthout als ueruanger uan de populier.

in de fineer- en
zaagindusrie gebruikt ter vervanging van het populierehout

b.

populierehout van goede kwaliteit en af-

metingen op de markt;
zwaardere afmetingen, waardoor meer produkt per m3;
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40-60 cm en 60-200 cm, is dan ook redelijk. Behalve voor de
papierindustrie, spaanderplaten-, board-, cellulose- en andere
afval of dunner hout verwerkende industrieën, zal het in het
algemeen geen aanbeveling verdienen, bij een nog goede aanwas, de bomen te vellen, als deze op borsthoogte nog niet een
doorsnede van 50 cm hebben bereikt. Deze doorsnede kan
onder normale omstandigheden tussen 25 en 30 jaar worden
bereikt. Een langere groeiperiode dan 40 jaar is momenteel

niet rendabel te

25-iarise'Regenerata Daitsland'

noemen.

Te planten. iootten,

De te planten soort kan ook invloed op de prijs hebben, bijvoorbeeld hoe is de structuur van het hout, waar zal het hout
geschikt voor zijn, fineer- of papierhout. Momenteel worden
overwegend aangeplant Populus'Marilandica','Gelrica','Regenere.t^','Robusta' en'I 2I4'. De 'Marilandica' is niet zo'n snelle
groeier, doch levert een vaste fineerkwaliteit, terwijl de laatstgenoemde een veel snellere groeier is, doch het moet nog
blijken of deze soort in de toekomst hoog in waarde zal worden aangeslagen. Het zaI dan ook gewenst zijn een gulden
middenweg te kiezen en niet alles op één kaart te zetten. Een
combinatieteelt van kwaliteit en kwantiteit kan echter mogelijk
zijn, b.v. door aanplant van twee soorten op 3,50 m afstand,
een soorc van blijver en wijker systeem, waarbij bijvoorbeeld
na !0 jaar de snelste groeier wordt gedund om te worden verwerkt in de papierindustrie.
T e aeruacbren prod.uktie.

Naar men aan de hand van statistische gegevens heeft betekend, zal over circa 10 jaar de produktie van het populierehout vrijwel verdubbeld ztjn h ons land. Ook in het buitenland, bijvoorbeeld in Duitsland, zijn na de tweede wereldoorlog
veel populieren aangeplant. Van overproduktie hoeft dan echter
nog geen sprake te zijn, omdat een grotere produktie ook een

grotere afzet met zich meebrengt, tenminste dit kan men aannemen, bijvoorbeeld door vestiging van nieuwe industrieën of
door uitbreiding van de bestaande. Bepaalde industrieën kunnen n.l. alleen dan rendabel werken, als zij verzekerd zijn van
een zeker jaadijks kwantum hout, wat aan een hoge investering
meer zekerheid geeft.
Groeiplaats aan d.e populier.

Een bodem met een goede, niet te vaste stfuctuur, met een
juiste zuurgraad en een goede watercirculatie, geeft een waarborg voor een homogene groei. Van veel belang is ook de
vruchtbaarheid van de grond, bijvoorbeeld een laag kaligehalte
kan de groei ongunstig beïnvloeden. Harde lagen en een overlast van water geven ook een mindere kwaliteit hout en slechte
groei, dus een lagere opbrengst.
Onl'erhoad. en snoei aan d.e popal,ieren.

rilíat het onderhoud betreft, is een behoodijke waterafvoer in
perioden met veel wateroverlast van belang, dus schoonhouden
van afvoersloten en greppels. Verder is het van belang, dat de
boom niet te veel wortelconcurrentie krijgt. Men denke hierbij
aan een dichte groei van wilde grassen en bramen, die n.l. veel
stikstof aan de grond onttrekken, waardoor een geringere aanwas zal ontstaao, vooral als de opstand nog niet in sluiring is.
Een regelmatige meting van de aanwas is ook van belang met
het oog op groeistoornissen, welke veroorzaakt kunnen worden
door een gebrek aan voedingsstoffen of sporenelementen. Een
basisbemesting met compost voorkomt veelal narigheid. Een
grondonderzoek is hierbij echter nuttig en lonend. Vooral van
belang is de kali- en stikstoftoestand van de grond.

Bij het

snoeien is van belang het telen van een 7 tot 10 meter
zuivere onderstam. I7elke lengte tenslotte wordt bereikt, is
afhankelijk van de omloop. Het snoeien moet tijdig gebeuren,
minstens om de 3 jaar, terwijl elk jaar de waterscheuten op de
stam moeten worden weggenomen. Behalve het wegnemen van
de te grote zogenaamde ,,zuigers", moet, nadat de boom eenmaal op top is gezet, zo weinig mogelijk in de kroon worden
gesnoeid. Het hout dat het hoogste in prijs wordt gewaardeerd,

moet groeien in de onderstam en voor een behoorlijke diktegroei vraagt de boom een stevige kroon.
Het komt dus niet zo zeer op de lengte aan, omdat het middenen tophout veel afval heeft, zoals knoesten en takkransen en
per m3 berekend 30-50 % minder waarde heeft dan de zuivete
onderstam. Het beste is te snoeien vanaf de begane grond met
een zaag of snoeibeitel op een staak, of met behulp van een
ladder. Het werken met klimsporen geeft afgestorven plekken
in het hout en dit wordt daardoor vooral voor de fineer- en
lucif ersindustrie waardeloos.
Bescbad.igingen.

Beschadigingen door het ingroeien van prikkeldraad, afschillen
door vee of wild, chemische beschadigingen etc., kunnen de
waarde van het hout sterk doen teruglopen. Het is van groot
belang dat vooral bij jonge beplantingen geregeld controle
wordt gehouden. Ook moet zoveel mogelijk worden voorkomen
dat veronueinigd water, geloosd door chemische fabrieken etc.,

in de sloten en greppels doordringt, waardoor een sterke verkleuring van het hout kan ontstaan.
Resumerend kan worden gezegd, dat in grote lijnen de praktische factoren zijn genoemd, die van invloed kunnen zijn op
de prijs van het hout. Natuurlijk zijn nog andere factoren te
noemen, die het gebruik van populierehout voor een bepaald

gebruik doen teruglopen of niet meer nodig maken wegens
vervanging door een ander produkt, bijvoorbeeld plastic. Dergelijke produkten zijn echter momenteel nog veel duurder dan
hout, doch kunnen een grote besparing aan machines en
arbeidskrachten geven, wat vooral bij de mechanisatie een grote
speelt. Voor bepaalde produkten zal men echter steeds op
hout aangewezen blijven. Van essentieel belang is het telen van
populierehout van goede kwaliteit met een behoorlijke produk-

rol

tie en van behoorlijke afmetingen. De populiereteelt zal zich
op deze wijze langer staande houden dan bij het telen van niet
verzorgde of niet van goede kwaliteit zijnde bomen. Houtwaardé en prijs zullen immers vrijwel altijd in verhouding tot
elkaar staan.
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lr. H. A. van der Meiden
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Het snoeien van populieren

Als men populieren teelt zal daarbij in de meeste gevallen de
produktie van hout een belangrijk doel zijn. Dit betekent ook
dat men graag bereid is alles te doen om de kwaliteit van dat

Fig. 2. Dezelfd.e beplanting raim een jaar later, in de uinter. Opteden
adfi grote hoeaeelheden laarerlot,

hout te bevorderen. Kwaliteit bepaalt namelijk de prijs; dit
komt elders in dit nummer duidelijk tot uiting in het artikel
van een in dit opzicht bij uitstek deskundige, de heer Adema.
Een van de belangrijkste factoren die de kwaliteit van het hout
bepalen is de snoei. Hierover kan heel veel gezegd worden,
meer dan in dit bestek mogelijk is. Ik wil mij hier beperken
tot enkele aspecten van het snoeien. Het grootste deel hiervan
is onderzocht door een Verkgroep ,,Snoeien", waarin praktijk
en onderzoek nauw hebben samengewerkt.

Hoe hoog rtoet eer? populier ruord'en opgemoeil'?
In veel geschriften over populier kan men lezen dat men in
de eerste jaren moet streven naar een takvrije stam van I/3
van de totale boomhoogte, hetgeen men dan noemt l/3 stam
en 2/3 kroon. Dit zou moeten overgaan in I/2 stam en 7/2
kroon, terwijl volgens sommigen de hoogteverhoudingen bij
20 jaar en later 3/5 stam en 2/5 kroon zou moeten zijn. Dit
recept nu is een dure opgave voor de teler, heeft geen zin voor
de houtkwaliteit en belemmert een goede aanwas.
In een publikatie van het Bosbouwprosfstation 1) is de kwestie

van een andere kant benaderd en hebben we ons eerst

afge-

vnagd welke eisen de industrie stelt ten aanzíen van de plaats
van noesten in het hout. Het blijkt dat er nog een behoorlijk
dikke houtmantel op de snoeiwonden moet kunnen grosien,
wil de snoei zin hebben. Dit betekent dat men twee dingen
kan doen: In de jeugd zo snel mogelijk hoog opsnoeien met
als gevolg een sterk groeiveriies (zie later), of in een redelijk
tempo opsnoeien, ook tijdig ophouden en dan genoegen nemen
met een kortere onderstam. De conclusie moet zijn dat het
voor de teler het beste is om vooral in de jeugd niet te sterk
te snoeien (maximaal tot l/3 van de totale boomhoogte) en
op te houden als een takvrije stam van 6 à 8 m is verkregen.
Dit geldt voor een omloop van 20 tot 30 jaat. Bij langere
omloop, tot 40 à 50 jaar, kan het zin hebben tot 10 m op te
Fig.

1.

'Robusta'-laan; aeel te sterh

in

de kroon genoeid.

snoeien. De fineerindustrie zal bij aolàoende aanbod. van hout
aan de onderste 6 m van de stam de voorkeur geven.
IYanneer moel tuord.en gesnoeid'?

is uitgebreid onderzocht door de I7erkgroep
het Bosbouwproefstation zal hierover binnenkort
een verslag publiceren2). Hij is van belang omdat hier arbeidsDeze vraag
,,Snoeien";

technische zaken aan de orde komen, maar ook de gevolgen
van het tijdstip van snoeien voor de overgroeiing van de
snoeiwonden en de vorming van waterlot. Hoe eerder de wond
gesloten is en hoe minder waterlot er optreedt, hoe beter de

houtkwaliteit. \Taterloten zijn de soms grote hoeveelheden
scheuten, die vooral na snoei op de stam tevoorschijn komen.
Ze moeten weer worden weggehaald, wat kosten met zich mee
brengt.

Het is gebleken dat aan het eind van het groeiseizoen, volgend
op het jaar waarin is gesnoeid, de wonden bijna of geheel zijn
gesloten, onafhankelijk van het tijdstip van snoeien in dat jaar.
Verder is duidelijk geworden dat de overgroeiing van de wonden sneller gaat als niet in het begin van de winter, vóór de
vorst, is gesnoeid. Gedurende een vorstperiode zullen nl. de
randen van de verse snoeiwonden indrogen, terwijl bij snoei
vlak vóór of in het groeiseizoen het cambium (een dun laagje
cellen tussen hout en bast dat nieuw weefsel vormt) direct met
zijn activiteit, nodig voor de overgroeiing, kan beginnen.
Een snoei ná het uitlopen van de bomen en vóór het afsluiten
van de gro:i, dus tussen mei en september, geeft minder waterlot dan in de periode daarbuiten. Dit komt doordat in de
groeiperiode minder ,,voedsel", de zogenaamde assimilaten, in
de boom beschikbaar is voor de ontwikkeling van waterloten.
Nu kan men zich afvragen wanneer in die groeiperiode dan
wel het beste gesnoeid kan worden. In verband hiermee is
belangrijk wat Duitse onderzoekers mij vertelden, nl. dat vtoei
in juli ett ail.gilrtilr beter is dan daarvóór, omdar in mei en juni
veel ,,sap" uit de wonden stroomt dat houtboorders aantrekt
die dan ter plaatse hun eieren afzetten.

t1 H. A. rcn der À,[.eiden.
eisen

in

Snoei van populier, gebaseerd op kwaliteitsde houtindustrie. Ned. Bosbouw Tijdschrift 29 0),19t7 (1-7).

2)

De snoei van laanbomen, in het bijzonder van populieren. Uitvoerig
Verslag Band 6 no. 1, 1964. Stichting Bosbouwproefstation ,,De Dorschkamp", Síageningen.
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Fig.

ja.

'Marilandica' Snoeiprcet'

geen kroonsnoei.

in

de N.O.P. Tot 30 7o opgetrroond,

Snoei en groei.

Een heel belangrijk punt, dat ook in het begin al even naar
voren is gekomen: In welk tempo moet de 6 tot 8 m takvrije
stam worden bereikt, m.a.w. hoe sterk moeten we snoeien?
'S7erkgroep
Hiernaar is door de meergenoemde
een onderzoek
ingesteld dat door her Bosbouwproefstation wordt voortgezet.
Hierbij is gebleken dat men met de graad van snoeien zeer
voorzichtig moet zijn.
In een zevenjarige wegbeplanting in de Noordoostpolder (Populus 'Heidemij'), die tot het begin van de proef normaal was
gesnoeid (tot -r 2,5 à 3 m), is van 1958 tot 1964 regelmatig
ror verschillende hoogten opgekroond: Een derde deel van de
bomen tot 257a, een derde deel tot 40/6 en àe rest tot
50 7o van de totale boomhoogte. In tabel 1 is aangegeven de
stamomtrek op borsthoogte, de hoogte en het houtvolume per
kilometer beplanting (- 167 bomen) eind 1957 en eind 1963.

I
I

I

I
:.1

Tabel

1.

Snoeigraad

Omtrek op borsthoogte in cm

1957

1963

25%
40%

35
35

78

50%

14

68

]J

Hoogte in m

r9t7
7 ,9
7
7 ,6

,'

Houtvolume per
km in m3

1963

r4,t
14,2

r4,2

r95t
5 ,6

t ,)
t ,3

1963
45,9

39,9

t4,6

Het blijkt, dat men in 7 jaar tijds maar liefst tot 11 mB hout
per kiiometer beplanting heeft verloren door een sterke snoei.

Dit

Samenvattend kan worden gezegd dat men wel in de winter
kan snoeien maar dat zomersnoei een betere overgroeiing en
rninder waterlot geeft; snoei in mei-juni is gevaarlijk in verband met het aantrekken van houtboorders. Afdekken van

bij populier is niet nodig als tijdig wordt geIn steden kan het nog wel eens nodiÉi zijn zware takken

snoeiwonden
snoeid.

weg te halen en dan kan men de snoeiwonden met kankerdood
of menie behandelen.
IVanneer ntoet het uateilot xaord'en aerwijd.erd'?

Ook hieraan heeft de \íerkgroep ,,Snoeien" aandacht

be-

steed en wel met enkele vermeldenswaardige resultaten.

Als het waterlot, dat zích na het snoeien heeft gevormd, wordt
verwijderd, wordt de vorming van nieuwe waterloten sterk
bevorderd, die met de nodige kosten óók weer moeten worden
weggehaald. Het bezwaar is bovendien dat dit nieuwe waterlot
veelal op andere plaatsen op de stam tevoorschijn komt, waardoor weer nieuwe beschadigde plekken in het hout ontstaan.
Men moet zich dus afvngen: Heeft het wel zin om waterlot
zo snel mogelijk te verwijderen en kan men dan niet beter
net zo goed één tot enkele jaren wachten?
Hoe kleiner het waterlot is, hoe minder waterloten terugkomen,
en, tenminste in theorie, hoe kleiner de wonden. Uit het onderzoek is echter wel gebleken dat men in de praktijk bij snoei
van tweejarig waterlot niet veel grotere wonden maakt dan bij
snoei van éénjarig waterlot.

Áls men dan denkt aan de kosten van het jaarlijks weghalen
van waterlot kan men, dunkt mij, concluderen dat met het
weghalen van waterlot kan worden gewacht tot juli,/augustus
van het jaar na snoeien en in gevallen waar de ontwikkeling
en de groei van het waterlot gering is, tot d,e tweede zomet na
snoeien.

is het gevolg van een geringere diktegroei, want de hoogtegroei is niet beïnvloed. Dit verklaatt ook waarom men bij een
sterke snoei ,,slanke" bomen krijgt. Dit is echter bepaald geen
voordeel, zoals uit de cijfers blijkt. Nu zal bij velling van de
beplanting, over -+ I0 jaar, moeten blijken of dit grote houtverlies wordt goedgemaakt door een betere kwaliteit. En dan
zal moeten blijken wat de industrie méér kan betalen voor dit
sterk opgesnoeide hout. Ik meen dit ,,meer betalen" te moeten
betwijfelen, mede omdat bovendien is gebleken dat de sterkere
snoei meer waterloten geeft en dus meer houtbeschadigingen.
In 1960 ontwikkelden zich gemiddeld 10 waterlotenbij 25 7o,
16 bij 40 /6 en 18 bij 50 % opkrooeo.
Fig. 3b. 'Marilandica' Snoeiproef in cle N.O.P. Tot 30
sterÈe snoei

it. de kroon.

/o

opgekroond.,

6

Een ander, heel mooi voorbeeld vinden we in een snoeiproef
van de Níerkgroep, in 7960 begonnen, in een 3-jarige wegbeplanting van 'Marilandica' in de Noordoostpolder, die tot
dat moment nog niet was gesnoeid. De snoei is om de twee
jaar uitgevoerd. Hierbij is ook een aantal bomen sterk in de
kroon gesnoeid, een methode die in Noord-Brabant nogal eens
wordt toegepast om de ontwikkeling van zware takken re voorkomen. In tabel 2 zijn de resultaten tot eind 1963 van deze
interessante proef vermeld. De ,,normale snoei" bestaat uit het
op deze leeftijd opkronen tot -L I/3 van de hoogte en alleen
een enkele zware ,,zuiger" uit de kroon verwijderen. ,,Normaal
met kroonsnoei" wil zeggen een opkronen tot -+ 7/3 van de
boomhoogte en een sterk ingrijoen in de kroon door een aantal
zware takken weg te nemen (zie tabel 2). Onder ,,30 7o" wordt
verstaan het opkronen tor 30

Fig,

jc.

'À[arilandica' Snceiproel

in

de N.O.P. Tot 50 Vo opgekroond.

/a van de totale boomhoogte.

Tabel 2.

Snoeigraad

Omtrek op borsthoogte in cm

1919
Normaal

)0%
t0%
70%

Normaal met

Hoogte in m

1959 r96i
t2
)r
1i
32
72 27
11 2j
12 28

196)

3,3

6,t

3,4
3,4
3,5
3,4

6,2

6,t
6,1
6,0

Gemiddeld aantal
waterloten

*)

per

boom in

1960 1962 196)

0,2 ),5
0,4 3,0
),1 3,9
8,7 22,7
0,7 ),1

0,6
1,5
1,1

6,t
2,0

kroonsnoei

*)

rJ7aterlot verwijderd eind 1960 en 1962.

Uit deze cijfers blijkt dat vooral op de diktegroei een ongunstige invloed wordt uitgeoefend door een sterker opkronen
en óók door een sterk ingrijpen in de kroon. Dit la:tste is ook
wel begrijpelijk omdat men daarbij veel meer ,,actieve" takken
wegneemt dan alleen bij opkronen. Alleen bij de sterkste graad
van snoei (10 %) is sprake van een duidelijk srerkere ontwikkeling van waterlot.
Het voorgaande samenvattend kunnen we opmerken dat een
sterker opkronen groei-verminderend werkt. Men moer echrer
niet alleen naar een goede groei maar ook naar een goede
houtkwaliteit streven. Dit is de reden waarom men her snoeien
als een noodzakelijk kwaad moet beschouwen en het daarom
met mate moet uitvoeren. Voorlopig
takvrije stam van

! t/l

lijkt het juist naxr

een

van de rotale boomhoogre re srreven,
met snoeien te beginnen als de stam op borsthoogte 8 cm is

lr. J. T. M. Broekhuizen

/

staat.

reikt.

Problemen rond 'Zeeland'

Sinds 1953 bevindt zich onder conuole van de N.Á.K.B. een
popuiiereras dat oorspronkelijk 'Robusta Zeeland' werd genoemd, maar rhans 'Zeeland' heet. Dit ras werd enkele rientallen jaren geleden onder de naam Raverdeau uit België in
Zeeland ingevoerd en is waarschijnlijk uit Frankrijk afkomstig.
Oorspronkelijk werd 'Zeeland' aangezien voor de gewone 'Robusta' maar later vond men kleine verschillen tussen beide
rassen. ÈIet meest viel daarbij de lichte stamkleur van'Zeeland'
op. Verder zag merr onder meer kleine verschillen tussen de
stand en de vorm van de knoppen, de kleur van de bladsteel
en de bladeren en het aantal zijtakken. Ook wordt vermeld dat
btj'Zee\and' minder spoedig takken uit de kroon waaien. Tenslotte zou deze sneller groeien. Bovendien werden binnen
'Zeeland' nog verschillende vormen onderscheiden.
In het seizoen 1961/1962 bestond 76 /6 van l.ret aantal door
de N.A.K.B. gewaarmerkte populieren uir 'Robusta' en 17 Vo
dt 'Zeeland'. lilíel een bewijs dat de laatste in de belangstel.

ling

en te eindigen als 6 à 8 m takvrije stam is bereikt. Het ingrijpen in de kroon dient beperkt re worden tor een enkele
zeer zwate tak; dubbele toppen moeten altijd ,,op één" gezet
worden, tenzij ze zich boven de genoemde 6 à 8 m bevinden.
Als gestreefd wordt naar een langere omloop (31 à )0 jaa),
kan men doorgaan met snoeien tot 10 m takvrije stam is be-

Naast degenen die er van overtuigd zijn, dat het hier om een
afzonderlijk r^s gaat, zrjn er anderen die van mening zijn dat
beide populieren tot één ras behoren. Naar hun mening zijn
de verschillen te gering en vooral te weinig consranr om daaruit te kunnen concluderen dat het om twee rasseÍ g ZLj
^t.
schrijven de verschillen toe aan de invloed van de groeiplaats.
Inderdaad is nog niet bewezen dat 'Zeeland' sneller groeit. In
de proefvelden van her Bosbouwproefstation en van het Instiruut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool (I.B.O.) te \Tageningen is geen verschil in groei gevonden. Deze proefvelden zijn echrer nog vrij jong.
Van de andere opgegeven verschillen is een deel zeker niet
aanwezig.

Dit

bleek duidelijk

uit

metingen en nauwkeurige

beschrijvingen door her I.B.O.

De stamkleur is echter een opvallend verschijnsel. Nergens
staan, voor zover mij bekend, groe-pen oudere bomen van'Zee-

land' en 'Robusta' onder zodanige omstandigheden bij elkaar
dat vergelijking mogelijk is. \7el valt het op dat de sram van

7

Detail aan'Rob*sta'-stam op borstboogte. Leeítijd. orrgeaeel 16 iaar. Detail aan 'Zeeland''-ttdm op borsthoogte. Leeftijd' ongeteq 16 iaat.

'Zeeland' bijna steeds veel lichter is, waar dit ras ook is aangeplant. Dit verschijnsel pleit voor de oPvatting dat we hier
te doen hebben met een afwijkende vorm. Met opzet zeg ik
hier ,,vorm" en niet ,,ras". Er is immers nog een andere mogelijkheid dan verschil in ras, die een verschil in uiterlijk kan
veroorzaken. En wel een v€rschil in de wijze van vermeerdering. Men hoeft slechts te denken aan wat er gebeurt als
stek wordt genomen van een zijtak ergens midden in de kroon
van een goed gevormde, oudere populier. De kans is dan groot
dat de jonge plant die daaruit groeit, flink krom en scheef is.
Zou men deze plant enkele malen bij de grond afzetten en pas
daarna één scheut laten doorgroeien, dan zou deze een mooie
rechte boom gaan leveren.
Ook ervaringen in Italië wijzen op een grote invloed van de
vermeerderingsmethodiek op het type boom dat zich uit een
siek ontwikkelt. Men ondervond dit onder meer bij 'I 2I4'.

Gewoonlijk heeft

dit

ras een

vrij ruwe schors.

Neemt men

echter stekmateriaal boven uit de kroon van een flinke boom
dan bezitten de bomen die zich hieruit ontwikkelen een dunne
schors met een dergelijk lichte stamkleur dat de stam een volkomen andere indruk maakt.
Dit verschijnsel Coet sterk denken aaÍL ofize ervaringen met

'Zeeland' en 'Robusta'. Zou het ons bekende verschil dan ook
kunnen worden veroorzaakt dooreenverschil invermeerderingstechniek? Mijns inziens mag dit zeker niet worden uitgesloten.

immers dat 'Robusta' al sinds lang wordt vermeerderd met behulp van moerstoven. Het stek van 'Zeeland'
daarentegen wordt gewoonlijk gewonneo van jonge, meest
tweejarige heesters. Misschien zou dit het verschil kunnen
verklaren. Mocht een lezer hierover ervaring hebben dan zal
Bekend

is

de redactie hem graag gelegenheid geven zijn zienswijze in dit
tijdschrift uiteen te zetten.
De mogelijke invloed van de vermeerderingswijze wordt thans
door het I.B.O. onderzocht. Als een dergelijke invloed inderdaad'Zeeland' deed ontstaan, dan kan dit van groot belang
voor de praktijk zijn. Het is immers niet ondenkbaar dat behalve de stamlcleur ook de groeisnelheid wordt beïnvloed. En
misschien ook de vatbaarheid voor ziekten. Dit zou bovendien
belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de herkenning van
de populiererassen.
Samenvattend kunnen we dus zeggerr dat de praktijk er veel
belang bij heeft dat er spoedig klaarheid wordt gebracht in het

probleem 'ZeeLanl'.

van IERSEL Boomkwekerijen UDENHOUT
Uw leverancier voor alle soorten N.A.K,B. populieren in alle maten en leeftijden.
Licentiehouder voor Nederland van de Lóns populier.
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P. de

Sonnaville / ls de nieuwe populier 'l 214' beproevenswaardig?

'l

omtrek in cm op 1.30 m

214' is een nieuwe populier, die in Italië is gewonnen
ter verkrijging van een goede houtproduktie. Met de gewone
Italiaanse populier, welke vaak als windkering wordt gebruikt,
heeft deze kruising niets te maken.
In 1955 kreeg ik van wijlen Prof. G. Houtzagers enkele stekken van 'I 214' voor beproeving. Ze groeiden zeer snel om
welke reden ik er een partij van vermeerderd heb. Toch maan-

De

de de zuidelijke herkomst mij tot voorzichtigheid. Daarom heb
ik de suggestie van Prof. Houtzagers om ook wijkerpopulieren
te planten voor de papierindusrie, opgevolgd.
In maart 1958 werd het perceel ,,De Pas", gelegen op de hoek
van de Kerkstraat en de van Heemstraweg te Druten, met
blijvers en wijkers ingeplant. In de rijen werden 'Serotina' en
'I 2L4' afwisselend geplant op afstanden van 4 m, terwijl de
rijen op 9 m van elkaar kwamen. Ongeveer 8 jaar na het
planten zal pas beslist moeten worden, welk populiercras zal
moeten wijken. In deze tussentiid kan men de twee rassen

a-:"6)c:c
'Ëó=>l
.'-6.<cÊ

É

d.
o'
è0.

è0

o

È
d
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o\

o
rio

c
o
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op 2l-ll-62

'Serotina'

't

2t4'

38 cm
60 cm

op

10-11-63

4t
71

cm
cm

'Robusta'

4

'Serotina erecta'

?

4

'Robusta'

4

'Robusta Zeeland

4

'Vernirubens'

92t
11 24

4

'Heidemii'

11,5 29

4

'Serotina'

4

'Gekica'

4

'Manitobensis'

1

'Vereecken'

10

32
22
22
19

26
jr
)r
j4

J7 46
41 52
4t t0
44 11
19,' tJ 62
26,1 J6 45
28 i8,5 48
24 )4 43
20 23

gem. hoogte

op

10-11-63

ca. 12 m
ca. lJ m

Kerkstraat

andere populieren om de kantwerking

worden, dat'I 214' op deze grond op jonge leeftijd veel sneller
groeit dan 'Serotina'. Nu heb ik wel de indruk, dat de grond,
een zware kalkrijke klei, en andere gtoeiomstandigheden biizonder gunstig zijn geweest voor de 'l 2L4'.* Enkele van mijn
oudste bomen van 'I 2I4', welke oP zware ondoorlatende kleigrond staan, vertonen deze opvallend sterke groeí niet. Ze
groeien goed maar steken niet zo ver boven de andere rassen
uit.
Verder krijgt men uit deze cijfers de indruk dat de groei van
'l 2I4' beslist niet aan hèt afnemen is. Vooral als men weet
dat'l 2I4'eind juli 1962 en 1963 bijzonder sterk gesnoeid is
- wat de groei afbreuk heeft gedaan - is de omtrektoename opvallend gÍoot. In de ongunstige koele, natte zomer van 1963
is de stamomtrek met ruim 10 cm toegenomen. Zou dit zo
doorgaan dan zou de'I 214' over zes jaar (dus tsraalÍ. jaar na
het inplanten) een omtrek hebben van 130 cm, wat een geschikte maat is voor de klompenindustrie. Dit zal waarschijnlijk niet het geval zijn doordat bij toenemende omtrek de
staminhoud nog veel sterker moet toenemen terwijl de factor
licht de beperkende factor wordt. Reeds nu ontnemen de naast
elkaar staande populieren elkaar het licht, zodat ik mij afvraag
in hoeverre het planten van wijkende populieren wel zin heeft;
maar dit is een onderwerp op zich.
Om de vergelijkingsmogelijkheden te vergroten heb ik van
zeven bekende populiererassen een viertal N.A.K.B.-gekeurde
eenjarige bomen met lichte tweejarige bomen van drie rassen

licht en wind). Uit

te voorkomen

(meer

de omtrekcijfers van iedere boom bleek

dat de eerste boom van iedere rij in groei achterbleef, wat mij
een gevolg lijkt van wat vastere grond. De ongelijke grond en
het kleine aantal proefbomen zonder herhalingen maken deze
proef niet erg beuouwbaar. De cijfers geven slechts een indruk;
deze is:

1) De

meeste populiererassen groeiden even snel. Zelfs 'Gel-

rica' viel niet op door sterkere groei zoals elders vaak het
geval is. Mogelijk is de grond daar vaster door een vroegere
opslagplaats.

2)
3)

Een enkele boom van Populus nigra 'Vereecken' groeide
minder snel dan de andere. Dit ras wordt echter geplant
als windscherm en niet om zijn houtproduktie.
'Serodna' groeit oD 'jonge leet'tijd' iets zwakker dan normaal'
Op oudere proefvelden valt dit verschil oP latere leeftijd
weg.

P

'l 214' en P 'serotina' te Drfien. Zie teÉst.

)-'

een rechthoek bijelkaar uitgeplant. Tien rijtjes van vier

bomen met één ras per ij (zie schets). Uit de cijfers van juni
1959 kan men opmaken, dat de uitgekozen bomen van 'Serotina' en 'I 2L4' iets zwaarder waren dan die van de overige
rassen. De rechthoek kwam ongeveer aan de zuidzijde van het
perceel te liggen, maar werd aan alle kanten omgeven door

* Wil

9,5 20

14
14
11
10

De cijfers waren zo regelmatig, dat met zekerheid gezegd kan

in

$2)2940r0

$

4 'r 2t4'
ct

hoogte gemeten en de gemiddelde waarde bepaald.
gem. stamomtrek

66ó\O
NNN

.

sel. \Westeinde

prachtig met elkaar vergelijken. De foto laat duidelijk het
verschil in groeikracht zien. Op geen enkele plaats kan 'Serotina' de 'I 2I4' in diktegroei evenaren. Van tien naast elkaar
staande bomen uit de'I 214'-rti heb ik de stamomtrek oP borst-

gem. stamomtrek

NÓ

als fruitteler hierop later terugkomen.

, ti/ i_ ,.-*di

À
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4) Er is maat één ras dat opvalt door zijn zeer sterke groei
n.l. 'I 2I4'. Het verschil in groei met de andere rassen is
op dit perceel groot en beslist niet twijfelachtig.

groeier is. De stam is vaak slap en krom. In bosverband valt
de stamvorm wel mee.
In het voorjaar komt 'I 2L4' vroeg in blad terwijl het blad in
het najaar lang behouden blijft. De matige vatbaarheid voor
roest is een facror, welke gunstig is voor het behoud van her
blad. De lange groeiperiode van groor, gezond blad kan de
sterke groei van'I 2I4' enigszins verklaren. Grote vatbaarheid
voor ziekten, plagen en andere Íouten deden zich bij 'I 214'

Op 2L november 1962 hadden de stammen van 'I 2I4' een
omtrek van 53 cm, welke afmeting een jaar later door de
andere populiererassen niet bereikt kon worden. De staminhoud van de 'l 214' is bijna het dubbele van die van de
andere rassen. Ook in dit proefblok werd 'I 2I4' in L962 en
1963 zwaar gesnoeid vanwege het zware zijhout. Ondanks tot op heden op mijn perceel nier voor. Hoewel men de
regelmatige snoei moesten vele takken van 4 à 5 cm dikte populier in Duitsland als vorstresistenr beschouwr, rekenr men
'I 2L4' r.or. de meest vorsrgevoelige groep van de populieren.
afgezaagd worden. In die tijd z g meÍ hier en daar verschijnselen, die aan de baswlekkenziekte deden denken. Na verloop
Het doel van mijn betoog is geweest Uw aandacht te vestigen
van enige tijd was dit ziektebeeld verdwenen. De srammen van op de bijzonder sterke groei van 'I 2I4' op goede kleigrond.
'I 2I4' zijn nu tot o.p de definitieve hoogte van 6 à 7 m op- Tot op heden heeft dit ras zich goed weten aan te passen aan
gesnoeid. De snoeiwonden zijn grotendeels reeds overgroeid.
het Nederlandse klimaat maar het is mogelijk, dat dit op
Voor de andere rassen was de snoei minder ingrijpend, wat oudere leeftijd anders is. Ondanks de voodopig gunstige ereen voordeel is. De 'I 214' vnagt op jonge leeftijd jaarlijks
varingen hier en in andere landen van Zuid-Europa durf ik
een zorgvuldige snoei.
'l 214' nog niet algemeen aan te bevelen. Het is een ras, dat
Verder zij opgemerkt, dat dit ras in de kwekerij een lastige op kleinere schaal beproeving waard is.
Chemische onkruidbestrijding bij de aanleg en het onderhoud
van populierenbeplantingen
Inleil.ing,
In het ,,Handboek voor de Populierenteeh", waarvan de geheel

herziene druk in 1960 het licht zag, sraat onder puor 4 van
het hoofdstuk ,,Aanleg van Populierenbeplantingen" (blz. 130)
de volgende uitspraak:
,,In veel gevallen wordt de aanleg van een populierenbeplanting in sterke mare bemoeilijkt door een sterke verwildering
van het terrein, meestal met grassen."
Ook vinden we in de ,,samenvatting en Conclusies" van het
artikel ,,Mogelijkheden in de keus van populierenplantsoen",
van de hand van H. A. van der Meiden en J. L. F. Overbeek

- Ned. Bosb. Tijdschift 32 (5-6), 1960 (202) - de zinsnede,
dat: ,,.. . onkruidbestrijding in alle jonge populierenbeplantingen als een noodzakelijke cultuurmaatregel moet worden beschouwd."

Uitgaande van de kennis - verkregen door wetenschappelijk
onderzoek en praktijkervaring - dat onkruidverwildering en
wel in het bijzonder een grassenvegetarie in jonge populierenbeplantingen een nadelige invloed uitoefent op het aanslaan
en de groei in de eerste jaren, zal in het hiernavolgende advies
de onkruidbestrijding in twee cultuurstadia worden besproken
en wel:
1. Chemische onkruidbestrijding bij de aanleg.
2. Chemische onkruidbestrijding bij het onderhoud.
De chemische onkruidbestrijdingsmiddelen (,,herbiciden"), die
in dit advies worden aanbevolen, zijn slechts enkele van de
vele middelen, die voor hetzelfde doel, het doden of het in
groei belemmeren van de onkruiden, op de markt worden
gebracht. Een volledige opsomming zou niet praktisch zijn,
omdat:

a. de vele variaties bij de toepassing van de verschillende
middelen (dosering, tijdstip van bespuiting, bestrijdings-

b.

effect e.d.) verwarrend zou werken op de lezer, m.a.w. deze
zou ,,door de bomen het bos niet meer zien".
een vouedige b.n*dliinf;;;'
;;;;;,;'
inhouden dat
de zeet recent op de markt gebrachte herbiciden, die volgens de producenten of de handelaren ,,beter werken dan
andere op de markt gebrachte middelen", eveneens zouden
moeten worden genoemd.
Deze nieuwe middelen zijn echter nog onvoldoende door

lr. P. H. M. Tromp

de wetenschappelijke instellingen beproefd om deze

aan-

beveling te onderstrepen.
Enk

e

le

on

kr uid.

b es

trij d.ingstniàcl

e le

n,

toe I

e

p as s en

bij de populierenteelt.
Zonder in bijzonderheden te reden aangaande de eisen die
moeten worden gesteld aan dosering, tijdstip van bespuiting,
weersomstandigheden, waaronder wel of niet mag worden gespoten, zal in een kort overzicht een aantal herbiciden worden
genoemd, die de praktijk kan gebruiken bij de bestrijding van
grassen, tweezaadlobbige wortelonkruiden en ontkiemende onkruidzaden.

Dahpon; dit bestrijdingsmiddel wordt speciaal gebruikt bij de
bestrijding van grassen, terwijl het slechts weinig gevoelig

werkt op tweezaadlobbige planten. De toepassing vindt plaats in het vroege vootjau in een dosering van 15 kg per ha of
Het spriten aan boomspiegels rnet de propaan-rugspuit.

10

krijgen.

Simzzin en Diuron; deze beide middelen, niet in combinatie
met amitrol gebruikt, hebben alleen betekenis als bestrijdingsmiddelen tegen ontkiemende onkruidzaden, dus op ,,zv.tarte"
onkruidvrije grond. Het tijdstip van bespuiting is ditect na het
inplanten van de populier op bewerkte gtond (boomspiegel of
geploegde percelen) dus in het vroege voorjaar (maart/apnl).
Een dosering van 3 kg per ha is voor de meeste grondsoorten
aan te houden; op veengrond zal de werking van simazin en
diuron onbevredigend zijn, daar het veen de middelen on-

Amitrol; dit niet-selectief werkende middel, m.a.w. deze ,,alles-

werkzaam maakt.

combinatie met 'W'eedazol Tl in het naiaar, waarbij een
dosering van 10 kg dalapon kan wotden aanbevolen (zie ondet

in

,,amitrol").

Men spuite dit middel nimmer op vooraf bewerkte gronden,

waarbíj dus de gras-vegetatie door ploegen, hakken of schoffelen meer of minder is losgewerkt; de grasplant moet met de
wortels in de grond verankerd ziin om de dalapon goed te
kunnen opnemen en om een goed bestriidingseffect te verdoder", werkt als herbicide door afbraak van bladgroen, terwijl
bovendien geen nieuwe bladgroenkorrels in de plant (blad en
jonge takken) worden gevormd. De planten worden wit en
sterven af doordat assimilatie achterwege blijft.
Het middel wordt steeds op de markt gebracht in combinatie
met andere chemische verbindingen; vaak is de component een
ander bestrijdingsmiddel. Zo kennen we tileed'azol Tl, de combinatie van amitrol en ammonium thiocyanaat; dit handelsprodukt vertoont een goede herbicide werking in combinatie
met dalapon op grassen en dicotyle wortelonkruiden en wel
in een dosering van 15 liter Weedazol Tl en 10 kg dalapon

per

ha.

Het tijdstip van spuiten is eind

september - begin oktober. De
10o C), terwijl niet

lucht-tempèratuur mag niet te laag ztin

(>

moet word€n gesPoten als binnen 24 :uur regen kan worden
verwacht. Door toevoeging van een bodem-herbicide (simazin,
diuron) kan de amitrol ook in het late voorjaar worden toegepast, waarbij pas kan worden gespoten als de onkruiden zich
goed hebben onrwikkeld (mei). De simazin of diuron werken
als middel dat ontkiemend onkruid doodt.

De combinaties amitrol/simazin en amiuol/diuron worden

op

de markt gebracht onder de namen Gesaïop SA en A.A,Karzol;
als dosering kan worden aangehouden 5 kg per ha.
Ivenals de combinatie S7eedazol TI/dalapon, moeten Gesatop
SÁ en A.A.Karzol niet worden gespoten als de kans oP regen
op de dag van spuiten groot is.
Een onbehand.eltle boomspiegel oertoont een zudre Srdssenaesetutie.

Het gebruik van simazin en diuron op schrale humusarme
zandgronden in de jonge zeepolders moet worden afgeraden
daar ernstige schade aan de beplanting kan worden verwacht.

Chenhche onknààbestrijd'ing bij d'e aanbg'

bij de aanleg van een Populierenbeplanting kan het meest effect sorteren als de bespuiting
plaats vindt vóór de grondbewerking; dit geldt in het bijzonder
Onkruidbestrijding als maatregel

voor de grassen.
Men kan, zoals reeds onder de beschriiving van het middel
dalapon is vermeld, de bespuiting uiwoeren in het najaar
(september/oktober) met de combinatie'S?'eedazol Tl/dalapon
of in het vroege voorjaar uitsluitend met dalaPon.
Het voordeel van de \Teedazol Tl/dalapon-combinatie in het
najaar tegenover de voorjaarsbespuiting met dalapon moet
worden gèzien in de extra-bestriiding van de dicoryle wortelonkruiden door de component amitrol.

Na het planten van de populier, waarbij wordt uitgegaaÍr van
een grondbewerking in de vorm van Plantgaten (maximaal
60 i 60 cm), kunnen als extra-preventieve onkruidbestrijding
de boomspiegels worden bespoten met simazin of diuron. Door
het loswerken van de grond in het plantgat, zullen na het
planten onkruidzaden in de bovenste grondlaag (1 à 2 cm)
ontkiemen en zich ontwikkelen tot een welige vegetatie. De
genoemde middelen voorkomen deze onrwikkeling.
Eem

met

ch emis ch e

onkrnitlbestrijdingsmiddel en

be

handeld'e

b

oomspie gel,
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C h emis

c

h

e on kr uid, b e s tr ij d.in g bij

h

et

en een produktie van 50 ror 100 boomspiegels per man-uur

onà.er h o aà.

- afhankeiijk van het planwerband van de bomerr en de groorte
van het object - worden de kosten voor de uitvoering van een
bespuiting in eigen beheer (exclusief afschrijving spuitappara-

Het onderhoud, dat eerst in de tweede vegeratieperiode behoeft
te worden uitgevoerd kan het meesr doeltreffend plaatsvinden
door een bespuiting in het late vooriaar (mei) met de middelen Gesatop SA of A.Á.Karzol.
Een grondbewerking in het najaar of de winter in de vorm
van plaggen of hakken van de boomspiegels is te ontraden.
Deze bewerking is niet alleen duurder, doch ook minder effec-

tuur)

als volgr begroot:

Bespuiting van 100 boomspiegels met:

tief dan een bespuiting in het voorjaar.
dalapon

Ko$en aan de bespaitingen.

I7eedazol Tlldalapon
simazin of diuron
Gesatop SA oÍ A.A. Karzol

Uitgaande van een onkruidvrij te houden oppervlakte per
boom (de zgn. boomspiegel) van 1,60 X 1,60 m
- + 2,1 m2

Kosten van
het middel

in

guldens

5.6.1_
5.-

Loonkosten

Totaal

guldens

kosten

in

4.50

9.t0

4.50

10.50
7.50

-9.4.50 -9..4.50 -9.7

9.50 -

14.50
15.10

l2.ro
14.50

INTERESSANTE BEPLANTINGEN
I.
FIet eerste geval dat we in deze serie willen behandelen, betreft

rij

populieren, die deel uitmaakt van de fraaie
beplantingen van Rijkswaterstaar langs het Twente-Rijnkanaal
en wel in de omgeving van Goor.
Aan weerszijden van een zandweg langs de noordzijde van het
kanaal staat in de grasberm een rij populieren, bestaand uit
verschillende cultuurvariëteiten. Ons gaar het nu vooral om
een gedeelte waar aan de kanaalzijde 'Robusta Zeeland'en aan
de andere kant van het pad 'Heidemij' staat. Z,oals de foto laat
zien is het een mooie, regelmatige beplanting die snel groeit
maar waarbij toch enkele merkwaardige feiten zijn re vereen dubbele

melden.
In de eerste plaats de bodem. Deze heeft geen normaal, naruurlijk ontwikkeld profiel, maar is ter plaatse gekomen bij het
graven van en met grond uir het kanaal. De bovenste 20 cm
van de grond zijn wellicht daarna opgebracht; deze laag bevar
12 7o humus en heeft een pHKsl van 6,9 en een calciumcarbonaatgehalte 0,6 7o. Daaronder bestaat de grond geheel
uit gemengd grof en fijner humusatm zand (0,870 humus)
met een pHrcr 8,3 en een CaCOa-gehalte rond 6 %ot. Het fosfaatgehalte van de grond neemr van boven naar beneden iets
af; de bovenste 20 cm heeft een P-totaal 50, de laag 20-80 cm
een P-tot. 40 en de grond tussen 80 cm en 2 m een P-tot. 30.
Het hele profiel ror 2 m diepte heeft een gehalre aan afslibbaar
van 5 à 8/o, terwijl het percentage grover zand 507o in de
laag 0-20 cm en 70 à 85 % in de daaronder gelegen grond is.
De grondwaterstand is ongeveer 4 m.
Als we de grond iers bondiger karakteriseren, kunnen we zeggen dat het een iets lemige zandgrond is met een dun humeus
dek, een hoge tot zeer hoge pH, een voldoende fosfaatroestand

maar gevoelig voor uitdroging.

Dit

laatste betekent dat een

goede groei, die ook op larere leeftijd doorgaat, alleen mogelijk

is als de bomen mer hun wortels het grondwater kunnen bereiken. Dit nu is her geval. \7e hebben rer plaarse een 2,5 m
diepe kuil gemaakt en daarin worteltellingen vemicht. Tot de
boCem van de profielkuil was sprake van een gelijkmatige,
intensieve beworteling, die nog her geringst was in de humeuze
bovengrond. Gemiddeld zijn tot de genoemde diepte 3,3 wortels per dm2 profielwand geteld. Verder is echter op het dijktalud geconstateerd dat ook op 4 m diepte nog dikke wortels
voorkomen. Het komt vaak voor dat op opgebrachre gronden,
zoals bij veel wegbermen het geval is, de populier zeer snel
groeit, hoewel de grondwarerstand, tenminste voor populier,

te laag is. Dit feit moet op rekening worden geschreven van
de snelle en intensieve beworteling in deze gronden. In de
fruitteelt is meer bekend over de voordelen van een diepe beworteling. Kan een boom dieper wortelen, dan gaat hij ook
meer wortels per volume-eenheid vormen, m.a.w. ztjn beworteling wordt ook dichter. Dit staat in verband mer her feit dar
in dieper ontwaterde gronden meer luchr aanwezig is die
bovendien meer zuurstof bevat. Door de diepere en dichtere
beworteling is de boom beter bestand tegen uitwendige invloeden die een verstoring van de goede verhouding tussen
boven- en ondergronds deel van de boom kunnen veroorzaken.
Tot deze invloeden behoren o.a. wisselingen in de grondwaterstand in het groeiseizoen. Het gevolg is dat men in dergelijke
gevallen niet alleen vaak een goede maar ook een constanre
groei ziet.
De risico's zijn echter in de eerste jaren na het planten groot.
De wortels zullen nl. pas na enkele jaren het grondwater
hebben bereikt, en tot dar momenr is de plant geheel afhankelijk van het regenwater. In normale jaren zal er dan niets
ongelukkigs gebeuren, maar langdurige droogte kan de ondergang van de beplanting betekenen.
De beplanting is aangelegd in het voorjaar van 1950 met
Beplan:in g langs bet Tta ente-RijnÈanaal. Rec hts' Rob*sta Z eeland.', lin ks

'Heidemij'.

t2
3-jarig plantsoen en met een plantafstand van 9 m. Groeiresultaten tot 196I, verzameld door het Bosbouwproefstation,

zijn vermeld in de tabel.
Tabel. Groeigegevens van 'Robusta Zeeland' en 'Heidemii' (resp. R
cn H) langs het Twente-Rijnkanaal bil Goor.
Diameter

Meting
eind

R

in

cm

Hoogte in m

H

R

H

Inhoud in

mg

RH

1956
1919

2t

18

rJ,7

2,O

0,19

0,r3

29

26

18,1

i3

0,47
0,65

0,Jt

196t

6,8
8,3

^)

19,i

o,57

De cijfers leren dat 12 jaar oa aanleg van de beplanting de
houtmassa van 'Robusta Zeeland' al meer dan 72 mB per km
beplanting (111 bomen) is, die van 'Heidemij' ruim 62 m3.
De houtaanwas in het laar 196I was resP. I2,) en l4,I m3.
Een werkelijk bijzonder goede groei, waarbij moet worden

opgemerkt dat de 'Heidemij' eerst achterbleef

bij

'Robusta

Zeeland'maar dat hij in de laatste jaren harder groeide.
De bomen zijn uitstekend gesnoeid; er is tijdig maar niet te
zwaar ingegrepen zodat de bomen een PrachtiSe volle kroon
hebben. Enkele staÍnmen hebben enige beschadigingen door
de bastvlekkenziekte opgelopen, en dit kan in verband staan
met de droogtegevoeligheid van de grond. Verder is er van
ziekten of beschadigingen geen sprake.
Samenvattend kunnen we zeggen dat deze beplanting ons leert:

-

Dat een lage grondwaterstand geen bezwaren voor de groei
van populieren oplevert, als de ondergrond vruchtbaar is en
in de eerste jaren na aanplant geen uitzonderlijke droogteperioden optreden.
Hoe belangrijk een goede en snelle wortelonrwikkeling van

populier

is.

Hoe landschappelijke schoonheid en houtproduktie volledig
kunnen samengaan. En dit wordt nogal eens vergeten!
Ir. H. A. van der Meiden

KALENDER
om de boom, die onkruidvrij gehou-

Snoei:

Vaak wordt gedacht, dat de snoei van

populieren tot het winterwerk moet
worden gerekend. Dit is echter niet
het geval. Het beste tijdstip is juliaugustus. Een artikel over het snoeien
vincit

U

op bladzijde 4.

den wordt.

\íanneer het om grote

bomen gaat, verdient een chemische
behandeling van de plantspiegel de
voorkeur. We verwijzen hiervoor naar
het artikel,,Chemische onkruidbestrij-

ding bij de aanleg en het onderhoud
van populierenbeplantingen" door P.

Bernetting:

H. M. Tromp op bladzijde

Over het algemeen zal bemesting van

populieren nuttig zijn, vooral

aantallen

in de

eerste levensjaren. Phosphaat wordt,
indien nodig, tijdens of voor het planten gegeven. Nadere inlichtingen zullen ter zijner tijd bij een bespreking
van de plantwerkzaamheden worden
gegeven. Stikstof wordt meestal in de
voÍm van kalkammonsalpeter toegediend en wel 100 gram per plant ver-

9.

Gaat het echter om een kleiner aantal
bomen of heeft U bezwaren tegen
chemische onkruidbestrijding, dan is

zwart houden van een plantspiegel
van ca. 2 m2 door schoffelen een
waardevolle maatregel die de groei
van de bomen sterk bevordert. Deze
behandeling is vooral de eerste drie
à vier jaren van belang.

deeld over een oppervlakte van ca.
2 m2 om de boom. De tijd waarop dit

Ziekten en plagen:

het beste kan worden gegeven is mei.

Onder de plant- of boomspiegel ver-

vlinders treden op in mei en soms
ook nog in augustus. Neemt dit ernstige vormen aan en dreigt kaalvraat
dan dienen de rupsen te worden be-

staat men de oppervlakte grond rond-

streden. Men kan

P lant t p i e g el b

e

h

anl. e lin g :

Aantastingen door rupsen van satiin-

dit

doen door be-

spuiting met een DDT-preparaat. Ook

de

vraatzuchtige pijlstaartrups die

de populier, vooral jonge,
kan bedreigen, wordt met DDT geeveneens

makkelijk bestreden (mei-juni-juli).

Zrjn de aantastingen niet van ernstige
aard dan moet bespuiting achterwege
blijven, omdat men ook de natuudijke
vijanden doodt (nuttige sluipwespen).
Kwekers, denkt U erom dat U roest

uit Uw kwekerij kunt

weren door

bespuiting met zineb, één maal per
10-12 dagen. Bespuiten zodra de eerste verschijnselen zijn waar te nemen.
Áfzetten. uan bakhout:

In

vele populierenbeplantingen staat

els of wilg als ondergroei. Afzetten
hiervan in de zomer is voor deze

ondergroei dodelijk. Dit houdt ook in
dat men hiermee een methode heeft
om de crrdergroei kwijt te raken als
men dit wenst; dit is met wilgenhakhout nogal eens het geval.

In

andere gevallen afzetten in de winter of het vroege voorjaar.

VRAAG EN ANTWOORD
Vragen voor deze rubriek kunnen gezonden worden naar de secretaris
van de redactie van dit tijdschrift, adres: Gen. Foulkesweg 64, Wageningen, 7e worden doot ter zake deskundigen beantwoord, zoveel

mogelijk in ons tijdschrift, anders techtstreeks.

t.

A. te

S.

Volgeu d'e cijfers uan hel grond.ond'erzoek heeft een petceel
tuaar ik populier wil planten een pH6s1 3,7. Kan ik met kalken

d,e gronrl (lemige zand'grond') geschikt maken aoor d'e ,eel,
aan populier? Zo ja, uelke kalkmeststof moet ik d'an nemen?

Antu,: Of het op een grond met de door U genoemde pH
mogelijk is populieren te planten hangt in sterke mate af van
de pH van de ondergrond. Is deze, zoals bij veel zandgronden
het geval is, minstens even laag als of lager dan de bovengrond,
dan heeft ook een zware bekalking weinig zin omdat het tyPe

T3

grond zich ook om andere redenen niet voor populierenteelt
leent. Het is beter in dat geval een naaldhoursoort te kiezen.
Is echtet de pH van 25 cm diepte tot het grondwaterniveau
hoger dan 3,7, dat heeft bekalking zin. Dit is bij lemige beekafzettingen nogal eens het geval. De aard van de te gebruiken
meststof hangt ook min of meer van het rype grond af. In het
algemeen echter moeten voor de populierenteelt kalihoudende
kalkmeststoffen sterk aangeraden en magnesiumhoudende kalkmeststoffen afgeraden worden. De grootte van de gift is van
verschillende factoren afhankelijk waarvoor meer bekendheid
met de situatie ter plaatse nodig is. Gratis inlichtingen kunt U
krijgen bij de plaatselijke Consulenr van het Staaisbosbeheer.
De laatste is in Uw geval gevestigd te 's-Hertogenbosch, Buitenhaven 28.

N. te B.
Men boort tegentuoord.ig nogal eeu praten ouer het gebruik
aan 1-jarig plantsoen. Is het zinaol om d.it te pknten?
Ántu.,,: Eénjarig plantsoen heeft het grote voordeel dat het na
het planten zelden of nooir van sterfte door Dothichiza, de
schorsbrandschimmel, te lijden heeft. Verder is het aanzienlijk
goedkoper dan meerjarig plantsoen in aanschaf, rransporr en
planten. Het kan nl. in kleinere plantgaten (.40 y 40 cm)
geplant worden. Het groeit meestal in de eerste jaren na
planten beter dan meerjarig plantsoen, doordat de verhouding
bovengronds t.o.v. ondergronds gedeelte gunstiger is. Het heefi
als nadeel dat het gedurende de eerste jaren kwetsbaarder is.
Hoe beter de groeiomstandigheden, hoe meer reden om 1-j.

plantsoen

te gebruiken. Dit moet wel goed onrwikkeld zijn,

d.w.z. niet slap maar stevig en minstens 1,25 m hoog.

P. te L.

Ik tuil

een griend. in 1965 d.oorplanten met populier, Kan ik
teuoren d.e griend, d,ood.spuiten?

Antw;

Een goedkope methode om het grootsre deel van de
wilgenstobben te doden is het afzetten van de griend in juli.
Dit geeft bovendien niet het minder fraaie beeld van afstervende planten zoals bij spuiten het geval is. Het effect doet
weinig voor dat van spuiten onder.
Verder kan men de griend dus doodspuiren, en wel in de
winter, vóór maart met 2.4.5 T-ester, 6 volume procenten in
olie. De wilgestammetjes worden ror een hoogte van 25 à 30
cm bespoten, zodanig dat het vocht er juist niet afloopt. Een
éénzljdige bespuiting van de srammeties is voldoende. Op het
moment van spuiten moeren de stammetjes droog zijn. In
grienden die al met populieren doorgeplanr zijn moet men er
wel op letten dar de populieresrammeries niet geraakt worden!
Een bladbespuiting kunt U in augustus en bij voorkeur in
september uitvoeren met herzelfde middel, 6 liter in minstens
100 I water per ha. Deze methode is veel lastiger door de
hinder van de bebladering.

H. te

E.

Neemt d,e klompeninàustrie nog steed.s ueel populierehout af ?
Kan zij ook uilg aertaerken?
Antta,: Om met de laatste vraag re beginnen: Inderdaad kan
de klompenmaker ook wilg verwerken en doet dit zelfs bij
voorkeur omdat wilgehout een betere kwaliteir klomp geeft.

Het is echter nauwelijks te krijgen.
De klompenindustrie verwerkt jaadijks nog steeds -F 60.000
m3 hout, d.i. meer dan de helft van onze populierehout,
produktie.

BELANGRIJKE PUBLIKATIES

M. Hubert.

L'élagage des peupliers (De snoei van populier).
Bulletin des C.E.T.A. aug.-sepr. 1963, no. I0l.

De schrijver legt er sterk de nadruk op dat men nooit een
prijs kan verwachren van populieren die tijdens hun
omloop niet goed zijn gesnoeid. De takken moeten zo dicht
mogelijk bij de stam worden weggenomen, maar de verdikking
bij de takaanzet moet intacr blijven. Om de groei van dè
bomen niet te remmen mag niet teveel in de kroon worden
ingegrepen; het snoeien moer voornamelijk bestaan uit het
verwijderen van de onderste takken, dus het opkronen. Hoe
hoger de takken nl. in de boom zitten, hoe belangrijker ze voor
de groei zijn. Dit sluit natuurlijk niet uit dat dubbele roppen
,,op ééo" gezet moeten worden en dat een enkele zeet zwaÍe
tak in de kroon wel eens moer worden verwijderd. De schrijver
wijst er op dar noesren van dode takken veel schadelijker voor
de houtkwaliteit zijn dan levende noesren; men moer dus ook
tijd.ig snoeien. Men moet ook regelmatlg snoeien om zo min
goede

mogelijk waterloten op de sram te krijgen; hoe meer takken nl.
in één keer worden weggehaald, hoe meer nieuwe scheuten
oftewel watedoten zich daana op de stam vormen. Hubert
geeft een interessante vergelijking tussen de opbrengst van een
slecht gesnoeide populier en die van een goed gesnoeide, elk
van I,67 m3 inhoud. Bij een tijdige, regelmatig herhaalde
snoei, waarmee is doorgegaan tot een hoogte van 8 m (hoger
opsnoeien is niet nodig) is 60 Vo van het hout dat dikker is
dan 20 cm, geschikt voor de fineerindustrie (lucifers, triplex,
emballage) en 40 7o voor de zaagindustrie die in Frankrijk

/o uan de prijs betaalt die men van de fineerindustrie krijgt. Van een slecht gesnoeide stam echter krijgt
men alleen maar zaaghout, waarvan een derde deel van slechtere kwaliteit is en niet meer dan 35 /o van de prijs van her
fineerhout opbrengrl Een en ander heeft tot resr'rltaut dat de
goed gesnoeide stam 1,5 )( zoveel opbrengt als de slecht gesnoeide. Dit verschil kan in Nederland nog aanzienlijk hoger
ongeveer 60

liggen omdat de gebruiksmogelijkheden voor zaaghout hier
geringer zijn dan in Frankrijk.
v.d.M.

l.

L. F. Oaerbeek. Nieuwe ontwikkelingen bij de bebossing en
beplanting in de lJsselmeerpolders. Yan Zee ror Land no. 36.

De auteur, bosbouwconsulent in de lJsselmeerpolders, behandelt in een interessant overzicht eerst de ontwikkeling die de
landschapsplannen voor deze polders hebben doorgemaakt en
constateert dar het landschap in O. Flevoland er anders uit zal
zien dan dat in de Noordoostpolder. Dit sraar in verband met
wijzrging van de eisen die de landbouw aan de indeling van
het landbouwgebied stelr. Her werk op de kwekerij en in de
beplantingen werd in sterke mare gemechaniseerd sinds de
aanu,^íg van de bebossingen in O. Flevoland. Dit was nodig
omdat in korte tijd in het oosten van deze polder 1600 há
bebost moest worden, terwijl het aantal arbeiáskrachten klein
is. Plantmachines geven een arbeidsbesparing op de aanlegkosten van 50 /o. Populier wordt nog met de hand geplant
maar els machinaal. Alle populierenopstanden worden gemengd
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met els aaogelegd, deels om het onkruid te onderdrukken, deels
om een goede bodemontwikkeling te krijgen. Beide houtsoorten moeten met de wilg als goede pioniers voor de lJsselmeergronden worden beschouwd. Van de tot nu toe geplante
bossen in O. Flevoland (1320 ha exclusief wegen) bestaat ongeveer 690 ha uit populier, 200 ha uit ander loofhout en 430 ha

uit naaldhout (waanan 50 % fijnspar en sitka). Over de teeltmethodes van populier in de IJsselmeerPolders wordt in dit
verband weinig meegedeeld. Gezien de grote ervaringen die
men daar mei, de populierenteelt heeft zou een publikatie
hierover door velen ongetwijfeld zeer oP prijs worden gesteld.
v.d.M.

MEDEDELINGEN
DE LIMBURGSE POPULIEREN PIONIERS
Met genoegen wil ik gevolg geven aan het verzoek dat mij
bereikte van de Redactie van het tijdschrift ,,Populier", om een
bijdrage te leveren voor het eerste nummer.

AilereÉrst meen

ik

dan wel een woord van

lof te mogen

spreken tot de initiatiefnemers die voor uitgifte van dit contáctblad zorg hebben gedragen en daardoor de samenwerking,
voorlichting- enz. ten zeerste bevorderen. Ik wens de redactie
- mede namens de Limburgse Populieren Pioniers - een uitgebreide lezerskring toe.

Óe vereniging van Limburgse Populieren Pioniers werd in
novembet I)63 opgericht en het was een midden-limburgse
teler die de naam der vereniging bedacht. Met trots vermeld
ik, dat deze Vereniging op dit gebied de eerste in Nederland

is.

Dat er op het gebied van populierenteelt nog veel gepionierd
moet wo;den zullen velen met mij eens zijn en vooral diegenen, die op de hoogte ziin van de resultaten van andere
landen in Europa.
Sinds 1900 is Limburg een
geweest

vrij

aanzienlijk populierengebied

en in het bijzonder de Maasvalleien. Ook de popu-

lieren-verwerkende industrie is hier ruimschoots vertegenwoor'
digd en de jaarlijkse aanwas van populieren is niet voldoende
voor deze bedrijven, zodat import uit België en Duitsland
noodzakelijk is.

Terstond na de bevrijding heeft

in Limburg

een geweldige

aanpak plaats gevonden van de teelt van populieren. Teenhout-

en eikeÀukhoutgronden werden omgevormd tot populierenbos
hetgeen met subsidie geschiedde van Staatsbosbeheer (thans
niei meer gesubsidieerd). Door samenwerking met Staatsbosbeheer en de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij werd
een waardevolle voorlichting verkregen o.m. inzake de grondbewerking en grondbemesting, keuze van soorten' onderhoud
enz.

In Limburg zijn

practisch alle gangbare populieresoorten aangeplant en zelfs de Duitse Harffer Peppel werd via de voor-

REGIONAAL POPULIEREN CONGRES
De Internationale Populieren Commissie (I.P.C.) zal op uitnodiging van de regeringen van België, Duitsland en Nederland, in West-Europa een regionaal congres houden van 18 tot

malige ZelÍkant (Drostambt Tudderen) ingevoerd.
In i958 werd door de werkgroep ,,Onderhoud" van het Staatsbosbeheer een tweedaagse excursie aangeboden, die door een
25-tal genodigden met grote interesse gevolgd werd. Deze
excursie heeft in de praktijk geleid tot uitstekende resultaten.
De belangstelling voor de populierenteelt en alles wat daar'
mede te maken heeft, groeide steeds en toen in januari 1p60

te Susteren een zogenaamde Populierendag werd georganiseerd

met medewerking van de Nederlandse Stikstofmestindustrie
en van het Bosbouwproefstation te Wageningen, waren ruim
60 geïnteresseerden aanwezig, waarvan diverse van buiten Limburg, terwijl ook gemeentebesturen afgevaardigden zonden.
Ongetwijfeld zal vele lezers van ,,Populier" deze dag nog vers

in het geheugen liggen al ziin er reeds vier jaren verstreken.
Door Dr. Ir. Diemont van het Staatsbosbeheer, Ir. Van der
Meiden en Ir. \íolterson van het Bosbouwproefstation ,,de
Dorschkamp" te I7ageningen werd op deze dag door lezingen,
lichtbeelden enz. aafl de aanwezigen een indruk gegeven van
alles wat er in ons land verricht wordt op populierengebied.
Door genoemde heren werd duidelijk naar voren gebracht dat
veel meer bereikt zou kunnen worden als de huidige activiteiten zouden worden samengebundeld in één krachtige ver-

eniging, hetgeen aanleiding was om reeds op die dag in
principe te besluiten tot oprichting van een vereniging in
Limburg.
Met medewerking van Ir. Hermes van het Staatsbosbeheer ziin
enkele contàctbijeenkomsten belegd hetgeen in november 1963
resulteerde in een oprichtingsvergadering te Sitard.
Met een twintigtal pioniers werd van start gegaan en ondanks

de nog korte bestaansperiode van de Limburgse Populieren
Pioniers zijn er reeds resultaten geboekt die erop duiden, dat
de vereniging alleszins recht van bestaan heeft en zelfs voor
de populierentelers als noodzakelijk kan worden aangeduid.
Over deze resultaten en eventuele nieuwe aspecten op poPulierengebied wil ik in een volgend nummer graag meer ver-

tellen'

H.K.

in de N.O.P. en NoordBrabant worden bezocht. Een officiële ontvangst van de deelnemers zal plaatsvinden op het jachtslot St. Hubertus op de
Ho3e Veluwe.
populieren- en wilgenbeplantingen

in België het Populiereninstituut van de
,,IJnion Allumettière" te Geraardsbergen en het Populetum

25 juni 1964.
De organisatie van dit congres zal worden verzorgd door de

Tenslotte zullen

Nationale Populieren Commissies van de genoemde landen'
Het congres zal beginnen te Kassel in Duitsland met excursies

Egenhoven worden bezocht, benevens enige beplantingen.
Het congres zal worden besloten met een zitting te Brussel op

naar populierebeplantingen

te

Neheim, Diisseldorf en het

populiereninstiruut in Hannoversch-Miinden.
Gedurende de congresdagen in Nederland zullen verschillende

21 juni.
Inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Secretaris van de
Nationale Populieren Commissie, Museumlaan 2, Utrecht.
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DALAPON
tegen grasachtige onkruiden
en adelaarsvaren.

WEEDONE

2,4,5-l

tegen brandnetels en
houtige gewassen,

WEEDONE 2,4,5-TP
tegen onkruiden in
sportvelden en gazons.

WEEDAR 2,4-Damine
1

tegen onkruiden in
gras. ên rietlanden.

MCPA

WEEDAZÍ|t.Ï[
(AMCHEM - product)

Het speciale middel tegen zogenaamde
moeilijke onkruiden, zoals: kweekgras, hoeíblad, ridderzuring, riet, liesgras, paardestaart,
adelaarsvarên; ê.ê.
Het blilÍt lang werkzaam in de planten en dringt

door tot in de diepste wortelvertakkingen.
Het wordt in de grond snel aÍgebroken.

Niet toepassen in

tegen onkruiden

in

grasland.

WEEDUST
strooipoeder tegen
onkruid in gazons.

ZINEB
tegen bladaÍval

bij

populieren.

AGROLAM
sluier tegen
vogelschade.

sloten,

Het merk van
de industrie
ván en vóór

A

agrarisch Nederland
verdient Uw voorkeur.
A

