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I 3,-

de kant van telers, kwekers, houtverwerkende industrieën en voorlichtingsinstanties.
Het blijkt dus dat er inderdaad grote belangstelling bestaat voor ,,Populier". Velen
voldeden aan ons verzoek om ons adressen van andere belangstellenden op re geven.
Deze reacties verheugen ons bijzonder en zijn een aansporing re meer om op de
ingeslagen weg verder te gaan.
Niet onvermeld dient te blijven dat de Vereeniging van Nederlandsche Papierfabrikanten het papier gratis ter beschikking stelde. Deze medewerking wordt door
ons zeer gewaardeerd.

\Vij

hopen dat vele lezers door het inzenden van bijdragen en vragen aan

de

redactie-secretaris medewerken om ,,Populier" een inhoud te geven die voor alle
abonné's iets van waarde bevat.
Het derde nummer zal in november uitkomen. Het zal, naasr de vaste rubrieken,
onder meer bijdragen bevatten over het gebruik van poten, over vorstschade en
over meerklonigheid bij 'Robusta'; het ardkel over oude populieren zal worden
vervolgd; tevens komt er een verslag van het Populierencongres.
In het eerste nummer deelden wij mede dat er gelegenheid zal zijn tot het plaatsen
van kleine annonces. De prijs daarvan is vastgesteld op .f 1,- per regel. Deze zrjn
uitsluitend bedoeld voor gelegenheidsaanbiedingen van en voor abonné's. Dtrs
bijvoorbeeld betreffende het aanbod van overcompleet materiaal of de vlzlag naar
werktuigen. Ze zijn dus niet bestemd voor handelsadvertenties.

De Redactie

K. Adema

te'W'ageningen

Abonnement

De reacties die wij van vele zijden na het verschijnen vao het eerste nummer
ontvingen en nog steeds onwan gen, zijn geestdriftig. Ze komen onder meer van

per jaar

/ Ziekten en

beschadigingen die van invloed zijn
op de kwaliteit van het hout

HouÍvesler bij de Vereenigde Hollandsche Lucilerstabrieken

Drukherij:
Beschadigingen en ziekten kunnen van grore invloed zijn, zowel op de groei als
op de kwaliteit van het hout. Het zou te ver voeren, alle oorzaken re behandelen.
Dit artikel wil alleen een overzicht geven van die beschadigingen of ziekren die
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in ziektebestrijding en juiste behandeling

van het plantsoen. Hiermede gaat U uit van een gezonde basis en voorkomt voor
een groot deel dat reeds op het plantsoen aanwezige ziekten zich na het planten
openbaren, waardoor groeistoringen kunnen optreden die de houtkwaliteit nadelig
beïnvloeden, hetgeen zich later bij her verwerken van het hout kan uiten. Een
zeer ernstig gevolg van ongekeurd plantsoen kan zijn het optreden van kanker.
Deze ziekte openbaart zich pas als de bomen 10 tot 15 jaar oud zijn en maakt de

stam geheel waardeloos.
Scheefutaaien uan de bomen.

Plant de bomen stevig en op de juiste wijze en zet indien nodig enige stutzoden
rond de stam. Indien de bomen scheefwaaien, probeer deze recht re zerreo, zo nodig
met behulp van boompalen oÍ schoorlijnen. Bij een te schuine stand van de boom
vindt kromgroeien plaats en wordt reactiehour (uekhour) gevormd. Dit hout heeft
een harige oppervlakte en geeft grore moeilijkheden bij de verwerking en droging.
Het is daarom voor diverse doeleinden minder geschikt.

lVaterbuhhoud.ing oan

d.e

grond.

Een goede waterhuishouding is van groor belang. Bij een te hoge watersrand en
niet-stromend water kunnen wortelaantastingen optreden, met als gevolg wortelsterfte, wat van invloed is op de groei van de bomen. De watertoevoer naar de
houtvaten vindt niet meer voldoende plaats. De houtvaten groeien dicht en levend
hourweefsel sterft af, waardoor een bruinverkleuring van het hout plaatsvindt. Het
normale groeiproces in de boom is onderbroken en de groei alsmede de houtkwaliteit loopt rerug. U dient te voorkomen dat srerk veronreinigd warer, b.v. van
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chemische industrieën, Uw aanplantingen binnenkomt, met als
gevolg groeistoringen en verkleuring van het hout. Een sterk
wisselende waterstand is ook niet bevorderlijk. Onregelmatige
jaarringen, d.w.z. van wisselende dikte, worden gevormd en
losse ringen in het hout kunnen ontstaan. Vooral het laatste is
bijzonder schadelijk.
Beschadigingen d,oor oee.

Paarden, runderen en schapen kunnen blijvende schade veroorzaken. De schade ontstaat door schuren en afschillen van
de bast, met als gevolg misvorming van de stammen en inrotten van het hout. Tot op een flinke hoogte kan de stam
sterk beschadigd worden wat bij verkoop van de boom op 25
tot 30 jarige leeftijd een minder-opbrengst van 20 tot 35 gulden per boom kan geven, terwijl ook het niet beschadigde deel
minder gewaardeerd wordt. Het verdient dan ook aanbeveling
de populier in of langs weilanden waar vee graast, te be-

schermen. Dit kan afdoende geschieden door het plaatsen van
prikkeldraad aan een stevige paal naast de boom. Deze paal,
ongeveer 20 cm van de stam geplaatst, moet dienen als steun

voor een koker van prikkeldraad die de stam moet beschermen.
Op de paal wordt het prikkeldraad op niet te grote afstanden
met een spijker of kram vastgezet. Over het algemeen is bescherming gedurende de eerste 10 tot 15 jaar voldoende, zodat
een koker van30à35 cm voldoende is.
B e s c h ad.i gin

g

d.o

or wild'.

Hoewel afweerstoffen in de handel zijn, waarmede de stammen
kunnen worden bestreken, btijkt in de praktijk dat een afscherming toch het meest afdoende is. Reeën, hazen en konijnen
kunnen een jonge aanplant in sterke mate beschadigen. Bij
een hoge reeënstand kan men het beste gedurende de eerste
3 à 4 jaren gaaskokers rond de stam plaatsen ter hoogte van
-1- 1.50 meter en een diameter van -f 10 cm. Voor hazen en
konijnen kan worden volstaan met gaaskokers van 30 à 40 cm
hoog. Een bescherming gedurende drie jaar is voldoende,
daarna kan het gaas weer voor een nieuwe aanplanr worden
gebruikt. Ook is een bescherming van canvas en plastic materiaal in de handel. Ook kan men de staÍnmen mer een poreuze
substantie insmeren.
Bescbad.iging d,oor muizen en rutten.

Vooral de veldmuis kan schade doen, door de jonge planten
onder en dicht bij de grond af te knagen, terwijl ook de waterrat schade aanricht. Het verdient aanbeveling hoog gras en
ruigte rond de stam te verwijderen, omdat dit vooral de muizen
een dekking biedt van waaruit het knagen aan de stam en
wortels ongestoord kan plaatsvinden. Ratten en muizen worden
bestreden door het leggen van vergif. Het best kan dit geschieden in draineerbuizen, die verspreid over het rerrein worden gelegd of gedeeltelijk worden ingegraven. Door het vergif
in de buizen te leggen wordt vermeden dat vogels of andere
dieren er van eten. Het verdient aanbeveling ook kenbaar te
maken dat vergif is gelegd mer her oog op nieuwsgierigheid
van kinderen.

de houtkwaliteit optreden. Voor ziektebestrijding en insectenplagen en de daarvoor te gebruiken middelen en tijdstip van
toepassing kan men het beste inlichtingen vragen bij de Landen Tuinbouw Voodichtingsdiensten, het Staatsbosbeheer of de
Koninklijke Nederl. Heidemaatschappij. Voor wormaantasting
kan het gewenst zijn, het hoge gras en ruigte rond de stammen
te verwijderen; dit heeft een gunstig effect. Ook kan het
schoonhouden rond de stam de groei bevorderen en tot gevolg
hebben dat bij een niet te zware brand de bast en het cambium gespaard blijven.
B

es

c h ad,i gin

g

do

or in gr o eien a an prik

k

e

ld.raad.

Door het ingroeien van prikkeldraad wordt 80 tot 100 cm of
meer van de onderstam waardeloos en geeft bij een boom van
-+ 1.50 meter omtrek op borsthoogte een waardevedies van
10 tot 20 gulden aan hout en een sterke minderwaardering
van het niet beschadigde gedeelte. Plaats Uw afrastering aan
palen of plaats stokken en latten tussen de boom en het
prikkeldraad.
B et
s

c

haàigin g d'oor ro es rziekte geu olgd. d.oor
brand. ( D o thichiza).

ch ors

aantasting door roest en dothichiza vormt in verschillende delen van ons land een groot probleem. De financiële
schade is gtoot doch exacte cijfers hierover zijn niet bekend.
Het produktieverlies per hectare bij een 25 jarige opstand
bedroeg b.v. f 13.400,-. Dit vond ook zíjn oorzaak in het
feit dat door een geringe groei, slechts 0,55 ms per boom in
25 jaar, de bomen een geringe waarde per mB hadden door
minder goede gebruiksmogelijkheden. Voorkoming en bestrijding van roest en dothichiza kan vrijwel alleen op de kwekerij
geschieden door het kweken van resistente soorten, een juiste
bespuiting en een goede behandeling van her kweekmateriaal.
Nogmaals kan er op worden gewezen, dat het kopen van
gezond materiaal een eerste vereiste is. In de praktijk kan
echter ook veel worden gedaan door het verwijderen var aan-

De

getaste bomen en een nauwkeurige contróle. Ook

is het

van

groot belang, al de lariks in de omgeving te verwijderen. De
lariks is namelijk nodig om de roesr te verspreiden. In het
voorjaar wordt de lariks door sporen die op oud populiereblad
zijn gevormd besmet, waaÍn hij op zijn beurt later in het
voorjaar of in de voorzomer de populier besmet. Zonder een
waardplant kan de ziekte echter de bladeren van de populier
niet opnieuw aantasten. Genoemde ziekten geven ook in
oudere opstanden een sterke groeivermindering en taksterfte

in de kroon, terwijl in

ernstige gevallen de groei praktisch stil

komt te staan en de bomen na enige jaren doodgaan. Op goede
populieregronden wordt de groei echter minder belemmerd
dan op gronden van mindere kwaliteit. Een maatregel kan dan
ook zijn bij het begin van de aantasting een zware bemesting

van kali en stiksrof te geven, waardoor de groei wordt

ge-

stimuleerd en de boom over de ergsre aantastingsperiode heengroeit.

Uit dit

overzicht moge blijken, dat

wil men t.z.t. met waarde-

vol populierehout op de markt komen, de ziektebestrijding

en

Beschaàiging door insecten, u)ofmen, toften, enz,

het voorkomen van beschadigingen zeker de aandacht vragen.

Bestrijding door bestuiving of bestuiving mer chemische middelen is alleen op kleine schaal mogelijk. Voor jonge aanplantingen van 1 tor 4 jaar is een bestrijding van b.v. rupsenplaag met een rupssproeier effectief uit re voeren en alleszins
de kosten waard. Door het kaalvreten van de bomen kan de
aanwas namelijk sterk teruglopen en kunnen stoornissen van

Uw zaak: vooral in de toekomst
zal het telen van populierehout van goede kwaliteit van het
grootste belang zijn. De steeds voorrschrijdende mechanisatie
in de houtindusrie en de daarmee verband houdende kwaliteitsPopulierenteelders let dus op

eisen vragen er om.
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Machinaal maken van plantgaten voor de aanleg van populierenbeplantingen

Houlvesler bij de Koninklilke NederlandscÀe Heidemaalschappij

Stijgende arbeidslonen, een gespannen arbeidsmarkt en het
minder bereid zijn van de werkende mens tot het verrichten
van zl íare lichamelijke arbeid zijn factoren, waardoor in de
tegenwoordige tijd dient te worden gestreefd naar verhoging
van de arbeidsproduktiviteit, vedaging van de produktiekosten
en het zo mogelijk uitschakelen van zwaar werk.
onderstaande tabel is vermeld hoe de facetten ,,produktiviteit" en ,produktiekosten" zich verhouden bij het in handkrachr

In

en machinaal maken in kleigrond van plantgaten mer

een

doorsnede van 4) en van 60 cm en mer een diepte van 60 cm.
De met de schop gegraven gaten zijn vierkant; de machinaal
vervaardigde (geboorde) gaten zijn rond.
Grootte

Uitgevoerd

van het plantgat

4rx4tcm

in handkracht

45 cm

machinaal

60X60cm

in handkracht

60 cm

machinaal

Aantal

gaten

per man-uut

Kosten per gat

in

guldens

4

1.10

40

0.r0

3

1.47

35

0.60

De cijfers van het machinale werk worden in veel sterkere
mate beïnvloed door de werkomstandigheden dan die van het
plantgaten maken met de schop. De produktie per man-uur en
dus ook de kosten zijn sterk afhankelijk van factoren als plantverband (rijbeplanting in wegbermen of perceelsbeplanting),
toegankelijkheid van het terrein en mate van concentrarie van
het werk. De cijfers van het plantgaten boren dienen dan ook
als gemiddelden te worden gezien.
Uit vorenstaande tabel kunnen twee conclusies worden getrokken:
1. de produktiviteit, uitgedrukt in het aantal plantgaten per
man-uur, is door de inzet van de planrboor tien maal zo
hoog als bij het werken in handkracht;
2. de kosten voor het - machinaal - boren van de gaten zijn
meer dan de helft lager dan die voor het graven.
Hoewel de benodigde energie voor deze arbeid niet is gemeten, zal de lezet zeker zonder bezwaar willen aannemen

dat het spitten van planrgaren

zuraarder, maar vooral ook
onaangenamer werk is dan het boren van deze gaten mer behulp van een trekker mer booraggregaar.
Thans enkele technische norities bij de te maken plantgaten.
Zonder een stelling in re nemen t.a.v. de juiste grootte van

het plantgat met het oog op de grondsoort en de leeftijd en
afmeting van het te planten populiereplantsoen, is in onderEen landboauttreAher meï een plantgatenboor opgebangen in de driep*nts-ophanging achter de treh,ker. (boordiameter: 80 cnt).

De Unimog-trehher rnet

aoor-aangebotud.e plantgatenboor (diam..

45cm).

staande citaten uit het ,,Handboek voor de Populierenteelt"
toch zeker van een bepaalde tendens sprake.
Het handboek zegt n.l. op blz. I3I:
,,Men bedenke echter wel dat de voorstanders van zeer grore
plantgaten weer uitgaan van de niet juiste veronderstelling,
dat de populier onvoorwaardelijk een losse grond nodig heeft
voor een goede groei."
en

,,In het algemeen worden in de praktijk de plantgaten re groot
gemaakt, d.w.z. groter en dus duurder dan voor een goed aanslaan nodig is."
Als grootte van de plantgaten zou een keuze kunnen worden
gemaakt uit gaten met een diameter van 45 cm en van 60 cm;
de diepte zal in de meeste gevallen op 60 cm kunnen worden
aangehouden.

Plantgaten mer een doorsnede van 80 cm zijr, reeds boven de
maat en hebben bovendien het nadeel dat de omhoog gedraaide
grond een veel groter volume (2 à 4 X) inneemt dan de grond
uit plantgaten vao 60 en 45 cm. Deze omstandigheid betekent,

dat het eigenlijke planten nodeloos duurder wordt daar de
grond weer in het plantgar moer worden terug geschept.
Komt de aanplant dicht bij de insteek van de bermsloor, dan
stort de uitgedraaide grond bovendien nog in de sloot, hetgeen
zeer bezwaarlijk is.
Of het vaak aangevoerde bezwaar bij het boren van planrgaren
in kleigrond n.l. het dichtsmeren van de wand van het plantgat, gemotiveerd is, is nimmer bewezen.
Proeven, waarbij de wortelontwikkeling in boorgaten met en
zondet losgestoken wand zou moeten worden nagegaan, zouden
anrwoord op dit probleem kunnen geven.
De plantgatenboor is een machine die in de hefinrichting van
de trekker is opgehangen, waarbij de aandrijving wordt verkregen via de aftakas van de moror. De boor kan zowel vóór
(bij de Unimog) als achter de trekker (landbouwuekker) worden opgehangen. Bij het vergelijken van beide monteringen
zijn er geen grote voor- of nadelen. Uit her oogpunr van goed
zicht op het werk zijn de roegepasre systemen voor de beide
trekker-typen de meest gunsrige.
Hoewel nog niet technisch ontwikkeld, zou een oplossing voor
het machinaal planten van populiere-laanplantsoen de bestudering waard zijn, daar het in handkracht planten nog altijd een
arbeidsintensief, dus duur werk is.
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De populier in de kwekerij

populierenkweker

Populiereplanten worden in Nederland in zeer vele boomkwekerijen geteeld. Men vindt ze op alle grondsoorten, over
het gehele land verspreid.
In ons land zijn geen speciale kwekerijen welke uitsluitend
populieren kweken. In het buitenland zijn er maar enkele en
zij trachten de produktie zo goed mogelijk aan de vraag te
laten beantwoorden. In Nededand is men steeds geneigd om
z.g.n. ,de markt achterna te lopen". Dit verstoort wel eens het
evenwicht tussen vraag en aanbod. Mede hierdoor, en ook nog
door andere faktoren waar ik t.z.t. op hoop terug te komen,
is de populierenteelt de laatste jaren, vergeleken met andere
teelten in de boomkwekerij, dikwijls erg teleurstellend. De
meeste kwekers hebben er thans geen

of onvoldoende

interesse

meer voor, en als straks de afzet van de vruchtbomen weer
eens stroef dreigt te lopen, proberen ze hun geluk maar weer
eens met een hoek populieren.

Een goede populierenkwekenj zaI veel zorg moeten besteden
aan zijn moerplanten, dus die planten waarvan hij stekhout
verkrijgt. Dit is de basis van elke goede populierenkwekerij.
De N.A.K.B. keurt ze op virus of verschijnselen welke erop
gelijken. Áangetaste planten behoren direkt te worden verwijderd. Vele populieremoerplanten gaan niet lang mee, al
naar gelang de soort 5-8 jaat Een strenge keuring heeft doorgaans zoveel lege plaatsen doen ontstaan, dat men beter op
nieuwe kan overschakelen. Daarnaast is er ook nog het voorschrift van de N.A.K.B. waarbij men verplicht is elke 5 jaar
nieuw origineel uitgangsmateriaal aan te schaffen. Er mag dus
hoogstens 5 jaar nabouw worden gepleegd. De opkweek,. het
zuiverhouden, en de dismibutie van origineel uitgangsmateriaal

worden voor alle populiererassen - voor zover zij onder
keuring vallen - thans ook door de N.Á.K.B. zelÍ verzorgd.

de

boomselecties

te maken om deze op hun bruikbaarheid

wijze waarop ze gestoken worden.
Een Boskoopet zal 18 cm nog te lang vinden. Meestal houden
wij het op 25 cm, maar als men ze mechanisch wil stekken

is 25 cm wel iets te kort. De takken worden in

december-

januari van de moerplanten afgenomen, ze kunnen ofwel direkt
tot stek worden versneden, als lang srek worden gekuild of in
een kelder of bewaarplaats voorlopig worden opgeslagen teneinde dagen met onwerkbaar weer produkrief te maken. Men
maakt de stekken op die lengte welke voor zijn bedrijf en
grondsoort het meest geschikt zijn. Na het snijden de stekken
bundelen, ! 3) per bosje en direkt inkuilen in een z.g.n. stekbak waarin een grondmengsel van 50 /o rurfmolm en 50 /o
zand. Deze stekken geheel met dit grondmengsel bedekken.
Bij srenge vorst deze stekbak met bladriet afdekken. Behandeling der stekken met Captan of groeihormonen is niet nodig.
Stekken van rassen, die moeilijk te onderscheiden zijn, worden
op het topeind met verf of ,,dipwas" bestreken. Dit betreft
vooral: Pop. 'Robusta' - Pop. 'Zeeland'; Pop. 'serotina' - Pop.
'Selys'.

In een volgend artikel hoop ik nader in te gaan op de plantafstand en andere voor het kweken van populieren belangrijke
onderwerpen.

Gevnaaed:

Het is voor de boomkweker van groot belang, dat de N.A.K.B.

bij de uitgifte van nieuwe rassen, bepaalde selekties, klonen
of i.d. zo tijdig mogelijk wordt ingeschakeld, aangezien hij
zijn materiaal van deze dienst moet betrekken.
Verreweg de meeste populieren worden van stek vermeerderd
en dir stekmateriaal is vrij snel in grote hoeveelheden te
kweken. Veelal gebruikt men hiervoor z.g.n. moersroven. Wij
hebben echter zeer goede ervaringen mer moerplanten op
enkele rijen, 1.50-1.7, m hoog. Deze moerplantenrijen geven
tevens gedurende de zomer en de herfst beschutting aan andere
boomkwekerij- eventueel tuinbouwgewassen. Op deze enkele
moerplantenrijen, bij voorkeur aan de randen der percelen,

krijgt men prima belicht en goed uitgerijpt en afgehard stekhout. Doorgaans behouden deze rijen hun blad ook langer dan
een hoek met moerstoven. Stekhout van lage moerstoven met
een dichte plantafstand geeft meer uirvallers en sommige jaren
mislukken ze grotendeels.
Goed stekhout moet z.g.n. ,,hard" gekweekt zijn. Dit houdt in
dat de planten niet ,,opgejaagd" zijn door bijvoorbeeld een
grote stikstofgift. Het is een begrip herwelk verouderd raakt
in onze moderne tijd. Maar al kunnen we veel, de natuur-

wetten blijven van kracht. Vroeger werd algemeen lang stek
gebruikt en dat slaagde altijd voor 100 7o. Probeer datzelfde
nu nog eens, het lukr niet meer en toch zijn het dezelfde
rassen, grondsoorten enz.

of er verschil is tussen een plant,
opgekweekt uit een topscheut of die welke uit een zijscheut
zijn opgekweekt. Ik heb daar nooit enig verschil in gezien en
eerlijk gezegd geloof ik er ook niet erg in. Van groot belang
Een veel gestelde vtaag is

zou echter wel zijn: van bepaalde regionale herkomsten stam-

te

kunnen toetsen en om ze voor de toekomst te bewaren.
Overwegend wordt in de boomkwekerij kort stek gebruikt. De
lengte is zeer variabel en aÍhankelijk van de grondsoort en de

ONGEKNOÏÏE

WI[GEN
vanaf 14 jaar oud,
(salix alba, var, coêrulea),
Stam moet recht en
zonder noesten zijn. en
minimaal 35 cmdoorsnee hebben.

W. HUYGEl{
Berg en Dalseweg l1O
Nijmesen, tel. O88OO-26604.
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Snoeimethode en snoeigereedschap

Direcleur van de BosbouwprakÍijlrschool

Aan de lezers van dit tijdschrift wordt niets nieuws verteld, als
om te beginnen wordt vastgesteld dat populieren goed gesnoeid
moeten worden om een kwalitatief hoogwaardig produkt te
kunnen telen. Het is daarbij belangrijk, dat het snoeiwerk zo
weinig mogelijk tijd en inspanning vergt.
Dank zij veel onderzoek en ook wat gewoon logisch denken
zijn voor het snoeien een aantal richtlijnen te geven die inderdaad de mogelijkheid bieden met weinig tijd en moeite het
gewenste resultaat te verkrijgen.
Algentene principes,

Alvorens aan de meer technische zaken aandacht te besteden
is het m.i. toch gewenst een korte samenvatting te geven van
een 4-tal eisen die aan goed snoeien moeten worden gesteld.

a.

Begin jonge beplantingen tijdig te snoeien en wacht niet
tot al te fors moet worden ingegrepen. Het snoeien van

b.

Verwijder zo weinig mogelijk takken om het groeiverlies
en het vormen van waterlot zoveel mogelijk te beperken.

c.
d.

verwaarloosde beplantingen is een dure zaak.

Snoei regelmatig; jonge en snel groeiende populieren moeten zeker om de 2 à 3 jaar worden gesnoeid. Alleen door
regelmatig te snoeien is men in staat de achter b. vermelde

regel toe te passen.

Tracht niet de natuurlijke vorm van de kroon te vervormen. Een snoeier behoeft geen beeldhouwer te zijn. Een
veel voorkomende en verwerpelijke vormsnoei is het op
etages plaatsen van de takken of door snoei de takken als
het ware spiraalsgewijze rondom de stam te plaatsen. In
beide gevallen wordt bovendien veel te sterk in de kroon
gesnoeid.

Te

a.
b.

erric hten hand.elingen.
Opkronen, waarbij zeer geleidelijk de onderste takken worden weggenomen tot het gewenste takvrije stamgedeelte is

a

verkregen.

Zeer

spaarzaam

in de kroon de zware

d.

één top houden, indien zich beneden de

gestelde

opkroonhoogte duidelijke concurrenten van de topscheut
ontwikkelen. Dit moet niet ontaarden in het regelmatig
inkorten of wegnemen van de bovenste takkrans.
Regelmatig het watedor van het takvrije stamgedeelte ver-

AÍb.1. Het uerkrijgen.u.t,

eefl goed. resultaat beboelt niet aeel tijd.

en inspanning te hosten. (proeÍpobiect taerkgroep tnoeien)

aLleen als he,

strikt nood.zahelijh is en gebr*ik dan goed

klimmateriazL.

takken en zuigers

wegnemen, voor zover deze zich onrwikkelen beneden de
opkroonhoogte, zoals men zich die bij de volwassen boom
heeft voorgesteld. Hierbij moet wel worden bedacht dat
vooral door het snoeien in de kroon deze ,,houtfabriek" in
zijn produktiemogelijkheden wordt beperkt.

c. Op

AÍb. 2. Kli4n

wijderen. Snoeit men elke 2 jaar en is de waterlotontwikkeling gering, dan kunnen beide handelingen samenvallen.
IVerknrcthod.e.

Een goede werkmethode voldoet aan de volgende eisen:
a. Gebruik doelmatige gereedschappen e.a. hulpmiddelen, dus
gereedschappen die goed ztjn aangepasr bij het soort werk
dat men er mee moer doen. Een populier kan b.v. wel met
een timmermanszz: g worden gesnoeid, maar er zijn, alhankelijk van de dikte van de tak en de hoogte waarop
moet worden gesnoeid, beslist veel betere gereedschappen,
waarmee sneller en gemakkelijker kan worden gewerkr.
b. Vemicht het. snoeien in éénmanswerk, dus laat een laan of
een bos of een gedeelte daarvan door één man snoeien, die
eventueel met meer dan één soort gereedschap is uitgerust.

c.

d.

e.

Stel

bij elke boom éénmaal vast welke takken moeren

worden weggenomen. Áls deze takken systematisch zijn
verwijderd gá aun niet opnieuw zoeken oi misschien nog
meer takken een prooi van de zaag moeteft worden, maar
loop liever door naar de volgende boom. ,,Doe wel en zie
niet om" is hier een goede gedragslijn.
Klim zo weinig mogelijk. Er zijn gereedschappen, die de
mogelijkheid bieden tot op minstens 5 m hoogte te snoeien
en daarbij stevig met beide voeten op de grond re sraan.
Laat het afgesnoeide takhout, als het moet worden verwerkt
of afgevoerd, door de snoeier bij elkaar brengen. Hoe het
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kan worden toegepast. Dank zij onderzoek - zie o.a. Bericht
m. 25 van het Bosbouwproefstation - en praktijkproeven is
een aantal verbeteringen gevonden, waardoor het snoeiwerk
aanzienlijk vlotter en gemakkelijker kan worden vefficht dan

bij

de vroeger bekende gereedschappen het geval was.

Bij het zoeken naar de beste vorm voor snoeizagen is vastgesteld dat een lange zaag (60 à 70 cm) met een hol gebogen

tandpuntenlijn moet worden aanbevolen.

In plaats van houten stokken kunnen beter buizen van licht-

ÁÍb. 3. Snoeizaag
takhout

bij

metaal worden gebruikt; ze worden geleverd in lengten van
L of 2 m (l 4,50 per m1) en kunnen met behulp van dullen
snel tot de gewenste lengte worden samengevoegd. Zowel
snoeizagen, snoeibeitels als topscharen kunnen op deze buizen
worden bevestigd.
Veel aandacht is ook besteed aan her vinden van goede richtlijnen en hulpmiddelen voor het onderhoud van snoeigereedschappen. Onze taal is ongetwijfeld met een aantal krachttermen verrijkt door snoeiers die hoog boven hun hoofd met
slecht onderhouden gereedschap hebben moeten werken. Veel
snoeiwerk is nog onnodig duur en inspannend, omdat aan het
onderhoud van het gereedschap onvoldoende aandacht wordt

Folscbe.

elkaar moet worden gebracht is afhankelijk van

wat er verder mee gebeurt; het kan zelfs nodig zijn grote
takken te verkleinen.

N.B. Al

wil ik hier

populieren in aanmerking:

(ï 9,- tot f 12,50), voor her snoeien van
dunne takken in jonge bomen.
Hand.tnoeizaag ff 2,50 tot I 5,-), mer een blad van ! 35 cm
lengte, voor het afzagen van takken, die voor een handsnoeischaar te dik zijn, tot op een hoogte van t 2 m.
Hanàsnoeitchail

heeft het niet zo veel met de werkmethode te maken,

toch

besteed.

De volgende gereedschappen komen voor het snoeien van

even opmerken: snoei

in de zomer.

Lange werkdagen, gunstige weersomstandigheden en de
neiging tot zuinig snoeien bevorderen een hoge presrarie.
Van der Meiden komt in zijn artikel in het eerste nummer van dit tijdschrift uir andere overwegingen tot
dezelfde conclusie.
Gereed.scbap.

Sedert een 10-tal jaren is getracht een ser gereedschappen
samen te stellen, die onder alle omstandigheden doeltreffend

(ï 23,50), met een zaagblad van 60 cm,
met versterkte rug en een fijne driehoeksberanding. Is zeer
goed bruikbaar voor het afzagen van dunne takken (dunner
dan 6 cm) tot op een hoogte van 5 à 6 m. Kan snel op een
Hengsrse snoeizaag

buis van lichtmetaal worden bevestigd.
Snoeizaag Fohche (l 23,-), mer een zaagblad van 55 cm en
een grove betanding. Daar het stevige zaagblad overal even
dik is, kunnen vanaf de grond en tor op 5 à 6 m hoogte ook

dikkere takken dan 5 cm worden af.gezaagd. Eenvoudig op
lichtmetalen buis te bevestigen. Behoudens bij het af.zagen van
dunne takken is de prestatie van deze zaag veel beter dan van

goed

een Hengstse snoeizaag.

goed koop

gemakkelijk

(l 14,75), mer een zaagblad van 60 cm en een grove
betanding. Kan worden aanbevolen voor snoeiwerk, waarbij
gebruik van een ladder moer worden gemaakt. Als een ladder
gebruikt moet worden, dient de voorkeur te worden gegeven
lirizaag

Alb. 4.

Jirizaag.

wordt het snoeiwerk bij
gebruik van doelmatig
gereedschap. Deskun-

dige adviezen en een
prijslijst met aÍbeeldin.

t

gen zijn

verkrijgbaar

bij:

r.,"É

KONINKLIJKE NEDER,TANDSCHE

:::?:f^:.*:SCHAPPIJ
Aídeling R.A.B., Lovinklaan

1, Arnhem,

Tel. O83OO.3O7ll, toestel 4lZ
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teren van buizen van licl-rtmetaal.
varn electrisclle bovenleidingen, vooral als
l.ret gereedschap op buizen is gemonteerd.
Aarzel niet een goedgekeurde veiligheidsgordel te gebruiken
als l.ret noodzakelijk is te kiimmen en hoog boven de begane
grond te snoeien; men krijgt dan tevens beide handen vrij,
waardoor het beter mogelijk wordt zowel recl.rts als links van
het lichaam te werken.
Denk bij snoeien langs wegen aan het verkeer en plaats zo-

Blijf uit de buurt

nodig waarscl.ruwingsborden of knipperlicl.rten.
O

pleid ing.

Opleiding is cle kurtste en dus ook goedkoopsre weg om een
vak goed te leren. Voorlicl.rting door middel van publikaties
zal meer effekt hebben naermate de lezer, door middel van
opleiding, meer kennis en inzicht over het onderwerp waarover
hij wordt voorgelicht heeft verworven.
De Bosbouwpraktijkschool van de Stichting ,,Bosbouw Praktijk
Onderwijs" verzorgr snoeicursussen, waarvan de leerstof op de
resultaten van wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd. Door
middel van tl.reorielessen worden de algemene principes, walraan bij het snoeien moet worden voldaen, uitvoerig besproken.
Daarna wordt veel tijd aan praktiscl.re oefeningen besteed,
waarbij de cursisten onder uiteenlopende omstandigheden de
gelegenheid wordt geboden de tl.reorie in de praktijk te brengen. Het onderhoud van gereedschappen wordt hierbij niet
verSeten.
Á | 1..

5. l(',tterl,

)t

J

)t,

)ei/)( it(

Er zijn 2 soorten

L

a.

aan een uitschuifbare ladder van lichtmetaal met vierkante
sporten, die afhankelijk van rype en lengte ï 2t,- à J' 30,-

per m1 kost.

Snoeibeitel E.LÁ.

in Arnhem. Het cursusgeld bedraagt
.l' 20,- en indien een pension moet worden besproken,
bedragen de l-ruisvestingskosten .f it,-. De in 1964 in het
cursusprogramma opgenomen snoeicursussen zijn reeds vol-

(f

8,20), die met behulp van ecn in het l.mis
van de beitel te bevestigen houten tussenstuk ook aan een
buis kan worden gemonteerd. Hierbij moer worden opgemerkt
dat beitelen een veel moeilijker werk is dan zagen en door te
beitelen de kwaliteit van het werk nier beter behoeft te ztjn
dan bij het gebruik van een goede zaag het geval is.
WaterloÍsnoeibeitel IValdnteitter (f 15,-). Kan speciaal voor
het verwijderen van waterlot en andere dunne takken worden
aanbevolen. Door geleidesrang grore trefzekerheid. Kan met
behulp van een dul op een buis van licl.rtmetaal worden ge-

cursussen:

1-weekse cursussen

b.

geboekt; men kan zich ecl-rter reeds voor een snoeicursus
in 196J aenmelden.
2-daagse regionale cursussen, waar men die ook in ons land
wenst te l-rouden. Deze cursus kan worden aangevraaed
zodra cle deelname van minstens 12 personen - en liefst
niet meer dan 15 personen - vast staat. Het lesprogramma

vermeldt een halve dag theorie met licl.rtbeelden en 11/r
dag snoeien in de praktijk op objecten die gezamenlijk

met de aanvrager(s) zijn urtgezocht. De kosren bedragen
ï 4,- per persoon, per dag; de zaalhuur komt voor rekening van de aanvrager(s).

monteerd.

(ï 22,81), voor het op één top houden tot
van 6 m. Kan ook op een licl.rtmetalen buis

Alle gewenste inlichtingen kunnen worden gevraagd bij de
Bosbouwpraktijkschool, p/a Koninklijke Nederlandsche Heide-

worden gemonteerd. Een aantal onderdelen (mes, veer, trekarm) kan gemakkelijk worden vervangen.

maatschappij, park Sonsbeek, Arnhem, telefoon 08300-33I2j.

Topsclsaar Prarlinet

op een hoogte

Gereed.scltapsÍas,

Een door de afdeling Arbeidsrationalisatie

van het Staatsbosbeheer onrworpen gereedschapstas wordt, mer
inhoud, in de handel gebracht door de afdeling R.A.B. van de
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Uiteraard kunnen de tas en de gereedschappen ook afzonderlijk worden
geleverd.
V eil

ig/:eid

,

Het gebruik van beschermkappen bij het vervoer van

scl-rerpe

gereedschappen moer dringend worden aanbevolen.

De ogen kunnen tijdens het zagen boven ooghoogre

met

behulp van een eenvoudige veiligheidsbril regen ronddwalrrelend zaagsel worden beschermd; bij fel zonlicl.rt donkere
glazen gebruiken.

Draag een veiligheidshelm bij het snoeien van dikke takken,
voorai a1s m€r een beitel wordt gesnoeid en de scherp gepunre
takken langs de sram naar beneden komen.
\Werkhandschoenen kunnen worden aanbevolen
bij het han-

Át'b. 6. Tds net sttoeigereedschdp.

9

lr. J. F. Wolterson
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Oude populieren in Nederland

Direcleur van het BosbouwproeÍs{a{ion
weilen over het feit dat er inmiddels van de exemplaren, waarover ik u wat wil gaan vertellen, een groot gedeelte het veld
heeft moeten ruimen.
Voor de mensen die na ons komen, dienen wij iets van waarde
achter te laten. Reeds legt men in vele parken en recreatiegebieden boombeplantingen aan, waaruit later groepen van
enkele oude bomen of een enkel exemplaar zal overblijven als
sieraad van het landschap. Doelbewust wordt dit toegePast in
het Amsterdamse bos 1). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om
bestaande beplantingen of delen daarvan uit te zoeken en aan
te wijzen om oud te worden. Voor dergelijke groepen of
exemplaren zouden wij dan extra zorg dienen te hebben, zowel
wat betreft hun bescherming tegen uitwendige beschadigingen
als wat betreft een goede verzorging van de grond waarop ze
staan. Dit voorstei zal gemakkelijk inslaan bij het personeel
van de afdeling Landschapsverzorging van het Staatsbosbeheer,
maar ook hoop ik de eigenaars van beplantingen, zoals gemeenten, particuliere bosbezitters en bosbezittende stichtingen

voor deze gedachte te mogen winnen. Instellingen met

-.i!.q}i'r{l

Foro l.'A[arilandrica' Nederhenzert

àL,j:208ctn

Bovenstaande

P:J2nt

150-200 jaat

titel opent de mogelijkheid om de

popuiier

vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken.
Oud'e bonten.

Men kan daarbij het beeld oproepen van ons vertrouwde oude
bomen in het landschap of in begroeiingen van stadspiantsoenen of landgoederen. Daarbij komen naast gewaarwordingen
over de schoonheid van dergelijke bomen ook gedachten op
over de andere waarden die ze kunnen vertegenwoordigen.
Hun ouderdom kan betekenen dat ze sterk zijn, waardoor ze
bij voortkweken in bepiantingen weinig kans hebben voortijdig
af te sterven. Dit laatste kan behalve voor het geldelijke voordeel, ook voor de aankleding van het landschap grote betekenis
hebben. Vaak ben ik bij het bekijken van oude populieren van
dankbaarheid vervuld jegens hen die deze bomen hebben gespaard. Tegelijk daarbii klimt soms ook een gevoel van spijt

in mij op over de ontbrekende bomen die alleen nog in

ver-

halen leven. Volgens hen die ze gekend hebben, paarden deze
bomen geweldige afmetingen aan schoonheid. Hadden we nog
maar over deze bomen kunnen beschikken, denk ik dan met
afgunst, hoeveel meer zouden wij dan nu wellicht geweten
hebben en hoe hadden ook wij dan kunnen genieten van hun
aanwezigheid (foto 1).

Zoals ík nu terug kan verlangen naar deze verdwenen exemplaren of groepen, zo zal misschien ook degene die dit opstel
over vijftig jaar nog eens onder ogen krijgt, spijt voelen op-

als

doelstelling de bescherming van de natuur zullen met deze gedachte vertrouwd zijn, immers in natuurbeschermingsgebieden
vormen dergelijke groepen of individuen vaak een belangrijk
punt van aantrekkingskracht voor de bezoekers.
De liefde voor oude bomen is een echt Nededands erfgoed en
in dit verband wil ik de lezer, wellicht ten overvloede, wijzen
op de schilders van onze gouden eeuw, die de schoonheid van
het landschap ontdekten. Overal treft men in de musea hun
schilderijen aan waarop grote oude boomgroepen of alleenstaande woudreuzen voorkomen die vaak op romantische wijze
verminkt zijn door de tand des tijds. En behoren deze landschappen niet nog heden tot die, welke wij zo graag beschouwen, omdat ze een weldadige rust ademen? Ze vertegenwoordigen in die bomen een motief dat het betrekkelijke van
ons bestaan aan ons toont en dat ons naast een gevoel van rust
eveneens een gevoel van behagen, veiligheid en vertrouwen
schenkt.

Ik nodig u dan ook bij deze ga^Ííe uit om eens te

gaan zttten

op de bank onder de oude zwarte populier achter het dorpje
Voorst in het wijde en toch intieme landschap van het IJsseldal
1) J. H. Mulder, C. Bakker en C. van Hees: ,,Het Amsterdamse Bos",

Uitg. Dienst der Publieke \Werken, Amsterdam.
Foto

2. P. ni.gra, Voorst
d 1,3 : 126 cnt

H:25nt

ongeu. 75 jaar
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oudste handelsklonen behoort, is hier wellicht, zoals Van der
Meiden in Berichten Bosbouwproefstation nr. 19, I)62, ttermeldt, al 200 jaar geteeld, getuige ook de oude bomen van
Eisden (foto 3).

Dit betekent dus dat in deze acht maal 25 jaat een boom met
een totale lengte van 165 meter zou zijn gegroeid, waarvan
wij nog steeds vermeerderen en die ons via al zijn nakomelin-

in de loop der tijden wellicht reeds 2.000.000 ms hout
heeft opgeleverd. En nog steeds is deze sprookjesachtige boom
niet uitgeput. Ook uit een oogpunt van houqproduktie vertegenwoordigt een dergelijke populier, die wij als oude kloon
kennen, een grote waarde die ons, indien wij op zijn leven
terugzien, met ontzag vervult.
In ons land worden de oude populieren vertegenwoordigd door
enkele inheemse en buitenlandse soorten die in veel verschillende individuen aanwezig zijn. Bovendien zijn verschillende
klonen ingeburgerd die in de laatste twee eeuwên zijn ontstaan
uit kruisingen tussen Populus deltoides uit Amerika en Populus
nigra uit Europa.
gen

Inbeemte ioorten.
Tot de oude inheemse populieren behoren de esp, de grauwe
abeel en de echte zwarte populier.
De esp is een houtsoort uit her hakhout en de hourwalletjes

tussen weilanden op humusijzerpodsolen. Slechts zelden zier
men oude bomen of bossen van deze soorr (foro 4). De opstand van foto 5 bestaat uit een kloon die voor Nederlandse
omstandigheden uirermare fraai van vorm is. Vermoedelijk
hebben we hier met nakomelingen van een oude populier te
maken, die wellicht meer dan 100 jaar geleden op die plaats
is opgekomen. Esp vermeerderr zich namelijk gemakkelijk uit
wortelopslag. Een dergelijk bosje is meesral uit gemengd hakhout ontstaan. Na iedere keer kappen kan zich de esp weer
uitbreiden. Uit dit bosje werd enkele jaren geleden de eik
Foto 3.'Serotitta'

d 1,3 :

Eisden.

186

cm

verwijderd.

H : 41 m

150-200

en ik kan u de verzekering geven dat u daar deze

iaar

gevoelens

van behagen en vertrouwen zult hebben en bevrijd zult worden
van het jachtige gevoel dat ons leven kenmerkt (foto 2).
Oude soorten en. klonen..

Men kan echter ook onder ,,oude populieren" soorten of klonen
verstaan, die reeds eeuwen in ons land als culuurgewas worden
geteeld. Deze kunnen gisteravond nog als stek gestoken zijn
en vandaag hun eerste glimmende jonge bladeren aan u vertonen, maar dan toch blijven zij oud. Men kan ze daarom beschouwen als de jongste levende twijgen van de zaarling die
eens, om zijn gewaardeerde eigenschappen, door het oog van
een vakman of van een liefhebber werd uitgezocht. Vele van
onze tiidgenoten op het platteland vermeerderen, evenals onze
voorouders dit deden, de klonen nog door poten uit de toppen
van de bomen te kappen en weer als reusachtige stekken in
de grond te steken. Een normale beplanting langs een weg zal

om de 25 jaat gekapt kunnen worden. De bomen zijn dan
rond 25 meter hoog. Voor het nemen van een poot uit de top
gaat ongeveer 5 meter verloren, zodat er 20 meter stamstuk
overblijft. Populus canadensis cv Serotina, die tot een van de

Nauw verwant aan de esp is de grauwe abeel die veel harder
groeit dan de esp en zijn hoofdverspreidingsgebied heefr in
de rivierdalen en wel in die bossen, die een zeer groot aantal

is hij te vinden in bossen die
zijn uit eik, esdoorn, es, wilde kers, iep en berk.
Dit bostype is een tussenfase van de ontwikkeling tor her
uiteindelijk meer éénvormige eiken- of beukenbos. Als zodanig
boomsoorten hebben. Meestal
samengesteld

heeft de grauwe abeel dus een pionierkarakrer, evenals de esp.
Ook deze boom verjongt zich door worrelopslag na kaalkap,
en uit zaad (foto 6).
Een andere, aan de beide vorige verwanre, soorr is niet inheems. Deze komr maar mer enkele klonen in ons land voor,
die alle vrouwelijk zijn, dit in tegenstelling ror de beide voorgaande. Dit is de witte abeel (foto 7).
De inheemse boom van de groep gebruikspopulieren die in
Foto

4.

P,

d

trentula, Onmen

1,3 :

27 cn

Foto

5.

Foro

6.

P cdnescenJ, Lirnbricht
d 1,3 : 66 cm

Foto

7.

P

P trenzala,

d 1,3

d

Herikltaizen

: 20

ctn

alba, Goor

1,3 :

147 cnt

H:23tn

3

2

'jaar

H:20n2

ca 25 jaar

H:29tt

ca 35,jaar

H:19n

78 jaar

van IERSEL Boomkwekerijen UDENHOUT
Uw leverancier voor alle soorten N.Á.K.ts. populieren in alle maren en leeftijden
Licentiehouder voor Nederland van de Lóns populier.

i1

i\

?

F

7

I2

Foto

8.

P. nigra, Onttnen

d 1,3 : 146 cm

H:26m

70-100

jaar

Nederland mer veel verschillende exemplaren voorkomt, de
zwarte populier, treft men zelden aan als grote boom. Veelvuldig komt hij nog voor als knotpopulier2). In het landschap
zijn de oude bomen, maar ook de knotpeppels vaak buitengewoon aantrekkelijk. Zie foto's 8 en 9. Deze boom behoort
van nature thuis in rivierdalen en veriongde zich daar ook
gemakkelijk in de tijden dat de rivierdalen nog niet bedijkt
waren. Een vreemdeling, die tot deze soort behoort, is de
Italiaanse populier, die uit warmere streken is gei'mporteerd.
Hij werd vaak gebruikt om de plaats te markeren waar waterlopen hoofdwegen kruisen. Napoleon gebruikte deze boom
veel voor dat doel, zodat met het oog op voorzieningen bij

t) J. F. rVolterson

Bosbouwproefstation,
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vere dergelijke punten te
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In

gebruikswaarde is Populus nigra ver overvleugeld door de

reeds genoemde, uit kruisingen russen P. deltoides en P. nigra
ontstane, hybride populieren. Hun goede eigenschappen en het
feit dat ze dezelfde eisen aan de standplaars stellen, zijn de
oorzaak dat Populus nigra verdwenen is uit de gebieden van

intensieve populierenteelt. Over deze populieren zal
volgend artikel meer worden verteld.
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1961.
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INTERESSANTE BEPLANTINGEN

II
Overal in ons land vindt men oude wilgenbeplantingen langs
wegen, weilanden en om boerderijen, maar oude wilgenbossen
zijn zeldzaam. Verreweg de meeste van deze wilgen zijn bovendien van maar matige kwaliteit. Er zijn echter goede uitzonderingen.

Het mooiste wilgenbos in Nederland, tenminste voorzover ik
weet, is eigendom van de gemeente St. Oedenrode. Het is niet
groot, bestaat uit enkele honderden bomen, maar deze zijn
van zo'Ír mooie vorm en zijn ook zo goed gegroeid dat we
mogen spreken van een uitzonderlijk fraaie wilgenopstand. In
juni bezochten ongeveer 100 populierendeskundigen uit vele
Europese landen ons land en z gen ook deze wilgen. Men was
werkelijk onder de indruk, er werden talloze foto's gemaakt,
velen vroegen om stekmateriaal van deze bomen en van ver-

schillende kant werd ons verzekerd dat dit een van de mooiste
wilgenbeplantingen in Europa moest zijn.
Het bos waarover we spreken ligr. aan de weg St. Oedenrode-

in een gebied, bekend als ,,De Belders". Het maakt deel
uit van een groter boscomplex, dat voor het grootste deel uit
populier ('Marilandica') van dezelfde leeftijd bestaat. Deze
Best

populieren produceren zeker niet meer dan de wilgen.
Het bos is aangelegd in her voorjaar van 1932 onder toezicht
van de toenmalige bosbouwkundige ambrenaar van her Staarsbosbeheer, de heer Van Hemel, die bijzonder veel voor de
Brabantse populierenteelt heeft gedaan. Het grootste deel van
het terrein werd met 'Marilandica' beplant. Een deel was echter
zo laaggelegen, dat men het verstandiger oordeelde hier wilgen
te planten. Men heeft hiervoor 3-jarige bewortelde planten
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gebruikt, die men bij een onbekende kwekerij in de omgeving
kocht. Het is niet zeker dat dit plantmateriaal uit één kloon
bestond.

Het hele perceel werd vóór de aanleg ,0 à 70 cm diep gespit
en bemest met 1000 kg kalk per ha. Het lage deel, bestemd
voor wilg, werd dicht begreppeld. Desondanks is, ook nu er
al oud bos staat, de grondwaterstand er hoog: In de winter
enkele decimeters, in de zomer 40 tot 60 cm onder maaiveld;
het gebeurt echrer ook wel eens dat 's winters het terein bijna
blank staat.
De bodem bestaat uit 60 à 80 cm zandige leem, sterk roestig,
waaronder blauwe, stijve loessleem. Zowel zuurgraad als fosfaatgehalte zijn meer dan voidoende: pH KCI 5,5 en P-toraal 62.
De plantafstand is onregelmatig; gemiddeld sraan er ongeveer

200 bomen per hectare hetgeen overeenkomt met een planrafstand van 7 X 7 m. In het voorjaar van 1964 was de gemid.d,eld.e hoogte uan d.e u.,ilgen 29,5 merer en hun d,iam.eter
op borslhoogte 44 cnz, Dit laatste komt overeen mer een
omtrek van ruim i38 cm. Dit betekent dat et per ha minstens
370 mB hout staat!
Door de vrij dichte stand van de bomen zijn onderin de kronen
nogal veel takken afgestorven. Laten wij echrer hopen dat het

jaren te laten staan. Het is niet alleen een demonstrarie van

wat de wilg kan presteren ook op zeer nate gronden, maar
tegelijk laat het zien welk een prachtige bosboom een goede
wilgenselectie kan zijn.

mogelijk zal blijken dit uitzonderlijke wilgenbos nog vele

Ir. H. A. van der Meiden

KALENDER

U van plan bent, in het komeode plantseizoen een populierenbeplanting aan re brengen, dan doet
U er goed aan, reeds thans aan het
Indien

bestellen van het benodigde plantsoen

aandacht te schenken. Zorgt lJ er
vooral voor, dat U gezond en stevig
materiaal krijgt, dat geen roest of
Marssonina-aantasting heeft.

Dit

is

een belangrijk punt, vooral als het

om beplantingen van enige omvang
gaat.

Is het terrein waar U wilt

planten,

begroeid met gras, dan verdient het

aanbeveling

in

augustus/september

een Dalaponbespuiting roe te passen

van 10-15 kg per ha. Na 4 weken
kunt U dan de grondbewerking uitvoeren. Bestaar de begroeiing uit
kweekgras, dan zult U een grotere
dosis moeten toedienen (20-25 kg).
U drenr de Deplanting dan langer uit
te stellen, daar de nawerking van het
middel dan ook langer is. Beplanting

kan dan het best in het volgend voorjaar volgen.
Overweegt U ook of U éénjarig dan
wel meerjarig plantmateriaal wilt gebruiken? Gebruik van éénjarige populieren vermindert risico's bij het verplanten van de kweekplaats naar de
plantplaats. Verwacht U echter veel
opslag en/of onkruid, dan kan meerjarig plantmateriaal de voorkeur verdienen.

VRAAG EN ANTWOORD
Vragen voor deze rubriek kunnen gezonden worden naar de secretaris
van de redactie van dit tiidschrift, adres: Gen. Foulkesweg 64, Wageningen. Zc worden door ter zake deskundigen beantwoord, zoveel
mogelijk in ons tijdschrift, anders rechtstreeks.

a. O. te Z.
Kunnen nog and.ere populieren d.an tle ltaliaaue populier ooor
uind.s c lt erm om b o omgaard,en w ord,en ge b ruikt ?

L. te D.

Ániu; U denkr in dit verband waarschijnlijk aan populieren

lk phnt nogal aeel

tailgen. Is er nu iers and.ers te krijgen

d.an

wilg? Ik tail graag meer aa.r'iatie.
Ántw.: Als men de jaarverslagen van de Nededandse Álgemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen (NÁKB)
bekijkt, blijkt inderdaad dat vrijwel alleen Salix alba 'Liempde'
en heel weinig andere wilgen worden geplombeerd, d.w.z. van
een keuringsetiket worden voorzien. Toch is er nog een goede
wilgekloon in Nederland bekend, nl. Salix'Drakenburg'. Wellicht kan wat meer vraag van de kant van de telers de kwekers
er toe brengen grotere aantallen van deze wilg te produceren.
Overigens zijn we het met IJ eens dat we in Nederland nodig
meer variatie in ons wilgensortiment moeten hebben.
d'e Liernpd.se

met smalle kronen, die het gevolg zijn van steilstaande takken
(zgn. fastigiate populieren). De enige die wij in dit verband
nog kunnen aanraden, is de Populus nigra 'Vereecken'. Deze
is iets minder smalkronig dan de Italiaanse populier, maar is
beter bestand regen de bladziekte Marssonina. Populus 'Selys'
is ook fastigiaat, maat loopt erg laat uit war hem voor windschermen om boomgaarden minder geschikt maakt. Dan is er
nog Populus simonii fastigiata, een balsempopulier, die echter
bacteriekanker kan krijgen, vooral na zijn l}e jaar. Vooral nu
gebleken is dat de Italiaanse populier erg gevoelig is voor late
wintervorst, zou uitbreiding van het aantal smalkronige, vroeg
uitlopende populieren voor de fruitteelt uiterst welkom zijnl
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MEDEDELINGEN
DE BRÁBANTSE POPULIEREN VERENIGING

Het lijkt ons een bijzonder gelukkige toevalligheid dat het
verschijnen van het eerste nummer van dit blad nagenoeg is

gegeven, samengevat luidende als volgt:
Doel: Het bevorderen van de populierenteelt door:

a.

Uitbreiding van het areaal zowel in rijbeplantingen als in

samengevallen met de oprichting van de ,,Brabantse Populieren
Vereniging" en het zal de belangstellende lezer wellicht genoegen doen iets over de ,,historie" van deze oprichting te
vefnemen.

b.

Op 25 oktober 1963 werd op initiatief van Prof. Dr. G. Hellinga, vertegenwoordigende de nationale populierencommissie,
samen met Ir. H. Á. v. d. Meiden, beiden leden van de I7erkgroep Houtteelt, een bijeenkomst belegd van enige in de
populierenteelt geïnteresseerden, mer de bedoeling meer contact te leggen tussen allen die bij de populierenteelt in Noord-

d.

Uitwisseling van ervaringen tussen de leden onderling

e.

met de onderzoeksinstituten en voorlichtingsinstanties;
Hulp bieden aan de instituten van onderzoek voor het doen
van praktijkproeven.

Brabant zijn betrokken.
De op deze bijeenkomst gehouden discussie was zeer vruchtbaar, immers algemeen waren de aanwezigen van oordeel dat
een beter contact tussen teler en verbruiker van populierehour,
samen met de wetenschaps- en voodichtingsinstanties, tot beter
resulraten voor alle partijen zou kunnen leiden, althans mogelijkheid zou scheppen tot produktie van hogere kwaliteit, meer
kwantiteit en tot beter lonende teelt.
Uit dit eerste contact zijn nog enige besprekingen mer de
zogenaamde initiatiefgroep (bestaande uit de heren G. Laurijssens, V. Timmermans, H. van lersel, ril7. van de Vleuten en
C. Tutein Nolthenius) gevolgd, waarna besloten werd tot het
houden van een algemeen oriënterende vergadering van een
groot aantal populierentelers en belangstellenden bij de populierenteelt, min of meer willekeurig gekozen uit de aan het
initiatiefcomité bekende personen en instanties.
Hierbij werd gestreefd naar een zo volledig mogelijke vertegenwoordiging van bij de populierenteelt betrokken belanghebbenden: de officiële teler, dus de ,,kweker", de bos-populier-

bezitter, de,,kantjes"-populierplanter, de populierverwerkende
industrie (klompen, lucifers, verpakking, fineer) en de officiële
wetenschaps- en voodichtingsinstanties.

Deze vergadering vond plaats op 5 j:urlil 1964 te Liempde en
het was voor de initiatiefnemers voldoeninggevend dat i 60
personen aan de uitnodiging gehoor gegeven hadden.
Nadat Ir. H. v. d. Meiden, ingeleid door de Burgemeester van
Liempde, welke laatste als leider van deze vergadering fungeerde, een boeiende beschouwing, mer fraaie lichtbeelden geillustreerd, over de moderne inzichten van de populierenteelt
en de financiële aspecren van deze teelt in de toekomsr had
gegeven, werd door Burgemeester Laurijssens een toelichting
op de doelstelling van een evenrueel op te richten vereniging

c.

bosverband;

Verhoging van de geproduceerde massa per ha en verbetering van de kwaliteit;
Verlaging van de kostprijs door:
1. rationalisatie van de teelt;

2.

samenwerking;

te bereiken zullen bijeenkomsten
d. bijeenkomsten zullen:

Teneinde het doel
georganiseerd. Op

^.
b.

en

worden

Lezingen worden gehouden;
Discussies en uirwisselingen van ervaringen van de leden

plaats vinden, waarbij vragen gesteld kunnen worden of
verzoeken gericht aan onderzoek-centra om speciale pro-

c.

blemen op te lossen;
Excursies gehouden worden naar:

1. kwekerijen;

2. bossen en beplantingen op diverse plaatsen;
3. populierverwerkende industrieën.
Na ecn korte pauze voor ,,onderling overleg", bleek het initiatiefcomité de belangstelling voor de onderhavi ge zaak niet
onderschat te hebben; immers, unaniem werd door de aanwezigen besloten tot oprichring der ,,Brabantse Populieren
Vereniging".

AIs contributie werd een bedrag van J 10,- per jaar vastgesteld, inbegrepen het abonnement op het waardevolle blad
,,Populier" waarin wij thans gastvrijheid genieten.
De samenstelling van een voorlopig bestuur der Vereniging
werd opgedra gen aan het initiatiefcomité.
N7aar zowel tijdens het voorovedeg als tijdens de oprichtingsvergadering is gebleken dat betere conracren en meer voor-

in de reelrproblemen voor de
persoonlijke en algemene economische belangen van zeer grore
betekenis kunnen zijn,zij het lidmaatschap van de in navolging
van soortgelijke verenigingen of clubs in het buitenland, zowel
als in andere provincies, mer klem aanbevolen.
Degenen die lid van de ,,Brabanrse Populieren Vereniging"
willen worden kunnen zich schriftelijk aanmelden aan het
lichting over en dieper inzicht

voorlopig contactadres,,Gemeenrehuis te Liempde".

LIMBURGSE POPULIEREN PIONIERS

De leden van deze in november 1963 opgerichte vereniging
kwamen enige tijd geleden te Susteren samen voor een werkbijeenkomst. De voorzitter, Mr. N. Beckers, heette de talrijke
aanwezigen, waaronder vertegenwoordigers van diverse Lim.burgse gemeenten, welkom en gaf vervolgens het woord aan
burgemeester Th. van Hinsberg die de spreker, de heer I7. F.
Taffijn van de afdeling Arbeidsrarionalisatie van het Staatsbosbeheer, inleidde. De heer Van Hinsberg zette het doel van
de bijeenkomst uiteen, namelijk iets wijzer te worder.r inzake
de cultuur van populieren en her gebruik van de juisre

ge-

reedschappen op een zo doelmatig mogelijke wijze.

De heer TafÍijn wist de leden en genodigden van de vereniging
anderhalf uur te boeien mer een zeer inreressante lezing over
de teelt en in het bijzonder de snoei van populieren. Daarbij

hij de gereedschappen voor her snoeien en de wijze
van gebruik van deze apparatuur. De heer TafÍijn legde er
toonde

vooral de nadruk op dat men mer snoeien van populieren
tijdig moet aanvangen en dat het geleidelijk moet geschieden
ceneinde een goede ontwikkeling van de boom te verkrijgen.
Als algemeen schema gaf hij aan: 2/3 kroon en 7/3 stam,
doch dit gaat niet overal op en met name nier voor Limburg
en een gedeelte van Brabant. De vakman zal het beste weten
hoe dit in deze streken dient te geschieden.
De voorzitter had veel woorden van lof voor de heer Taffijn
en voor alle hulp die van de zijde van her Staatsbosbeheer
steeds was geboden.

Er werd een druk gebruik gemaakt van de gelegenheid ror her
stellen van vragen die door de heer Taffijn tot volle tevredenheid van de vragenstellers werden beanrwoord.
Aan het einde van de middag was eenieders conclusie dat
dergelijke bijeenkomsten in de toekomst nog vaker dienen te
worden gehouden.
H. Klinkers
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,,PREFIX''

,,SHELL"

onkruidbestrijdingsmiddel

voor selectief gebruik onder bomen,

heesters, struiken;

voor

parken,
langs bermen, sportvelden, etc.

,,PREFIX" bestrijdt:
o vrijwel alle eenjarige zaadonkruiden (o.a.

o
o

straatgras, muur)
wortelonkruiden als distels, kleÍn hoefblad,
paardebloemen, paardestaart, weegbree.
kweekgras op lichtere grondsoorten.

,,GRAMEVIN''

(v/h,,SHELL" DLP), ter bestrijding van
grasachtige onkruiden in sloten, taluds
en bermen.
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SHETL NEDERTAND CHEMIE N.V.
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KWEEK
MEER

ÏUSSEN

HOUÏIGE
a

WEEDAZÍ|T.TL
(AMCHEM - productl
Geen KWEEK-probleem meer op terreinen
waar houtige gewassen worden ingeplant oÍ tussen een bestaande beplanting.
WEEDAZOL-TL bestrijdt tevens hoeÍblad, ridderzuring, paardestaart, adelaarsvaren, riet- en lies-

gras, e.a.
WEEDAZOL-TL gespoten bij groeizaam weer
op een Ílinke onkruidvegetatie, wordt door het
blad opgenomen en dringt door tot in de diepste
wortelverta kkingen.

WEEDAZOL-TL is verkrijsbaar
bil elke plaatselijke
la ndbouwcoóperatie.

Het merk van
de industrie
ván en vóór
agrarisch Nederland
verdient Uw voorkeur.

GEWASSEN

MEÏ
:
DCP (bevat dalapon)
tegen grasachtige onkruiden
en adelaarsvaren
ZINEB tegen diverse schimmelziekten, o.a, schorsbrand

LUXARIN raitenkorrels
LUXARIN rattenpoeder
LUXARIN rattendood
(vloeibaar)

tegen ratten en muizen
ENDRIN tegen veldmuizen

