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Volkomen onverwacht bereikte ons het ontstellende bericht van het plotseling
ovedijden van Dr. H. van Vloten op donderdag 15 oktober jongstleden.
Als Voorzitter van de Nationale Populieren Commissie droeg hij ons tijdschrift een
warm hart toe en verheugde hij zich in de goede ontwikkeling daarvan.
De populierenteelt had steeds zijn grote belangstelling.
Toen het Bosbouwproefstation ,,De Dorschkamp" na de oodog werd opgericht
was Van Vloten de eerste Directeur; de selectie en de veredeling van populieren
hadden toen zijn bijzondere aandacht. Wij putten nog steeds uit het door hem
verrichte werk op dit gebied.
De betekenis van internationale samenwerking werd door Van Vloten terecht hoog
gewaardeerd..Hij is na professor Houtzagers tor. 1962 lid geweest van het Dagelijks
Bestuur van de Internationale Populieren Commissie, wa t aaí zijn steeds weloverwogen oordeel grote en veelal doorslaggevende betekenis werd gehecht. Nog
onlangs konden wij hiervan getuige zijn toen hij optrad als Voorzitter van het
Regionale Populieren Congres, georganiseerd door de Nationale Populieren Commissies van België, Duitsland en Nederland.
Jarenlang was Van Vloten Voorzitter van de Nationale Populieren Commissie;
op voortreffelijke en beminnelijke wijze leidde hij de vergaderingen en stuwde
hij het werk. ITij zullen hem hierin node missen nu zijn overlijden hieraan een
einde heeft gemaakt. Een ieder die hem kende zal dit heengaan ten zeerste betreuren. In de Nederlandse Bosbouwwereld nam Van Vloten een zeer vooraanstaande plaats in. Als onderzoeker en Directeur van het Bosbouwproefstation, als
lid van vele commissies, die de bosbouwbelangen behartigen, z:Jlen zijn werken
en verdiensten op de daartoe aangewezen plaatsen zonder twijfel worden herdacht.
Daarom moge hier worden volstaan met het uitspreken van de overtuiging, dat wij
de mens Van Vloten en zijn werk nog lang in dankbaarheid zullen gedenken.

G. Hellinga

)
lr. H. A. van der Meiden
Bosbouwkundig adviseur
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Het gebruik yan poten

ereeniging NederlandscÀ

e Papierlabrikanten

Het is met het gebruik van populierepoten, dus onbewortelde
planten, een wondedijke zaak. Vele tientallen jaren geleden
werd overal in het land voornamelijk van poten gebruik gemaakt, die dan afkomstig waren àf van knotpeppels àf uit
toppen van bomen. Daarna, vooral na 1930, is veel propaganda
gemaakt voor het gebruik van beworteld plantsoen en werd
het gebruik van poten eigenlijk als een primitieve, niet meer
moderne teeltmethode beschouwd. Alleen in de Achterhoek
worden nog op grote schaal poten geplant. In de laatste tijd
echter begint dit type plantsoen weer meer populair re worden.
Hoe is deze ontwikkeling te verklaren en welke mogelijkheden
biedt het gebruik van poten aan de huidige populierenteelt?
Dit willen wij proberen in het kort uireen te zetten.

Vooropgesteld moet worden dat men poten alleen kan gebruiken op gronden die aold.oend.e uochthoudenà zijn, nl. kleien leemgronden met een grondwaterstand die in het voorjaar
en de voorzomer niet lager is dan 1 meter en bij voorkeur
hoger. Meelker waarschuwde al tegen het gebruik van poren
op drogere gronden. Ik zou in dit geval liever willen spreken
over ,droogtegevo3lige" gronden; men gebruike dus geen poten
op pure zandgronden, ook al is er sprake van een hoge grondwaterstand, maar ook niet op zandgronden mer een kleidek
dat zich meer dan enkele decimeters boven de zomergrondwaterstand bevindr. Volgt er nl. na het planren een droge

periode dan kunnen op dergelijke gronden alle poten door
Dothichiza afsterven, zoals in één van onze proeven is gebeurd.

Zoals

al werd opgemerkt werden vroeger

meesral poren en

geen bewortelde planten gebruikt als men populieren- en
trouwens ook wilgenbeplantingen aanlegde. Het was niet zo
eenvoudig als nu om beworteld plantsoen bij handelskwekers
te bestellen, het transport gaf moeilijkheden en, bovendien,
waarom zou men zich al die moeite geven als men de knoten
en de oude bomen, die poten kunnen leveren bij de hand

heeft. Zo hadden vele landbouwers en andere grondeigenaren
hun eigen knotpeppels, die elke 4 à 5 jaren een aanral poten
konden leveren. Anderen gebruikten de toppen van gevelde
bomen om ter plaatse een nieuwe beplanting aan te leggen.
Er ontstond ook een handel in poten, die de eigenaar van
gerenommeerde knotpeppels of -wilgen soms een aardige bij-

Poten hebben het voordeel van goedkoop traosporr. Verder
kunnen ze goedkoop worden geplanq vooral op nate en zware
gronden; hier levert het maken van plantgaren bezwaren op
zowel om technische als financiële redenen. Men kan, zoals
vroeger veel werd gedaan, een normaal plantgat maken en in
de bodem daarvan met een gepunre paal een gat slaan om de
poot stevig te laten sraan, maar dit is nier goedkoper dan het
planten van beworteld planrsoen. Ons voldeed goed het boren
van een gat met een normale grondboor (diameter -+ 7 cm)
waarin de poot wordt gestoken; de grond wordt aangesrampr,
waatn om de poor 1 m2 één steek diep gespir wordt. Dit
omspitten is in enkele proeven nagelaten zonder dat dit duide-

verdienste kon bezorgen!

Toen de populierenteelt zich uitbreidde, ging men meer aandacht aan de kwaliteit van het plantmateriaal besteden, ook
al door teleurstellingen die men moesr verwerken door grote
sterfte bij de aanplanr op bepaalde gronden en door het veelvuldig optreden van populierekanker. In 1943 begon de
N.A.K.B., de Nederlandse Algemene Keuringsdiensr voor
Boomkwekerijgewassen, officieel mer haar acriviteiren die tot
doel hebben de boomtelers de garantie re geven d,at zij gezond,
raszuiver plantsoen kopen. Na 1945 breidde de keuring van
populier door de N.A.K.B. zich zo snel uit dat nu praktisch
geen ongekeurde populieren worden verhandeld. Deze ontwikkeling betekende echrer dar vrijwel nergens meer poten
werden gebruikt. Immers, de boomkwekers vermeerderen de
populier tot beworteld plantsoen. En men komr er niet zo
gauw toe om beworteld plantsoen te kopen, er vervolgens de
wortels af te hakken en de overblijvende poot re planten!
In de laatste jaren echter neemt her gebruik van poten weer
iets toe. Nu de kosten van het planten (meestal nog geheel
handwerk) door de gesregen arbeidslonen een steeds groter
aandeel in de aanlegkosten gaan innemen, zoekt men naar
wegen om tot een beperking van dit aandeel te komen. Dat
deze ontwikkeling vooral voor de zware kleigronden belangrijk

is, zal duidelijk zijn voor een ieder die wel eens plantgaten
van bv. 60 x 60 x 60 cm op kleigrond heeft moeten graven
of laten graven! Men moet dus verwachten dat het gebruik
van poten meer zal toenemen, waarbij men zich, evenals
Meelker 1) in 1930, weer moer af.vragen: \7elke poren moet
ik zetten, wanneer en waar kan ik ze gebruiken en hoe moet

ik ze behandelen? Sinds een aanral jaren heeft her Bosbouwproefstation in rVageningen enkele van de hieraan verbonden
problemen in onderzoek.

r) R. Meelker. De populier in Nederland
Heidemij. Juni 1930, pag. 16l-186.

(I). Tijdschrift der Ned

Fig. 1. Eer rij linotpopalieren in de Geld.erse Vallei tassen Bennekont
en Veenendaal.
roro: J. B. v. weg
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lijke gevolgen had, mits de bodem niet tezeer is verwilderd
en de grond rijk is.
De diepte van planten oftewel ,,steken" van de poten is af-

hankelijk van zljn lengte maar mag niet minder zijn dan

70 cm. Het beste is als de poten met hun voet de zomergrondwaterstand bereiken. In het oostelijk deel van de Po-vlakte
heeft men een heel merkwaardig gebruik van poten gemaakt.
Men heeft hier op zandgronden met een lage grondwaterstand
8 m lange poten in boorgaten van 3 à 4 m diepte geplant!
De aanslag was goed. Een jaar later heeft men enkele poten
weer opgegraven en geconstateerd dat in de bovengrond èn
onderaan de poot wortels waren gevoÍmd, waarbij de onderste

wortels uiteraard

in

droge tijden een belangrijke

rol bij

de

wateryoorziening van de populier spelen. Hoewel een dergelijke dure methode van populierenteelt nu niet direct is aan
te bevelen, demonstreert hij toch wel goed de betekenis van
het steken van poten tot een dergelijke diepte dat voortdurend
vocht ter beschikking is.
Het maakt verschil uit welke populierecultivar wordt geplant;
de een is veel beter geschikt om als poor re worden gebruikt
dan de andet. Zeer geschikt is bv. 'Gelrica', die in al onze
proeven geen uiwal vertoonde, zelfs niet onder zeer ongunstige
omstandigheden. Gebruikt men daarentegen bv. 'Heidemij' dan
kàn ook onder gunstiger omstandigheden sterfte opueden. De
sterfte wordt in deze gevallen veroorzaakt door Dothichiza, de
beruchte schorsbrandschimmel, die zijn schadelijke werk kan
doen als de bast uitdroogt. In het geval van poren is er uiteraard een kritieke periode tussen het uitlopen van de poor en
het moment dat voldoende worrels zijn gevormd om de plant
van voldoende water te voorzien. Hoe eerder het uitlopen en
hoe moeilijker de wortelvorming, hoe meer kans op Dothichiza.

Fig.3. 'Heidemij'poten; aóór het plantett alle taÈken aenuijd.erd.. Geen
iltaal. Bij aoorste boom heeft men tahstompjes laten zitten; d.it heet't

zitt.

geen

Foro; H. A. v. d, Meiden

in dit verband de cultivars Robusta, Robusta
Zeeland, Heidemij en I 2I4. Veel minder gevoelig zijn de
cultivars Gelrica en Serotina. Van 'Marilandica' en 'Regenerata'
is ons niets met zekerheid bekend, maar men mag aannemen
dat de eerste een tussenpositie inneemt en de tweede minder
gevoelig is.
Toch is het ook weer niet zo dat bv. 'Robusta' als poot onbruikbaar is, mits men een bepaalde behandeling roepasr. In
streken waar van oudsher poten worden geplanr heeft men de
gewoonte vóór het planten alle zijtakken te verwijderen. Ditzelfde doet men trouwens in Noord-Italië met alle plantsoen,
dat daar dan ook veelal 5-6 m lang is. Het argumenr hiervoor
is dat men door de kroon kleiner te maken een betere verhouding bereikt russen boven- en ondergronds deel van de
plant. Men beperkt zo het vochtverlies en verkleinr de kans
op aantasting door de hiervoor genoemde schorsbrandschimmel.
In 7963 hebben wij op kleigrond een proef gedaan met
t 3,5 m hoge poten van 'Heidemij' die 70 cm diep werden
gestoken; bij een deel van de poten werden alle zijtakken glad
bij de stam weggenomen, bij een ander deel werd niet gesnoeid. Het resultaat was frappanr. Van de niet gesnoeide
poten is na het planten 64 7o dood gegaan, van de gesnoeide
0 %o I De hoogtegroei van de overgebleven ongesnoeide poten
was 25 cm, die van de andere 31 cm. Bij een deel van de
porcn hadden wij de bovenste takkransen laten staan; hierbij
was de sterfre 43 /6. Zie fig. 2 en j.
Gevoelig zijn

Fig. 2. Ongesnoeid.e poteo ttan 'Hei.demij', na het pldnren afgestoruen

door

Dothicbiza.

Foro: H. A. v. d. Meiden

NTat de behandeling van de poten verder betreft: professor
Houtzagers gaf altijd de raad vlak voor het planten onderaan
de poot aan weerszijden in de lengterichting een smal reepje
bast te- verwijderen, omdat hierdoor de wortelonrwikkeling
-

wordt bevorderd;

wij

hebben hieromuent geen ervaringen.
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Meelker beval aan om vóór het planten de poot een nieuw
snijvlak te geven door een dunne schijf er af te hakken.
De afmetingen, waaraan een poor moer voldoen, zijn niet
precies vast te leggen. Voorop moer sraan dat het stevig
materiaal betreft van €en goede vorm en afkomstig van goed
groeiende, gezonde bomen, die in het voorafgaande jaar niet
door bladziekten zijn aangerasr. Een rechte, 2,5 à 3,5 m lange
poot van 12 à 16 cm omtrek, gemeren op 1 m hoogte, is goed,
maar lichter materiaal is ook geschikt. Hoe beter de groeiomstandigheden, hoe zwaarder de poot mag zijn wanr hoe
minder kans op uirdroging.
Tenslotte kan men zich nog afvragen hoe men aan poten komt.
Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals al eerder is opgemerkr:

1.

Knotpeppek of ,vilgen. De knoten moeren van een bekende, door de N.A.K.B. in de keuring betrokken cultivar
zijn,.anders loopt men het risico van ziekten en een slechte
Toppen en boaenste zijlakken uan ourlere bonzen. Hiervoor

geldt hetzelfde als voor de knoten. De boom moet goed
gegroeid zijn en mag niet te oud zijn (nier ouder dan

20 à 25 jaar), omdat anders geen goede groei van de poot

wordt verkregen. Her voordeel van deze methode is dat
men de volwassen boom kent en dus, anders dan bij knoten,

lr. V. Steenackers

3.

dit bij de kweker en hakr
de wortels er af. Het voordeel is dat men geplombeerd
plantsoen krijgt, dus gezond, ,,raszuiver" en ,,rasecht". Het
is alleen een war wonderlijk idee dar men duur beworteld
plantsoen laat kweken om er vervolgens de wortels af te
slaan. Toch moer deze merhode als de beste worden beBeworteld. planttoen. Men koopt

scshouwd, omdat men aldus gekeurde poten krijgt.

In verband met het laatste komt een belangrijk punt naar
voren: Het is gewenst dat de kwekers poren kunnen kweken
en onder N.A.K.B. keur verkopen. Hóe ze deze poren moeren
kweken is een geheel ander punr waarop we later nog wel
eens terugkomen.

groer.

2.

een idee heeft wat men van de poor kan verwachteo.

/

Samenvattend kunnen we het volgende zeggenl
Het gebruik van poren neemr de laatste jaren terecht toe. Het

gaat hier om plantmateriaal dat goedkoop is in transport en
bij het planten, vooral op zware en natte gronden. Poten mogen
alleen op vochtige gronden worden gebruikt en moeren voor
het planten geheel gesnoeid zijn. Hoe berer de groeiomstandigheden (gosde grond, onkruidbestrijding), hoe meer kans op
volledig succes. Poren moeren zo diep gestoken worden dat ze
stevig staan. Van geval tot geval moer worden uitgemaakt hoe
men het beste de poten kan maken.

De meerkloniEheid van Populus cv, Robustal)

ÁssisÍent aan het lnsÍituuÍ voor PopulierenÍeell, lJnion AllumelÍière N.V., Geraardsbergen - België

Met veel belangstelling hebben wij in het eerste nummer van
POPULIER het artikel gelezen van Ir. J. T. M. Broekhuizen,
handelend over PROBLEMEN rond 'ZEELAND'. Schrijver

De kweker Simon Louis heeft de vermeerdering en later ook

bespreekt enkele mogelijke verschillen russen de ,,gewone Robusta" en 'Robusta Z,e.eland'.

De verspreiding op grore schaal over geheel Europa dateert van

Daar deze beide ,,vormen" van 'Robusta' ook

in

België ver-

meerderd en aangeplant worden, evenwel onder de gemeenschappelijke naam van 'Robusta' of ,,Raverdeau", kan het nuttig
zijn enkele van onze bevindingen hier te vermelden. Inderdaad
de 'Robusta Zeeland'komt overeen met onze ,,Groene Robusta"
terwijl de gewone 'Robusta' overeenkomt mer onze ,,Rode

Robusta".

Herkomst oan'Rob*.tta'.

De uegetatieue aermeerd,ering en

d,e

uerspreid,ing aan'Robusta',

de verkoop van ,,P. angulata cordara Robusta" aangevat.

de jaren na de eerste wereldoorlog.
In de meeste gevallen werd her stekmateriaal van hand ror hand
doorgegeven, over de landsgrenzen heen.
Een eerste maal heefr de N.V. Union Allumettière populierenplanten gekocht in de kwekerij van Henri Raverdeau, in het
jaar I)31, onder de naam van ,,Populus Raverdeau Robusta".
Een tweede maal heeft onze maatschappij stekken van 'Robusta'
gekocht bij dezelfde kweker in 1948. Een zelfde materiaal werd
ook door andere populierenplanters in de loop der jaren ingevoerd.

Rond de jaren 1890 heeft Simon Louis, boomkweker te Plantières-lez-Metz, in het Moselle departement, in zijn kwekerij
één of meerdere goed groeiende populierenzaailingen gevonden.
Niemand weet juist op welke wijze Simon Louis te werk is
gegaan. Heeft hij stekken gesneden van één of van meerdere
zaailingen? Heefr hij de stekken al dan niet vermengd?
Gedurende de laatste jaren hebben wij in de kwekerij van ons
Instituut meerdere honderden nakomelingen van'Robusta' kunnen observeren. Hieruit blijkt dat 'Robusta' een hybride is
tussen een P. deltoides van het angulata rype en een P. nigra.

Enkele waarnemingen op d,eze'RobusÍa',
Gedurende de laatste jaren hebben

wij meerdere waarnemingen

uitgevoerd op jonge planten, dewelke wij bekomen hebben
door de vermenigvuldiging van populieren ,,imporr I91I" of
,,Rode Robusta" en ,,import 1948" of ,,Groene Robusta".
Alle waarnemingen werden noodzakelijkerwijze sreeds uirgevoerd op een vergelijkbaar materiaal, gegroeid in éénzelÍde
milieu.
a. Botanhcbe kennzerken en tpeerstand, tegen ziekten.

1)

Opzoekingen gesubsidieerd door het Instituut voor wetenschappelijk
onderzoek in Handel en Nijverheid.

In

samenvatting geven wij hier enkele der voornaamste botanische kenmerken en de weerstand aan verschillende ziekten.

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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Robusta ,,Rood"

Robusta ,,Groen"

scheut

Bruin-griis

Grijs-groenachtig
hoekiger

knoppen

schetp

stomp
afgerond

verlengd

gem. lengte

bladeren

zijtwijgen

Samenuatting en conclusies,

1. De oorsprong

van 'Robusta' en zijr. al of niet meerklonig
zijn is geschiedkundig niet meer te achterhalen.

groen-rood

tood

neÍven

busta" bedraagt 36.4 mm.
De gemiddelde dikte aan de basis van tweejarige ,,Groene
Robusta" bedraagt 47.0 mm.

Import 1948

Import 1931

bladsteel
en

De gemiddelde dikte aan de basis van tweejarige ,,Rode Ro-

steel:

gem. lengte steel

6.7 cm

gem. breedte
gem. lengte

14.8 cm
11+.6 cm

16.9 cm
16.6 cm

oppervlakte:

146.2 cmz

181.9 cm2

230 scheuten op 41t heb-

:

8.2 cm

2.

7 scheuten op 463 hebben

ziitwiigen gevotmd;

ben zijtwiigen gevormd;

een gemiddelde van t

middelde van

twijgen per scheut.

2

een

twijgen

per scheut

foest

uiterst gevoelig

matig gevoelig

Marssonina

vrij

gevoelig

matig gevoelig

Dothichiza

zeer gevoelig

matig gevoelig

3. Volgens onze opvattingen zijn de botanische

b. Enkele groeimetingen.

schijnselen zijn alzo uitgesloten.
Deze vermeerdering hebben wij reeds aangevat.

wij

slechts beschikken over metingen uitgevoerd op
één- en rweejarige planten, is het toch nuttig deze resultaten
te vermelden.
In de jaren L954 en 1955 hebben wij enkele lengtemetingen
gedaan van één- en tweejarige scheuten en bovendien diktemetingen op tweejarige planten.

Lengte
jaat
cm

Robusta
,,rood"
Robusta

ou.)

,,élroen"

60.0

Diameter

Diameter

jaargrens

basis

cm

Totale
lengte
cm

mm

mm

r54

222

19

j6.6

Lengte

2e

la,ar

1t0

2t0

2I.7

verschillen,

dit verband zou het interessant zijn volgende twee experimenten op te zetten.
a. Een vermeerdering van beide populieren door middel
van groeuÍekken, gegroeid op het cambium. Op deze wijze
kunnen wij het jeugdstadium vergelijken van de beide
populieren. Eventuele invloeden van de verouderingsver-

jarige scheuten.

le

in

gevoeligheid aan de onderscheidene ziekten, voldoende groot om van ,tuee verschillende populierenklonen te spreken. Dit terwijl J. Broekhuizen eerder geneigd schijnt te zijn eventuele verschillen
toe te schrijven aan de zgn. ouderdomsverschijnselen. In

en zeker de verschillen

De afmetingen der bladeren werden begin september gemeten
op gelijkwaardige bladeren, genomen in het midden van één-

Alhoewel

'Robusta' werd onder meerdere namen vermeerderd en verspreid. De,,gewone Robusta" noemen wij gemakkelijkheidshalve ,,Rode Robusta". De'Zeeland' draagt een in België
niet gebruikte naam. Dit in de eerste plaats omdat in de
praktijk bijna geen onderscheid wordt gemaakt. \Vij noemen deze populier in het kader van onze opzoekingen
,,Groene Robusta".

)t.)

Vervolgens vermelden wij enkele metingen in 1962-63 uitgevoerd op een uitgebreid materiaal van één- en rweejarige

b. De beide mannelijke 'Robusta' kruisen met éénzelfde
vrouwelijke deltoides, welke zo homogeen mogelijk is in
haar eigenschappen. Een vergelijkende studie der twee
nakontelingschappen kan ons eveneens voldoende inlichten
over het al of niet verschillend zijn van de twee ,,vormen"

4.

of ,,klonen".
Het aantal in Nederland en in België bestaande opstanden
van 'Robusta' is zo belangrijk dat deze proeven gewettigd
zijn, en dit des te meer zo Iater moest blijken dat er tevens
verschillen bestaan in aanwas en houtkwaliteit.

OprnerÈing.

Het bl.ijkt dat de Heer

Steenackers

,ot

dntlerc resphaten komt

geaonden,

boort U

d.aaraan zeher.

Ir. J. T. M.

Broekhuizen
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Gebrs. J. C. & P. C, Yan
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lUesleinde

Kwelterij ,,Westhof"
's-Heer Arendskerke (2.) - Telefoon 01106-219

85.1

13.1

293

22.4

)6.4

81.0

13.8

291

)4')

47.0

Zowel de éénjarige als de tweejarige planten van de ,,Rode
Robusta" zijn telkens iets groter dan deze van de ,,Groeoe
Robusta".
Níat de dikte betreft is het evenwel omgekeerd.

d.an

Er is daarom besloten, dat de problemen rond.'Zeeland''
in gezarnenlijk oueileg aenler z*llen tuorden onderzocht omdat dit zotuel aoor de h,tuekers aLs de teler uan belang fu. Áls de oplotsing is
ondergetehende.

*
Specialiteit:

Populieren

nuts-laanbomen
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lr. J. F. Wolterson

Oude populieren in Nederland (vervolg)1)

/

Direcleur van hel BosbouwproeísÍalíon

heerlijke geur die hij in het voorjaar verspreidt, wanneer de
knoppen opengaln. Als houtproducenr is deze soort minder
bekend ofschoon op den duur ook in dit opzicht veel van de
trichocarpa verwacht mag worden (foto 4). Hierbij dient men
echter te bedenken dat er tijd voor onderzoek nodig zaI zijn,
voor men over klonen beschikr die voldoende resistentie bezitten tegen de bacteriekanker.
IVaatdering.

Terugziend op wat hierboven geschreven is, kan men de
warrde die aan oude populieren dient re worden toegekend,

in enkele rubrieken onderbrengen.
Als eerste en voor ons misschien belangrijkste waarde geldt
dat ze behoren tot de beste houtproducenten in Nederland. De
gemakkelijke snoeibaarheid, de veelal regelmatige vorm evenals
het gemakkelijk te bewerken hout, dat zowel voor klompen,
lucifers, fineer als papier bruikbaar en veel gevraagd is, zijn
eigenschappen van deze boom waardoor hij vooral de laatste
jaren sterk onze belangstelling heeft getrokken. Belangrijk is
tevens dat populier zich uitmuntend laar gebruiken als laanboom, zonder in opvallende mate schade te doen aan land-,
tuin- of weidebouw. Gronden langs wegen, waterlopen en
perceelsgrenzen, die buiten het eigenlijke landbouwareaal valien, kunnen toch nog hun nut afwerpen, indien zij beplant

worden met populier. Dat

dit nut nog

zeer groor kan zijn,

getuige het feit dat een kilomerer geslaagde wegbeplanting met
Foto

Foto

1.

popatus ,À,raritandica,,

,!:::r;i"Or:;, H _ 21 nt, 20 .jaat

Hybild.en.

De oudste bomen van deze groep zijn ongetwijfeld Populus
canadensis cv Marilandica en cv Serotina. Deze bomen lenen
zich bij uitstek als aanplant voor solitair en in laanverband

(foto 1).
Van de jongere klonen die in omloop zijn, wil ik speciaal
vermelden Populus canadensis cv Gelrica, een boom, die in
Nededand vermoedelijk is onrstaan uit een geïmporteerde
Populus deltoides moeder en een Populus nigra vader. Houtzagers heeft van deze populier de geschiedenis, die omstreeks
1860 begint, nauwkeurig opgetekend. Van de oudere klonen
is hij de snelst groeiende 2). Het is overbekend tot welke
prestaties deze boom

weer die

hij

in

2 geek de fraaie vorm
hij vrij is opgegroeid. Klonen als

staat is. Foto

heeft, indien

cv Robusta vragen ook onze aandacht (zie foto 3).
Buitenland.s e

so

orÍen,

Van een geheel andere groep, die der balsempopulieren, wil

ik nog een in Nederland veel voorkomende vertegenwoordiger
vermelden, namelijk Populus trichocarpa, een boom die uit het
westen van Noord-Amerika afkomstig is. Deze boom wordt
alleen gebruikt als erfboom of in parken en is geliefd om de

r)

Foto's J. B.

Ií. Veg.

'z) H. A. van der Meiden. De
populierecultivars.

praktische betekenis van verschillende

4. Populus canadensis'Gelrica'. Berichten Bosbouw-

proefstation,

m. 22, 1962.

2'

Pobiltts'Gelrica"

*"!,"!lorr,

,r,r, H : 22 .nt., 36

iaar

8

Foto 3, Popxlu.s'Rob*sta', Sanbeek;

a:50

Foto 4, Popilas trichocarpa, Hoogetteen; o

=

cn, H:25
55

nt,25 i
cn, H:1911tn,23 t

o:60 cm, H : 24 m, -+ 35 i.
Foto 6. Popalas'Marilantlica',lVarnsaeld; o:110 crn, H:40m,65 j.
Foto 5. Populus'Maril.andica',Veghel;
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in opbrengst, wat beueft geld, kan opnemen
tegen een hectare weidegrond.
Áls tweede te waarderen eigenschap is reeds genoemd de verfraaiing van het landschap, waarbij vooral de nadruk gelegd
dient te worden op het in stand houden van oude exemplaren.
Bovendien dient nu reeds uitgekeken te worden naar plaatsen
deze houtsoort het

waar bomen geplant kunnen worden met het doel ze oud te
laten worden, zodat na ons komende generaties daar hun
vreugde aan kunnen beleven (foto 5).
Vervolgens dient deze boom, naast zijn eigenschap als opstandsvormer, nog speciaal gewaardeerd te worden als menghoutsoort
in loof- en naaldhoutopstanden. Indien de gronden ervoor
geschikt zljn, kan hij tot op hoge leeftijd in de hoofdopstand
worden gehandhaafd. Foto 6 toont een 'Marilandica' van on-

geveer 65 jaar, die nog volkomen gezond is,
bij Warnsveld, samen met beuk en douglas.

in een opstand

lr. H. A. van der Meiden en lr. J. L. F. Overbeek

/

Voor diegenen die het Zuidlimburgse landschap kennen is

de

,,Canada"-populier als menghoutsoort in het loofbos een gewoon beeld.
Áls slot van deze beschouwing wil ik niet nalaten erop te
wijzen dat de hybriden, al behoren zij dan niet tot de natuurlijke flora van ons land, ook door de meest extreem georiënteerde natuurbeschermer als een waardevolle bosboom dienen
te worden bezien, omdat ze reeds zo Iang zijn ingeburgerd en
zo goed zijn aangepast aan onze omstandigheden. Op hun
natuudijke standplaatsen kunnen zij de inheemse Populus nigra
vervangen, bovendien lijken zij er zo veel op dat een leek ze
daar niet van kan onderscheiden. Daarnaast kan deze boom
door zijn snelle groei en gemakkelijke groeivoorwaarden in
korte djd op open terreinen in rivier- en beekdalen een bosklimaat terugbrengen waarin de natuurlijke ondergroei zich
snel kan ontwikkelen.

Europese populierendeskundigen bijeen

1)

Resp. Bosbouwkundig adviseur Ver. Ned. Papierlabrikanten en ConsulenÍ Slaa{sbosbeheer lJsselmeerpo/ders

Nooit zag men in Nederland een zo qroot aantal deskundigen
op het gebied van onderzoek, teelt en gebruik van populier
bijeen als tijdens het Europese Populieren congres in iuni 1964.
Gedurende ruim een week bezochten ongeveer 80 populieren-

uit

14 landen achtereenvolgens Duitsland, Nedercongres was georganiseerd door de Nationale Populieren Commissies van deze landen, in het kader van
de F.A.O., de Voedsel- en Landbouworganisatie van de

deskundigen

land en België.

Dit

Verenigde Naties. Deze kent een Internationale Populieren
Commissie waaÍvaÍ vele landen uit Europa, Ámerika, Azië en

Áfrika lid zijn.

Tot dusver werden de meeste congressen in zuidelijker landen
(Spanje, Frankrijk, Italië en Joegoslavië) gehouden, waar de
populierenteelt zeer belangrijk is. Het werd echter gewensr
geacht ook weer eens de rypisch \7est-Europese problemen in
de populierenteelt onder de aandacht van een internationaal
gezelschap populierenkenners te brengen.

Het congres begon op 18 juni in Kassel (waar onze landgenoot
Dr. Van Vloten tot voorzitter werd gekozen), was van 21 tot
23 juni in Nederland, waar zowel de beplantingen in de
IJsselmeerpolders als die bij Best en St. Oedenrode veel belangstelling trokken, en eindigde in België, waar re Brussel op
25 junt een grore slorzitring plaats had.
Síij zullen U niet vermoeien mer een opsomming van excursies
en van recepties, de één al interessanter en plezieriger dan de
ander, maar U in een aantal punten iets vertellen van de
resultaten van het congres, die tot uiting kwamen in de talrijke
gesprekken en in enkele rapporten.

L

Men is

in Italië en Zuid-Frankrijk al sinds

enkele tientallen
sinds
kort,
overgegaan
wat men daar
op,
Joegoslavië
noemt, de,,intensieve populierenteelt".
De populieren worden geplant in een onkruidvrije grond en
men houdt de grond gedurende een aantal jaren ,,zwart", soms
nog nadat de bomen in sluiting zijn (7 à 8 jaar).
Men past daarbij vaak zo lang mogelijk een tussenteelt van
hakvruchten (mais, aardappelen) toe. De groei van de populier
is daarbij zoveel sneller, dat de kosten van het schoonhouden
meer dan goedgemaakt worden door deze betere groei. Dat
men daarmee ook in ons land resultaten kan behalen, bewijst
wel de elders in dit nummer voorkomende aflevering in de
rubriek ,,Interessante beplantingen". Het zou interessant zijn
om in onze streken eens wat meer vergelijkende proev€n re
doen om uit te maken of dit schoonhouden van de grond ook
hier zijn geld opbrengt. Immers deze methode kost meer arbeid,
maar daartegenover staat, dat men door een snellere groei van
de populieren een aantal jaren wint.
jaren,

2.

in

Ziekten.

De congressisten hadden, voorzover ze het probleem nog niet
kenden, geen idee van de gevolgen die bepaalde bladziekten
als roest en Marssonina kunnen hebben, tot ze de schade zagen
die in wegbeplantingen in de Noordoostpolder en in opstanden

De teeltwijze.

Veel meer dan in zuidelijker landen heeft men in onze streken
rijbeplantingen van populier. Vooral in de Noordoostpolder

was men onder de indruk van wat daar op het gebied van
te zien is. Echter veel meer discussie werd
uitgelokt door de populier in bosverband, omdat hier sprake
is van een belangrijk verschil tussen de teeltwijze in Zuid- en
die in rVest-Europa. In onze streken kent men meestal de
populier als beplanting van vroegere bospercelen of weilanden,
gemengd met els (in Duitsland en België ook andere loofhoutsoorren) of op verwilderde grond. Dit nu noemen Fransen,
maar vooral Italianen en Joegoslaven een ,,verouderde" reeltwegbeplantingen

methode.

1)

Foto's van der Meiden.

Links Prof. Dr. Gioràano, president aan de lnternarionale Popdieren
Commissie; midd.entoor

d.e

Heer Ffugdlli, tecretarit oan deze Commilsie.
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zich neemt, ook bij de in de handel zijnde cultivars. FIoe meer
variatie, met name in de cultivarkeuze, wordt toegepast, hoe
minder kans op grote verliezen.
Een speciaal woord willen we nog wijden aan de prachtige
wilgenbeplanting van de gemeente St. Oedenrode, waarvan de
burgemeester het congres persoonlijk verwelkomde. Deze beplanting, beschreven in het vorige nummer van ,,Populier",
wekte veel enthousiasme. Reeds nu is er bericht bij de Landbouwhogeschool gekomen, dat Joegoslaven speciaal voor de
wilgenselectie naar ons land zullen rerugkomen.

4. Het gebraik

aan poptilierehout,

Veel is er gesproken over de toekomst van het populierehout,
zowel wat gebruiksmogelijkheden als wat prijs betreft. Daarbij
is wel gebleken, dat moeilijk een voorspelling is te geven, hoe
beide zich zullen ontwikkelen, maar ook is duidelijk geworden
Congressisten

in hel popalierenproefaeld

,,De Voorst"

in de Noordoost-

poldet.

in Noord-Brabant is aangericht. Ook in België en \7esrDuitsland neemt Marssonina toe, terwijl hij ook in Italië sinds
enkele jaren optreedt.
ITat tijdens het congres is getoond, heeft tot gevolg gehad
dat de werkgroep van de Internationale Populieren Commissie
die zich met populierenziekten bezighoudt, in 1965 in Nederland zal vergaderen om speciaal dit probleem te bestuderen.
Ongetwijfeld zal dit congres ook tor gevolg hebben dat meer
onderzoekers dan tot dusver zich met deze ziekten zullen
bezighouden, iets dat de oplossing van de er mee gepaard
gaande problemen alleen maar ten goede kan komen.
In Brussel werd op de slotzitting door de eerstgenoemde van
ons een lezing over dit onderwerp gehouden. Allen waren het
er over eens dat één van de grootste problemen bij de ziekten
is dat wij over te weinig klonen oftewel rassen van de populier
beschikken. Dit houdt in dat aan de selectie van nieuwe klonen
en aan hun uitgifte aan de praktijk de grootst mogelijke aandacht moet worden besteed.
3. Hel populieren-sortimeni.
In Duitsland heeft de populierenteler de mogelijkheid uit een
groot aantal populierencultivars te kiezen. In Nederland en
België echter is deze keuze zeer beperkt, beter gezegd: veel tè
beperkt. De qevaren vaí zo'r' gering aantal rassen blijken
vooral als ziekten optreden en men een aantal cultivars eigenlijk niet meer zou willen planten. Men heeft dan echter geen
keus! Een van de aanbevelingen van het consres aan de \7estEuropese landen zal dan ook zijn om de grootst mogelijke
aandacht te besteden aan het versneid in de handel brengen
van nieuwe selecties. Een ieder was er van overtuigd, dat men
onder normale omstandigheden zeer voorzichtig moet zijn met
het uitgeven van nieuwe populieren en ze tevoren goed en
langdurig moet testen. Maar er zijn situaties dat het bestaande
handelssortiment evenveel of meer risico's biedt dan nieuwe

hoe nodig het is dat wij ons meer Élaan verdiepen in een studie
van de ontwikkelingen in het houtverbruik. Het is eigenlijk
te dwaas dat wij populieren planten op grote schaal, zonder
dat de toekomst van het populierehout de grootst mogelijke
aandacht krijgt.

Hier ligt een belangrijke taak voor de Nationale Populieren
Commissies.

In Duitsland zowel als in Nederland werd een populierehoutverwerkende fabriek bezocht. In Nederland was dat de klompenfabriek van de heer Van der Velden in Best. Dit bezoek
vormde een waardig sluitstuk van het congres in Nederland,
waar trouwens toch de industrie op voortreffelijke wijze voor
de dag kwam; want ook de rwee lucifersfabrieken, die te
Eindhoven en te \7eert, hebben de congressisten ontvangen,
de eerste in haar -populierenbossen, en beide, samen met de
genoemde klompenfabriek, aan de laatste lunch in Nederland.
De heer Van der Velden zal het ook veel genoegen hebben
gedaan, dat de televisie het bezoek aan zijn bedrijf voldoende
belangrijk vond om een en ander op te nemen en 's avonds
uit te zenden! Dat de helft van de congressisten met één oÍ
meer paren klompen in de bus naar België vertrok, zal niemand
verwonderen. Dat de twee schrijvers van dit artikel, aan wie
tevens de organisatie van het congres in Nederland was toevertrouwd, met een zucht van verademing vóór de bus naar
België vertrokken, zal ook niemand verwonderen.
\7e besluiten met de opmerking, dat het hele congres bijzonder
prettig maar vooral ook nuttig is geweest. Het is altijd goed,
ja zelÍs onmisbaar om de problemen eens te bespreken met
en te laten beoordelen door deskundigen die er een frisse,
objectieve kijk op hebben!

B os- en Landb ouwkundig

G. H. BRINKSMA

selecties.

zowel in Nederland als in België veel nieuw,
veelbelovend materiaal op de proefstations in \Tageningen

Gelukkig

is

en Geraardsbergen aanwezig.

Men dient zich daar echter voldoende te realiseren dat de
populierentelers op een gegeven momenr in zo'n moeilijke en
zelfs gevaarlijke situatie komen door een veel te gering aantal
bruikbare cultivars, dat zij de risico's, verbonden aan nieuwe
pupulieren, graag willen aanvaarden als daardoor het aantal
mogelijkheden in de teelt van populier v/ordr vergroot. Het is
immers een feit dat de populierenteler altijd zekere risico's op

.

b

ureaul bedrij

t

DOETINCHEM

belast zich met

uitvoering alle bos-werken
Heeft goede arbeidskrachten en machines,
o.m. houtversnipperaar
(hakhout wordt niet meer verbrand)

Koopt hout op

stam -

Verzorgt herbebossing

Gaarne offerte-aanbieding (tel. 08340-4993)
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lr. J. T. M. Broekhuizen

/

Wat zijn klonen, cultivars en rassen?

Inslituut van Bosbouwkundig Onderzoek, LandbouwhogescÀool

In

artikelen over populieren en andere hoursoorten komen
steeds weer de termen ,,kloon", ,,cultivar" en ,,ras" voor. Het
kan nuttig zijn de betekenis daarvan aan de hand van enkele
voorbeelden te verklaren.
Kloon.
Een ,,kloon" is de verzamelnaam voor alle planten, die door één
of andere wijze van ongeslachtelijke, vegetatieve vermeerdering
(stekken, enten, oculeren, afleggen, enz.) van één enkele plant
zijn verkregen. Dit houdt in dat alle planten die tot één kloon
behoren, precies dezelfde erfelijke eigenschappen bezitten.
Planten die uit zaad zijn onrsraan, ook die welke zijn ontsraan
uit zaden van één plant, kunnen dus nooit tot één kloon behoren.

bij populieren en wilgen wordt veel gewerkt met
klonen. Elk van de verschillende populieren en wilgen die
onder een bepaalde naam onder concróle van de N.A.K.B.
worden verhandeld, is immers door middel van stekken ontstaan uit één oorspronkelijke plant. In enkele gevallen weet
men nog nauwkeurig welke deze plant was. Soms, zoals bij de
'Lóns', leeft de boom waarvan de eerste originele stekken werVooral

den gesneden, nog steeds.
Cttltiuar.

Het begrip ,,cultivar" (afgekort: cv.) is moeilijker te

om-

schrijven. Het is afgeleid van het woord cultuurvariëteit. Deze
naam duidt aan, dat het gaat om een groep planten die door
cultuur in stand wordt gehouden en die voor de cultuur van
waarde is. Het is een eenheid binnen de soorr en omvar een
bepaald type planten, dat zowel uir zaad als door vegetarieve
vermeerderin g kan zijn ontstaan. Een cultivar kan onder meer
bestaan uit een aantal veel op elkaar lijkende klonen. Een
nauwkeurige omschrijving zal hier niet worden gegeven omdat
dan te veel droge theorie zou moeren worden behandeld. ITel
moet worden opgemerkt dat een cultivar ook slechts één kloon
kan omvatten. Dit is bij populieren meestal het geval.
Het belang van het begrip cultivar is dat daarmee bij de

beschrijving van planten op eenvoudi ge wijze een duidelijk
onderscheid kan worden gemaakt tussen botanische namen en

namen van gecultiveerde planten, d.w.z. planten, die uitsluitend
door doelbewuste teelt worden vermeerderd.
Hec woord cultivar komt overeen mer het Duitse ,,Sorte" dat
voor plantkundige doeleinden niet vertaald kan worden door
,,soort", want dit wordt in het Duits vertaald door ,,Árt".
Ter verduidelijking het volgende: P. nigra is een soort (Duits:

Art). P. nigra 'ltaIica' en P. nigra 'Vereecken' zijn klonen of
(éénklonige) cultivars (Duits: Sorte), die deel uitmaken van de
soort P. nigra.
Ras.

De term ,,ras" is een bekende Nederlandse uitdrukking

die

door de Raad voor het kwekersrecht wordt gebruikt als Nederlandse ,,vertaling" van cultivar. Het verdient daarom mijns
inziens aanbeveling om, vooral in op de praktijk gerichte
artikelen over populieren en wilgen, ,,ras" re gebruiken in plaats
van ,,cultivar".
Het verschil tussen cultivar of ras enerzijds en kloon anderzijds
wordt duidelijk aan de hand van het volgende.

'I 2I4'

is in Italië ontstaan uit kruisingswerk door het bekende
populiereninstituut te Casale Monferraro. Van het grote aanral
zaailingen dat werd verkregen en door stekken vermeerderd, is

er één onder de naam

'I 2I4' in

de handel gebracht.

Dit is dus

een kloon. Ook de planten die onder N.A.K.B.-contóle als
'Serotina' worden verhandeld behoren tot één kloon. In publikaties worden ze echrer vaak ,,cultivars" genoemd. Zoals hiervoor is uiteengezet, is dit toegestaan omdat cultivars éénklonig
kunnen zijn.
verschillende oude populierenbeplantingen

In

in

ons land die

niet met N.A.K.B.-matetiaal zijn aangelegd, komen verschilIende bomen voor die veel op 'Serotina' lijken. Ze wijken
daawan door slechts kleine verschillen iets af, onder meer door

het tijdsdp van bladontluiking. Daar de verschillen tussen deze
rypen onderling zeer geing zijn, worden ze tezamen rot de
cultivar'Serotina' gerekend. In dit geval bestaat de cultivar dus
uit meer dan één kloon. Dit is voor de populieren- en wilgenteelt echter geen gewensre situatie omdat dit verwarring geeft.

Tenslotte nog iets over de schrijfwijze van de namen van
rassen. Volgens de regels voor de naamgeving, die

zijn

vast-

gesteld door het internationale botanische congres in 1950,
moeten namen voor gekweekte rassen duidelijk te onderscheiden zijn van botanische namen. Daarom is besloten dat rasnamen steeds met een hoofdletter moeren beginnen. Bovendien
moeten ze àf worden voorafgegaan door de afkorting cv., àf
tussen enkelvoudige aanhalingstekens worden geplaatst.
Bijvoorbeeld: P. canadensis cv. Serorina, P. canadensis'serotina',
cv. Serotina of 'Serotina'.

Uil de hand le koop:
complex van
4 ha ?-jarige populieren,

grotendeels proefveld Landbouwhogeschool

t

ha 3-jarige populieren:
'I 2L4' en'Regenerata Duitsland'

ll2

ha l-jarige populieren:
.'Lóns', 'Regenerata Duitsland'

en'I

2L4'

bijna 3t/, ha hakgriend (verhuurd)

ruim t ha weiland (verhuurd)
gelegen ten N. van de autosnelweg UtrechtDen Haag -r 6 km van Utrecht

*
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INTERESSANTE BEPLANTINGEN

III
In het Limburgse Kessel wonen de heren Timmermans, twee
broers die bij een zeer druk zakenleven toch voldoende tijd

weten te vinden om een groot bosbezit te beheren. De eisen
die zij aan hun zeer gevarieerde bebossingen stellen zijn hoog,
en zij sparen geen moeite om die eisen tot werkelijkheid te
maken. Het gevolg is dan ook dat het een genoegen is om
vooral hun jonge aanplantingen eens te bekijken. Dit laatste
geldt zeker ook voor hun populierenbeplantingen, die veel
interessants te zien geven, vooral op het gebied van de grondbewerking.

\Vij

zullen ons in dit artikel beperken tot één van deze populierenbeplantingen, een opstand in de gemeente Beesel, aan de
oostkant van de Maas.
De grond ter plaatse is in het algemeen sterk lemig, plaatselijk
met venige lagen, meestal met een zeer vaste ondergrond van
zware, grijze leem. Het terrein ligt op de grens van hooggelegen zandgrond en lage rivierleemgrond, en heeft daardoor
veel van kwel te lijden. \Vaar nu de populieren staan was
voorheen een moeras, dat in de dertiger jaren door werklozen
werd ontgonnen. Het resultaat was een lage weide van zeeÍ
slechte kwaliteit, dit als gevolg van de extreem hoge grondwaterstand, gepaard gaand met een slechte ontwatering. In de
winter stond het water vlak onder of tot aan de oppervlakte,
in de zomer zakte het slechts enkele decimeters.

Het zal dan ook geen verbazing wekken dat het de heren
Timmermans betrekkelijk weinig moeite kostte deze slechte
weilanden te kopen. Na de aankoop zijn zij overgegaan tot
drastiscl.re maatregelen. Zij begonnen met het in orde maken
van de onrwatering; sloten werden uitgediept, nieuwe sloten
werden gegraven. Een en ander kwam er op neer dat in de
richting van de afwatering om de 14 meter een diepe sloot
werd gelegd en halverwege een sloot loodrecht daarop. De
uitgegraven grond werd over het land verspreid. Vervolgens
werd het terrein geploegd, de grond bleef gedurende de winter
liggen en werd in het voorjaar gefreesd. \íe spreken nu van
voorjaar 1959, waarmee we buiten beschouwing laten dat ook
in 1958 al een klein deel werd beplant. Doordat de ontwatering
slechts zeer geleidelijk plaats had, ondervond men bij het
planten grote last van het water. Het terrein was in het voorjaar onbegaanbaar, daarom kon men niet tijdig klaar komen
met de grondbewerking en had het planten plaats toen de
populieren reeds in het blad stonden! Bovendien stonden de
plantgaten van 1 x 1 m (men zou deze nu niet groter maken
dan 60 x 60 cm) bij het planten vol water! Voorwaar geen
garanties voor succes. Er werd in elk plantgat één kilo fosfaat
met de grond gemengd.
In het voorjaar van 1959 werd dus het eerste grote deel van
de beplanting aangelegd, en wel met 'Robusta' en 'Heidemij'.
Men gebruikte ï-jarige planten. Nu weten we dat onder de
hier beschreven omstandigheden juist meerjarig plantsoen heel
makkelijk door de beruchte bastschimmel Dothichiza wordt
aangetast. Dit gebeurde, nadat de planten ook nog van voorjaarsvorst en insecten te lijden hadden gehad, dan ook prompt.
En wat men toen gedaan heeft kan niet anders dan bewondering afdwingen. Men heeft namelijk elk weekend plant voor
planr bekeken en iedere populier die in de hoogte bleek te
gaan groeien geleidelijk van zijtakken ontdaan. De idee was
dat zodoende alle groei in de top werd geconcenueerd. Men
dient wel te bedenken dat het hierbij om enkele hectares gaat!
Men kreeg zodoende planten met alleen bovenin een ,,Pluim"
van bladeren, maar men heeft ze praktisch alle in leven weten
te houden. En dan te bedenken dat er planten bij waren die

Het in 1959

aangelegde gedeelte aan de

beplanting,

Foto: v. d. Meiden

reeds voor driekwart van de omuek door Dothichiza aangetast,

dus bijna geringd waren!

Nu zal men vragen of alléén door

deze behandeling de grote
aanplant van driejarige, dus dure planten in leven is gebleven,

en dat geloof ik toch niet. Ongetwijfeld is het van de allergrootste betekenis geweest dat vanaf het begin de uiterste zorg
is besteed aan het schoonhouden van de grond. In de eerste
paar iaren is gemiddeld drie maal per jaar gefreesd. Dit schoonhouden van de grond heeft, zoals we nu weten, een zeer
gunstige invloed op de voorziening van populier met stikstof.
En hoe sneller na het planten de populier over voldoende
stikstof beschikt, hoe groter de kans wordt dat hij een eventuele aantasting door Dothichiza overgroeit.

Op ons advies hebben de eigenaren in 1960 een tweede

ge-

deelte beplant met de veel goedkopere éénjarige planten, ditmaal van 'Gelrica' en 'Robusta Zeeland'. Deze hebben eveneens
geprofiteerd van het schoonhouden van de grond, want dit is
voortgezet tot en met 1961. ln het vooriaar van 1962 zijn op
1 x 1 m elzen geplant, maar alleen tussen de rijen populieren
die niet door een sloot zijn gescheiden. Daar de plantafstand
7 x 7 m is, en er dus twee rijen populieren tussen elke rwee
sloten staan, betekent dit dat afwisselend stroken van 7 m wel
en niet met els beplant zijn. De bedoeling met de els was
vooral dat deze een betere ontsluiting van de vaste bodemlaag
zou geven. De sloten worden jaarlijks schoongehouden.

En nu de groeicijfers, waarom het de populierenteler uit-

I3
eindelijk gaat. Het blijkt dat de diktegroei van de eenjarige
uit 1960, vergeleken met die van de driejarige uit
1959, relatieÍ zeer gunstig is geweest, hoewel ook de laatste,
gezien vooral de moeilijkheden in de jeugd, tot heden opvallend snel zijn gegroeid.

Onderzoek

zal dit moeten uitwijzen. In het hiet beschreven
wij de nu reeds bereikte aanwaswinst toch zeker

planten

geval schatten

Beplanting 1959 ('Robusta'): Gem. diameter op 1,3 m: 18 crn.
Gem. hoogte: 12,5 nz.

op rwee jaren en dat betekent aan het eind van de omloop
minstens twintig mB hout. Een belangrijk punt waarop de
heren TimmeÍmans meteen zullen wijzen en waarmee ik het
geheel eens kan 211n, is bovendien het feit dat een beplanting
die door het schoonhouden van de grond in een zeer gezonde
toestand verkeert, de eigenaar weinig problemen en weinig
ergernis geeft.

Beplanting 1960 ('Zeeland'): Gem. diameter op 1,3 m: 14 cm.
Gem. hoogte: 9,5 nz.
Een wel zeer opvallende groei, wellicht minder verwondedijk
voor diegene die kennis heeft kunnen nemen van de resultaten

die men algemeen in Zuid-Europa bereikt met schoonhouden
van de grond. Een groei ook die helaas in Nededand zeldzaam

is

omdat men hier weinig meemaakt dat telers gedurende
enkele jaren de grond tussen hun populieren ,,z:/^rt" houden,
wel of niet in combinatie met een of andere tussenteelt. Men
kan lang twisten over de vraag oÍ deze grondbewerking zoveel
groeiwinst geeft dat de kosten meer dan goed worden gemaakt.

Voor een ieder die de beplanting nu ziet, is her onbegrijpelijk
dat hier nog geen tien jaar geleden sprake was van een onbruikbare weide en van een grond die geen perspectieven leek
te bieden. De heren Timmermans hebben er, zoals de foto ook
getuigt, een frappant resultaat met de teelt van populieren
bereikt. Zij hebben een voorbeeld gegeven ten eerste van de
mogelijkheden die deze houtsoort ook op landbouwkundig
ongeschikt geoordeelde gronden biedt en verder hoe een uitstekende verzorging schijnbaar mislukte cultures kan redden.
En daarmee kunnen we hen van harte gelukwensen.

Ir. H. A. van der Meiden

KALENDER

Het plantseizoen nadert weer. Indien

U

plannen heeft om populieren te
planten dan moet het plantmateriaal
eigenlijk al besteld zijn. Is dit nog
niet geschied, haast U zich dan dit
alsnog te doen en zorgt U er voor
plantmateriaal te krijgen dat de gehele
zomer

vrij van bladziekten is geweest.

In het algemeen verdient l-jarigplantmateriaal de voorkeur, zo mogelijk
stevig, en in ruim verband gegroeid.
Er zljn omstandigheden, die het ge-

bruik van meerjarig

plantmateriaal
gevallen
klemt de gezondheidstoestand van de

noodzakelijk maken.

In die

jonge boom nog meer dan

materiaal. Meerjarig plantmateriaal is
nl. gevoeliger voor schorsbrand (Dothichiza) die ook wel de verplantingsziekte wordt genoemd.

In streken waar het Marssonina-gevaar
groot is, is de keuze van de cultuurvariëteit beperkt. 'Robusta' is het
minst gevoelig voor deze hindedijke
bladaantasting.

De plantplaats dient in orde te worden gemaakt. ZorgtU vooral voor een
goede ontwatering. De populier vraagt
een vochthoudende, vruchtbare grond.
Stagnerend grondwater is uit de boze.

bij l-jarig

Snoei gedurende de zomer verdient de

voorkeur. In veel gevallen zal echter
ook in de winter moeten worden gesnoeid omdat men er in de zomer
geen tiid voor heeft gehad. Over snoei
kunt U verder iets lezen op bladzijde
4 van ,,Populier" no. 7, mei 1964, en

op bladzijde 6 van no. 2,

augustus

1964.

De wintertijd is ook de oogsttijd van
de populier. Indien U hout heeft te
verkopen doet U er verstandig aan
zich van te voren omtrent de waarde
van uw produkt op de hoogte te stellen.

VRAAG EN ANTWOORD
Vragen voor deze rubriek kunnen gezonden wordeo naar de secretaris
van de redactie van dit tijdschrift, adres: Gen. Foulkesweg 64, Wage
ningen. Z,e worden door ter zake deskundigen beantwoord, zoveel
mogelilk in ons tijdschrift, anders rechtstreeks.
d..

al l5-jarige bomen

d. V, te H,

B. te B,

een rij populieren,'Mailknàica', 15 jaar oad' en. op 7 meter
slaand', ontbreekt hier en d,aar een boom. Kan ik op d.e open
plaatsen nog nieuwe popalieren planten?

In

Aniu.: Vervanging van uitgevallen bomen (ook wel ,,inboeten" genoemd) heeft in een beplanting als de Uwe geen
zin. De bomen zijn waarschijnlijk al minstens 10 à 12 meter
hoog, en het betreft breedkronige populieren. De nieuwe
tussengeplante boompjes hebben geen enkele kans om tot een
goede groei te komen, laat staan dat ze bij de kap van de rest
van de beplanting een verkoopbare boom zullen opleveren.
Alleen als een groter, aaneengesloten deel van de beplanting

is uitgevallen, heeÍt inboeten zin. Dan kunt U ook zo'n

deelte laten doorgroeien als de oudere, nu
worden geveld.

ge-

Hoe komt het dat onz grandaticlteraen
lierenlt our een opu allend'

b

lamt, e

u er

en,

k\e urin

Qijkers

in

popu-

g ontstaal?

Antu.: De om het stuk ijzer

afstervende levende houtcellen
produceren veel tanninen (,,looizuren"), die met het ijzer een
soort ,,inkt" vormen. Het aldus verkleurde hout is onbruikbaar.
Sla daarom nimmer spijkers in bomen!
C. te V.

ln een ueiland., groot j ha, heb ik uorig jaar geplant 53 stuks
'l 214',326 stuks'Gelrica' en 145 stukt'Zeehnd'.Ik heb hierouer 4 aragen:

I. ln een bepaald, gedeelte groeid'e aeel onkruid. Dit onkraid'

t4

is gem.aaid, en onzd,aÍ bet d,irect taeg n oert, onz d.e 1on.ge peppels, d,us op d.e plan.t:piegel, gepakt, Resultaar: geen ond'ergroei:
ond'er lset rottend' onkruid' een uochtige rulle grond' ett nAal

rnijn mening zijn

d.eze peppel: zeer zeker

zo goed

gegroeid.,

als d.ie, waarbij d'e grond. geuoon raura gehoud,en h. Kan ih
hierntee d,oorgaan?

Antu.:
De door U toegepaste methode ter bestrijding van onkruidgroei
om populieren, het zgn. ,,mulchen", is zeer gunstig voor de
stikstofvoorziening en derhalve voor de groei der populieren.
Er is één bezwaar aan deze maatregel verbonden, nl. een vetgrote kans op schade aan wortels en stamvoet door muizen.
Mocht het dus gaan om een terrein waar U veel muizenschade
kunt verwachten, dan is het beter het onkruid mechanisch of
chemisch te bestrijden.

2. Ab in een'jonge peppel op een hoogte lan 3 nteter d'e top
gebroken h, moet er dan een and.ere tak tot top genuakt
tuord.em of kan ik beter een nieltuae peppel poten n et gezonde
toP?

Anttu.:
Als de top uitbreekt op het twee-jarige hout of daarboven, kan
inderdaad een zijtak de topgroei overnemen, mits deze zijtak
een gunstige stand heeft en niet teveel naar buiten is gegroeid.
Men kan bij keuze-mogelijkheid het beste een tak aan de
noordkant van de stam nemen, omdat deze door de neiging
,,naar het licht toe te groeien" in het voordeel is. Breekt een
top uit op driejarig stamhout of nog lager, dan is het verschil
in dikte tussen tak en stam normaliter al te groot om nog een
goede boom te krijgen uit een doorgroeiende zijtak. Vervangen
van de boom is dan noodzakelijk.
\Tellicht ten overvloede willen wij er op wijzen, dat dit vervangen alleen zin heeft in jonge beplantingen, waar de nieuwe
boom nog een behoorlijke kans heeft met de bestaande beplanting mee op te groeien.

3. ln d.e 'l 214' zi, schorsbrand om d'e gesnoeide noerten,
Somntige zijn d.aard'oor afgeutaaià. Degene, d'ie het gehoràen
hebben beginnen nu fon te ouergroeien en zullen door hun
aerdikking niet meer aftuaaien. lY/a, moet ik doen: alles laten

staan ot' alle, d'ie schorsbrand' uerloond hebben, aenuisselen aoor

nieuue peppeli?

An ta.:
Als schorsbrandwonden worden overgroeid, betekent dit dat de
aantasting door de schimmel onder normale omstandigheden
geen gevaar meer inhoudt. Als de bomen geen kans meer oP
afbreken hebben, kunt U ze rustig laten staan. Mochten dit er
slechts enkele o-p het totaal aantal bomen zijn, dan kunt U
uiteraard beter de hele beplanting vernieuwen; dit bespaart U
veel tijd die U anders aan het uitzoeken, nalopen en controleren moet besteden.

4.

Schuilt er geaaar uoor afuaaien door te snelle groei, 'uelke

optreed.t d.oor te sterhe bemesting?

Ántu.:

Het is inderdaad zo, dat snelgroeiende populieren meer kans
op breuk door wind kunnen hebben. Hoewel hierover erg
weinig met zekerheid bekend is, moet toch wel onderscheid
worden gemaakt tussen snelle groei als gevolg van behandeling
van boom of bodem, en snelle groei als gevolg van erfelijke
eigenschappen van de boom. De kans op breuk is in het laatste
geval groter dan in het eerste geval.

Á. te

lk

L.

rij l)-jarige populieren d'ie ond.erin d'e kroon aeel
krijgen hoeuel ze altijd' goed' zijn gelaeert. IYeI is
in d'e laatste paar jaar het blad' al uroeg af geuallen, maar ela,
zal er uel niers mee ,e maken hebben, lYeet U mistchien d.e
heb een

d.ood' bou.t

oorzaak?

Ántu.: Zeer waarschijnlijk heeft de vroege bladval juist wel
met de taksterfte te maken. In de laatste jaren is in -WestEuropa nogal veel Marssonina, een bladschimmel, bij populier
opgetreden. Deze ziekte doet het blad voortijdig vallen en kan

op de duur de boom ,,uitputten", wat zich openbaart in het
afsterven van takken. Dit afsterven begint onderin de kroon
maar hoeft zich niet voort te zetten. Valt het blad een aantal
jaren te vroeg af, en zeker in het geval dat de bomen al voor
half september vrijwel kaal zíjn, dan kan de hele boom afsterven. Dit is gelukkig tot dusver beperkt gebleven.

BELANGRIJKE PUBLIKAl

H.

in de populierenteelt.
1962, pag. 7 9I -826.

Liekens. Onderzoek over bemesting

Verschenen in,,Agriculrura", decembe

r

De Belgische onderzoeker, Ir. Liekens, heefr in de laatste jaren
uitgebreid aandacht besteed aan de voeding van populier. Voor
de populierenteler is het meest interessant wat hij vond ten
aanzien van de bemesting van populier. Deze conclusies komen
in verregaande mate overeen met de resultaten van het in
Nederland gedane onderzoek.
Fosfaat. Fosfor is van groot belang voor een goede wortelontwikkeling van populier. In België bleken bijna alle beekdalgronden een tekort aan fosfor te hebben (P-totaal 30 oÍ lager),
zodat Liekens hier steeds een fosfaatbemesting bij de aanleg
aanbeveelt. Zoals bekend, wordt bij ons een fosfaatbemesting
bij populier noodzakelijk geacht bij een P-totaal (mg PzO; per
100 g grond) Iager dan 40.
Stikstot'. Ook volgens Liekens moet een stikstofbemesting in
de eerste jaren na de aanleg van de beplanting als zeer belangrijk voor de groei worden gezien. Stikstof werkt beter als hij

IES

wordt toegediend. (Het is voor ons de
vnag of dit ook het geval is bij een goede kaliumtoestand van
de grond.) Een hoeveelheid van 200 gram ammoniumsalpeter
wordt voldoende geacht.
Kali, In de veldproeven vond de auteur geen invloed van
kaliumbemesting op de groei, tenzij in combinatie met een
stikstofbemesting. (In Nederland is een bemesting van 300 tot
400 kg kalizout op bepaalde gronden, vooral beekbezinkingsgronden, in combinatie met stikstofbemesting een noodzaak
tezamen met kalium

gebleken.)

Calcium. Dit element is belangrijk als voedingsstof, maar
vooral in verband met de zuugraad (pH) van de grond. De
meest produktieve gronden hebben een pH HzO van 7.0-7.5;
op gronden met een pH van 4.5-5.0 is de teelt van populier
volgens de auteur bijna altijd verliesgevend. (Níij houden als

minimum

pH HzO 5.0

aan, d.w.z.

pH KCI

ongeveer 4.2 à

4.5.)

in onze proeven bleek ook in die van
Ir. Liekens magnesium geen grote rol bij de groei van populier

Magnesiunt. Evenals

1t
te speleo en is, althans onder deze omstandigheden, een magnesiumbemesting overbodig.
Herbaling aan d'e bemesting. Volgens de auteur zou het van
belang kunnen zijn bemestingen en grondbewerking nogmaals
uit te voeren van het 12e tot het 15e groeijaar en wel omdat
de groei dan iets gaat afnemen en men door bemesting

de

snelle jeugdgroei nog enkele jaren kan doen doorgaan, verder
omdat de bemestingen, behalve de sneller uitgewerkte stikstofbemesting, tot ongeveer 15 jaren na toepassing nawerken.
(Voorzover het kali betreft kunnen wij het in bepaalde gevallen met deze mening eens zijn. Zowel k. Liekens als ons
ontbreken echter voldoende gegevens om met reden tot een
dergelijke herhaling van bemesting te concluderen; wij zouden
daartoe alleen willen adviseren op gronden die uitgesproken
behoeftig zijn aan kali en/of fosfor, of in gevallen waar nrssentijds'gebreksverschijnselen optreden.)
v.d.M.

M,

Sekatuin.

ll'I 2I4'

sotto accusa (De

'I 2I4' in staat van

beschuldiging). ,,I1 Pioppo",15 januaá 1964.

De schrijver is een bekend medewerker van het even bekende
in Noord-Italië; hij

populiereninstituut te Casale Monferrato

houdt zich vooral bezig met de selectie van populier.
Eén van de bekendste populieren, bij het populierenonderzoek
in Italië verkregen, is de zgn. 'l 2I4', die geleidelijk in alle
populieren-telende landen grote aandacht heeft gekregen.
Nu is er iets onaangenaams gebeurd: Verschillende fineer- en
lucifer-fabrieken in Italië hebben minder goede ervaringen met
het hout van deze populierenkloon, die zij toeschrijven aan zijn
snelle groei en zijn losse hout.
De schrijver wijst er echter op, dat er ook nog andere en
grotere afnemers zijn dan de genoemde industrieën, die de
'I 2I4' wel kunnen gebruiken. Verder wijst hij er op, dat er

genoeg andere populiereklonen (vaak foutief genoemd ,poPulieresoorten") zijn, die wèl geschikt zijn voor fineer- en luciferfabrikage.

Ook in Nederland zijn er van de kant van de industrie bezllzaren tegen bepaalde klonen, bezwaren die echter niet met
cijfers worden aangetoond en daardoor niet erg overtuigend
voor de teler zijn. Deze heeft echter wel cijfers over de snelle
groei van deze klonen. Is het dan zo verwonderlijk, dat hij zich
daardoor meer laat leiden dan door de dikwijls zo vaag klinkende bezwaren van de industrie? Deze kan wel gelijk hebben,
maar moet zich dan bedienen van een betere voodichting.
v.d.M.

M, Ridé.

Risque d'une recrudescence du chancre suintant
(chancre bactérien) du peuplier. (Gevaar van het weer toenemen van bacteriekanker bij populier.) Revue forestière franEaise. april 1964, pag.302-)05.
Ridé is thans de meest vooraanstaande specialist op het gebied
van bacteriekanker bij populier. Hij vertelt in dit artikel van
het sinds kort opueden van kanker bij de populier 'Serotina
du Poitou' in Noord-Frankrijk. Deze populier, stammend uit
het zuidwesten van Frankrijk, een streek waar geen kanker
voorkomt, is op veel te grote schaal in het noorden van dat
land aangeplant. Verder blijkt kanker op te treden bij de
Italiaanse klonen I 45/51, I 92/40 en I 154. In een korte
inleiding wijst de Franse populierenexpert Pourtet er in dit
verband op, dat men zeer voorziótig moet zijn met nieuwe
populieren en ze goed moet toetsen vóór ze op grote schaal

uit te planten, wil men grote tegenslagen voorkomen. Ook voor
Nededand geldt dat resistentie tegen kanker een absolute voorwaarde moet zijn voor nieuwe populieren, die zonder beperkingen in de handel worden gebracht.
v.d.M.

MEDEDELINGEN
DE LIMBURGSE POPULIEREN PIONIERS

DE BRÁBANTSE POPULIEREN.VERENIGING

IN MEMORIAM
Op 20 augustus j.l. overleed te Sittard op 75-jarige leeftiid de
Veledelgestrenge Heer Mr. N. Beckers, advocaat en procureur.
Naast talrijke functies die de overledene bekleedde in plaatselijke en provinciale verenigingen, wist hij nog tijd te vinden
voor het voorzitterschap van de nog jonge vereniging van
Limburgse Populieren Pioniers, welke vereniging in november
1963 werd opgericht. In de korte bestaanstijd der vereniging,
waarva;í hij Voorzitter en mede-oprichter was, heeft hij veel
werk verzet voor de Limburgse Populieren Pioniers.
Bestuur en leden van de L.P.P. zijn hun sympathieke en graag
geziene voorzitter veel dank verschuldigd en beruigen hun oprechte deelneming aan Mevrouw Beckers en verdere familie.
Hij ruste in vrede'
' Besruur en Leden L.p.p.

EEN ABONNEMENT OP,,POPULIER'

IS EEN GOEDE BELEGGING

Op 9 oktober hield de onlangs opgerichte ,,Brabantse Populieren-Vereniging" haar eerste ledenvergadering, waarin statuten
en huishoudelijk reglement werden vastgesteld.

De naam werd gehandhaafd zoals deze reeds gebruikt werd,
hoewel de taalkundige juistheid hiervan discutabel is.

De contributie werd vastgesteld op
donateurs op

f 5,-.

/ 10,-, de bijdrage van

De vereniging telt momenteel 67 leden.
Een voordracht door de heer Taffijn van het Staatsbosbeheer
en een korte demonstratie door deze in het bos zullen zeer
zeker nuttige indrukken achtergelaten hebben.

Inlichtingen betreffende advertenties

bij de ailministratie:
Gen. Foulkesweg 64 - lVageningen

GEEN
.t-'

KWEEK
MEER

ÏUSSEN

HOUÏIGE
GEWASSEl{

WEEDAZÍ|t.ÏL

MEÏ
€

(AMCHEM - product)
Geen KWEEK-probleem meer op terreinen
waar houtige gewassen worden ingeplant oÍ tussen een bestaande beplanting.

DCP (bevat dalapon)
tegen grasachtige onkruiden
en adelaars"aren
LUXARIN rattenkorrels
LUXARIN raltenpoeder
LUXARIN raltendood

WEEDAZOL-TL bestrijdt tevens hoeÍblad, ridderzuring, paardestaart, adelaarsvaren, riet- en liesgras, e,a.
WEEDAZOL-TL gespoten bij groeizaam weer
op een Ílinke onkruidvegetatie, wordt door het
blad opgenomen en dringt door tot in de diepste
wo rtelverta kkingen.

(vloe ibaa r)

legen ratten en muizen
ENDRIN tegen veldmuizen

WEEDAZOL-TL is verkrijgbaar
bil elke plaatselijke
la nd bouwcoóperatie.

Het merk van
de industrie
ván en vóór
agrarisch Nederland

^

verdient Uw voorkeur.

A

