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In dit nummer vindt [J, naast de vaste rubrieken, een artikel van een Zeeuwse
populierenteler. Het verh€ugt ons dat wij dit thans hebben kunnen opnemen. Ons
tijdschrift is immers juist bedoeld voor de uitwisseling van ervaringen en voor de
vooriichting van de praktijk. Tevens hopen wij de band tussen onderzoek en
praktijk, die immers zo belangrijk is, te versterken. \7ees daarom niet spaarzaam
met Uw eventuele opmerkingen. Misschien ook geven de bijdragen uit de praktijk
U aanleiding tot het op schrift stellen van Uw eigen ervaringen. \Vij zullen deze
dan graag opnemen. U bereikt daarmede dan ook dat de problemen uit de praktijk
beter bekend worden bij de met het onderzoek belaste personen. Indien U in een
artikel iets niet duidelijk is, dan zuilen wij IJw vraag steeds met genoegen beantwoorden en eventueel opnemen in onze rubriek ,,Ytaag en Antwoord".
De grote belangstelling voor ,,Populier" blijkc uit hét feit dat het aantal abonnementen thans ongeveer 650 bedraagt. Uit België kregen wij het verzoek voor een
ruil van ,,Populier" met het tijdschrift van het ,,Centre de populiculture du Hainaut"
(Vereniging voor de populierenteelt in Henegouwen) omdat men daar eothousiast
is over ,,Populier". Belangrijke publikaties uit dit tijdschrift zullen wij voortaan
bespreken. Hetzelfde geldt voor het Duitse tijdschrift ,,die Holzzucht", dat wij ook
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een Naamloze vennootschap, omvat onder andere een kleine 30 ha beplante
binnendijken en enkele hectaren beplante dijken.
Momenteel is men bezig een gedeelte van de na indammin g van de Zand'
kreek droogvallende schorren in te planten, waarvoor evenals op de dijken,
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Het bezit van de vroegere ,,Ambachtsheerlijkheid Cottgene", overgegaan in

Gebr. Verweij

lierenteelt op Noord-Beveland
De foto op de voorpagina .

Enkele ervaringen met de populierenteelt
op Noord-Beveland
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Voorwoord
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vooral populieren worden gebruikt.
De dagelijkse zotg voor deze bomen berust al sinds ongeveer een eeuw bij
de familie Boot; deze taak ging van vader op zoon over. De eerste G. Boot
was 4-7 jaar in onze dienst, zijn zoon A. Boor Gzn. verzorgde de beplantingen
gedurende 45 jaar Enige jaren geleden werd de laatstgenoemde opgevolgd
door zijn zoon J. G. Boot.
Uiteraard is hierdoor een schat van ervaringen in deze familie vergaard en
op verzoek van de redactie vroegen wij dan ook de Heer A. Boot Gzn. wat
van zljn ervaringen op papier te stellen.
Het volgende overzicht werd door de Heer Boot gegeven; mochten er bij de
lezers vragen rijzen op dit gebied, dan is hij gaaÍne bereid deze zo mogelijk
te beantwoorden.

A. E. Bruijnir,g, Rentrneetrer
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De lengte aan

d.e stekken'.

Er zijn op Noord-Beveland ai verschillende proeven genomen, met diverse soorten
populieren en met lange en korte stek. De lange stekken zijn ongeveer 1 meter lang
èn de korte stek 25-30 cm lang. Tot heden slagen wij het beste met de lange
stek. Het slagingspercentage hierbij is 9O/a, met de korte stek daar kwam ik niet
hoger dan 30-40%, soms nog minder. Vroeger, dat wil zeïleÍL ruim honderd jaar
g.leden, is er een stukje grond aangelegd als kwekerijtje voor het aankweken van
àiuers" sooften bomen, in hoofdzaak olmen en populieren voor eigen gebruik, voor
beplanting van dijken, wegen en weilanden; de populieren werden, zoals gezegd'
met goede resultaten aangekweekt met lange stek.
De grond'bewerking ooor het stekken,

De voor aanplant bestemde grond in de kwekerij werd altijd flink diep gesPit, daar
met her plo?gen minder goede resulraten werden behaald. Daarmee is ook een
proef genàmetr. Midden m aft 1963 werd geplant in geploegde grond. Resultaat:
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ongeveer 75 7o dood. In 1964 is dezelfde oppervlakte gespit
en opnieuw volgeplant. Resultaat: 90 % in leven. De oppervlakte is re klein om zware werktuigen, die de grond goed los
maken te gebruiken. Dit losmaken is echter hard nodig. Bij
spitten wordt de ondergrond veel losser dan bij normaal ploegen. Hoewel de kosten, vooral wanneer men alles door een
loonwerker moer laten bewerken, niet gering zijn, geven wij
toch de voorkeur aan spitten.
De planten aan de clijken.

De afstand tussen de rijen is meestal 7 à 8 meter. De plantafstand in de rij is ook 7 à 8 meter. De plantgaten waren vroeger

voor populierebomen 1.20 x L.20 m mer een diepte van 60 cm.
De takken worden ingesnoeid op 20 à 25 cm, waarmede altijd
goede resultaten werden behaald. Dat doen wij om scheefwaaien re voorkomen. Boompalen zijn dan niet nodig. Indien
wij niet snoeien, dan sterven bovendien de takken tor de helft
in en dat is ook niet bevorderlijk voor de groei.
Vroeger werden meesr bomen geplant van 3-4 jaar oud, tegen-

woordig is dat 2 jaar. Daarom kunnen de plantgate., ooL
kleiner gemaakt worden. Te klein is echter ook-niet goed, hetgeen we hebben ondervonden in een droge ro-.r. Ér werden

De Íoto op de voorpagina

tosn ru:m duizend bomen geplant in plantgaten van 1 meter;
gevolg 1 populier dood. Aan een andere dijk werden ongeveer
400 bomen gepiant in plantgaten van ongeveer 40 à 5-0 cm;
hiervan gingen ongeveer 275 dood. Ik vermoed dat de plantgaten te klein waren, wanr met het droge voorjaar waren het
net betonkelderrjes. Her gevolg van deze grote sterfte is, dat er
opnieuw pianten gekocht moer,en worden en plantgaten gemaakt
met nieuw risico van doodgaan. Mijns inziens is het daarom
noodzakelijk een behoorlijk ruim Dlantgat te maken; het graven
van een ruim plantgat kost natuurlijk meer aan arbeidslonen,
maar is uiteindelijk minder duur dan poren mer bovengenoemde slechte resultaren.
Snoeien..

Dit

gebeurt hier in het voorjaar om de 2 jaa4 de stam moet
later tot 7 à7,5 m takvrij zijn. \ilZij werken met houten stokken
van verschillende lengten met beitel. \Vij gaan 3 maal langs
een rij bomen wanr mer 1 stok van 5,5 meter gaat dat nièt
langs de steile dijken. Her snoeien gebeut door één man,
gezaagd wordr hier nier, want mer een ladder kan men niet
overweg. De takken worden gaaf langs de stam afgezet; er
blijven dan geen srompen of kwarren zitten.
De waterloten worden in juli-augustus afgestoken.

E-!-!?-r

Een heel dun gesneden plakje populierehout (1/50 mm dik)

geeft door de mikroskoop gezien dit buitengewone beeld.
De beide foto's geven beelden van verschillende vergrotingen,
de kleinere in de hoek is er een van 10 x en de g.ote uun
400 x de werkelijke groorre.
De grote witte vlekken zijn de doorgesneden vaten die voor
het watertransport moeten zorgen.
Voor de sterkte van het hout zorgen de vezels, die wel het
hoofdbestanddeel vormen van het hout. Deze vezels zijn in de
foto te zien als kleine cirkeltjes.
De donkere srrepen van beneden naar boven worden de houtstralen genoemd, zij zorgen voor het opslaan van de reservevoedsel.

Een andere lijn overdwars en eveneens donker van kleur, is
een jaarring-grens; mer aan de benedenzijde her zomerhout
met kleine vaten.
Aan de bovenzijde van de jaarring vinden wij het voorjaarshout met de zeer grote vaten.
Bij de andere populieresoorten zijn de vaten war mooier rond

of ovaal.
Het afgebeelde hout is afkomstig van de Populus nigra L. en
wel van één van de ruim 60 jaar oude bomen die rot voor
enkele jaren langs de weg over de dijk tussen Brummen en

Zvfen

stonden.

J. H. \Wisse
Inheern.se,

(zie tekst).

ztlote popttlieren (P, nigra)

lussen Brlntmen en Zaifen
Foro: Afd. Hourteelr, LB.O.

van IERSEL Boomkwekerijen UDENHOUT
Uw leverancier voor alle soorten N.A,K.B, populieren in alle maten en leeftijden
voor Nederland van de Lóns populier'
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De bestriiding van voortiidige bladval bii populieren')

Planlenziektenkundige DiensÍ, W ageningen

Voortijdige bladval bij populieren kan het gevolg zijn van

een

aantasting door twee schimmels n.l. Marssonina en Melampsora.
Tengevolge van de regenrijke zomers van 1960 t/m 1963 zijn
de aantastingen van de bladvlekkenziekte (Marssonina) en van

de roest (Melampsora) sterk in omvang en hevigheid toeh L964 waren de aantastingen over het algemeen
niet zo hevig als die in de voorafgaande jaren. In de periode
van 1956 tot en met 1958 heeft zich een soortgelijke ont-

genomen.

wikkeling voorgedaan. In die periode waren de nadelige gevolgen minder groot omdat de aantastingen minder hevig
waren. Bovendien heeft de droge zomer van 1959 de infectiedruk van beide schimmels afgeremd.
Tengevolge van de voortijdige bladval verzwakken de bomen
omdat zij minder reservevoedsel kunnen votmen. \íanneer de
bomen enige jaren achteteen hun bladeren voortijdig hebben
verloren, verzwakken zij zodanig, dat ze veel vorstgevoeliger
zijn en bovendien veel gemakkelijker kunnen worden aangetast
door de schorsbrandschimmel (Dothichiza). Hoe rampzalig de
gevolgen in diverse streken van ons land zijn geweest in de
loop van de laatste jaren is helaas voldoende duidelijk gebleken.

Áíb. 2. A,Íarilandicabladerer; links nornaal, recbrs na bespuitingen met
hoperoxycarbonrut 0,35 7o.

Yan 1960 t/m 1964 zijn bestrijdingsproeven uitgevoerd op

'Regene-

Italiaanse populier,'Gelrica','Marilandica','Zeeland','Serotina'
en 'Vereecken'. Aanvankelijk z11n zri alleen op kwekerijpercelen
uitgevoerd, later ook op windschermen langs fruitpercelen.
De besre resultaten zijn verkregen met kopercarbonaat 0,35 %.
Aangezien koperhoudende middelen bladbeschadigingen (zie
afb. 2) veroorzaken vooral aan de jonge bladeren, kunnen zij

Matig gevoelig zijn: 'Gelrica', 'Heidemij', 'Marilandica', 'Serorina' en'Vereecken';
ITeinig gevoelig zijn:'Robusta' en'Zeeland'.
Een aantasting van deze schimmel openbaart zich aanvankelijk
in de vorm van bruine stippen en vlekken (zie aÍb. 1). Deze
kunnen snel in omvang toenemen zodat ze ineenvloeien.
Niet aangetaste bladgedeelten verkleuren in meer of mindere
mate geel. Matig en zanaÍ aangetast blad valt voortijdig af.
Deze bladval begint bij de onderste bladeren en g^at geleidelijk
naar boven toe.
De schimmel overwintert in de bladeren. In het voorjaar komen
de wintersporen vrij; de eerste vlekken kunnen in mei reeds
zichtbaar worden. De weersomstandigheden bepalen of de aan-

aÍb. 3) zijn verkregen door de bomen te bespuiten met caPtan
0,2, %o, captan 0,25 %o ! spuitzwavel 0,5 /6, zineb 0,35 7o,
zineb 0,35 %o I spitzwavel 0,5 Vo eÍ zinm 0,2 /6. Deze
middelen kunnen ook worden verneveld, in tien- of zevenvoudige concentratie. Bij gebruik van nevelapparatuur dient
men een zelfde hoeveelheid van het bestrijdingsmiddel per
oppervlakte als bij het spuiten te gebruiken.
De eerste behandeling dient te worden uitgevoerd zodra de
bladvlekken zijn verschenen. De navolgende behandelingen
dienen om de 7-I2 dagen te worden uitgevoerd tot ca. half
september indien het weer meer of minder regenachtig is.
Tijdens lanqe perioden met drooéa weer kunnen zij achterwege
blijven.

De blad.alekkenziekre ( Ma'rssonina).
De gevoeligheid van de diverse rassen voor Marssonina is niet
gelijk. Bovendien kunnen plaatselijke omstandigheden de gevoeligheid min of meer beïnvloeden.
Italiaanse populier,
Zeer gevoelig zijn
rata.'

(-

'I

2L4',

'Serotina erecta');

niet voor dit doel worden gebruikt. Goede resultaten

(zie

tasting zich door middel van zomersPoren snel zal kunnen
uitbreiden zoals bijv. in mei 1963 toen er veel regen viel of
slechts langzaam zoals

AÍb. 1.

1)

in mei L964 toen er weinig regen viel.

A'Iarilandicabladeren

net

À'Iarssoninaulekken.

Foto's Plantenziektenkundige Dienst.

3. lVindschernt oan ltaliaanse populieren; linhs 12 X behandeltl
nzet zineb 0,35 % + spuitaoauel 0,5 %o unaÍ eínd' mei tot begirt
ohtober; rechts onbehandeld.
ÁÍb.
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De roest (Mehmpsora).

Ook voor deze schimmel geldt dat de gevoeligheid van de
diverse rassen niet gelijk is.
'Heidemij', 'Robusta', 'Zeeland', 'SeroZeer gevoelig zijn:
tina', 'Vereecken';

Matiggevoelígzijn:'Gelrica','Marilandica','Regenerata'

(: 'Serotina erecta');
Italiaanse populier en'I 2I4'.
De door de roestschimmel veroorzaakte vlekken zijn aanvanke-

ITeinig gevoelig

zijn:

lijk ticht verkleurd. Later worden zij donkerder, waarbij dan
aan de onderzijde van de vlekken de zomersporen verschijnen.
Deze sporen zijn aanvankelijk geel, later oranjekleurig.
Bij een ernstige aantasting vallen de bladeren voortijdig af.
Deze bladval begint over het algemeen eveneens bij de onderste bladeren om dan geleidelijk verder door te gaan.
De schimmel overwintert in de bladeren. De wintersporen
komen in het voorjaar vrij. Deze sporen kunnen geen infecties
op de populierebladeren veroorzaken maar onrkiemen op een
tussenwaardplant (lariks, ui). De sporen die op deze waardplanten tot ontwikkeling komen kunnen de populierebladeren
infecteren. De eerste roestverschijnselen worden daarom over
het algemeen pas in juli gevonden. De zomersporen zorgen
voor verdere infecties; de weersomstandigheden bepalen of
deze infecties snel om zich heen kunnen grijpen.

In mei kunnen aan de onderkant van bladeren bijv. van
Italiaanse populier of 'Gelrica' oranjekleurige sporehoopjes
worden gevonden. Een snel oordeel is: ,,vroege roestaantasting".
Dit oordeel is echter niet juist, want deze sporehoopjes zijn
afkomstig van de schimmel, die de bobbelziekte (Taphrina)
veroorzaakt. Het meest karakteristieke beeld van deze aantasting is de naar boven gerichte blaasvormige opzwelling van
het aangetaste bladweefsel (zie aÍb. 4).
Besuijdingsproeven tegen de roest zijn van 1959 t/m 1964
op boomkwekerijpercelen uitgevoerd op'Heidemij','Marilandica', 'Robusta' en 'Serotina'. Goede resultaten zijn verkregen
door de bomen te bespuiten met captan 0,25 %o f spuitzwavel
0,5 7a, zineb 0,35 7o f spuitzwavel 0,5 7o, zineb 0,35 /o en
Nosperal 0,3 7o (Brestan f maneb). In een aantal proeven
zijn de middelen ook verneveld hetzij in tienvoudige hetzij in
zevenvoudige concenffatie.

De eerste behandeling dient te worden uitgevoerd zodra de
eerste bladvlekken zijn waargenomen. De navolgende behandelingen dienen voorbehoedend om de 7-I2 dagen te worden
K. Adema

/

Áfb. 4. Popilierebladeren ne, bobbelziekte. Aantastingsplekhen naar
de boaenhant tan de bladeren opgeztuollen.

uitgevoerd tot ca. half september indien het meer of minder
regenachtig weer is. Tijdens langdurige perioden van droogre
kunnen zij achterwege blijven.
Sarnenuaïting,

1.

2.

De gevoeligheid van de diverse rassen voor Marssonina en
Melampsora is niet gelijk.
De eerste Marssoninavlekken kunnen in mei verschijnen,
de eerste roestvlekken in juli.

3. De
4.

5.

door deze schimmels veroorzaakte voortijdige bladval
kan in hoge mate worden voorkomen door het gewas regelmatig voorbehoedend te behandelen.
De eerste behandeling dient re worden uitgevoerd zodra d,e
eerste verschijnselen worden waargenomen. De navolgende
behandelingen dienen om de 7-I2 dagen tot ca. half september te worden herhaald bij min of meer regenachtig
weer. Tijdens langdurige perioden met droogre kunnen zij
achterwege blijven.
Tegen Marssonina en Melampsora kunnen worden gebruikt
captan 0,25 7o I spuiczwavel 0,5 7o, zineb 0,35 7o +
spuitzwavel 0,5 70

en

zineb 0,35

/o.

Tegen Marssonina

_ kunnen bovendien worden gebruikt captan},25 /6 en ziram
0,2 /e. Tegen Melampsora ook Nosperal 0,3 %o.
6. Koperhoudende middelen kunnen niet worden toegepasr.

De populier in recreatiegebieden

Hou{vesler bij de Vereenigde Hollandsche LuciíersÍabrieken

,,I{/iÍ

als uatre en reenegad,er

groen,

h 't bonre abeelgebkder."
Guido Gezelle

De laatste djd sraat de recreatie srerk in de belangstelling en
het treffen van de nodige voorzieningen hiervoor wordr ook

van regeringswege gestimuleerd. Benamingen als openluchtrecreatie, dagrecreatie, bermrecreatie, watersportrecreatie en
massafecreatie maken wij ons eigen.
Recreatie wordt gezocht in zwembaden, op sportvelden, roeien kanovijvers, speelvelden al of niet verbonden aan een
vermaakcentrum. Voorts in de richting van een rustiger onrspanning in bossen en opengestelde natuurterreinen, zoals
wandel- en fietstochten, rust- en picknickplaatsen. De openluchrecreatie neemr een belangrijke plaats in.
Op vele plaatsen in ons land wordt deze sterk bevorderd,
waarbij dan bijv. genoemd mogen worden ah van direct belang

voor de randstad Holland de Utrechtse heuvelrug en het
Veluwemeer. ,,Groen" speelt hierbij een grote rol.

Bij dit loffelijk

streven mag echrer niet worden vergeten, dat
het ook belangrijk is groenvoorzieningen te treffen nabij of

in de grote wooncentra. Er zljn nog veel mensen in de grote
stad, die geen gelegenheid hebben of niet in staat zijn zich
b.v. na een gunstige weersvoorspelling door ,,Gerrit", al of niet
ondersteund door de molenaar of de schipper, spoorslags naar
de Uuechtse heuvelrug te begeven. Gedacht moet ook worden
aaí onze ouden van dagen, de invalide burgers en de druk
bezette huismoeders, die ook regelmatig een uurtje russen het
groen moeten kunnen verpozen.
Het verlies aan kostbare bouwgrond door

groenvoorziening

staat niet in verhouding tot de gezondheid van de mens, die
veel kostbaarder is. Hoe belangrijk is het niet reeds nu bij het
projecteren van toekomstige steden of stadsuitbreidingen groenvoorzieningen aan te leggen, zodat de ontspanningsmogelijk-
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heden aanwezig zijn als de mensen hun huizen gaan bewonen.
wij met de recreatieve voorzieningen eigenlijk al te

Hoof dhoutsoorten

laat zijn, vooral wat het westen van ons land betreft, zou ik
enige houtsoorten naar voren willen brengen, die vrij snel
groeien en voor de \Testelijke polders over het algemeen geschikt zijn; met deze soorten kan in korte tijd het landschap
gestalte krijgen..Als hoofdhoutsoorr zou ik de populier voorop
willen stellen. De populier is een goede pionierhoutsoort en

Populieren:

Aangezien

vormt reeds in enkele jaren een opgaande beplanting. In bosen singelbeplanting heeft de pop-r,tl"t ..n i'lndb.ihuttende
en luchtzuiverende werking. De boom loopt vrij vroeg in het
voorjaar uit, het frisse groen doet prettig aan en kan aardige

,,
,,
,,
,,
,,
,,
Als aanvullende

'Gelrica'
'Robusta'

'Ións'
'Heidemij'

Salix 'Liempde'

Vilgen:

kleureffecten geven.
Om tot een snel en doeltreffend resultaat te komen kan de
populier aangeplant worden in combinatie met verwante houtsoorten, zoals wilg, trilpopulier, canescens en balsempopulier.
Voor smalle beplantingsstroken en singels kan de volgende
werkwijze worden gevolgd:
Populieren worden geplant op een afstand van 8 meter, met
daartussen op 4 meter een opgaande wilg, trilpopulier, canes-

of balsempopulier.
Het planten van 2 hoofdhoutsooÍten is belangrijk met het

Populus'Regenerata Duitsland'

'Drakenburg'

fragilis 'Godesberg

soorten:

Balsernpopulieren:

Populus 'Geneva'
,, 'Oxford'

Trilpopulier

Populus tremula

Canescens:

Populus alba x grandidentata

,,

,,
,,

'Rochester'

grandidentata
canescens 'Schleswig'

cens

op een eventuele geringere groei van een van de twee.
Als onderétage, op de tussenruimte van 4 meter,

2

oog

struik-

vormen van b.v. schietwilg, trilpopulier of canescens, welke
men zonodig door toppen op de gewenste hoogte en breedte
kan houden.

Indien voldoende ruimte aanwezig is kan vóór deze beplanting
nog een rij struiken worden geplant, waarbij het accent wordt
gelegd op bloei en kleur. Aanbevelingswaardig zijn hiervoor,
in groepen geplant, gelderse roos, hondsroos, vlier, hazelaar,
meidoorn, sleedoorn en lijsterbes. Na 12 à 15 jaar kan men
de beplanting dunnen met het oog op de groei van de middenetage en voor het goed slagen van de hoofdbeplanting van

Hierbij moet echter wel worden opgemerkt, dat men vóór

geschikt is.
Hoewel het accent op de landschappelijke verzorging ligt, mede
ten behoeve van de recreatie, wil ik tot slot nog schuchter
wijzen op de beziwormende waarde van een populierenaanplant. Natuudijk heeft een aanplant een grote waarde voor de
recreatie die niet direct financieel tot uitdrukking komt, doch
een combinatie van beide is mogelijk en nuttig. Het gevaar
is niet denkbeeldig, dat nu er allerwege over aanplant voor
recreatie wordt gesproken, men de andere betekenis die een
bepaalde houtsoort heeft, n.1. houtproducent, uit het oog ver-

populier.

liest.

Na de velling zal waarschijnlijk voldoende opslag ontstaan van
wilg, trilpopulier of canescens om een nieuwe etage te vormen.
Als aanbevelingswaardige soorten voor de omschreven beplanting kunnen worden genoemd:

Laten we dus meer pijlen op de boog leggen waarmee

J. Gremmen

/ ls wederoplevinE

de

aanleg van de beplantingen een deskundige dient te raadplegen
om zekerheid te verkrijgen of de grond voor de gewenste soort

de

recreatie en de aankleding van het landschap wordt gediend,
doch waarbij ook een stille reserve aan hout wordt gevormd,
wat ons nog wel eens van pas kan komen.

van de populierenkanker slechts een denkbeeldig gevaar?')

Hoold aÍdeling Palhologie en ResisÍenÍieonderzoek Bosbouwproelstation ,,De Dorschkamp"

Om tot een verantwoorde uitgifte van nieuwe populiererassen
te komen ziet het Bosbouwproefstation ,,De Dorschkamp" re
níageningen zich niet alleen gesteld voor de opgave om door

aan de dag legt voor nieuwigheden, die veel beloven en dat
met enig ongeduld tegemoet gezien wordt naar het moment
waarop het nieuwe materiaal ter beschikking komt voor vrije

selectie waardevol materiaal te verkrijgen mer hoge produktie,
maaf tevens om nauwkeurig vast te stellen hoe het met de
vatbaarheid van deze nieuwe rassen voor bepaalde ziekten
gesteld is. Bepaalde rassen kunnen immers aanvankelijk heel
veel beloven waar het groei en houtproduktie betreft, maar
tegelijkertijd totaal ongeschikt zijn door hun gebleken gevoelig-

vermeerdering.

heid voor de bacteriekanker.

Het is de taak van de afdeling Pathologie en Resistentieonderzoek om alle nieuwe rassen die de gewenste groei-eigenschappen bezitten, gedurende een aantal opeenvolgende jaren
op kanker te toetsen, hetgeen geschiedt door deze op kunstmatige wijze te verwonden en vervolgens te inoculeren met
een reincultuur van de ziekteverwekker, Áplanobacterium po-

puli Ridé.
Het zal de lezer wel duidelijk zijn dat het van de uitslag van
deze toetsproef in hoge mate afhangt of het ras al of niet voor
uitgifte aan de praktijk in aanmerking komt.
Het is begrijpelijk dat de populierenteler veel belangstelling

r)

Foto's J. B. \Weg.

Dit heeft echter soms ook tot gevolg dat men
gaat aandingen op vervroegde uitgifte van dit materiaal, ofschoon het onderzoek over bestaande resistentie tegen ziekten
op dat tijdstip nog niet is afgesloten. Uitgifte van zulke rassen,
hoe uitstekend deze ook groeien en hoe groot de aanwas ook is,
is onder de geschetste omstandigheden niel verantwoord, omdat
een definitieve indruk gewenst is ten aanzien van de gevoeligheid voor ziekten en in het bijzonder voor aantasting door
kanker. Een juist inzicht en goede kennis omtrent de vatbaarheid van deze nieuwe rassen voor bepaalde ziekten kan namelijk veel narigheid op een later tijdstip voorkomen.
Indien men zou overwegen in de naaste toekomst dit resistentieonderzoek te veronachtzamen wegens ongeduld van de zijde
van de praktijk dan zal dit ongetwijfeld binnen afzienbare tijd
nare gevolgen hebben, omdat dan de kans groot is, dat materiaal
wordt aangeplant, dat een onvoldoende resistentie bezit tegen
de bacteriekanker (denk bijv. aan Populus'Brabantica').
Dit heeft directe gevolgen in de vorm van afsterving en verminderde groei van de aangetaste bomen, maar ook indirecte,

7

gang is, aldus dit berichr uit de Revue Forestière franqaise van

apriI l)64.1)
Uitgifte van niet voldoende getoetste rassen is betreurenswaardig en bovendien gevaarlijk voor de toekomst, daar te verwachten valt dat de kankerziekte van de populieren dan *'eer
za| gazn opleven. Dat men l.riervan aanzienlijke schade zal

,.

\

t.

'-l\

ondervinden laat zich wel aanzien, vooral als men bedenkr dat
meer en meer populierenbeplantingen worden aangelegd van
één speciaai ras. Reeds door hun homogeniteit kunnen dergeiijke beplantingen gemakkelijk ren offer vallen aan ziekten
en juist in dergelijke cultures zijn de ravages het grootst.
Deze notities hebben daarom uitsluitend de bedoeling een
welgemeende waarschuwing te richten aan hen, die menen dat
een snellere uitgift"- van nieuwe rxssen geen enkel risico heeft.
Het is toch wel duidelijk dat men voorai hier niet over ,,één
nacht ijs" mag gaan, omdar dit bijzonder vervelende consequenties voor de populierenteelr zou kunnen hebben.
Het cnderzoek naar bestaande resistenrie heeft daarom ten doel
een juist inzicht te verkrijgen over de gevoeligheid van het
nieuu'-- materiaal, zodat dit ons straks éleen onaangename verrassingen bezorgr. Het toetsen op resistentie tegen de bacteriekanker is ongetwijfeld één van de voornaamste doelstellingen
naast het selecteren op 5ïoeikracht en opbrengst, waaraan tot
nu toe overwegend aandacht werd geschonken.

1)

Ri(lé, M., Risque d'une recrudescense du chancre suintant (chancre

bacterien) du peuplier.

P.'Brabantira' ntet fr'pt!ierenkatker

daar de nieuwe ,,kankerbomen" infectiebronnen kunnen worden.

Dit onderzoek heeft dus ten doel alleen de aanplant van
resistente rassen te bevorderen. Zot men onvoldoend onderzochte rassen gaan veÍmeerderen, die wellicht kankergevoeligheid bezitten, dan zal het percentage bomen dar door deze
ziekte wordt aangetast, opnieuw gaan stijgen. Dit zotr .uoor de
Nerlerlantlse popilierettteeh een belangrtjke stap tertrg zijn.
In dit verband is het daarom inreressant een bericht uit de
Franse literatuur te vermelden, waarin sprake is van een reëel
gevaar van toename van bacteriekanker in dit land. Ofschoon
sinds 1962/63 bekend is dat de 'serotina du Poitou' gevoelig
is voor kanker gaar men ondanks het advies, dar tot grote
voorzichtigheid maant bij het aanplanten van dit ras boven
de 49e breedtegraad (ten zuiden hiervan is nooit

aanrasring

door bacteriekanker waargenomen) toch met de vermeerdering
door. Dit is blijkbaar eveneens het geval mer de rassen I 4j/5L;
I 92/40 en I I54, die ook gevoeligheid bezitten voor de kankerziekte, maar waarvan de vermeerdering eveneens in volle

if
,1^-1
P. 'Brabantica' met popilierenkanker (detail)
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De boseigenaar en de lnkomstenbelasting

Koninkliike NederlandscÁe HeidemaaÍschappij

Sinds 1 januari 1965 is het Besluit op de Inkomstenbelasting
l)41 vewangen door de \íet op de Inkomstenbelasting 1964.
Veel verandert er, maar niet de fiscale positie van de boseigenaar. Nog steeds geldt de reeds uit de \7et op de Inkomstenbelasting l)14 daterende vrijstelling voor winst uit
bosbedrijf.

De letterlijke tekst luidt nu:
,,(1) Tot de winst behoren niet voordelen uit bosbedrijf voorzover binnen het Rijk uitgeoefend met dien verstande dat de

exploitatie van hakhout niet

tot het bosbedrijf wordt

ge-

rekend."

Ten aanzien van de omvang van de vrijsteiling ziin

twee

punten van belang.
Ten eerste wat is een bosbedrijf en vervolgens wat is exploitatie
van hakhout?
De vrijstelling, welke zich beperkt tot het binnenlandse bosbedrijf heeft een tweeledige strekking, te weten enerziids de
bescherming van het weinig winstgevende bosbedrijf (in de
tegenwoordige omstandigheden kan men beter spreken van
het vediesgevende bosbedrijf) en anderzijds het ontkomen aan

de bijzondere moeilijkheden, welke zich voordoen bij

het

bepalen van de winst van bosbedrijven van veelal beperkte
omvang.

Uiteraard heeft de medaille van de vrijstelling ook een keerzijde. Immers wanneer de winst van het bosbedrijf niet belast
is, mag ook de negatieve winst - het bedrijfsverlies - niet in
mindering van het inkomen worden gebracht.

Dit geldt

evenzeer voor de bedrijfsonkosten, b.v. de exploitatie-

kosten en verzekeringspremies, kosten van afrastering e.d.
\Vat is nu een bosbedrijf in fiscale zin? Men moet dit begrip
zeer ruim uitleggen, zodat daaronder valt alle opgaand hout,

dus b.v. ook wegbeplantingen en erfbeplantingen mits de instandhouding het oogmerk is. Aankoop van een bos door een
houthandeiaar met het doel van kaalslag en verkoop van het
hout valt er dus niet onder. Eveneens is uitgesloten van vrij-

stelling het boomkwekerijbedrijf.
Daarentegen wel weer een boomkwekerij van een boseigenaar,
indien deze uitsluitend ten doel heeft in eigen behoefte te
voorzien.
Het vereiste van de continuïteitsgedachte betekent, dat ingeval

ontheffing van de herinplant b.v. op grond van comPensatie
met door een ander of door de boseigenaar zelÍ elders aan te
leggen bos, de bij de verkoop van het hout ontvangen winst
in feite is te beschouwen als liquidatiewinst uit bosbedrijf en
dus onbelast moet blijven.
Met betrekking tot de vraaq wat de winst

exploitatie is, onder de vrijstelling te brengen, hetgeen in de
tegenwoordige omstandigheden belangrijk is.
Moeilijker te beanrwoorden is de vtuag wat te verstaan valt
onder hakhout-exploitatie. Noch de parlementaire srukken, noch
de jurisprudentie geven hieromuent enig uitsluitsel. Naar mijn
mening zal men dus het bosbouwkundig begrip moeten hanteren en onder hakhout verstaan: hout, dat zich zonder her-

inplant verjongt en dat periodiek en met geringe omlooptijden

wordt gehakt, dus het eigenlijke eiken- of
griendhout

essen-hakhout,

e.d.

Deze uitzondering op de vrijstelling betekenq dat wanneer
men populieÍen tussen essenhakhout plant, men bij de opbrengsten van zodanig bos de aan het essenhakhout toe te
rekenen winst wèl onder zijn belastbaar inkomen moet aangeven in tegenstelling tot de winst verkregen uit de populierenexploitatie. Anderzijds moet men er ook aan denken, dat daartegenover ook bij de bedrijfsonkosen en eventuele vediezen

een toerekening aan hakhout-exploitatie moet plaatsvinden,
aangezien deze kosten en vediezen het belastbaar inkomen be-

invloeden.

Onze conclusie kan luiden, dat het bosbezit ten aanzien van
de inkomstenbelasting een uitzonderingspositie inneemt. Ter
voorkoming van misverstand zij hieraan toegevoegd, dat ditzelfde geldt voor de belasdngplichtigen, die onder de Iíet op
de Vennootschapsbelasting vallen, omdat in deze 'W'et voor de
winstbepaling verwezen wordt naar de ITet Inkomstenbelasting
1964.

Er wordt wel eens gezegd, dat de vrijstelling in tijden waarin
de bosbedrijven met verlies werken, weinig zin heeft, omdat

hierdoor de vediezen bij de berekening van het belastbaar
inkomen worden uitgeschakeld. Men vergeet echter dan, dat
wanneer de vrijstelling niet meer zou bestaan, dit niet wil
zeggen, dat men jaar in jaar uit het verlies kan aftrekken.
Het is n.l. vaste jurisprudentie, dat ingeval bij de uitoefening
van een ,,bedrijf" constant negatieve opbrengsten ontstaan er
in fiscale zin geen bedrijf aanwezig is, maar dat er dan gesproken moet worden van liefhebberij of iets dergelijks; de
kosten van dergelijke bezigheden, welke in werkelijkheid geen
winst opleveren en kennelijk ook niet behoeven op te leveren,
liggen in de privésfeer en komen dus niet voor aftrek in aan-

merking.
Ik meen dan ook, dat de vrijstelling ook in deze tijden van
depressie zin heeft al ware het alleen maar, dat hierdoor de
,,liquidatie-winst" bij verkoop van een bosbezit niet belast is.

uit bosbedrijf omvat,

op te merken, dat de ITet Inkomstenbelasting 1964 spreekt over de voordelen uit bosbedtijf.
valt in de

eerste plaats

Inkomstenbelasting I)14; in het
Inkomstenbelasttng l)4L evenwel werd gesproken over winst uit bosbedrijf. Fiscaal-technisch maakt dit
wel enig verschil. Spreekt men van winst uit bosbedriif dan is
daarmede duidelijk gesteld, dat de opbrengst van niet-bedrijfsmatig geëxploiteerd bosbezit niet onder de vriistelling valt. De
thans geldende wettekst laat dus een ruimere interpretatie toe.
Voorbeelden uit de jurisprudentie ten aanzien van het Besluit
Inkomstenbelasting l)41 zrjn de oDbrengst van incidentele

Dit

stond ook

Besluit

oo de

in de ITet

verhuur van caravanplaatsen, de verhuur van iachtrecht, de
opbrengst van bosbessenverkoop, van siertakken en wandelkaarten. Zelfs de verkoop van mos is onbelast.

De huidige, wat ruimete redactie van de vrijstelling maakt het
mogelijk alle hout-exploitatie voor zover het geen hakhout-
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Nogmaals 'Robusta' en 'Zeeland'
Van de Heet J. I(/estveer, Keurmeester van de N.A.K.B. te Kapelle
(Zld), ontvingen wil de volgende reactie op het artikel in ,,Populier"
van november 1964 van Ir. V. M. Steenackers over de meerklonigheid
van P. 'Robusta'. Het verheugt ons biizonder, dat de Heer \Testveer
zijn mening heeft wiilen geven. Uitwisseling van ervaringen tussen
praktifk en onderzoek is immers één van de voorwaarden voor een
betete populierenteelt.

De Redactie

Áls lezer van het tijdschrift ,,Populier" heb ik met veel belangstelling het artikel gelezen over de meerklonigheid van Populus
c.v. Robusta in het nummer van november 1964.
neem aan, dat de Hr. Steenackers de twee populiereklonen

Ik

behandelt, die in Nederland verhandeld worden onder de
namen P. c.v. Robusta en P. c.v. ZeeIand. In dit verband wil
ik opmerken, dat er volgens mij in het artikel wel enkele
onjuistheden vermeld zijn.

Over het algemeen kan

ik mij met dit artikel wel

verenigen,

Punt 1: Pop. 'Robusta', scheut bruin-grijs. Er hoort volgens mij
nog bij, dat deze scheut ook nog hoekig is en meer opvallende
lijsrcn heeft dan P. 'Zeeland'. Bij Pop. 'Zeeland' is de scheut
groengrijs en niet of nagenoeg niet hoekig.
Punt 2: Knoppen van Pop. 'Robusta'. Steenackers schrijft o.m.
dat deze knoppen scherp verlengd zijn, maar volgens mij zijn
deze stomp, dus niet scherp, en tegen de scheut aanliggend en
bruin van kleur. De knoppen vanP.'Zeeland' daarentegen zijn
scherp verlengd en groen-bruin van kleur en de punt afstaand
van de scheut. De twee kenmerken zijn het hele winterseizoen
te constateren en zeer kenmerkend voor deze twee klonen.
\Vat betreft de lengte- en dikte-groei en de gevoeligheid voor
bladziekten zoals roest en Marssonina, dit is volgens mij juist
gesteld. De gevoeligheid voor Dothichiza is volgens mij niet

onafscheidelijk te zien van de bladziekte Marssonina: dus een
plant gevoelig voor Marssonina is tegelijkertijd ook gevoelig
voor schorsbrand.

behalve met het gedeelte waarin de kenmerken worden be-

\Vat virusziekten bereft is de 'Robusta' gevoeliger en meer

schreven.

vatbaar dan de 'ZeeIand'.

lnterview met een klompenmaker
eigena t .van een klompenfabriek te
Liempde, Noord Brabant, is druk bezig in zijn bedrijÍ als wij
hem bezoeken, doch heeft wel een ogenblik tijd, vooral als hij
hoort dat wij iets willen weten over de verwerking van wilgenhout in de klompenindustrie.
h zijn maar weinig goede wilgen te krijgen zegt de heer Traa,
de meeste stammen geven te veel afval en er zijn te weinig
bomen van behoodijke dikte.
Van de wilg is vrijwel alleen de onderstam te gebruiken. Een
goede 'Liempde' wilg heeft ook nog wel productief hout in het
bovenstuk van de boom.
Zoals de zaken momenteel sraan verwerk ik liever populier
voor klompen, doch ik heb nogal veel klanten die naar wilgenklompen vragen en die blijf ik zoveel mogelijk bedienen.
Het verwerken van wilgenhout is voor de klompenmaker nadeliger dan dat van populier. Uit 1 ms wilgenhout komen 10
tot 15 paar klompen minder dan uit een mB populierenhout.
Het afvalpercentage is hoger door meer noesten, veel losse
ringen, meer gedraaid hout, taaier hout, stamrot en meer kfimping van het hout.
De kostprijs van de wilgenklompen is ook hoger dan bij de
populier door een grotere arbeidsintensiteit, zoals meer arbeid
bij het zagen, meet arbeid bij het uitboren en schuren van de
klompen. Het populierenhout laat zich gemakkelijker bewerken en is daardoor minder kostbaar in de bewerking. Ook bij
het drogen in de droogkast moet men bij wilgenklompen
voorzichtig zijn i.v.m. krimping. Iíat de eisen betreft die aan
het wilgenhout gesteld worden, moet in de eerste plaats genoemd worden een behoodijk zuivere onderstam van minstens
5 meter en een omtrek oD borsthoogte van 150 cm, doch deze
bomen zijn momenteel vrijwel niet te koop. Verder moeten
er in het hout geen losse ringen voorkomen, geen rotte plekken
in de stam en geen draaigroei. De betere of slechtere kwaliteit
van de wilg hangt echter ook veel af van de grondsoort waarop
de boom gegroeid is en van de wind. Op kleigrond b.v. zijn de
wilgen meestal maar kort en gedrongen en geven naar verhouding weinig bruikbaar klompenhout. Op goede zandgrond
en stroomdalgronden zijn de wilgen meestal het best. Op goede
populierengronden zijn de wilgen meestal ook goed. Het is niet
m dat men op minder goede gronden nog een productieve
wilg kan telen. Ook moet men wilg niet aan stromend water

De heer A. M. Tna,

planten. De bomen hebben dan vaak losse ringen in het hout.
Aan de 'Liempde' wilg geef ik wel de voorkeur, niet dat de
kwaliteit beter is, maar deze wilg heeft minder noesten en
groeit rechter en scheutiger. Treurwilgep zijn ook wel te gebruiken, doch vaker losringig. De klompenmaker spreekt verder
nog van de ,,zwarte" en de ,,witte" wilg. De zwarte wilg heeft
een donkere en ruwe bast. Het hout is z chtet dan van de witte
wilg en rot ook bij grote snoeiwonden gemakkelijk in. Een
wilg moet niet teveel gesnoeid worden, dan gaat de groei er
uit. De witte wilg heeft een meer grijze basr en is beter in het

gebruik dan de zeíatte. De kleur van het wilgenhout speelt
geen grote rol. Er zijn klanten die een wilgenklomp willen
hebben met een rode houtkleur, waardoor ze et vafi overtuigd
zijn dat ze werkelijk een klomp van wilgenhout hebben gekocht. In wilgen met een rode houtkleur komen nogal veel
losse ringen voor. In Noord- en Zuid-Holland verwerken de

klompenmakers vrijwel alleen wilgen, daar in deze omgeving
veel wilgen voorkomen. Momenteel is l/3 van mijn klompenproduktie wilg, dit is ten gerieve van mijn klanten.
De prijs van de wilgenklompen ligt I 0,50 hoger dan die van
populierenklompen. Voor de klompenmaker is her ondanks de
hogere prijs van wilgenklompen voordeliger en prettiger werken met populier. Veel mensen dragen liever klompen van
wilgen dan van populieren daar deze klompen lichter van gewicht zijn, minder vocht aantrekken en daardoor langer mee

g afi.

in vochtige grond of op natte
grond staan, geven de voorkeur aan wilgenklompen omdat deze
niet z:wau worden door vochtopname. Ook voor luiken op
schepen is wilgenhout geschikt omdat de luiken geen vocht
opnemen. Indien betere wilgen aanwezig waren met minder
afval zou de verwerking er van kunnen toenemen. Momenteel
is het niet aanuekkelijk wilgenhout te verwerken. Ook met het
oog op de gestegen lonen en de meerdere arbeid die et aan zit.
Het afvalhout van de wilg is moeilijk af te zetten. Dit geldt
ook voor het tophout, dat bij de kistenfabrieken niet geliefd is.
Het meeste afvalhout gaat weg voor brandhout, terwijl er soms
een afzetmogelijkheid is naar een boardfabriek. De prrjzen
hiervan zijn zo laag dat het niet de moeite loont.
Tuinders en anderen die vaak

K. Adema
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Na het planten

I

populieren, ze sparen en sieren", aI gaat dat niet zo maat
zonder moeite. De teelt van populieren vraagt kennis van de
voorwaarden waataaÍ moet worden voldaan om een succesvol
teler te zijn. De teelt heeft vele aspecten en één daarvan, het
onderhoud door middel van snoeien, vraagt o.a. onze aandacht
en deskundigheid.

Gaaf en dus waardevol stamhout kan men alleen door goed
snoeien verkrijgen.

Al reizend door Nededand krijgt men geen

erg gunstig beeld van het snoeien van populieren; dit mogen
we in ons lijfblad toch wel even zeggen. Als Uw beplantingen
hierop een gunstige uitzondering zijn, dan des te beter! En
dan is het nog de vnag oÍ die goed onderhouden beplantingen
ook doelmatig zijn gesnoeid, namelijk zonder daarbij de groei
in ernstige mate te belemmeren en met geringe kosten aan
arbeidsloon.

Onze deskundigheid wordt voor een groot deel door praktijkervaring bepaald. Deze ervaringen worden dikwijls tradities,
die niet tot doelmatig handelen bijdragen indien ze op een
foutieve interpretatie van onze ervaringen berusten, wat ook
bij het snoeien nog al eens voorkomt.
De steeds verder om zich heen grijpende specialisatie heeft
ook tot enkele snoeispecialisren geleid, die met een zo groot
mogelijke mate van objectiviteit een aantal snoeitradities op
de koruel hebben genomen. Deze specialisten hebben niet nagelaten iedereen voor hun karretje te spannen, van wie ze een
bijdrage mochen verwachten tot het verkrijgen van een beter
inzicht in de eisen die aan goed snoeien moeten worden gesteld. Dank zlj deze activiteiten kon de leerstof voor een cursus
in het snoeien van laanbomen worden verzameld; de cursussen
worden door de Bosbouwpraktijkschool gegeven.
Behoudens door middel van een voordracht met lichtbeelden
en de daarbij behorende discussie, wordt tijdens de cursussen
vooral aan de praktijk van het snoeien veel aandacht besteed.
Alle deelnemers aan deze cursussen krijgen volop de gelegenheid zelf te ervaren welke betere mogelijkheden door gewijzigde inzichten en meer doelmatige technieken kunnen worden

Gaal stanboat dank zij g,oed snoeien.

Ioto:

J, B, rVeg

geboden.

Onder andere door middel van een 2-daagse regionale cursus
kunt U dit voor f 4,- per dag allemaal meebeleven. Het moet
toch niet moeilijk zijn hiervoor een 15-tal belangstellenden bij
elkaar te krijgen. Uit ervaring is gebleken - en dat is zelfs een
traditie geworden - dat de deelnemers aan snoeicursussen steeds
tot de conclusie zijn gekomen. . . doelmatig snoeien moet inder-

Her toekomstbeeld dat U van een jonge aanplant met Populieren in gedachten hebt, is al een stap nader gekomen als na
enige tijd zal blijken dat de jonge bom,en goed zijn gaan
groeien. Dat toekomstbeeld is dan een beplanting van fors uit
de kluiten gewassen, gezonde bomen, met een dikke en gave
takvrije stam; een beplanting, waarvan bijvoorbeeld een inkoper van een houwerwerkende industrie een aantekening
maakt dat ze hem t.z.t. een flinke prijs waard is en waaraan

daad worden geleerd.
Ga eens samen met de Bosbouwpraktijkschool snoeien en dan
liefst kort na het planten.

een bewonderaar v^ÍL een srukje Nededands landschap zijn
D. van Flattem

vreugde beleeft. Om met het Staatsbosbeheer te spreken: ,,plant

INTERESSANTE BEPLANTINGEN

V
De teelt van boomwilgen ontmoet in ons land slechts matige
belangstelling, ondanks dat er enkele goede wilgenrassen bestaan, en blijft ver achter bij die van populier. Dit komt deels
door onbekendheid met de wilg, deels ook door slechte ervarinbij teelt en houtafzet. Vooral is men bevreesd voor het
optreden van taksterfte, veroorzaakt door een bacterie of door
schimmels. Hierdoor kan de hele boom ten onder gaan, vaak
op een moment dat het hout nog onverkooPbaar is. De gekeurd
verkrijgbare wilgerassen 'Liempde' en 'Drakenbug' zijn volgens
praktijkervaringen in het noorden van ons land ook niet altijd

gen

vrij van taksterfte, maar toch kennen wij

verscheidene goede,
gezonde beplantingen van deze zeet fraaie cultuurvariëteiten.
\Wat betreft de houtafzetmogelijkheden, deze zíjn op
Papier
vele, maar in werkelijkheid beperkt. Het zijn bij ons de klompenmakers, die zeer graag wilgehout gebruiken, maar dit zelden
in goede kwaliteit kunnen krijgen. Ze verbruiken een aanzien-

lijke hoeveelheid hout, n.l. ongeveer 60.000 m3 per jaat, nl

bijna geheel populierehout. In andere landen wordt ook door
de fineerindustrie wilg zeer op prijs gesteld.
De meeste wilgenbeplantingen in Nederland worden aangelegd
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om landschappelijke redenen. I7ilg is een houtsoort voor

de

lage gronden, waaÍ hij in verschillende vormen een karakteristieke noot in het landschap vervult. Dat men bij land-

schappelijke beplantingen van de laatste decennia steeds gebruik maakt van ook produktief belangrijke wilgerassen, is
alleen maar toe te juichen.
Een van de fraaiste wegbeplantingen van boomwilg die wij
kennen, is nog vilj jong en bevindt zich langs verschillende
gedeelten van Rijksweg 52 tussen Arnhem en Nijmegen, afgewisseld met rijen populieren. Het betreft hier vnl. Salix

'Liempde', geplant in het voorjaar van 1954. Bij Lent, aan de
oostzijde van de weg, tussen km-paal L2,8 en 13,1, is een jaar
later een 50-tal Salix'Drakenburg' geplant (opgave van Staatsbosbeheer). Op de foto ziet IJ een deel van de 'Liempde'-

beplanting ter hoogte van Elden, aan de westkant van de
rijksweg.

De bomen zijn a\s 3-jarige planten gezet; de omtrek op 1 m

hoogte was 10-12 cm. De plantgaten waren vrij groot, 80 x 80
cm breed en 60 à 70 cm diep. Gedutende de eerste twee jaren
is I m2 om de bomen geplagd, ter besttijding van het onkruid.
Men moet wel bedenken dat dit plaggen op oppervlakkig doorwortelde gronden gevaarlijk is, omdat daarmee teveel wortels

kapot worden gemaakt. In zulke gevallen kan men beter een
chemische onkruidbestrijding toepassen of zeer oppervlakkig

1t jarige beplanting aan Salix alba 'Lienpde' ,i
Salix 'Liempde' bij

Elden:

,,wieden".

Langs genoemde rijksweg staan de bomen in een zeer goede
grond. Bij Elden zijn de wilgen waarschijnlijk oP een met klei
opgevulde sloot geplant, elders is het oorspronkelijke kleiprofiel
met 40 cm klei opgehoogd. De bruine, goed doorluchte grond
is tot dieper dan 1 m doorwoneld.
De beplantin gen zijn uitstekend gegroeid. Ze vormen een bewijs dat op goede grond de wilg beslist niet lager aangeslagen
moet worden dan de populier. De gemiddelde groeicijfers, die
wij hieronder vermelden, laten duidelijk zien tot welk een
goede groei de wilg in staat is. De plantafstand bij Elden is
ongeveer 7,5 m,bij Lent ongeveer 5,5 m.

Salix 'Drakenburg' bii

"trto.uoro,v.d.

Leeftiid
Diameter op borsthoogte
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Als men deze produktie ziet, en daarbij bedenkt dat in deze
beplanting alle-bomen gezond zijn, is er toch wel reden om
onze weiÁige goede handelswilgerassen op beperkte schaal te
blijven planteÀ. Anderzijds is het dringend nodig dat het
bosbouwiundig onderzoek zoveel mogelijk de ziekten en de
selectie van de wilg in haar aandacht betrekt.
H. Á. van der Meiden

KALENDER

Het is U bekend dat een goede aanslag en daarna een gunstige concuÍrentiepositie van uw jonge populierebeplantingen bizonder stimulerend
werken op de groei van de bomen.
Het gedurende enkele jaren zwan

houden van de plantspiegel om de
bomen moet uiteraard in de zomer
gebeuren. Gebruik van herbiciden
hiervoor is mogelijk. Voorzichtigheid
is hierbij geboden, daar de populier

erg gevoelig is voor onkruidsbestrijdingsmiddelen.

Zineb kan het materiaal ziektevrij
houden. Zie het artikel

in dit nummer.

Ook een stikstofgift i,n mei werkt

Raadpleeg voor details de bosbouwconsulent of dePlantenziektenkundige

juni) en 100 à 200 gram per

boom,
goed verspreid over de plantspiegel.

De zomertijd is ook voor de snoei een
gunstige tijd vooral de maanden juli

Vooral op kwekerijen is het bizonder
belangrijk het plantmateriaal vrij van

Denkt

veelal bizonder gunstig. Geeft U het
echter niet te Iaat (tot ongeveer 15

bladziekten te houden: Roest en Marssonina. Periodieke bespuiting met b.v.

Dienst..

en augustus zijn daarvoor geschikt.
U er ook aan uw poPulieren
en wilgen te beschermen tegen vee en
wild.

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

mogeliik in ons tijdschrift, anders rechtstreeks.

l.

C.T. te R.
ben in bet bezit aan een populi'etenbos tet grootte

lk

adn

1.35 ha. Grcnàslag klei op hagaeen' Jaat aan aanplant winter
1954/ 1955.

Hierop stam 650 populieren 'seroriu erectd en'Heidenzi/;
50 uilgen.

Planrwijàte 4,5 x 4,5 m en ten d.el'e 6 x 4 m.
Omnang d.er popalieren en tttilgen genzidàelà 65-80 cm; 'jaarlijkse aanutas 8-12 cm.
Gaarne aetneeln ik Uu mening on rten, het oolgeràe,
I. Moet ik d'eze bonzen laten d'oorgtoàen of aetd'ient ltet aan'
beaeling deze orn d.e and,erc le aellen, gezien d.e plantutijd'te?
2. Voor welke d'oeleind,en is hoat ldn een on aat g aan 80-100
cm aantrekkelijk en wat is globaal de uaatd'e?
3. \Y/elke ueg uord't beuand'eld' bij tterkoop op stmn?

t2

4. lVat is d'e bed.oeling aan

d'e tarange rtasmaak aan het
schruppen aan d,e 'Serorinl bij zeer uele poïulierenkuekers (zie
art, l. C. aam't \Y/e$einàe, blz,5 ttanUtu ttrltttznzer aan februari
1965)?

Antu.:

Enkele redacteuren van ons blad waren in de gelegenheid Uw beplanting te bekijken en de door U gestelde vragen
met U te bespreken. Hieronder vaften we ons antwoord nog
eens

kort

samen.

1. \Vii achten nu no_g niet het moment gekomen om in deze
ll-jarige beplanting te dunnen. Gezien de zeer goede diktegroei zal dit wel uiterlijk eind 1966 moeten gebeuren. Dan zal
ongeveer de helft van de bomen moeten worden verwijderd,
terwijl hoogstens 4 à 5 jaar later de helft van het resterende
aantal bomen moet worden gekaot. Dan is dus één-vierde van
het oorspronkelijke stamtal overgebleven. Hoe U precies moet
dunnen is niet op papier aan te geven, omdat in ieder geval
de beschadigde bomen moeten worden verwijderd ten gunste
van onbeschadigde. Het is daarom in dit geval niet juist te
adviseren dat elke rweede rij moet worden verwijderd. U dient
de helft van het aantal bomen zo te verwijderen, dat de resterende zoveel mogelijk onbeschadigd zijn en zo regelmatig
mogelijk over het terrein zijn verspreid. Het kleine gedeelte
dat op 4 x 6 m is geolant, kan in één keer worden gedund
tot een eindafstand van 8 x 6 m.
2. Bomen met 80-100 cm omtrek zijn niet dik genoeg om als
fineer- en lucifershout te worden verkocht. De meeste klompenfabrieken zullen het ook voor hen te dun achten. Meestal vindt
dit hout zijn weg naar plaatselijke, vaak kleine en gespecialiseerde bedrijven, of het wordt verkocht als vezelhout. Dit
laatste brengt in verschillende Europese landen, sinds kort ook

in Duitsland, goede prijzen op, tot

ongeveer

Í 45,- per mB

voor uit-gesleept lang hout met schors. In Nederland wordt het
niet als zodanig gebruikt (als slijphout), maar men maakt
plannen om deze verwerking te stichten zodra een voldoend

aantal populieren aanwezig is (zie elders in dit nummer het
artikel over het voorstel van de Vereeniging van Nederlandsche
Papierfabrikanten om 5000 ha in Oostelijk Flevoland te stich-

ten). Momenteel neemt wel de papierfabriek ,,De Hoop" te
Eerbeek grote hoeveelheden gemengd loofhout met schors af,
welke per ton worden ingekocht, maar de kwaliteit hout waar-

dit bedrijf kan volstaan, is minder dan de doorsnee
kwaliteit dunningshout van populier. Dit laatste heeft uiteraard
konsekwenties voor de prijs. Inlichtingen hieromtrent kunt U
mee

bij de houthandel vragen.
3. Omtrent de verkoop op stam kan eveneens de houthandel
U informaties verschaffen, of U kunt zich wenden tot de
het beste

inkopers van populierenhouwerwerkende Íabrieken. Mocht U
er te zijner tijd behoefte aan hebben, dan willen wij U gaarn'e
nadere inlichtingen geven.

publikaties van het Bosbouwproefstation is er op gewezen dat 'serotina' een cultivar is die wegens vele bezwaren
in het algemeen niet meer moet worden aanbevolen (zie
Bericht no. 19 van de Stichting Bosbouwproefstation, 1963).
De populierentelers hebben hierop scherp gereageerd, waardoor
de vraag naar 'serotina' plotseling sterk teruglieo. Dit had voor
de kwekers het onaangename gevolg, dat grote aantallen jonge
planten van 'Serotina' niet konden worden verkocht. Juist om
dit te voorkomen heeft de Nationale Populierencommissie dit
seizoen voor het eerst een prognose uitgegeven, welke cultivars
in de looo van de komende jaren zullen worden aanbevolen
en in welke verhouding dit zal gebeuren. Zodoende hoopt men
de schadelijke gevolgen van een teruglopen van de vta.ag Ít^aÍ
een bepaald ras zoveel mogelijk te beperken. De kweker blijft
echter altijd het ondernemingsrisico lopen, dat een deel van
zijn produkten, om welke reden ook, plotseling minder gewild
is. De teler, die 25 jaar of langer op ziin houtopbrengst moet
wachten heeft het recht van het onderzoek te verlangen, dat
dit zijn resultaten zo snel mogelijk bekend maakt, omdat een
verkeerde aanleg 21 jaar oÍ langer doorwerktl

4. In

BELANGRIJKE PUBLIKATIES
P

opulierenb o:

in O ostelijk

F

leaohnà,

Met deze titel wordt niet gedoeld op het reeds in

deze

IJsselmeerpolder aanwezige en nog aan te leggen areaal populierenbos van de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders onder
voorlichting van het Staatsbosbeheer, maar op een tweetal

rapporten die de Vereeniging van Nederlandsche Papierfabrikanten (V.N.P.) aan de Regering heeft aangeboden en die ook
in de Nederlandse pers grote aandacht hebben getrokken.
Het ene rappoft is getiteld ,,Papierhoutproduktie in Nederland"
het andere, hiermede onverbrekelijk verbonden, is getiteld
,,Populierenbos in Oostelijk Flevoland" en is op verzoek van
de V.N.P. samengesteld door van Embden, Choisy, Roorda van
Eysinga, Smelt, \Tittermans, architekten en stedebouwkundigen
n.v., Delft.
In deze verhandelingen wordt het grootse plan voor 5000 ha
populierenbos voor papierhourproduktie in Oostelijk Flevoland
ontwikkeld, terwijl tevens de landschapsbouw en de recreatie
met dit bos worden gediend. Hiermede wordt het meervoudig
gebruik van her bos dat in de laatste tien iaren zo sterk naar
voren is gekomen, duidelijk tot uitdrukking gebracht.
De toch al geringe bosoppervlakte in Nederland en de geringe

eigen houtproduktie zouden hierdoor op veÍantwoorde wijze
kunnen worden vergroot. Door het verwerkingsbedriif, dat op
basis van deze papierhoutproduktie kan worden gesticht, wordt

ook de industrialisatie bevorderd.
deze plannen? De Nederlandse
papierindustrie voelt zich bedreigd in zijn, grotendeels uit het
buitenland afkomstige, grondstofvoorziening; met redenen omkleed wordt dit in het rapport naar voren gebracht. Het is een
probleem waarmede ook andere landen in Noord- en \7estEuropa worstelen en waatvoor zij een oplossing zoeken. Hierbii
om deze tak van
moet worden bedacht, dat het niet alleen g

Wat zijn de achtergronden van

Poprlierenbos in de lJ sselneerpoldert
Foto:

v.

d, Meideo

^t

I'
daarbij de recreatieve en landschappelijke belangen tot hun
recht doen komen. Het bij de rapporten gevoegde kaartmateriaal laat dit zien. Interessant is hierbij dat, evenals dit
bij Emmeloord in de Noordoostpolder geschiedde, gronden
bestemd voor stads- en industrievestiging en -uitbreiding tijdelijk nuttig worden gebruikt voor de aanplant van bos, zodat
geen dure investeringen voor landbouw oD deze gronden nodig

lelyrtod

zijn en te zijner tijd geen boeren van hun land behoeven te
worden verdreven.
Interessant is voorts de in het rapport vermelde en zich slechts

.,2'l

Iangzaam baanbrekende gedachte, dat de produktie van hout,
een economische bijdrage
kan leveren voor de verwerkelijking van vele kostbare recreatieplannen.
Tenslotte nog enige produktiecijfers. Voor de produktie van

in dit geval voor de papierindustrie,
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papierhout in Oostelijk Flevoland wordt gerekend op een
omloop voor populier van 15 jaar. Bij een planwerband van
4 x 4 m, dit is 625 bomen per ha, zal dan na 15 jaar 215 mg
als gemiddelde opbrengst per ha kunnen worden verkregen.
De bomen hebben dan een hoogte van ongeveer 18 m en een
diameter vaÍ 27 cm op 1,30 m. Natuudijk speelt ook hier de
els als onderbegroeiing een grote rol.
Het zou te ver voeren hier in te gaan op de financiële aspecten
van dit voor de bosbouw in Nededand unieke project.

Hil.mo.i

industrie, maar ook om het belang van de consument van
papier. Naast een toenemend verbruik van papier staat een
verwacht tekort in de voorziening van de Éirondstof, het hout.
In 19)0 bijvoorbeeld was het papierverbruik per hoofd van de
bevolking 49 kg, in 1963 reeds 96 kg. De verwachte tekorten
aan grondstof worden door een internationale organisarie voof
rVest-Europa geschar op 14 à 15 miljoen ms in i975. Om voor
dit probleem althans een gedeeltelijke oplossing te vinden,
denkt men aan de bevordering van de papierhourproduktie in
eigen land. Hierbij is de aanplant van populieren, ons allen
bekend vanwege hun snelle groei, een oplossing die reeds op
betrekkelijk korte termijn resuharen kan afwerpen.
Nu is voor een renderend industrieel verwerkingsbedrijf van
dit papierhout een minimum hoeveelheid van 70.000 ms per
jaar nodig. Dit betekent op grond van de huidige beschikbare
groeigegevens een aanplant van 5000 ha populierenbos op zeer
goede grond. Het tegenwoordige areaal populierenbos in Nederland is te versniDperd om hieruit mer succes de benodigde
hoeveelheid voor een renderend verwerkingsbedrijf te kunnen
verkrijgen. Daarom gaan de gedachten in de genoemde rapporten uit naar een min of meer aaneengesloten gebied van
5000 fu. Dit zou op betrekkelijk korte termijn te verwezenlijken zijn in Oostelijk Flevoland, waarbij men zich ervan
bewust is, dat dit een zo beperkt mogelijk verlies aan landbouwgrond met zich mede moet brengen, maat a n de andere

G.H.

E.

lY/eber, Genetische, pflanzenzi.ichterische und baumschultechnische lJntersuchungen an Baumweiden. Ludwig-Maximilians-Universirát, MËnchen, 1963 (144 blz.).

In

deze dissertatie doet de auteur talrijke, ook voor ons interessante mededelingen over de veredeling en over het kweken van
wilg als opgaande boom. Hij begint met een beschouwing over
de betekenis van de wilg in het bos en daarbuiten. Goede

wilgerassen groeien bijna even snel als de'bekende populiererassen en hebben een even goedq of zelfs betere vor:;a.. Ze zijrL
door hun ijle kronen goed te mengen met populieren en andere
houtsoorten. Ze kunnen genoegen nemen met minder goede
gronden dan populier. Ze groeien ook nog op minder vruchtbarg dichtere, zuurdere en naftere gronden en zijn volgens

\7eber beter bestand tegen onkruidgroei. (Dit komt overeen
met onze ervaringen, dat wilg minder behoefte aan bemestiog
heeft dan populier.) Ze zijn echter wel meer dan populier
gevoelig voor periodieke droogte en moeren dus alleen op

uitgesproken vochtige gronden worden geplanr, waar ook in
drogere perioden de wortels steeds voldoende water ter beschikking hebben. Het hout van de wilg is even veelzijdig
bruikbaar als dat van de populier, en wordt volgens de auteur
voor fineerdoeleinden wegens zijn roodachtige kleur zells ge-

kant een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de landschapsbouw van de polders en aan de zozeer gestegen behoeften aan
recreatiemogeli j kheden.

ITanneer eenmaal het op dit areaal gebaseerde verwerkingsbedrijf is gesticht, kan dit gemakkelijk worden uitgebreid,
wanneer ook van elders uit ons land aanbod van papierhour
komt. Dat men hierop ook rekent, blijkt wel uit het feit, dat
de V.N.P. op grond van conclusies van een Commissie ,,Papierhouwoorziening uit Nededand" inmiddels zelf een organisarie
heeft geschapen tot onderzoek en sti,mulering van mogelijkheden
om te komen tot een verhoogde produktie van voor de papierindustrie geschikte houtsoorten. Dit is de Stichting ,,Industrie-

hout".

Het

reeds genoemde Architekten- en StedebouwkundigenBureau heeft deze 5000 ha, zich daarbij baserende op een
structnurplan voor de Zuidelijke IJsselmeeqpolders, op aan-

trekkelijke wijze

in de Oost-Flevolandpolder

gesirueerd en

P[0EGtS

Boomkwekeríjen

Roden (Dr.)

Een der meest gesorteerde kwekerijen
den. Kwekeriien op zandgrond.

in het Noor-

Speciaal ingericht voor wegenbeplantingen en onderhoudswerken. Geheel mechanisch ingericht.

'Wij

belasten ons gaarne met het ontwerpen vao
groenvoorzieningen voof steden, dorpen en industrieterreinen.

Tuinaanleg op elk gebied.
Recreatieplannen ook met subsidie.

Vraagt prijs en inlicl:tingen

Eigen landschapJutchit..t.

Telefoon (05908) 9016
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prefereerd. Onderzoek heeft aangetoond dat het dunne hout
als vezelhout goed bruikbaar is.
Vervolgens behandelt de schrijver de verschillende boomwilgsoorten en -types; voor de bosbouw komen alleen Salix alba,
Salix alba ssp. vitellina en Salix fragilis in aanmerking. De
laatstgenoemde is meestal minder geschikt door een matige
vorm, maar kruisingsprodukten met één van de eerste twee

zijn vaak voortreffelijk van vorm en groei. Uiwoerig gaat
Weber in op de onderzoekingen die hijzelf en anderen hebben
gedaan op het gebied van selectie en veredeling van wilg.
Ook op het gebied van het kweken van wilg heeft de schrijver
onderzoek verricht, waarbij echter meer het accent heeft gelegen op beïnvloeding van de rotale bovengrondse produktie
(dus als bij moerstoven) dan van een plant (ontstaan door het
op één zetten). Hij constateerr srerke roename van de bovengrondse massa bij gebruik van dikkere en langere stekken en
bij gebruik van stekken die onderuit de scheuten zijn gesneden.
Het tijd.:ti'p uan steksnijd,en is alleen van invloed als de stekken
niet goed opgeslagen kunnen worden; dan moeten ze zo kort
mogelijk voor het planten worden gesneden. \Torden ze wel
goed bewaard, dan heeft ook een vroegtijdig snijden geen
nadelige gevolgen. Van veel meer betekenis is de pkn tijd, l)an
$ekken. Het beste is her, de stek te steken ongeveer één week
voordat de wilgen gaan uitlopen, daar men dan aanzienlijk
minder uiwal heeft en een betere groei. Ook de diepte, waarop
stekken gestoken worden, is van belang; ze moeren niet tot
onder de oppervlakte worden gesroken, maar gelijk daarmee,

of nog liever er iets bovenuit srekend, dit om de uiwal te
}let in udtet zetten van de stekken direct voor
het planten had een duidelijke groeiverbetering tot gevolg;

verminderen.

24 tot 48 uur moeten de stekken in het water blijven.
De studie van Weber geeft veel gegevens over de veredeling
van wilg en over de wilgeselecries, maar is in de gegevens over
het kweken vrij beperkt. Zijn ondetzoekingen over kweekmethoden zouden zeker herhaald moeten worden, omdat ze op
slechts één seizoen betrekking hebben, en daarbij reeds interessante aanwijzingen hebben opgeleverd. Ook door deze publikatie worden wij er weer eens op geattendeerd hoe gering
eigenlijk nog ons inzicht in het juiste kweken van onze houtsoorten is, rerwijl toch goed gekweekt plantsoen een voorwaarde is voor succesvolle beplantingen!
v.d.M.

J, Pourtet. L'amélioration des peupliers par Ia sélection. Quel-

ques introductions prometteuses (Veredeling van populier door
selectie; enkele veelbelovende nieuwe rassen). Reine forestière
franEaise, oktober 1964, pag. 725-7 33.

De Franse populierenexperr Pourter, vice-voorzitter van het
Dagelijks Besruur van de Internationale Populierencommissie,
heeft een veelzijdige kennis van de populierenteelt in al haar
facetten. In deze publikatie g^at hij in op een facet dat hem
bijzonder interesseerr, de inuoduktie van nieuwe populiererassen. Hij wijst er allereerst op dar het van belang is, dat
naast het inheemse sortiment steeds ook buitenlandse rassen
proefsgewijs zrjn aangeplant. In dit artikel beschrijft de auteur
rwee Ámerikaanse populieren, die in proefbeplantingen voorkomen en die een succes beloven re worden, nl. Populus
deltoides 'S.P.1371 Álabama' en Populus trichocarpa 'S.P.126'.

De eerste heeft een lang groeiseizoen en is daarom alleen voor
Zuid-Frankrijk van belang. De tweede lijkt ook voor ons interessant; hij is tot dusvere resistent tegen bacteriekanker (een
bijzonderheid bij een balsempopulier!), is geheel resistenr tegen
roest en groeit bijzonder snel, ook op minder gunsrige rrïjiï:

G. Schlenker. Beobachrungen iiber das Jugendwachsrum einiger
Pappelsorten auf verschiedenen Standorten in Nordwilrttemberg (Jeugdgroei van enkele populiererassen op verschillende
gronden in het Noorden van \Tiirttemberg). Der Forst- und
Holzwirt, 16 juni 1964, pag. 262.

Een aantal 10-15 jarige proefvelden geeft de volgende aanwijzingen: De meeste rassen groeien het beste in een warm

klimaat bij een lang groeiseizoen. De handelsrassen uit de
groep der Aigeiros-populieren (onze normale handelsrassen)
stellen hogere eisen aan het klimaat dan balsem-populieren of
kruisingsprodukten tussen de twee groepen.
Een goede groei blijkt ook op ?ÊeÍ zware leemgronden mogelijk te zijn (dit hoeft ons niet te verwonderen, gezien de goede

groei op ofize zv.rate komkleigronden! ), waarbij het opmerkelijk is hoe diep in een dergelijke grond de wortels van de
populier kunnen doordringen. Slecht groeien de populieren
op gronden met sterk wisselende grondwaterstand, evenals op
gronden met een zure bovenlaag.
Op alle gronden hebben rassen uir de groep kruisingen Aigeiros x balsempopulieren (b.v. Oxford en Rochester) beter gegroeid dan de normale handelsrassen Robusta, Marilandica enz.
'Robusta' kwam gemiddeld niet verder dan tot 67 7o van de
diameter (op 1,3 m hoogte) van 'Oxford'. Deze en 'Rochester'
hadden zelden van Dothichiza-schorsbrand te lijden. \Vel had
'Oxford' hier en daar vorstscheuren. 'Rochester' kan door zijn
vroege uitlopen nogal eens van voorjaarsvorsr re lijden hebben.
Bij een proefschilling bleek 'Oxford' (evenals in Nederland)
een goed fineer te leveren.
De hier vermelde resultaten wijzen, evenals voorlopige ervaringen in Nededand, op de grote betekenis die rassen uit de
groep kruisingen Aigeiros x balsempopulieren voor onze popu-

lierenteelt kunnen hebben. Ze groeien ook onder minder
gunstige bodemomstandigheden zeer snel, maar kànnen na
10 à 15 jaren kanker krijgen, reden waarom de rassen Oxford,
Geneva en Ándroscoggin hier nog niet zijn vrijgegeven.
v.d.M.

I, T. U.

Broekhuizen. De herkenning van populierenrassen in
de kwekerij. Mededeling no. 7 van het Insrituut voor Bosbouwkundig Onderzoek, Áfdeling Houtteelt, van de Landbouwhogeschool te \íageningen, 1964.

Het onderzoek naar de kenmerken van onze populiererassen
vordert gestadig, waardoor het mogelijk wordt om mer sreeds
meer zekerheid verschillen russen de rassen re omschrijven. Dit
is juist in de kwekerijen zo belangrijk, omdat verwarring dáár
voor de afnemer van het plantsoen nare gevolgen kan hebben.
Deze krijgt de planten immers in de winterroesrand, waarin
een onderscheiding wel heel moeilijk is. Ook een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van nieuwe selecties is een eerste
vereiste, wil met de toeneming van de uirwisseling van rassen
russen de verschillende landen nier een onoverzichtelijke toestand ontstaan. \Vij kennen immers al verscheidene voorbeelden van verschillende rassen, die onder één naam voorkomen
en van één ras, dat onder verschillende namen verhandeld

wordt! In de hierboven genoemde publikatie zijn de laatste
resultaten van het identificatie-onderzoek bij populier verwerkr.
Er wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de botanische kenmerken van elk van onze handelsrass€n en van
enkele nieuwe rassen, terwijl aan het eind een determinatietabel is gegeven. Voor iedere kweker en verder voor allen die
geïnteresseerd, een zeer nurrige publikatie!

in deze kenmerken zijn

v.d.M.
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Anon. Kerstbomenmarkt dit jaar overspoeld. De Houtwereld,
26 december L)64, pag.267.

op het grote aanbod van kerstbomen door
,,gelegenheidskwekers". Vele eigenaars van perceeltjes bosgrond
en ook landbouwers hebben in de jaren L957 rot 1959 fijnspat
Gewezen wordt

aangeplant met het doel de produktie van kerstbomen, en
komen nu met het aanbod. De kwaliteit van deze bomen laat
vaak veel te wensen over, staat in elk geval achter bij die van
kerstbomen

Het is voor de vele populierentelers die fijnspar tussen

de

populieren hebben geplant, goed om van de bovengenoemde
feiten kennis te nemen. Men moet niet verwachten, dat de
vÍa g ÍaaÍ kerstbomen onbegrensd is, voorts, dat het aanbod
voorlopig zeer groot blijft, en tenslotte dat een goed onderhoud
van de fijnsparbeplanting noodzakelijk is om de kansen op een
goede afzet zo gÍoot mogelijk te maken.
Men leze hiertoe het artikel van Drost en Van Goor in het
Ned. BosbouwtijdschriÍt van decembet

1957.

uit handelskwekerijen.

v.d.M.

MEDEDELINGEN
DE INTERNATIONÁLE REGISTRATIE VAN POPULIEREN

Door de Internationale Populierencommissie (I.P.C.) is een
werkgroep ingesteld, die haar van advies zal dienen bij de
registratie van populieren.
In deze ,,Studygroup on the registration of poplar names" zijn
vertegenwoordigd België, Engeland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, \7est-Duitsland en Zwitserland. Elk van deze landen
heeft een populierenspecialist in deze werkgroep benoemd.
Voor Nededand is dit Ir. J. T. M. Broekhuizen, de redactiesecretaris van ons tijdschrift.
De taak van de werkgroep bestaat uit de beschrijving en ver-

gelijking van de handelsrassen, die voor registratie door de
I.P.C. in aanmerking komen en het vaststellen van de juiste
naam van elk ras. Daarmede zal een einde komen aan de
toestand dat een bepaald ras in verschillende landen onder
verschillende namen wordt verhandeld.
De eerste bijeenkomst van de werkgroep vond plaats in Keulen
op 21 en 22 januai j.l. Daarbij werd onder meer besloten een
internationaal populetum aan te leggen op een terrein dat daartoe door de gemeente Keulen ter beschikking is gesteld. Alle
te registreren populiererassen van de genoemde landen zullen
daarin worden opgenomen.

instandhouding van het
landschap o.a. door de
aanleg en het onderhoud van

t

BEPLANTINGEN

KONINKTIJKE NEDER.TANDSCHE
HEIDEMAATSCHAPPIJ
VERENIGING TEN ALGEMENE NUTTE
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