D
Trldscbrift

D

D
a00r

teelt

en

a

f ze t

aAn

PoPulier

t
,,,

t

en

fr

wilg

2

Voorwoord
Tidschrift aoor teelt
en afzet tan populier en wilg
ze JAARGÁNG No.3. ÁUG. 1965
Uitgaue aan

de

N ationale Populieren Cornmissie
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In het vorige nrilnmer spraken wij de hoop uit, dat een aantal lezers van ,,Populier"
ons hun ervaringen en meningen zouden zenden. Zoals U zuk zien zijn wij niet
teleurgesteld. Integendeel; er zijn van verschillende zijden artikelen binnengekomen,
die wij thans hebben opgenomen.
Er zijn in ons land heel wat populieren- en wilgenbeplantingen, die om de een of
andere reden interessant zijn. Indien ook U een dergelijke beplanting kent, geef
ons dan een tip. Of liever, deelt U zelf iets er over mede, zo mogelijk vergezeld van
een goede foto.

K. Adema, Eindhoven

De redactie tracht ,,Populier" een gevarieerde inhoud te geven, zodat ieder iets
vindt, dat voor hem van belang kan ztjn. Het kan echter zijn, dat U bepaalde
wensen heeft of dat U over bepaalde onderwerpen iets meer zoudt willen weten.
Indien dat zo is, zouden wij dat graag vernemen. Een briefkaart aan de redactie is

ir. J. T. M. Broekhuizen, Secretaris,

al voldoende.
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Tenslotte nog een vraag. Zouden degenen die het abonnementsgeld over 7)65 rcg
niet hebben voldaan, dit binnenkort willen doen? Dat zou onze administratie aan-

c.v.

bebossingsplan,

Nadat het plan tot bebossing vast stond, kwamen
voering drie bekende vragen direkt op n.l.:
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m.: Il729l5
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a. Plantafstand.
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c. Leeftijd plantmateriaal.
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Het was mij duidelijk, dat er geen boekje bestond, dat een pasklaar recept kon
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geven als antwoord op mijn vragen.
Meningen en zienswijzen van anderen goed beluisteren en toetsen aan eigen bijzondere omstandigheden en doelstellingen kan slechts tot het juiste antwoord leiden
voor een bepaald moment. Een antwoord, dat dan hopelijk later ook nog verantwoord zal blijken te zijn. De wetenschap, dat een misstap in de bosbouw pas na
jaren blijkt en zich dan met woekerrente aandient, maakt dat iedere beslissing, hoe
onbelangrijk schijnbaar, weloverwogen moet worden genomen.

Populier vraagt

'

Regereruta' bij

V al kennaaard,

Foto: v. d. Meiden

a.

Planlat'stand':

Staatsbosbeheer en Heidemaatschappij adviseerden
8 x 8, al naar de cultivar.

mij

afstanden van

6x6

tot

Motivering:

1. Een partikulier dunt meestal te laat of in 't geheel niet. Resultaat: een waardeloos
bos, dat niet meer te herstellen is.
2. Het. dunningshout brengt vrijwel niets op door zijn kleine hoeveelheid.
Mijn herhaalde bezichtigingen in de lJsselmeerpolders en de daar gegeven zeer
deskundige voodichting door de bosbouwconsulent Ir. Overbeek maakten mij
enthousiast voor de afstand 4 x 4. Zie hierover het artikel van Prof. Becking, Ned.
Bosb. Tijdschift 30e jaargang bIz. 241-243: ,,Het plantverband voor populierenopstanden".

In dit verband is eveneens aardig wat Dr. H. Hesmer Iaat zeggen in ,,Das Pappelbuch" door Miiller:
Die Auszeichnung ist ,,frei" nur bei engen Ausgangsverbànden, nur hier kann
sie nach der Stammqualitdt entscheiden, wie es erwiinscht ist, weil selbst in
Sortenreinen Bestand Qualitát und Durchmesser der Ssimme nicht gleich sind.
Schon mittlere Verbánde zwingen die Durchforstungseingriffe ins Schema:
der Standplatz der Stámme, nicht ihr \íert entscheidet iiber ihr Schicksal.
. Ausfálle kónnen nicht ersetzt und der Zukunftsstamm kann nicht unabhángig
von seiner Stellung begiinstigt werden. Man kann hier nicht von,,beweglichen"
(Bauer, Schmitz-Lenders), sondern nur von starren Verbánden sprechen. Engverband 2,5 bis 3,5, Mittel 4 bis 5, \íeitverband 6 bis 8.

)
Kortom ik nam de polders als voorbeeld en legde de bezwaren
van Startsbosbeheer en Heidemaatschappij terzijde. Het eerste
argument vond ik niet aktueel zolang ikzelf de aanplantingen
beheer en een eventueie opvolger zal in ons geval zonder deskundig advies niet handelen.

Het tweede argument verliest bij ons veel van haar betekenis,
doordat de hoeveelheid te zijner tijd wel mee zal vallen gezien

b. Ketrze d.er ciltiuars:
Drie cultivars hadden direkt mijn volle belangstelling, te weten:

l.

nauwkeurig opgescl-rreven en kwamen neer op 10 cent aanschaf
en 15 cent onkosten per stuk (uitval ca.20 Vó, geen pacht, geen
vaste lasten en geen vergoeding voor toezicht in rekening ge-

bracht). Arbeid verricht door ijverige ongeschoolden boven
6) jaar nteÍ reel belaitgsteliing toor hutt. uerk, :uttrloon J 1,25

de oppervlakte van de aanplantingen.

Gelrica (volgens de bestaande proefvelden de snelste groeier).

2. Robusta om zijn zeer mooie regelmatige vorm. 3. I

mijn blijvende opstand op een voorbeeidige wijze (dit is later
steeds de beste l.roek gebleven). De kwekerij was aangelegd op
gescheurd grasland, daarna vootzien van ca. 15 ton compost
en vervolgens gefreesd. De kosten van het gehele jaar zijn

214,

omdat deze cultivar zeer waarschijnlijk nog sneller groeit dan
de Gelrica, doch de oudste boom in ons land is naar ik meen
thans ca. 20 jaar, zodat betreffende de kwaliteit nog weinig
vaststaat. Het vierde ras is min of meer willekeurig Heidemij
geworden. Ik wilde juist vier soorten hebben en niec meer,
omdat mijn plantverband daarmede verband hield. Het was n.l.
niet mijn bedoeling om kleine stukjes van b.v. 1/,: ha afwisselend vol te poten met één cultivar. Deze wijze van menging
heeft n.i. het nadeel dat ik r/a van het areaal bezet kri.ig met
een cultivar die gezien de grondsoort, waterstand, windkracht
enz. eigenlijk niet voor onze terreinen optimaal is. Uiteindelijk
zal immers, althans theoretisch één ras favoriet zijn. Aangezíen
geen enkele prakticus of theoreticus in staat is bedoeide cultivar
aan te geven, wilde ik dit probleem op de volgende wijze
oplossen. Pootafstand 4 x 4 en mengen op de aangegeven wijze
(ieder ander cijíer stelt een bepaalde cultivar voor):

43434
1272I
43434
t2l2r

Dun ik nu op 50 Vo, na ca. 10 jaar, zoals in de polders geik de 2 beste soorten laten staan door
rechthoekig- of diagonaalsgewijze te kappen. In ieder geval

bruikelijk is, dan kan

ik het een groot voordeel, dat ik voor het gehele terrein
ca. 10 jaar lang de vrije keuze heb over 4 cultivars. En in die
tijd is, r,ooral via de bestaande proefvelden, wel zoveel meer
bekend over de verschillende cultivars, dat mijn definitieve
keuze beter gefundeerd is dan thans.
acht

f

vertering.

Dit

alles

in

1960. Resultaat zeer rnooie heesters.

Vooral door de grote afstand. In het tweede jaar, dus 1961
is geen grond vrij gekomen. \Vij hebben toen een tweede
kwekerij aangelegd van ca. 5500 stuks kortstek van eigen
materiaal, dus 2e naboun'. De onkosten waren per stuk ongeveer gelijk aan die van de eerste kwekerij (de nauwkeurige
specificatie is destijds aan het Proefstation doorgegeven).
In het jaar 1962 is ca. 4 ha volgepoot met twee-jarige heesters.
Schoonhouden werd in de loop van het jaar steeds moeilijker.
In 196i is weer 3 ha volgepoot, waarvan t ha op 4 x 8 m,
waar een keer tussendoor is geploegd. Schoonhouden van deze,
voor ons doen, grote oppervlakten viel steeds moeilijker en
ik begon mij ongerust te maken over het steeds toenemende
brandgevaar in het vooriaar. Het z.g.n. ,,Scheeren" waar wii
vroeger zo hartstochtelijk aan deel namen, vooral in ruigten en
aan slootkanten en dan hoe meer rook hoe mooier, is l-rier op
het platteland nog steeds in zwrng.
In 1964: 3 ha volgepoot (4 x 8 m) met onbewortelde heesters
(poten;, lengte ca. 4 meter, en russenbouw van suikerbieten
en gerst. De gerst kan financieel uit, doch de bietenteelt niet
wegens gebrek aan mechanische hulpmiddelen. Vrijwel geen
verschil in groei bij de populieren te konstateten (graanteelt
met zaaimachine zodat een strook van 1 meter vrij bleef voor
de populieren, welke nog enigszins konden worden schoongehouden). Van de gepote 'Gelrica' en'I 214' is vrijwel niets
doodgegaan. Van de 'Robusta' en 'Heidemij' ca. I) 96.
196): l1/z ha volgepoot met 1-jarig goed (3:r/a x 81/z m).
Door de zeer ongunstige waterstand 1/g ha niet volgepoot. Van
de tussenteelt zit slechts 3 ha in de grond (heden 10 mei).
Hiermede is het bebossingsplan vrijwel uitgevoerd; de rest van
de gronden kornt menselijkerwijze de eigenaren van deze generatie niet meer vrij ter beschikking.

c. Leet'tijd uan ltet planlntaïeriaal:

Konkltrsie:

Vooral door de lagere kosten, maar ook doordat de terreinen
uit gescheurd grasland bestaan viel de keuze op éénjarig goed.
Dus overeenkomstig de aanbevelingen en ervaringen in de

1. Met mijn begroting zal ik aardig uitkomen. De meerdere
kosten door verzorging der veru'aarloosde afwatering vielen
weg tegen de opbrenl4st der verkoop van enige poten aan

polders. Schmitz-Lenders denkt hier anders over (zie ,,Mein
Pappeltestament"). Eénjarig pootgoed gebruiken betekende
echter tevens een paar jaar de grond er omheen zwart houden
(en dit bleek later niet mee te vallen). Op walien en in ruigten

agrariërs toen deze ons sukses zagen, nadat zij aanvankeliik dit
gepionier door leken zeer argwanend hadden gadegeslagen.
2. Moest ik weer beginnen, dan l-ret volgende:
a. Pootafstand 4 x 8 m, met tussenbouw van graan en stoppelknollen (sparrenteelt is bij ons niet mogelijk, daarvoor is de
grond te zwaar leemhoudend). Brandgevaar voorgoed onder

materiaal).

de knie.

zou ik later liefst 3-jarige poten gebruiken (winde, hop en
kamperfoelie kunnen daar zeer lastig zijn voor jong plant-

Doordat, zoals reeds eerder is vermeld, de gronden niet terstond vrij kwamen doch het zich integendeel spoedig liet aanzien dat wij enige processen voor de kantonrechters in Almeio,
Enschede en voor het hof te Arnhem te wachten hadden,
maakte ik van de nood een deugd door het plan oP te vatten
zelf materiaal te kweken. Aanvankelijk kwam slechts een kleine
ha vrij. Dit werd direkt vol gePoot met éénjarige gekochte

Robusta's, afstand 4 x 4 m, met daaitussen een 6 à 7 duizend
kortstek, afstand 80 x 80 cm, als kwekerij.
Op deze wijze sloeg ik twee vliegen in één kiap, immers de
kwekerij zou veel aandacht gaan vragen met schoonhouden en
verdere verzorging. Ik verzorgde echter op deze wijze meteen

b. Twee cultivars, Gelrica en

I 2I4 (de laatste vraagt nogal

aandacht voor snoeien door zijn wilde groei). Ze schiet
aanmerkelijk beter op dan Gelrica.

bij mij

c. Materiaal: zelïgekweekte, fors ingesnoeide 3-jarige poten.
En deze zetten met een zware pootstang. Tijdens het ploegen
en maaien zijn dit betere bakens dan het kleine goed. De loonwerkers hebben niet veel respekt voor opgaand hout.

P.S. NTie uit l.ret Zilden komt eens met zijn ervaringen? Daar
staan opstanden om van te watertanden, doch vanuit het Noorden is de afstand te groot om beplantingen in die streek goed
wa'lf te nemen.
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lr. H. A. van der Meiden / Populier vraagt stikstoÍ ! ')
Di recteu

r

SÍich{in

g lndusÍriehout

Hetgeen wij desti.ids onder andere in het Populierenhandboek 2)
over stikstofbemesting van populier hebben geschreven, voldoet
niet geheel en al meer aan de bel.roefte. Vaak worden namelijk

vragen gesteid en opmerkingen gemaakt over de grootte van
de stikstofgift, het tijdstip van de bemesting, e.a. De ervaringen

en de onderzoekresultaten, zowel in binnen- als buitenland,
zowel in de houtteelt als in de fruitteelt, hebben zich uitgebreid
en hebben nieuwe aanwijzingen voor de populierenteler op-

geleverd. Een nieuwe, zij her een beknopte beschouwing van
wat we nu van stikstofbemesting van populier weten, lijkt
daarom wel op zijn plaats.

De verschijnselen van stikstofgebrek.
Vooropgesteld moet worden dat voldoende stikstof naast een
goede watervoorziening een van de belangrijkste voorwaarden
is voor een goede groei van de populier. Heeft deze te weinig
stikstof, dan krijgt hij lichtgroen tot bijna geel blad, dar kiein
blijft. De groei wordt zeer ongunstig beinvloed, waarbij vooral
de dikte-aanwas te lijden heeft.
Wanneer treedt stikstofgebrek op?

Et zijn

veel omstandigheden die stikstofgebrek bij populier in
de hand kunnen w€rken. Meestal is dit niet het gevolg van een
te geringe hoeveelheid stikstof in de grond, zoals bijvoorbeeld
bij nieuwe gronden het geval is, maar van een te geringe opname door de populier. Dit laatste kan o.a. het gevolg zijn van

1)

Foto's v. d. Meiden.

H. Á. van det Meiden e.a. Handboek voor de populierenteelt.
') geheel
herziene druk. Uitgave Ned. Heidemij., Arnhem, 1960.
ie

'Gelrica'; 2 iaar'rta aanleg net 1-jarig plantsoen, Geen

benesting.

een onvoldoend ontwikkeld wortelstelsel, van een sterke concurrentie van onkruid, van een te droge grond of van een combinatie van deze oorzaken. Vooral als de wortelonrwikkeiing
van populier te wensen overlaat, kan men een te geringe stikstofopname constateren. Dit verklarrt waarom juist jonge populieren, ook op stikstofrijke gronden, in de eerste jaren na de
aanplant vaak stikstofgebrek hebben en dus slecht groeien.
Dit verklaart ook waarom dit stikstofgebrek bij jonge planten
sterker optreedt en langer duurt, naarmate de bodemomstandigheden minder gunstig zijn voor een goede en snelle beworteling. Voorts verklaart het ten dele waarom onkruidgroei stikstofgebrek in de hand werkt: Onkruiden, vooral grassen, nemen
niet alleen zelf veel stikstof weg, maar beperken tevens de
ontwikkeling van de populierewortels in de bovensre bodemiagen, die het rijkst aan stikstof zijn.

Bestrijtling en voorkoming van stikstofgebrek.

t.

El:,

Hebben we te maken met gronden die arm aan stikstof zijn,
zoais bijvoorbeeld de IJsselmeergronden, dan zal zonder bepaalde maatregelen langdurig stikstofgebrek optreden. Men kan
echter niet voortdurend met meststoffen werken, hoewel dit
eigenlijk nodig zou zijn omdat stikstof, juist waar geen humus
aanwezig is, snel in de grond naar beneden wordt gespoeld en
dan voor de planten nutteloos is geworden. In de IJsselmeerpolders wordt daarom algemeen de menging van populier met
els toegepast, in die zin dat de els als onderbeplanting wordt
gebruikt en eenmaal of meermalen wordt afgezet. Els bindt
stikstof uit de lucl.rt en deze komt uiteindelijk in de grond
bescilikbaar, via afgevalien blad en via afstervende wortels.

Áls uorige foto; tueenul 100 grdnt. Èalkantnonsalpeter per plant.
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Daarnaast onderdrukt els het onkruid, waardoor de concurrentie
wordt beperkt.
Elzen russen populieren vormen een dure cultuur, en het is dan
ook zeer de vraag of het op stikstofrijke gronden economisch
verantwoord is een dergelijke menging toe te passen, en of men
hier niet aan andere methoden tot verbetering van de stikstofvoorziening de voorkeur moet geven. Dit temeer omdat stikstofgebrek daar bijna steeds een verschijnsel is dat in jonge
beplantingen optreedt en na een aantal jaren verdwijnt.

t

2. Scltoonhoutlen lam de grontl;
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en,

Zoals ík al eerder opmerkte, is in vele gevallen onkruidgroei
de oorzaak van stikstofgebrek, vooral in jonge cultures waar de
populier zijn wortels nog moet ontwikkelen. Men ziet dan ook
steeds een prompt verdwijnen van stikstofgebrek en een grote
verbetering in de groei, als men de grond regelmatig ,,ztuar/'
houdt. Dit is een methode die in Zuid-Europa veel wordt toegepast; een belangrijk vraagsruk daarbij is of de gemaakte
kosten opwegen tegen de verkregen hogere houtproduktie. \(/ie
echter de uitstekende groei en het gezonde uiterlijk van populieren onder dergelijke omstandigheden heeft gezien, en daartegenover stelt het vaak armetierige uiterlijk van populieren
die op verwilderde grond staan, zal toch overtuigd zijn van de
perspectieven die een goede bodembehandeling voor de poPulierenteelt biedt (zie ,,Interessante Beplantingen" in ,,Populier"
van nov. L964), en van de noodzaak van meer onderzoek naar
de Íinanciële konsekwenties hiervan. In zuidelijker landen
trachr men de kosten, verbonden aan het onkruidvrij houden
van de grond, op te vangen door het telen van landbouwgewassen tussen de rijen populier. Hierbij bestaat een voorkeur
voor mais en topinamboer. Omdat echter ook in Zuid-Frankrijk
en Italië de ,,kleine" landbouw minder gunstige perspectieven
gaat bieden, raakt geleidelijk deze tussenteelt op de achtergrond
eft g aÍ. men over op het tussenzaaien van groenbemesters, Ook
bij ons zouden deze, en dan met name de blauwe lupine als
overblijvend gewas, grotere aandacht als bodembedekker in
populierenbeplantingen verdienen. Men zou de grond gedurende één jaar onkruidvrij kunnen houden om de populier direct
een goede wortelonrwikkeling te geven, en daarna lupine inzaaien, gedurende één jaar gecombineerd met een stikstofbemesting. Verder onderzoek in deze richting zov zeef gewenst
zijn, temeer omdat bij de toenemende rentelasten, die ook bij
de exploitatie van populierenbeplantingen een rol gaan spelen,
elke mogeiijkheid tot versnelling van de groei en dus verkorting van de omloop moet worden aangegrepen.
\Vij willen nog even terugkomen op het schoonhouden van de
grond zonder tussenteelt. Een goede invloed op de populier zal
ook uitgaan van het schoonhouden van een deel van de grond,
b.v. van smalle stroken langs de populierenrijen of kleine
oppervlakten om elke populier (de plancspiegel). In het laatste
geval heeft zelfs een ,,zwarte" oppervlakte van 1 m2 onder de
meeste omstandigheden een duidelijk gunstig effect. Men kan

dit onkruidvrij houden zowel mechanisch als chemisch tot stand
brengen (zie het artikel van Ir. Tromp in ,,Populier" van febr.
1964). Een combinatie met stikstofbemesting is dan wel gewenst.

j.

Bemesting,

In vele gevallen, b.v. langs wegen en kavelgrenzen of in sterk
begreppelde terreinen is van schoonhouden van de grond of
van tussenteelt van landbouwgewassen geen sprake. Vel kan
men hier de plantspiegels schoonhouden, maar ook hiervoor
zijn niet altijd mogelijkheden aanwezig. Blijft over de bemesting met stikstof.

\

\

De inaloed. aan het ztuarthouden aan de gron:l!

a. De meststof.
Er zijn verscheidene stikstofmeststoffen in de handel, waarbij
onderscheid is te maken tussen ammonium-, nitraat- en ammoniumnitraatmeststoffen. De eerstgenoemde moeten in de
populierenteelt niet worden gebruikq omdat populier nitraatstikstof prefereert. Volgens Duitse onderzoekingen van Evers
is het zelfs zo dat de slechte groei van populieren op zure
gronden grotendeels het gevolg is van het feit dat daar de
stikstof in ammoniumvorm aanwezig is. Of ammoniumverbindingen op gronden met een zeer hoge pH mogelijkheden of
zelfs voordelen bieden, zal moeten worden onderzocht. Als regel
moet echter met nitraat of ammoniumnitraat worden bemest.
Zelf gebruikten wij steeds en met goed resultaat kalkammonsalpeter. Het gebruik van fosfaatammonsalpeter, dat duurder is,
heeft geen zin; waar fosfaatbemesting nodig is, kan men deze
beter apart toedienen.

b. Tijdsrip van toediening.

In het

algemeen gesteld moet de meststof op een zodanig tijdstip worden gegeven, dat hij op het goede moment de wortels
bereikt. S7e kunnen enkele extreme voorbeelden aanhalen hoe
het niet moet: Op lichte, zandige gronden heeft een bemesting
in februari weinig zin omdat de stikstof door de grond zal ziyn
weggespoeld vóór hij door de wortels in het voorjaar en de
zomer kan worden opgenomen. Omgekeerd is een bemesting
v^n zvlare kleigrond in mei of juni ongewenst, omdat de stikstof dan de wortels te laat bereikt. Ir. Delver (,,Fruitteelt"
10 nov. 1962) constateerde dat bij bemesting van klei na begin
maart de stikstof niet diepet dan 20 cm in de grond dringt!
De weersomstandigheden spelen een belangrijke rol: Bemesr
men in of ner vóór.een droogteperiode, dan zal de meststof
niet of slechts zeer oppervlakkig in de grond doordringen,
waardoor de in de bovenste bodemlaag wortelende onkruiden
er meer van zullen profiteren dan de populieren. Het effect
is dan het omgekeerde van wat men beoogt, doordat niet de
populier, maar juist het concurrerende onkruid zich sterker
ontwikkelt! Ook is de diepte van beworteling belangrijk: Op

ondiep bewortelde gronden of in ner aangelegde beplantingen
kan de bemesting later plaats hebben. In het algemeen kan men
zeggen dat een stikstofbemesting moet worden gegeven tussen
1'anuari en mei, en wel later naarmate de grond lichter is. Om
de gedachten te bepalen zou men kunnen stellen dat zware

6

kleigronden

in januari-februari, lichtere leemgronden in maart
tot half april en zandgronden van half april tot eind mei

stofbemesting -van ,,zwaÍt" gehouden grond heeft geen zin.

bemest moeten worden. Het effect zal sneller oprreden naarmate de periode ná de bemesting meer neerslag geeft. Gewaarschuwd moet worden tegen her strooien van stikstof bij het
begin van dooi; volgens onderzoekingen van Ir. Delver (,,De

Uit

Fruitteelt" 25 januai 1964) veden dan grote verliezen aan
stikstof op, vooral als de grond diep bevroren is en er veel
smeltwater door ontdooiende sneeuw is.

c. Plaats van bemesting.
In populierenbeplantingen heeft

een stikstofbemesting over de
hele oppervlakte geen zin, tenzlj het een om bijzondere redenen

gegeven bemesting in oudere beplantingen betreft; over dit
laatste geval weiden we nu niet verder uit. Men kan volstaan
met de meststof àm de jonge bomen uit te strooien, waarbij
er vooral op moet worden gelet dat de srikstofmeststof niet op
een hoopje bij de jonge stam komr te liggen, met het geva r
dat dan verbrandings- of vergiftigingsverschijnselen optreden.
De meststof moer dus om de bomen, b.v. over een oppervlakte
van ca. 1 m2, worden verspreid.

d. Hoeveelheid meststof.
In het populierenhandboek noemden wij giften van 50 à 100
gram meststof per boom. Gezien recenre ervaringen in de fruitteelt en in de populierenteelt in het buitenland zijn wij geneigd
in dit advies enige wijzigingen te brengen.
Voor l-jarig plantsoen kan, in het eerste jaar van de beplanting, inderdaad worden volstaan met 100 gram per boom. Bij
gebruik van zwaardere planren moet 200 à 250 gram worden
aanbevolen. Bij bemesting in het tweede en derde jaar na
aanleg kan 200 tot 300 gram per boom worden gegeven. Veel
hangt daarbij af van de dichtheid en de samenstelling van de
onkruidvegetatie en van de aard van de grond. Hoe zwaarder
de grond, hoe dichter de onkruidvegerarie en hoe meer grassen
daarin, des te meer stikstof moer worden toegediend. Een stik-
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e. Duur van de bemesting.
hetgeen in het begin van dit artikel is opgemerkt over de
vraag,,wanneer treedt stikstofgebrek op", zal duidelijk zijn dar
vooral in de eerste jaren, als de populier nog niet een goed
ontwikkeld wortelstelsel heeft, een jaarlijkse stikstofbemesting
noodzakelijk is. Heeft het wortelstelsel zich voldoende ontwikkeld dan treedt zelden nog stikstofgebrek op en heeft derhalve
stikstofbemesting geen zin meer. Het zal daarom van het geval
afhangen hoelang men na de aanleg met stikstofbemesting
moet doorgaan. Op de meeste populierengronden zal dit niet
langer dan 2 à 3 jaar ztjn. De ervaring heeft geleerd dar stikstofbemesting het langst nodig blijft op dichte zandgronden
en het kortst op diep bewerkte rijke gronden, vooropgesteld
dat men niet te maken heeft met een geheel schoongehouden
grond, daar deze immers geen stikstofbemesting vraagr. Beplantingen met els vragen alleen in het eerste jaar een stikstofbemesting; daarna is deze bij een goede groei van de els niet
meer nodig.

Heeft grondonderzoek zin?
Chemisch onderzoek van een grondmonster heeft altijd zin, n.l.

voor de bepaling van pH en fosfaattoestand, welke beide van
fundamentele betekenis zijn voor de vnag of de grond wel of
niet geschikt is voor populier. Voor de populierenteler geefr
het echter géén informatie over de vraag oÍ wel of niet met

stiksof moet worden

bemesr.

Conclusie : stikstofbemesting als teeltmaatregel.
Men dient er van uit te ga.an dat stikstofbemesring van populier
in de eerste jaren na de aanleg van de beplanting een nood-

zakelijke, niet dure en lonende cultuurmaatregel is,

in

alle

gevallen waar niet door bepaalde teeltmethoden (schoonhouden

van de grond, gebruik van een bodembedekker) de stikstofverzorging van de populier gewaarborgd

is.

De Cricketbat-wilg')

Hoold Aídeling Planlsoen en Boomzaden, Koninklijke Nederlandscfie Heidemaa{schappij

Bij mijn

bezoek aan Engeland

in het voorjaar van

1951 ter

gelegenheid van het Internationale Populieren congres heb ik
naast diverse populierenbeplantingen ook enige aanplanten
gezien van de cricketbatwilg. Tevens bezochten wij een onderneming waar cricketbats werden gemaakt. De teelt van cricketbaffiilgen vond ik interessanr en in het voorjaar van 7952 heb

ik

Salix alba'Coer*lea', geplant in 1952.

1)
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dan ook een klein aantal bomen (7 stuks) geplant op mijn
terrein te Rozendaal (Gld.), zonder re weren hoe ik het hout te
zijner tijd naar Engeland zou kunnen verhandelen. De wilgen
groeiden voorspoedig en werden op de juiste wijze onderhouden. De bomen staan langs een stromende beek. Onderlinge
afstand 7 meter. Momenteel, dus op een leeftijd van 13 jaar
hebben de takvrije, 3 meter lange stammen de volgende omtrekmaten op het midden I30 - 7i6 - I35 - I25 - I38 - I03
en 106 centimeter. Van de rwee laatste bomen is er één enige
jaren geleden losgewaaid (wortelrot) terwijl de andere boom
door brand is beschadigd.
In het augustusnuÍuner 1964 van dit blad las ik een advertentie
waarin te koop werden gevraagd ongeknotte wilgen van Salix
alba 'Coerule^' van 14 jaar oud. Bij nadere informatie vernam ik dat dit hout geschikr moesr zijn voor de fabrikage van
cricketbats. Een Engelse Cricketbatonderneming wil, bij gebrek
aan voldoende hour, wilgenhout uit Nederland importeren.
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één stam moeten tenminste 3 doch mogelijk 4 batlengten kunnen komen.

Vanaf de teelt van het plantmateriaal wordt hiermede reeds
rekening gehouden. Als plantmateriaal kan worden gebruikt
onbewortelde poten of bewortelde bomen. Poten die op een
,,stoof" zijn gegroeid hebben dikwijls het nadeel dat z|j nogal
krom zijn. Ook is een poot gevoeliger voor de droogte. De
voorkeur verdient dan ook de speciaal gekweekte bewortelde
boom die van kortstek of langstek kan worden opgekweekt.
Bij deze opkweek wordt de boom zo snel mogelijk naar een
takvrije lengte gebracht van 2,50 meter - 3 meter.

Gedurende de groeiperiode worden de bomen regelmatig gecontroleerd op uitlopende ogen op het takvrije gedeelte. Door
met de hand langs de stam te strijken kunnen deze uitgelopen
ogen worden verwijderd. N7anneer dit snoei-onderhoud regelmatig gedurende de groeiperiode wordt toegepast tot dat de
boom kaprijp is, zal men kwaswrijhout kunnen oogsten.
In de kroon behoeft niet te worden gesnoeid. Hoe groter de
kroon is, des te sneller zal de groei zijn.
Op een leeftijd van -f 15 jaar kunnen vlot gegroeide cricketbatwilgen kaprijp zijn. De omtrek op het midden van de takvrije
stam (3 m) zal dan + I35 cm kunnen bedragen. Inhoud aan
,,bathout" per boom + 0,45 m3.
Voor bomen van goede kwaliteit betaalt de Cricketbat-industrie
í 7r,- - f 100,- per stuk, of + I 150,- - f 250,- per mB
op stam. Het vellen, afkorten en kloven wordt door Engelse
vakmensen verricht.
Genoemde prijzen gelden zelfs voor kleine oartijen bomen die
als stukgoed naar Engeland moeten worden verzonden. Zoud,en

Cricketbats.

Hout voor cricketbats moet aan de volgende eisen voldoen. Het
moet zacht zijn en licht in gewicht, blank (wit) van kleur rechtdradig - kwaswrij en gemakkelijk te kloven. Verder moet
het veerkrachtig zijn en harde klappen kunnen oPvangen, zonder te versplinteren. Aan deze eisen kan snel gegroeid, goed
geteeld wilgenhout voldoen. In Engeland worden vrijwel uitsluitend ,,bats" gemaakt van hout van de cricketbatwilg, waar-

onder men v€tstaat Salix alba 'Coerulea' (Salix alba 'Calva').
Op goede voedzame - vochthoudende, doorlatende grond met
een ontwatering van 60-80 cm kan een snelle groei worden

verwacht. Dit kan kleigrond of zandgrond zijn, veengrond is
over het algemeen minder geschikt.
Op kaden langs beken en andere watedopen met stromend,
zuurstofrijk water gedijen wilgen goed. De wilg is een lichthoutsoort en verlangt dan ook een grote ruimte om tot eeo
maximale kroononrwikkeling te kunnen komen.
Voor aanplant in een enkele rij is een plantafstand van 8-9
meter aao te bevelen. In bosverband zal de onderlinge afstand
I2-I3 meter moeten bedragen. Gezien de bijzondere eisen die
gesteld worden ten aanzien van de kwaliteit van het hout
(kwastvrij) is de teelt van dit wilgenhout afwijkend van andere
houtsoorten.

Doel is het kweken van een takvrije stam van 2,50 meter 3 meter lengte. De batlengte bedraagt namelijk 70 cm en uit

Salix alba'Coentlea', takurije stammen ttan 3 m.
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wij

cricketbathout per scheepsvracht kunnen aanbieden dan
worden de prijzen nog interessanter.
Salix alba 'Coerulea' is in ons land weinig aangeplant. De gevoeligheid voor verschillende ziekten is hiervan mogelijk de
oorzaak.

De meest gevreesde ziekte is wel de ,,watermerk ziekte". Deze
ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie (Bacterium Salicis
Day). in mei of juni worden de bladeren van één of meerdere
takken bruin en soms sterft de kroon geheel af. Het hout van
zieke bomen is waardeloos. Aangetaste bomen moeten direct
worden geveld en verbrand om verdere besmetting te voorkomen.

In

Engeland, met name

A. van Breen
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in

Essex, Suffolk, Hertfordshire en

Middlesex, zijn zelfs verordeningen van kracht die het vernietigen van zieke bomen verplicht stellen.
Hoe gunstiger groeiomstandigheden, des te minder kans is er
dat bomen ziek worden. Plant dus geen wilgen op minder
goede grond met een slechte ontwatering.
In ons Iand zijn na de oodog een aanzienlijk aantal wilgen
geplant. Het meest wel Salix alba 'Liempde'. Of dit hout geschikt is voor de Íabrikage van cricketbats is niet bekend. Dit
zal worden onderzocht. Mocht de uitslag gunstig zijn, dan
konden nog tal van beplantingen door speciale snoei geschikt
worden gemaakt voor ,,bat"hout.
De prijzen voor Cricketbathout zijn zeer aantrekkelijk, maar er
zijn ook risico's.

Populieren in het landschap

Als lezer van het tijdschrift ,,Populier" zijn de zakelijke kanten
van populierenaanplantingen U zeker beter bekend dan aan mij.
Steeds weer word ik echter getroffen door de landschapsverÍraaiende, toeristisch aantrekkelijke en vaak romantische indrukken, die populierenbossen oproePen en waarvan

ik met de

hierbij geplaatste foto van een uit 1937 stammende 'Marilandica'-beplanting een kleine indruk tracht weer te geven.
Zwervend per fiets of te voet door het mooie Brabantse land
- ik ben Brabander en zeer chauvinistisch op dit gebied - zult
U vele van deze Íustige, aantrekkelijke plaatsen kunnen vinden,
o.a. in de streek tussen Best - Oirschot en Liempde, in de omgeving van Sint Oedenrode, Schijndel, Veghel en niet te vergeten Valkenswaard.
Prachtig is het op een zonnige dag enkele uurtjes vrij te maken
en dergelijke plekjes op te zoeken om geheel tot rust te komen,
de schoonheid van kleuten in het door het gebladerte getemperde licht op U te laten inwerken en vaak verrassende momenten te beleven als konijntjes spelenderwijs in uw gezichtsveld
ronddartelen, fazantenpaartjes elkaar het hof maken ofwèl de
aanwezige flora een prachtig palet van tinten laat zien.
Geniet U zo van deze mooie indrukken, die U onontkoombaar
in populierenaanplantingen vindt, dan valt het mraar te bedenken, dat deze siedijke bomen straks geveld en tot prozaische
artikelen als geriefhout, klompen, lucifers enz. enz. of onherkenbare produkten als hardboard of cellulose ten dienste van
de mensheid hun einde zullen vinden.
Maar spoedig volgt een nieuwe aanplant en met het verstrijken
der. jaren ontstaan dan gelukkig weer de vele, zo aantrekkelijke

plekken.

W. Keijzer

/ AÍzet yan Populierenhout

Houthandelaar

Het artikel van de hand van de Heer Adema in het eerste
nummer van dit tijdschrift (meí l)64) getiteld ,,Factoren die
de prijs van het Populierenhout kunnen beïnvloeden", bevat
drie elementen welke mij in hun onderling verband gezien,
aanleiding geven wat dieper in te gaan op de functie van de
houthandelaar en op de mogelijkheden om via de handel een

optimaal gebruik van het beschikbare hout te verkrijgen. Dit
dient de belangen zowel van de verkopende hourptoducenten
als van de houwerwerkende industrie.

in zljn artikel dat de verschillende populierenhout-verwerkende industrieën ieder eigen eisen stellen

Ádema constateert
aan het

te verwerken hout: ,,Zuivere

zv.tate onderstammen,

zuivere dunnere bomen, middenstukken etc." Vervolgens merkt
deze industrieën ter wille van de rentabiliteit van
haar grote investeringen, verzekerd dienen te zijn van een zeker

hij op dat

jaarlijks kwantum hout. Tenslotte concludeert hij dat de producenten of via de handel of in het verband van een coóperatie
hun hout zullen moetefi g an afzexen in assortimenten en
kwaliteitsklassen, met de mogelijkheid via de coóperatie tot
een juistere en betere prijsnotering te komen. De laatste opmerking doet veronderstellen dat de schrijver van genoemd

artikel niet ten volle tevreden is over de wijze, waaroP

de

houthandel in het verleden en thans haar functie heeft vervuld
en nog vervult. Dit is niet onverklaarbaar, wanneer men vol-
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Iedig op de hoogte is van de bestaande praktijken van combinatievorming bij inschrijvingen. Deze staan een reële prijsvorming in de weg. Bovendien is er, bij gebreke van een goede
normen-stellende vakorganisatie, in de handel veel kaf onder
het koren, welke ook de naam van de bonafide handel schade
doet en welke er al te zeer op uit is om zowel ten opzichte
van de producent als van de afnemer de gewiekste handelaar

te zijn.

Dit kan natuurlijk incidenteel ror zondedinge transacries leiden,
die echter de continuiteit in de handel en de goede naam hiervan afbreuk doen, omdat tenslotte èn de producent èn de afnemer deze handel snel doorziet en de rug toekeert, afgezren
van de incidentele verkopen en kopen van kleinere partiien,
die overigens op de markt van weinig betekenis zijn.
Hieraan moet terstond worden toegevoegd dat de activireiren
van de verwerkende industrie op de markt, waarbij zij rechtstreeks in concurrentie treedt met de handel, aan deze handel
vaak mogelijkheden van een goede vervulling van haar functies
ontneemt. I7anneer het mogelijk zou zijt de omstandigheden
te scheppeo, waardoor de bonafide handel de mogelijkheid
heeft in volle vrijheid zich op de markt te ontplooien, in openheid zowel tegenover de producent als tegenover de afnemer,
dan zal dit niet alleen de bonafide handel ten goede komen,
doch ook de producent en de afnemer ror voordeel zijn. De
producent vooral door deskundige afwikkeling van de afgesloten transacties en de afnemers vooral in prijs, kwaliteit en
continuiteit van de aanvoer.
De handel, welke voor producent en afnemer acceprabel is
moet onder de huidige omstandigheden aan vele uiteenlopende
eisen voldoen. Zij zaI op de hoogte moeren zijr. van de veelsoortige eisen, welke de verschillende populierenhout-verwer-

kende industrieën stellen en van de kwaliteiten welke men
verlangt. Dit behelst dan niet alleen hetgeen hiervoor uit het
artikel van de Heer Adema is aangehaald, maar bijv. ook de
gestelde maximum- en minimum-doorsnede op borsthoogte, de
minimum-doorsnede van de top e.d. Daarnaast dient zij de orde
van grootte te kennen van de orijs welke deze industrieën
bereid zijn voor de verschillende kwaliteiten te betalen en aan
welke hoeveelheden van iedere kwaliteit jaadijks behoefte bestaat. Vervolgens moet hij de actuele houtprijzen kennen en
dit niet alleen in Nededand doch bij de voortgaande economische integratie en verdere liberalisering van de internationale
handel in geheel \7est-Europa. Vervolgens dient hij deskundig
te zijn ter zake van de exploitatie van de gedane aankopen en
het transport daarvan. Deze deskundigheid vereist de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en materiaal. Deskundigheid ter zake van de beoaling van kwalireit en hoeveelheid van

de aan te kopen houtpercelen is tenslotte een even noodzakelijke of vanzelfsprekende voorwaarde, waaraan moer worden
voldaan.

De stelling, dat een aldus geëquipeerde handel slechcs rendabel
kan zijn bij een bepaalde orde van grootre van haar jaaromzet,
zaI geen tegenwerping ontmoeren. De levensvatbaarheid ervan
zal afhankehjk zijn van de mate waarin de aÍnemers mer deze
handel doorlopende relaties willen onderhouden, zodat een
zekere continuiteit in afzet tegen de geldende prijzen ver-

Een zodanige, door de afnemers geruggesreunde, deskundige
en bonafide handel zal geen wantrouwen bij de producenren
behoeven te ondervinden en aldus in staat zijn tot voldoende
aankopen overeenkomstig de geldende prijzen en de behoefte
van de afnemende industrie.
De conclusie uit het voorgaande ligt voor de hand. Laten de
belangrijke populierenhout-verwerkende industrieën - mer ieder
hun eigen eisen betreffende soort en kwaliteit - gezamenlijk
hun hout-aankopen opdra,gen aan een combinatie van bonafide
handelaren, die daardoor van voldoende continuiteit in afzet
verzekerd is om tot grote aankopen in staar te zijn en dete
veranrwoord kan exploiteren mer vakbekwaam personeel en

De combinatie die aldus de markt betreedt, zal geen behoefte hebben aan slinkse methoden en
praktijken doch een open houding regenover producenten eri
afnemer kunnen innemen. Ik versta hieronder dat enerzijds de
combinatie geen geheimen behoeft te hebben tegenover de afnemers. Voor de aankoop kan b.v. gezamenlijke opmering
plaats vinden, evenals de kwaliteitsbeoordelingen waarbij de
verschillende bij de combinatie beuokken industrieën kunnen
bepalen welke kwaliteiten en hoeveelheden zlj van deze mogeaangepast materiaal.

lijke aankoop willen

Het is mijn overtuiging dat aldus de verkoopprijs voor

De handel kan immers verantwoord deze pijzen voldoen,
wetende welke industrieën deze kwaliteiren beËoeven en willen
afnemen.

De handel zal bij verkoop aan de industrie nauwelijks rekening
behoeven te houden met risico-premies voor onvoldoende tijdig-e
verkoop enz. Tevens zullen de uansponkosren, die deze.verkoopprijs beïnvloeden, la_qer worden omdat het voor de handel
verantwoord wordt doodoDende contracren mer ges-pecialiseerde
transportonderoemers aan te g^an en een optimaal gebruik van
het transporrmateiaal mogelijk wordt. Dubbel transport van
gehele of gedeelten van parrijen is uitgesloten.
Een verantwoorde prijsvorming vindt aldus olaats, waarvan alle
partijen profijt hebben. De industrie mag aldus ook verwachren,
dat inderdaad een meer continue aanooér van de nodi_ge kwaliteiten en hoeveelheden zal plaats vinden.
Een belangrijk winstpunt in deze gedachte is revens voor de
industrie, dat de industriële ondernemer, wetende dat de aan-

voer van de grondsrof verzekerd is, zich aanzienlijk kan beperken in zijn inkoop-activiteiten en dus meer aandacht kan
geven aan het productie-proces zeIÍ en aan de interne organisatie van zijn bedrijf. Het komt nu al te veel voor dat, vóoral

in middelgrote en kleinere industrieën, de directeur een belanggedeelte van zijn

tijd

besteedt aan de hout-inkoop en wát
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de

producent en de kooporijs voor de industrie interessant kan
zijn. Immers: de producent onwangr voor alle in de transactie
betrokken kwaliteiten de voor iedere kwaliteit geldende prijs.

rijk

zekerd is.

afnemen.

Ánderzijds kan de combinatie van handelaren het zich veroorloven met de producent in alle openheid over de orijs te onderhandelen op 6asis van de kwaliàiten en hoeveeÀeá.r, .r *"t
de wetenschaD van de geldende marktprijzen. Een discussie
over een raxarie door een deskundige derde, bijv. het Staatsbosbeheer, za| daarbtj zowel voor de handel als voor de producent van waarde kunnen zijn om ror een voor beide puriil"rt
bevredigende rransacrie te komen.

i0
daar omheen plaats vindt, hetgeen onvoorwaardelijk verwaarIozitg van andere ondernemersfuncties tot gevolg heeft. Dat
daarbij soms aantrekkelijke winstgevende aankopen plaats vinden valt niet te ontkennen, doch de praktijk leert ook dat meerdere van deze ondernemingen uiteindelijk de tol moeten betalen
van de te frequente en langdurige afwezigheid uit het bedrijf
van de verantwoordelijke leiding. De aantrekkelijkheid van
deze constructie is voor de producent naast de reeds genoemde
verantwoorde prijsvorming, vooral de deskundige exploitatie
van de aankopen. Het is immers van groot belang voor deze
producenten, dat deze exploitatie plaats vindt met een mini-

mrun aan beschadiging van de resterende houtopstand en

de

andere eigendommen; dat snelle afvoer plaats vindt en tenslotte
dat de financiële afwikkeling van de transactie overeenkomstig
de afspraken plaats vindt.
De beschreven combinatie van handelaren beweegt zich op
zodanig niveau, dat zij voor e.e.a. kan instaan. Wanneer ik

J. Noest
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tenslocte een nuttig effect van deze combinatie voor de handel
noem, dan wil ik volstaan met de sanerende werking welke
hiervan op de handel uitgaat.

Ik ben mij er van bewust, dat ik hiervoor slechts een aantal
globale gedachten heb weergegeven betreffende de mogeliikheden van een betere en meer blijvende samenwerking tussen
de populierenhout-verwerkende industrieën en de bonafide handel. Het is echter vooralsnog steeds mijn bedoeling geweest
belangstelling hiervoor te wekken. Gaarne hoop ik hierin enigermate te zijn geslaagd.
Het lijkt mij, dat dit onderwerp van zodanig belang is voor de
betreffende industrieën, proCucenten en handel, dat een apparaat dat de belangen van deze groeperingen behartigt - de
Nationale Populierencommissie - bij gebleken voldoende belangsteliing een nadere uitwerking hiervan ter hand neemt.

De populier in de Brabantse Biesbosch

Renímees(er Brabantse Landschap

Ogenschijnlijk is het gebied van de Brabantse Biesbosch zeer
aÍm aan populieren. Als men in dit 10.000 ha grote gebied
van jonge rivierklei rondvaart valt het op, dat de populierenopstanden zich beperken tot hoog gelegen plaatsen, zoals keet-

heuvels en erven, waar zij dienst doen als windscherm. Hier
en daar treft men nog een enkele populier aan die een functie
vervult als reeboom, dat wil zeggefi als markering van een
hoekpunt van bezitsscheidingen daar waar toevalligerwijze zo'Ír
punt samenvalt met voldoende terreinhoogte. Meestal werd de
wilg (Salix alba) als reeboom gebruikt. De reeboom werd geexploiteerd als ho_ge knoot. In deze vorm, zelden als opgaande
boom kan men de pooulier in de Biesbosch aantreffen, veelal
zeer oude exemDlaren. In deze zoetwater-getijden-delta zijn de
buitendijkse gronden nog niet tot voldoende hoogte opgeslibd
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Foto's

Nol van Asseldonk.

en tot rijpheid gekomen om houtgewassen als Fopulier, els, eik
en es een levensmilieu te bieden. Men treft deze houtsoorten
dan ook alleen aan binnen door bekading tegen eb en vloed
beschermde polders en op kunstmatige hoogten. De in de
Biesbosch aanwezige houtgewassen bestaan dan ook nagenoeg

uit hakgrienden, in totaal bijna T.200 ha, de niet
meer geëxploiteerde en verwaarloosde grienden daarbij inbegrepen. Bijna al deze grienden zijr. in de 18e en 19e eeuw
uitsluitend

aangelegd op voldoende hoog oogeslibde buitendijkse gronden,
die alvorens beplant te worden, door een kade werden omgeven
en begreoDeld. Het niveau van een te bekaden oppervlakte was
natuurlijk niet overal precies gelijk, evenmin als de samenstelling van de grond. Daar waar zich een stroomrug bevond
was het niveau hoger en de grond zandiger en daardoor minder
geschikt voor de teelt van griendhout. Veelal werden hier populieren gestoken, die op dezelfde wijze werden geëxploiteerd
als het wilgen-griendhout. Evenals de wilgen werden de populierenstobben indien ze afgestorven waren vervangen met ter
plaatse gewonnen stek.
Vanaf de boot op een rondvaart ziet men deze populieren niet,
men vindt ze pas op een voettocht door de grienden.
De populier in de Biesbosch is er nier gebracht uit het oogpunt
van houtproduktie naar de eisen zoals we die nu stellen. Het
zijn nog de oorspronkelijke variëteiten uit een tijd waarin men
de Pop. nigra, de boom uit het vloedbos het gemakkelijkst in
handen kreeg. Zíj is hier nu nog het meest op haar plaats en
is er dan ook beslist geen zeldzaamheid.
In de Brabantse Biesbosch heeft de klok op het gebied van
populierenteelt stil gestaan. Het klinkt misschien wat cru, maar
we kunnen constateren dat dit gehele gebied nog maagdelijk
is, nog ,,schoon" is gebleven van soortechte populieren, van
populieren onder N.A.K.-plombe. Dit kan zijn waarde hebben.
Overal in Nederland zrjn de oorsDronkelijke variëteiten van
de populier verdrongen en uitgestorven door de invoering van
de N.A.K.-plombe. I7e zijn bereid een bij uitzondering nog
levend exemplaar van formaat van de Pop. nigra op een monumentenlijst te plaatsen. In de Biesbosch zijn nog tientallen Pop.
nigra als opgaande boom te vinden en honderdtallen als knoot,
alsmede duizenden als knoten voortlevende eerste kruisingen

van Pop. nigra met cultuurpeppels. Te bepalen of hier waarde-

volle elementen aanwezig zijn voor wetenschap of als monuFoïo 1. Boomgroep Pop. nigra bij de uoormalige zalmairerij ,,Noord'
er Z*id.ttal" aan de Nie*ue Menaede nabij Kop uan het Land.

ment laat ik gaarne over aan wetenschappelijke onderzoekers.
S7illen zij wel overwegen dat voor een inventarisatie nog 5 jaar
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2. Detail aan 1

beschikbaar is. Verwacht wordt dat in 1970 het Haringvliet
dichr gaat. Dat betekent het einde van de getijdenbeweging en
daarmee het einde van het voortbestaan van de meeste buitendijkse hakgrienden in de Biesbosch.
Een van de meest waardevolle boomgtoepen in de Brabantse
Biesbosch is wel de boomgroep van Pop. nigra bij de voormalige zalmvisserij ,,Noord en Zuidwal" gelegen aan de Nieuwe
Merwede nabij Kop van het Land. Dit is een waar monument.
Het zijn sterk vertakte exemplaren van hoge ouderdom met
een omtrek op borsthoogte van meer dan twee meter. In 1934
eindigde het bestaan van deze zalmvisserij bij gebrek aan
vangst. Reeds toen bleek de zalmvisserij van dit laatste bedrijf

van een voormalige eendenkooi in de Duil onder de gemeente
Almkerk en enkele ha kleigrond onder Giessen nabij het Fort.
Op deze gronden heeft hij sinds 1945 aanzienlijke aanplantingen van populieren in bosverband uitgevoerd, plantverband
5 x 5 m, in totaal circa 20 ha. Ook liet hij een aanzienlijk
aantal populieren planten op de kaden en keetheuvels in de
Deeneplaat. Als plantmateriaal gebruikte hij bij de aanleg ,,lang
stek", .poten die gehakt werden van de op de Deeneplaat aanwezige populierenknoten in de grienden. Zijn arbeiders kregen
de opdracht geen ,,zwarte populieren", P. nigra, voor stek te
gebruiken. Niet ten onrechte zag hij daar nier veel in. Overwegend hebben zij zich wel aan die opdracht gehouden. De
onbewortelde poten werden in onbewerkte grond gestoken.
De bossen vertonen een bevredigende groei. De weinige Pop.
nigra die er oer abuis in verzeild raakten, gingen ten onder
of kwamen nauwelijks tot wasdom door overschaduwing van
de sneller groeiende kruisingen. Nu blijkt het aantal kankergevoelige exemolaren groot te zijn. Een vijftal tyoen zijn duidelijk te onderscheiden, waaronder Pop. nigra, 'Brabantica' en
'Marilandica'.
Moge deze vermelding een specialist aanleiding geven de soorten te bepalen en te speuren naar goede elementen.

in Nededand niet meer lonend door watervervuiling en de
uitwerking van de turbines van waterkrachtstations op de zalmstand. In de Biesbosch, eens zo rijk aan zalm, komt nu de zalm
in het geheel niet meer voor. De bomen vervulden een functie
in het bedrijf. Aan deze bomen werden de honderden meters
zalmnet opgehangen om te drogen. Het houten bedrijfsgebouwtje is nu in gebruik als zomerhuisje. Rechts van de boomgroep
ligt een iong wilgenbosje in het poldertje ,,De Oude Kat".

-<'

íí'>.'

Enkele voorbeelden van pooulierenrijke grienden zrjn de noordzijde van de grienden van ,,Benedenste Jannezand" aan het
Spijkerboor, de noordrand van ,,De Onderolaat" aan het Steurgat en op de ,,Deeneplaat" in de omgeving van de nieuwe
keet.

Populieren uit de Bnbantse Biesboscl.r.

De eigenaar van de Deeneplaat, een griendexploitant, was tot
vóór 196I ook eigenaar van een complex moerasgronden onder
de gemeente Dussen, bekend als de Kornsche Boezem, alsmede

Foto

3. Popalieren bij hoog uater in de Biesbosch na hadebretk,

,,Poldcr de Dood".

t2
INTERESSANTE BEPLANTINGEN

VI1)
lend zijn ingevoerd, identiek bleken te zrjn aan elkaar of

aan

bekende Nederlandse rassen. Een sprekend voorbeeld daarvan

is het ras Keppels glorie. Reeds lang werd vermoed, dat dit
ras hetzelfde is als het Franse ras Serotina de Champagne. Door

van beide rassen een aantal bomen in het populetum te laten
opgroeien konden de kenmerken van oudere bomen grondig
worden vergeleken. Daarbij kon de identiteit van beide rassen
worden bevestigd. Dit onderzoek had tot gevolg, dat onlangs
'Keppels glorie' uit de handel werd genomen, omdat 'Serotina
de Champagne' het origineie ras is.
De bomen variëren thans in leeftijd van 3

tot 13 iaar. Aan

de

oudste bomen worden naast waarnemingen omtrent de ras-

Onder de interessante beplantingen neemt h€t po-puletum van
de Afdeling Houtteelt van het Instituut voor Bosbouwkundig
onderzoek van de Landbouwhogeschool een bijzondere plaats

in. En wel ten eerste omdat houtproduktie bí1zaak is en ten

tweede omdat op een oppervlakte van biina ) ha meer dan
100 rassen voorkomen, die elk zijn vertegenwoordigd door 2-6
bomen.

Het voornaamste doel van het populetum is onderzoek mogelijk

te maken nalr de botanische kenmerken van oudere bomen
van populiererassen. In combinatie met de bestudering van
jonge planten kunnen dan beschriivingen en determinatietabellen worden opgesteld. Onderzocht worden kenmerken zoals

bijvoorbeeld het gesiacht (manlijk of vrouwelijk), vorm en
kleur van de schors, vorm van de kroon, stamvorm enz.
In 19J5 werd door wijlen Professor Houtzagers begonnen met
de aanleg van het populetum op een perceel aan de Haarweg
te \Wageningen. De bodem bestaat uit een laag rivierklei (ruim
60 % afsllbbaar), in dikte variërend van ongeveer 60 cm tot
2,5 m, op zand.
De afstand tussen de rijen is 9 m, de afstand in de rij 4 m.
Na ongeveer 10-12 iaar wordt elke tweede boom geveld, zodat
de definitieve afstand 9 x 8 m is. Tussen de rijen werden gedurende ongeveer

5 iaar na de aanleg

verschillende landbouw-

gewassen geteeld. Aan weerszijden van de rijen werd een strook

van ongeveer 1 m vri,i van onkruid gehouden. Nadat landbouw
als gevolg van schaduw en wortelconcurrentie niet meer lonend
was en daarom beëindigd werd, ontstond langs natuurlijke weg
een grasmat. Het gras wordt thans enkele malen per jaar gemaaid, uitsluitend met het doel het terrein begaanbaar te
houden.

Van elk ras zijn

4 tot 8 bomen

geplant, welk aantal

bij

de

dunning teruggebracht wordt rct 2 tot 4.
Er zal hier geen opsomming worden gegeven van de aangeplante rassen. Het is voldoende te weten, dat naast de Nederlandse
handelsrassen ook de meeste van de in onze nabuudanden verhandelde rassen zijn opgenomen. Verder komen enkele vertegenwoordigers van P. nigra en P. deltoides voor en daarnaast
een aantal rassen, die in het buitenland in beproeving ziin.
Daaronder bevinden zich ook enkele veelbelovende balsempopulieren.
Een eerste belangrijk resultaat van het botanisch onderzoek is,
dat enkele rassen die onder verschillende namen uit het buiten-

1)

Foto's

Afd. Houtteelt.

kenmerken ook regelmatig metingen verricht teneinde een
grove vergelijking van de groei mogelijk te maken. Dit geschiedt dus niet om nauwkeurige groeiverschillen vast te stellen.
Dat is bovendien niet mogelijk, omdat het aantal bomen per
ras te klein is en er geen herhalingen voorkomen. De invloed
van verschillen in de standplaats spelen daardoor een belangrijke rol. Tenslotte behoort een dergelijk groeiondetzoek niet

tot onze taak.
Het doel van de metingen is om eventuele grote verschillen in
groei van rassen die hier niet in de handel zijn, re melden aan
het Bosbouwproefstation ,,De Dorschkamp", dat dan zonodig
kan worden voorzien van stekmateriaal. Dit is mogelijk, omdat
van elk ras, dat in het populetum voorkomt ook een aantal
moerstoven aanwezig is. Aan het Bosbouwproefstation wordt
dan overgelaten om een mogelijk veelbelovend ras aan uitvoerig
onderzoek te onderwerpen.
Degenen die het poDuletum bezoeken, blijken onder de indruk
te zijn van de grote verschillen in groei, die in deze beplanting
voorkomen. In het bijzonder trekken enkele tot nu toe zeer
snel groeiende, voor ons land nieuwe, niet in de handel zijnde
rassen de aandacht. Om de lezer van dit blad een indruk daaromtrent te geven volgt hieronder een overzicht van de groei
Statn

tan

d.eltoides angalata

x nigra'ltdl;ca'6

r3
Ías
hoogte in m
t7,8
deltoides anguiata x nigra 'Italica' ( ó)
17,5
deltoides angulata x nigra 'Italica' (?)
17,4
Manitobensis
OP 226 (deltoides virginiana x caudina) 1) 16,6
16,4
OP 22L (deltoides virginiana x caudina)
16,3
OP 26t (deltoides angulata x volga) 1)
r6,0
OP 221 (deltoides virginiana x voiga)

,i

Heidemij

rc,0

Robusta

15,7
71,5

r 214

dr, a in cm
27,0
26,5
26,7

25,0

26,t
2r,5
28,5
23,8
29,0
21,8
24,0
22,0
20,0

OP 23t (deltoides virginiana x incrassata) 15,4

1488

deltoides

r 262

;
I

I

15,0
11,0

N7isconsin

OP 264 (deltoides angulata x

deltoides Missouri
Regenerata Duitsland

volga)

I Lt4

Regenerata (Neeroeteren)
deltoides angulata Chautagne
deltoides North Minnesota

Uit dit

r4,g
I4,8

2t,0

14,8

18,0

I4,t

)À

14,4
72,8

24,0
20,0
79,0

10,3

17,5

1,4,I

groei van meer dan

uat OP 223. Let op de rtu,e

sc/sors

vafl een aantal rassen in het oudste gedeelte van het populetum.
Dit gedeelte werd in 1955 aangelegd met driejarige bewortelde
planten of poten. Bij een beschouwing van de cijfers moet
echter wel worden bedacht, dat het aantal gemeten bomen per
ras slechts kiein is, dat verschillen in standplaats de groei verschillend kunnen hebben beïnvloed, en dat de bodem een zwaÍe
kleigrond is, waardoor de groei van de bomen aanvankelijk
betrekkelijk gering was.
Ook moet er op worden gewez€n, dat ernstige aanrasring door
roest en Marssonina niet is voorgekomen. rilíel echter werd
verschil in aantasting russen de rassen gevonden.

5

overzicht blijkt, dat op dit, wat bodem betreft vrij

homogene terrein, van een halve hectare verschillen

Starn.

)4\

in

hoogte-

7 m en in

diameter van 15,5 cm voorkomen. En dat, terwijl de bomen, aÍgezien van enige aantasting
door roest en l\{arssonina, gezond zljn.
Vooral interessant is echter dat - rekening houdend mer de
eerder genoemde beperkingen - kan worden geconstateerd, dat
de bekende goede groei van gezonde 'I 2I4' wordt geëvenaard
door de rassen deltoides angulata x nigra 'Italica' ó en Q,
OP 223 en Manitobensis. Ook enkele andere rassen, zoals
OP 226, OP 221 en OP 235 groeien op dit terrein uitstekend
zoals blijkt uit vergelijking mer de handelsrassen Heidemij,
Robusta en Regenerata Duitsland. Bovendien is de stamvorm
van verschillende van deze rassen goed tot zeer goed.
\7e hebben daarom een goede hoop dat het verdere onderzoek,
dat het Bosbouwproefstation aan deze rassen verricht, zal resulteren in de uitgifte van enkele ervan.
Ir. J. T. M. Broekhuizen

1)

P. cauclina en P. volga zijn vormen van P. nigra.

KALENDER
Ktuekerije n:

Periodiek spuiten met Zineb tegen
roest en Marssonina; elke 10 à 15
dagen in de moerhoeken en in de
jonge planten op de kwekerij.
Het op één top zetren van de dit voorjaar gestoken populierenstekken en
eventueel wegnemen van zwate takken aan het onderste stamgedeelte.
(Hinderlijk bij her uitplanten van 1 j.

aann€emr, bespuiten

al

2

L

b os

ond

er/s o tul

etc.

Eventuele late aantasting vxn rup-

een
5.

Afzetten van hinderlijke wilgenopslag met chemische middelen of
uitsteken van deze bomen (aug.).
(Wilt U een elzen-onderbeplanting definitief kwijt, dan terug-

3.

6

4.

Snoeien van populieren daar waar
eventueel konijnenschade te ver-

te bebossen gedeelten
in gras liggen of erg
verwilderd zijn bespuiten met
dalapon plm. 10-20 kglha om
Eventuele

welke nu

daarna een goede grondbewerking
te kunnen uitvoeren.

AenJlcht voor de ontwatering,
detail-ontwatering, dus greppels
schoonhouden en verdiepen.

Voor het nieuwe plantseizoen gezond en stevig materiaal reserveren, de juiste rassen!

kappen in de nazomer.)

reserveren, n.l. goed gezond stekmateriaal en ,,goede" rassen.
Bosatnle g,

met

D.D.T.-preparaat.

bomen.)

Voor het nieuwe plantseizoen nu

wachten valt, in de nazomer uitvoeren zodat het snoeihout op de
grond als voedsel kan dienen.

sen van satijnvlinder en pijlstaartrupsen, indien dit ernstige voÍmen

7

Eventuele uit te voeren dunningen
merken en voorbereiden, verkoopmogelijkheid en verdere afzet bekijken!

r4

VRAAG EN ANTWOORD
Vragen voor deze rubriek kunnen gezonden worden naar de secretaris
van de redactie van dit tijdschrift, adres: Gen. Foulkesweg 64, Wageningen. 7,e. worden door tet zake deskundigen beanrwoord, zoveel
mogelijk in ons tijdschrift, anders rechtstreeks.

J. F. te B.
IYtelke popalielenras:en zijn gescltikt aoor aanplant in Noorcl'
Gt'oningen, a) op een. erf, b) op een perceel bomaland.?

Anr'w.: Voor aanplant in enkele rijen, dus langs een oprit of
T. a. D. te Z.
Vorig uoorjaar (1964) lteb ik een ueilaild ingeplanr met 2- jarige
peppeh, deeh 'Gelriccl en tleels 'Robturd. Ze zijn goecl gegroeid', maar een klein aantal planten uatt. beLle rasseu. ziet er
nlt erg slech, uit: De blaà,eren. aer.uelken en tuorclen burin.
Deze plantett italul aerspreid tloor tle beplantin.g, Op de $anzmeljes en scltetften i.s in het geheel niett te zien, ook geen. clod.e
plekken. otuler d.e scltors.

Il/ar klnnen de oorzaken uan dit

at'-

ster'uen zijtz?

op een erf, is in het betreffende gebied Populus 'Robusta'
verreweg de beste cultuurvariëteit uit ons handelssortiment. Hij
is goed bestand tegen de wind en weinig gevoelig voor ziekten.
Minder geschikt maar toch bruikbaar op kleine schaal zijn
'Heidemij' (in het Noorden vorstgevoelig) en 'Regenerata
Duitsland' (nog onvoldoende praktijkervaring). In opstanden,
dus op b.v. een perceel bouwland, kunnen, naast de genoemde
rassen, vooral 'Gelrica' en, op beperkte schaal, 'Lóns' worden
aangeraden. Hoe dichter bij de kust echter, des temeer aandacht
geven aan 'Robusta'.

Ántta; Her lijkt niet waarschijnlijk dat hier schorsbrand, de
beruchte Dothichiza, in het spel is, eerstens omdat de stammetjes en takken geen bijzonderheden te zien geven, verder
omdat beide rassen dode of afstervende planten tellen. Bij
schorsbrand zou u zeker verkleuringen op de bast, fructificaties
van de schimmel en,/of dode gedeelten in bast en cambium
vinden. Het lijkt ons het waarschijnlijkst dat l.rier sprake is van

wortelvraat door muizen. Deze kunnen de wortels, ook

de

dikkere, tot aan de stamvoet wegvreten. U kunt dit makkelijk
vaststellen door de afstervende planten uit te graven.

D. J, te U.

Mijn jonge populierett. krijgen talrijke
cli.e

aan

cl,e

geztuellen op het blad,

holle ond.erkanr oranje zijn. ls hiertegen iets te

d'oen.

en cloet bet schad'e?

Anhu.: Het betreft hier ongetwijfeld een aantasting door
Taphrina aurea, een schimmel die in het voorjaar de bladeren
van populier aantast. Na juni is van aantasting nauwelijks meer
sprake, zodat wij een bestrijding overbodig vinden. De aantasting van het voorjaarsblad is, voor zover bekend, ongevaarlijk.

BELANGRIJKE PUBLIKATIES
Sacre. Studie van het hout van Euramerikaanse populieren
van Belgische of vreemde herkomst. Revue de l'Agriculture
no. 4, L964, pag,. 531-534.

E.

In

deze publikatie worden onderzoekingen van het Bosbouw.

kundig Rijkslaboratoriurn

in

Gembloux (België) beschreven,

uitgevoerd aan hout van populierenstammen van verschillende
groeiplaatsen. Er werd een aantal technologische eigenschappen
van het hout onderzocht, eigenschappen die o.i. overwegend
niet belangrijk zijn voor de doeleinden waarvoor populier in
Nederland wordt gebruikt. Interessanter is dat daarnalst bij het
afschillen van stamstukken hun rendement voor de betreffende
industrie (de lucifersfabrieken te Grammont) is bepaald. Het
onderzoek is nog niet voltooid, m at de conclusies over het
rendement tonen aan dat dit sterk verschilt naar gelang de herkomst van de stammen, en sterk bepaald wordt door de hoeveelheid ,pluizig" (bij ons genoemd: harig) hout. Dit laatste zou
te wijten ztjn aan ,,Spanhout", een ons onbekende term; l.ret
komt zeer veel voor, vooral bij de stamvoet en in de eerste

meters daarboven. In het laatste geval komt het meer in het
kern- dan in het spinthout voor en is vnl. aan de zuidwest-kant
van de stam gelocaliseerd; bij de stamvoet komt het aar' alle
kanten voor.
In zijn inleiding vermeldt de schrijver enkele gegevens over de
populierenteelt in België, die voor ons interessant zijn. Het
blijkt dat tn L959 ruim 8 miljoen populieren aanwezig waren,
wat, omgerekend in oppervlakte, neerkomt op 40.500 ha. Hiervan is slechts 1,5 Vo van het Belgische Staatsbosbeheer! De
huidige produktie is ongeveer 300.000 mB per jaar, terwijl
30.000 mB wordt ingevoerd en 16.000 m3 uitgevoerd. De produktie gaat naar de volgende bedrijfstakken:

-

klompen
lucifers en fineer
meubel- en kistenfabrieken

Opvallend hierbij

is de

-

10.000 m3
140.000 mB (overwegend lucifers)
150.000 m3.

aanzienlijke afzet

sektor, wel heel anders dan in Nederland

(-+

in

laatstgenoemde

10.000 ma).
v.d.M.

MEDEDELINGEN
DE NEDERLANDSE NÁTIONALE POPULIERENCOMMISSIE

Eind april van dit jaar hield de Nationale Populierencommissie
haar 28ste vergadering, ditmaal in Zutphen, aangezíen voor de
middag een excursie op het programma stond waarbii in de
Áchterhoek beplantingen van Populus 'Gelrica' bezichtigd zouden worden. Enige punten, die in de vergadering ter sprake
kwamen, zullen hieronder worden weergegeven.
In verband met het overlijden van Dr. H. van Vloten is door

de Minisrer van Landbouw en Visserij tot Voorzitter van de
Nationale Populierencommissie benoemd Ir. A. J. Grandjean,
Adjunct-Directeur van het Staatsbosbeheer.
haar midden koos de Commissie Ir. H. A. van der Meiden,
Directeur van de Stichting Indusuiehout, tot Ondervoorzitcer.
Door de Nationale Populierencommissie wordt op een aantal

Uit

instituten onderzoek in verband met populier en wilg gestimuleerd.

Op de afdeling Houtteelt van het Instituut voor

Bosbouw-

15

kundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool geldt deze
stimulans in het bijzonder buitenlandse populiererassen; voor
de Stichting Bosbouwproefstation ,,de Dorschkamp" betreft dit
onder meer de toetsing van handelsklonen en nieuwe selecties
en voor her Houtinstiruut T.N.O. te Delft onderzoek naar verwerking van enige cultuurvariëteiten in samenwerking met
populierehouwerwerkende industrieën.
Enige rapporten betreffende dit onderzoek werden onlangs door
het Houtinstituut T.N.O. aan de Nationale Populierencommissie
aangeboden.

woordigd zou zijn en wel door rwee leden van de Nationale
Populierencommissie.

Onder deskundige leiding van de heren \Talgemoed werden
in de middag enige rijenbeplantingen en bossen van Populus
'Gelrica' bezocht.
Deze beplantingen zijn ontstaan door middel van poten.
De redactie hoopt over deze teeltwijze een aftikel in dit tijd-

schrift op te nemen.
Voorts werd de klompenindustrie van de Gebroeders Sueters
bezocht.

\íij

hopen in één van de volgende nummers van ons tijdschrift
op deze rapporten terug te komen.
In de statuten van de Nationale Populierencommissie staat o.m.
vermeld, dat één van de wegen waariangs de doelstellingen van
de Nationale Populierencommissie kunnen worden bereikt is
het verspreiden van kennis omtrent populieren en wilgen. \íij
menen dat ons tijdschrift in dezen daartoe een doeltreffend
middel is en het is daarom dat de Nationale Populierencommissie hiervoor jaarlijks een bijdrage ter beschikking stelt.
In het komende najaar zal waarschijnlijk de werkgroep Ziekten
van de Internationale Populierencommissie in Nederland bijeenkomen. Het onderwerp van studie zal de bladziekte Marssonina
zijn, die immers in ernstige mate vele van onze populieretassen
bedreigt.

In mei van dit jaar werd in Perzië de VIIe zítting van de Internationale Populierencommissie gehouden. Op bovengenoemde
vergadering werd besloten dat ook Nededand hier vertegen-
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BRABANTSE POPULIEREN-VERENIGING

Op 22 en 23 april

organiseerde

de ,,Brabantse Populieren-

Vereniging" een snoeicursus voor leden en hun werknemers.
Deze cursus gegeven door de Stichting Bosbouwpraktijkonderwijs was een bijzonder succes. Het enthousiasme en oveÍruigende woord van de heer Tafijn, die de cursus leidde en de instructie gaf, was in staat in kort bestek veel te leren, en bij
iedereen de juiste toets te treffen. De deelnemers hebben met
voldoening teruggezien op deze leerzame en tevens pleizierige
d"g.

Op 19 juni werd na een korte algemene ledenvergadering
waarin verslag werd uitgebracht over het eerste verenigingsjaar,
een excursie gehouden in de Íabriek van de N.V. Vereenigde
Hollandsche Lucifersfabrieken te Eindhoven.
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