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Mogen wij ditmaal in de eerste plaats Uw aandacht vragen voor de financiële zijde
van ,,Populier"? Er zijn namelijk nog steeds verschillende lezers die hun abonnement over L964 en 1965 niet hebben voldaan. Dit ondanks ons verzoek in enkele
vorige nummers. \Vij zijn daarom tot onze spijt genoodzaakt aan die abonné's een
kwitantie aan te bieden, verhoogd met de incassokosten ad f 0,65. Degenen die dit
betreft wordt daarom verzocht geen contributie over 1964 en 1965 naar ons over
te maken, maar de kwitantie af te wachten.
ITel zouden wij U dringend willen vragen om Uw abonnementsgeld ad f 3,over 1966 reeds nu over te maken op postrekeningnummer ll729l, t.n.v. ,,Administrateur Populier" te \íageningen. Dit bespaart ons veel moeite en U in het
a.s. voorjaar incassokosten.
Ook in het nu voor U liggende nummer is weer enige aandacht besteed aan de
wilg. Op bescheiden schaal wordt aan deze boomsoort onderzo:k verricht door verschillende instellingen. Daarvoor is het van belang te weten waar goede, gezonde
wilgen staan. Indien U deze kent, wilt U darrvan een mededeling doen aan de
redactie? Iíij zullen dit dan aan de onderzoekers doorgeven.
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ik gaarne voldaan.

de keuring van populiereplantmateriaal in Nederland en daarbij tevens aandacht te
besteden aan de organisatie, doelstelling, bevoegdheden enz. van de N.A.K.B., heb

lnlei.d'ing.

De keuring van populiereplantmateriaal in Nederland wordt uitgevoerd door de
Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen
(N.A.K.B.), waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 's-Gravenhage, Laan Copes
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De N.A.K.B. is een semi-officiële instelling, welke werkt onder toezicht van de
Minister van Landbouw en Visserij. Zíj werd opgericht in juli L943. Yanaf 1938
waren er toen reeds keuringen op populiereplantmateriaal uitgevoerd door de
vroegere Afdeling Tuinbouw van de N.A.K. (Landbouw).

Gelijktijdig met de oprichting werd de N.A.K.B. van Overheidswege

aangewezen

als (enige) officiële keuringsinstelling, belast met de keuringen van voortkwekingsmateriaal (teeltmateriaal) van bepaalde boomkwekerijgewassen; de gewassen welke
in deze keuring van de N.A.K.B. werden betrokken, zijn thans de volgende:
a. Alle fruitgewassen met inbegrip van kleinfruit (w.o. aardbeien);
b. Alle loofhoutsoorten voorzover het soorten en rassen betreft, die overwegend
voor de houtproduktie worden geteeld (es, esdoorn, linde, populier, wilg, iep,
els, berk, beuk en eik);
c. Álle naaldhoutsoorten, voorzover het soorten betreft, die overwegend voor de
houtproduktie worden geteeld (Groveden, Corsicaanse- en Oostenrijkse den,
Douglas, .enz.);

d. Alle

sierbomen, doch uitsluitend de soorten en rassen ten aanzren waarvan
gezondheids- en kwaliteitsselectie gewenst moet worden geacht.

Doelstelling

en. beuoegd'hed.en adtu

de N.A,K,B,

Áls doelstelling vermelden de Staruten van de N.A.K.B.:
,,De bevordering van de voortbrenging en het gebruik van betrouwbaar voortkwekingsmateriaal (- teeltmateriaal), alsmede de verbetering van voortkwekingsmateriaal.

De uitvoering van de bij oÍ krachtens wetttelijke regelingen vastgestelde

voor-

schriften, voorzover deze aat haar (Stichting N.A.K.B.) worden opgedragen."

In feite komt het
bevorderen dat

hierop neer dat het tot de taak van de N.A.K.B. behoort te
in Nederland van de op het terrein van de N.A.K.B. gelegen ge-

wassen rasecht, raszuiver en gezond teeltmateriaal (planten, enten en stekken) wordt
gekweekt en maatregelen te treÍfen dat dit teeltmateriaal onder de juiste aanduiding
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(ras, evenrueel onderstam, gezondhelclsroesrand en uirerlijke
kwaliteit) zijn bestemming bereikt.
Binnen haar doelstelling heeft de N.A.K.B. ruime bevoegd-

zij kan n.l. alle voorschriften geverr en voorrs
elke vorm van keuring en toezicht uitoefenen op de bij haar
heden gekregen;

dit is niet

c.

aangesloten boomkwekerij en.

Een van de belangrijkste besluiten, die het Bestuur heeft genomen is wel de bepaling dat de aangeslorenen van de N.Á.K.B.
slechts goedgekeurde planten in hec verkeer mogen brengen
en dat deze bij aflevering ten bewijze van goedkeuring moeten
zijn voorzien van een waarmerksrrookje van de N.A.K.B. (dit
geldt voor alle vegetatief vermeerderde loofhoutsoorten, behalve
voor de loofhoutondersrammen, en voor alle fruitgewassen,
uitgezonderd voor de aardbei en de fruitboomonderstammen)

zijn begeleid door een ander geldig keuringsbewijs
een zgn. ,,Eigen Verklaring" (o.a. bij aardbeiplanten en generatief vermeerderde naaldhout- en loofhoursoorten).
danwel

Verplichte aansluiting en ,oezich, oan d.e Oaerbeil..
Ingevolge de ,,Keuringswet Tuinbouwzaden en -Plantgoed", in
verband met her K.B. ,,Aansluitingsbesluit N.Á.K.B.", zijn alle
kwekers van boomkwekerijgewassen, welke in genoemd K.B.
zijn genoemd, verplicht zich bij de N.A.K.B. aan te sluiten.
(Opgemerkr zij dat de N.A.K.B. ren aanzien van een aantal
gewassen, nier vermeld in genoemd K.B., keuringen uiwoert
op ,,vrijwillige basis" (o.a. sierbomen)).
Door genoemd Aansluitingsbesluit verkreeg de N.A.K.B. in

feite publiekrechtelijke bevoegdheden. Dit verklaart ook het
feit dat de Overheid zich de bevoegdheid heeft voorbehouden
toe te zien op het doen en laten van de keuringsdiensr. Zo
moeten de Statuten van de N.Á.K.B. en al haar ieglementen,
keuringsvoorschriften en bestuursbesluiten, voorzover ze een
algemeen bindend karakter dragen, door de Minisrer van Landbouw en Visserij worden goedgekeurd om van kracht te zijn.
Het semi-officiële karakter van de N.A.K.B. wordt bovendien

nog onderstreept door het feit, dat de voorzitter van

deze

dienst door de Minister wordt benoemd en ook alleen door

alleen een adviescommissie voor het bestuur,
maar tevens een contactorgaan voor de aangesloten aardbeiplantenkwekers;
die voor de keuring van naaldhout- en loofhourgewassen;
ook deze commissie heeft niet alleen een adviserende taak,
maar is tevens een contactorgaan voor de kwekers van deze
gewassen;

d.

die voor de afdeling ,,sierbomen";
deze commissie heeft tot taak de sortimentsverbetering van
de voornaamste sierboomgewassen ter hand te nemen. Dit
is niet zozeer een keuringsaangelegenheid dan wel een activiteit op het gebied van de selecrie, een ander aspect van de

activiteir van de N.Á.K.B., welke wordt vervuld in samenwerking mer de onderzoekinstellingen op her betreffende

e.

terrein;

die ter verkrijging van virusvrij teeltmateriaal van boomkwekerijgewassen;

de ,,Viruscommissie" is enerzijds

een

adviescommissie voor het bestuur van de N.A.K.B. op het

terrein van de bestrijding van virusziekten, anderzijds een
regelingscommissie samengesteld uir represenranten van
verschillende instellingen werkzaam op dit terrein.
Regeling oan d.e keuringen.

De uiwoering van de keuringen is niet voor alle gewassen op
dezelfde wijze ingedeeld. Zo zijn i.v.m. de uiwoeiing van di
keuringen van de vruchtbomen en van de vegetatief lerme"rderde-laanbomen (populier, wilg, es enz.) 5 Giwestelijke Keuringsdiensten ingesteld mer aan het hoofd van elke êe*este-

lijke Dienst een technisch leider. Deze voerr de keuringen van
deze gewassen in zijn gebied uit met behulp van één óf
-..,
keurmeesters onder algemene leiding van de direcreur.

De keuringen van aardbeiplanren, van generatief vermeerderde

naaldhout- en loofhoutgewassen en diè van de siergewassen
zijn centraal .georganiseerd. Voor elke gewasserrgro.p i, ..r,
technisch leider aangesteld, die onder algemene leidlng van de
directeur de keuringen met behulp lrun éen of meer kiurmeesters verricht.

deze kan worden ontslagen.

Gell.miàdelen.
S antenfi

ellin g

B es t uur.

De N.Á.K.B. heeft zijn eigen geldmiddelen. De uitgaven wor-

Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter (hoge ambtenaar), een secreraris, een l4-tal boomkwekers, die elk een of
meer gewassengroepen vertegenwoordigen, voorts een aantal

den bestreden door de inkomsien, welke in de vorm van contributie, bijdragen en keuringsgelden van de aangeslotenen
worden verkregen.

vertegenwoordigers van de gebruikers vàn het te keuren plantmateriaal (fruitkwekers, bosbouwers en laanboomgebruikers)
el tenslotte enige adviseurs tevens representanten van de on-

In._een volgeld nummer zal de keuring van de populier en
wilg worden besproken.

derzoekinstellingen werkzaam op hei door de N.Á.K.B. bestreken terrein, t.w. Plantenziektenkundige Dienst, Instiruut
voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Bosbouwproefstation,De Dorschkamp", Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst
enz.
C

P, YA]I DE]N BERK & ZO]IEII

ommis sie s uan Ad.aies.

De N.A.K.B. heeft voor verschillende onderdelen van zijn taak
een aantal adviescommissies ingesteld, elk met een nauwkeurig
omschreven taak. Indien op een bepaald terein een dergelijké
commissie

is

ingesteld kan het bestuur

besluit nemen dan na de

op dat terrein

geen
desbetreffende àdviescommissË te

hebben gehoord.

De N.A.K.B. kent een 5-tal permanente adviescommisies:
die voor de keuring van fruitgewassen;
^. dit
is een zuiver technische commissie die het bestuur adviseert omtrenr alle aangelegenheden op het gebied van de
selectie en de keuring van de fruitbomen;
b. die voor de keuring van aardbeiplanten;
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De poputierenteelt in het tJssetmeergebied';

ConsulenÍ Staals6osbeheer, lJsselmeerpolders

Het zal voor velen niet onbekend zijn, dat de populier in het
IJsselmeergebied een bijzondere plaats inneemt. Er is een aantal
redenen waarom dit zo is. \Tanneer een polder van zo'n 50.000

ha groot wordt drooggemalen en langzamerhand in cultuur
genomen, dan is dat een vlakte die om een landschappelijke
verzorging vl:ragt. Deze landschapsvorming nu wordt voorafgegaail door een landschapsplan, dat aangeeft waar en op welke
wijze de beplantingen moeten worden aangebracht, waarbij
wordt gezocht naar harmooie tussen de diverse elementen
waaruit de polder is opgebouwd: Steden, dorpen, boerderijen,
wegen, waterlopen en bossen. De nadere detaillering van dit
landschapsplan is het beplantingsplan.
Bij de opstelling van dit beplantingsplan zijn een aantal gezichtspunten die men in het oog moet houden. Primair zijn
hierbij natuurlijk klinzaat en bod'em en de daarbij

passende

houtsoortenkeuze. Over het klimaat kan worden gezegd dat dit
kan worden vergeleken met het kustgebied. De wind speelt
een grote rol evenals dit in de nabiiheid van de Noordzee het
geval is. Speelt het zoutgehalte van de lucht in het \Testen een
rol bij de houtsoortenkeuze, dit is in de Noordoostpolder en
Oostelijk Flevoland in veel mindere mate het geval.
De bodem bestaat over het algemeen uit zavel, die echter van

hoedanigheid sterk kan verschillen (van zeer licht tot zeer
zwaar). Daarnaast komen er met name in de Oostelijke gedeelten van de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland zandgebieden voor, die in de Noordoostpolder gedeeltelijk en in
Oostelijk Flevoland geheel zijn bebost. Een typische eigenschap
van deze gronden is het voorkomen van veel kalk waardoor
de zuurgraad laag is. Ph-waarden van 7 à 8 zijn geen uitzondering.
Een ander gezichtspunt waarmede we

Onderstaande overzichten van de bossamenstelling in Oostelijk
Flevoland en de Noordoostpolder geven daarvan een indruk.
N oord.oottpold'er:

Naald'bout:

ha
ha
ha
20 ha

Pinus soorten
Larix
Picea soorten
Ander naaldhout

Loofhoat:

Populier (en

Eik
Es

Ander

9
I

200
180
720

I

9
6
13

200
140
290

loofhout

I,4

e.d.
Boswegen

10 ha

(I

meí

100

ha

2220

ha

%
%

%
%
%o

14,5 7o

Kampeerterreinen 10 ha )
Speelweiden

%
%

32,5 7o

ha
ha
ha
30 ha
320 ha

wilg)

Gemengd bos
Ouerige opperalakten:

Oostelijk Fleuoland.:

)

|

%

4,6 7o

100

%

I)64)

Naald'hout:

Pinus soorten

Larix
Picea soorten

Loofbout:

Populier (en

Eik
Es

wilg)

110 ha
0 ha
320 ha

5

%

T5

%
%

810 ha

37,5 70

70
50

ha
ha

Ander loofhout en
gemengde

opstand

585 ha

3%

2,5

)7

%o

0/^

Oaerige opperukkten:

Kampeerterreinen 50 ha
Oeverland (buitendijks) 35 ha
Pop*lierenc*lttar in Oostelijk Flettoland gefotografeerd op 1 september
aan het 2e groeiiaar.

1) Foro's: Directie I7ieringermeer.

Snel

toe geleid, dat in de bossen meer dan in voorgaande polders
het geval is geweest, gebruik wordt gemaakt van populier'

bij de inrichting van de

polders rekening moeten houden is het tempo waarin we een
bosmilieu kunnen scheppen, dat ook voor andere dan produktiedoeleinden kan dienen, terwijl in dit opzicht ook nog gewag
moet worden gemaakt van de wenseliikheid om in de boscultures snel sluiting te bereiken. Vooral daar waar het toekomstige bos aan akkers grenst. Een snelle sluiting onderdrukt
de op de poldergronden veelal weelderige onkruidgroei en
neemt daarmede infectiehaarden van distels, klein hoefblad en
hinderiijke onkruiden weg.
Voorgaande overwegingen hebben er voor Oosteliik Flevoland

2j aag*srts ïtaee iaar later.

Dezelfde oqrrdnd gefotograleerd' op
een bosklimaat en sl*iting.

Speelweiden
Boswegen

30
90
2150

ha
ha

ha

2,r

70

r,5

70

100

%

27o

4%

,
Uit het bovenstaande blijkt niet alleen dat het oppervlaktepercentage van de populier ongeveer verviervuldigd is. Het valt
verder op dat het oppervlaktepercentage van Pinus en Picea

tot ongeveer de helft is teruggebracht. Dit hangt dus samen
met de hierboven reeds genoemde overwegingen. Opvallend
is ook het ontbreken van larixopstanden in Oostelijk Flevoland.
Dit houdt verband met het feit, dat er zcmls de lezer bekend
zaI zijn een relatie bestaat tussen het voorkomen van larix in
de nabijheid van populieren en de populierenroest. De moeilijkheden in de provincie Noord-Brabant met betrekking tot
dit probleem hebben hier, waar de populier zo'n grote rol is
toebedeeld, het besluit doen nemen van larixcultures af te zien.

I7e hopen hiermede een moeilijkheid in de populierenculruur
te hebben omzeild.

Niet dat het met de populierenteelt nu overal zonder moeilijkheden verloopt. Integendeel worden onze opstanden de laatste
jaren geteisterd door de voot het Noorden en \(/esten en ook
ten dele het Zuiden van ons land beruchte bladzwam Marssonina. Het heeft er de schijn van dat deze aantasting speciaal
in het IJsselmeergebied vat op de opstanden heeft. Het zijn
speciaal de rassen Regenerata (Serotina erecta), I 214, Marilandica en de Gelrica die zeer gevoelig voor de aantasting zijn.
Zo zeer zelfs, dat we de keuze van de kloon op deze gevoeligheid zullen moeten afstemmen, hoewel het gehele NAKBsoftiment van de populieren eigenlijk vatbaar is. Vandaar dat
schrijver dezes ook een sterk voorstander is van het snel uitgeven van nieuwe selecties die na eerste toetsing op kanker- en
roestgevoeligheid resistent bleken en bovendien nog een geringe
aantasting door Marssonina vertonen. Het sortiment waarover
v/e op het ogenblik beschikken is met vermelding van de gebruikte percentages als volgt:

1. Populus

2.
3.
4.

.,
,,
.,

Heidemij
Gelrica
Marilandica

6.

Serotina
Regenerata

7.

Voorop moet worden gesteld, dat we niet de gehele oppervlakte
waar populierenteelt mogelijk is, ook biijvend met populieren
beplanten. Enerzijds brengt dit naar onze mening te grote
risico's met zich mede. Anderzijds moeten we in dit nieuwe
gebied de bossen ook zo inrichten dat ze voor recreatieve doeleinden aantrekkelijk zijn. Speciaal op die plaatsen waar veel

publiek moet worden verwacht zal dit recreatiegezichtspunt
zwaat ga n wegen. Een zinvolle afwisseling met een combinatie

15 %

I0 %
5%

Serotina de champagne 15
Robusta
T,eeland

Plantnachire zoals die in Oostelijk Fleaoland. uordt gebruikt

7o

40%
5%

Oxford
Geneva

Ándroscoggin
Rochester

rc%

t/m 6 genoemde klonen weerspiegelen zo ongeveer de mate van vatbaarheid voor Marssonina.
Een speciale groep is genoemd onder 7. Dit zijn selecties uit
de sectie Tacamahaca welke niet in het NÁKB sortiment zijn
opgenomen. Het is nog niet voldoende bekend of deze selecties
De percentages van de onder 1

resistent zijn tegen kanker. Hun groei is in het IJsselmeergebied op diverse bodemryFen bijzonder goed en hun vatbaarheid voor de hier zo gevreesde Marssonina is zeer gering, terwijl
een vijftienjarige opstand van deze balsempopulieren nog geen
kanker vertoont. Op praktijkschaal worden deze selecties beproefd.

Voorts kan melding worden gemaakt van praktijkproeven met
een aantal binnen- en buitenlandse selecties in samenwerking
met het Bosbouwproefstation en het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek.
Tenslotte moge ik nog enkele vroorden wijden aan de teelt van
populieren in bosverband zoals die in de IJsselmeerpolders
rUTe moeten een onderscheid maken tussen
echte populierenopstanden en bosculrures waar de populier als

wordt ondernomen.

scherm wordt gebruikt voor andere houtsootten, waarvan de
groei langzamer is en de omloop hoger moet worden aangenomen.

7 jarige Popil*s Robasta opstand in ,de Voorst", Nooràooopolder

6

van produktie en recreatie zal moeten worden gezocht. Een
dergelijke combinatie kan naar onze mening onder andere
worden bereikt door een gemengd loofhoutbos van langzaam
groeiende houtsoorten een ,,beschermende bovenlaag" te geven

van populieren in ruimer plantverband (7 x 7 m of 8 x 8 m).
De klimaatsverandering bewerkstelligt door de bovenlaag van
populieren meer optimale groeiverhoudingen voor de langzaam
groeiende houtsoorten. Nadar de populier zijn functie. heeft

verricht kan deze worden gekapt en verkocht (na 10 tot 15
jazr). Brj gebruik van de populier op deze wijze worden plantverbanden aangehouden van 8 x 8 m à 7 x 7 m.
Indien echte populierenopstanden worden aangelegd worden

planwerbanden gebezigd van 4 x 4 m en wel in vierkantverband. Deze voor de populier betrekkelijk geringe afstand
wordt aangehouden enerzijds om snel een zekere beschutting,

een bosklimaat, te verkrijgen en anderzijds om vooroPbrengsten

te verkrijgen door na 10-15 jaar de opstanden te dunnen. Ook
kunnen deze opstanden zonder verlies na het 10e jaar tot het
I5e jaar worden omgezet in andere opstandsvormen zo dit
gewenst zou zijn. Door het gebruik van populieren in deze
vorm verkrijgt het bos een grote mate van flexibiliteit en ontstaan goede mogelijkheden om in landschappelijk opzicht de
nodige zinvoile afwisseling te verkrijgen.
Deze laatste vorm van populierenteelt wordt steeds uitgevoerd
in combinatie mer zwarte els die in aantal van ca. 4000 stuks
per ha worden tussen geplant. Dit laatste geschiedt met een
plantmachine, die achter een trekker loopt en 5 rijen per rit
mee neemt. De plantafstand is dan ca. I,30 x 1,50 m (zie foto).
Bij de populierenbebossing worden steeds 1-jarige bewortelde
stekken gebruikt, welke worden doorgeplant met 2-jarige elzen.

lr. H, A. van der Meiden / De Xlle Zitt:ng yan de lnternationale Populierencommissie (lPC) ')
Direkteur StichÍing I nduslriehout

Zoals verscheidene lezers van ons blad al weten, heeÍt de FAO,
de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties,
een Internationale Populierencommissie, waarvan elk land lid
kar' zijn dat aangesloten is bij de FAO.

Men zal zich aÍvr:.ger, waarom een dergelijke commissie bestaat
voor één enkele houtsoort. Er is geen houtsoort die zo verspreid
over de wereld voorkomt en tegelijk zo de aandacht heeft van
telers en industrie als oopulier. Dit is te danken aan het feit,
dat de populier zeer snel groeit en dat zijn hout vele toepassingsmogelijkheden heeft. Dit verklaart ook weer de interesse
van de FAO voor deze houtsoort. Deze organisatie immers richt
haar activiteiten in sterke mate oD de zgn. ontwikkelingslanden;
in deze landen is alles dat snel groeit en veelzijdig gebruikt

kan worden, bijzonder belangrijk.

In dit licht moet ook het feit worden gezien, dat vooral in de
laatste tijd veel bijeenkomsten van de FAO in dergelijke landen
plaats hebben. Zo had van 15 tot 26 mei de Twaalfde Zitting
van de Internationale Populierencommissie plaats in Perzië.

Zoals ik al opmerkte zijn het landen, die lid zijn van de IPC.
Momenteel zijn dat er 24, waaronder Nederland een van de
oudste is. Naar een zgn. zitting kan zo'n land een delegatie
sturen van één of meer personen.
Voor Nederland namen aan de zittinq

in Perzië deel Ir. A. J.
Grandjean, adj. direkteur van het Staatsbosbeheer en voorzitter
van de Nationale Popuiierencommissie (NPC), als gedelegeerde
van de Nederlandse regering, en voorts schrijver dezes, die
tevens als lid van het Executive Committee, het Dagelijks Bestuur van de Internationale Populierencommissie, de bijeenkomst bijwoonde.
Het programma bestond uit voorexcursies in het gebied van
de Kaspische Zee, vergaderingen van de IPC, haar werkgroepen
en van het Executive Committee in Teheran, en €en driedaagse
excursie in de omgeving van Isfahan.
De Nederlandse vertegenwoordigers konden helaas de voore>:cursies niet bijwonen, wel de excursie bij Isfahan. Op Perzië
en zijn populierenteelt met haar merkwaardige, deels zeer
primitieve aspecten, kom ik in een volgend artikel terug. Nu
wil ik me beperken tot een beknopt overzicht van de belangrijkste punten die tijdens de talrijke besprekingen in Teheran
naar voren zijn gekomen.
Grootte en prod.uktie aan het popalierenareaal,

5-iarige beplanting uan P.alba bij Isfahan.

r)

Foto's: Van der Meiden.

Langzaam maar zeker beginnen we een indruk te krijgen van
de omvang van het populierenareaal in de wereld. De Nationale
Populierencommissies, die in bijna alle leden-landen van de
IPC bestaan, verschaffen hierover geregeld gegevens. Het moeilijkst te schatten is uiteraard het areaal naruudijke populierenbossen, zoals in Noord-Amerika, Rusland (geen lid van de IPC)

en Scandinavië.
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Franlrijk en Italië zijn met etk 2,3 miljoen ms per jaar nog

steeds de belangrijkste populierenhourproducenten irr' Er:.opul
Voor velen zal het cijfermateriaal dat Roemenië verschafte elen
op-enbaring zijn: Men produceerr daar maar liefst 1,2 miljoen

T' p"t jaar. In ons werelddeel
Turkije met

volgen dan Joegoslavië

en

elk 500.000 m3. De gemiddelde laailij[se produk_
tie per hectare is in de landen van de ipC b mB. Mà dient
echter hierbij wel te bedenken dat in veel landen een oneven_
redig_groot deel van de beplanringen nog jong is en dus nog
niet de oprimale groei heeft bereikt.
Uitvoerig is gediscussieerd over de onrwikkelingen in de afzet-

mogelijkheden van populierenhout. Hierbij is er van Nederlandse kant op aangedrongen dat de IpC gegevens verzamelt
over recente èn te verwachten veranderingen in het verbruik
van populierenhout. Gegevens van deze aard zijn immers drin_
gend nodig, wil de populierenteler zich bij de keuze van ras
en teeltmethode op de beste afzetmogelijkheden kunnen richten! De IPC heeft Nederland gevraagd hiertoe een voorbeeld
naar het secretariaat in Rome te srur€n.
Dit is toegezegd, omdat onze Nationale populierencommissie
momenteel mer een dergelijk onderzoek bezig is. ril7el kwamen
in Teheran al verschillende landen met, zij het onvolledige,
gegevens. België, Frankrijk en Italië wezen op een verminderd
verbruik van populierenhour in de tripiexinàustrie. De vraag
n^at z:wate onderstammen van excellente kwaliteit neemt steedï
toe, maar de mogelijkheden om zwaar hour van marige kwali_
teir af te zetten worden- steeds kleiner, gezien de verarideringen
in werkmethoden en de hogere arbeiáskosten in iucifers_ en
fineerindustrie.
In vele landen is sprake van grore interesse voor dun hout. Dit
is met.name het geval in de landen van Oost-Europa en Noord_
Amerika.
Canada en de Verenigde Staten (de laatste geen lid, maar wel
als waarnemer aanwezig) deelden mee, dar-sinds kort de in_

welke maatregelen financieel wel of niet zijn veranrwoord en
vooral welke plantafstand bij welke omloop het beste resultaat
en het minste risico geeft. Dit is geen eenvoudige opgave,

maar anderzijds is het ook niet juist de zaak op zijn beloop
en de populierenreler in de mist te laten.
Ik wil in dit verband volstaan mer te zeggen dat de IPC aan
de regeringen van haar landen-leden een verzoek zal richten
tot medewerking aan een dergelijk onderzoek.

Kueken en telerz uan populier.

In

veel landen wordt onderzoek gedaan naar de beste manier
van kweken van populier. Opvallend is de belangstelling die
het 7/2 plantsoen krijgt, d.w.z. 1-jarige scheut op 2-jarige
wortel. Nergens worden echrer onderzoekresultateÀ u"r-eld
die de voordelen van dergelijk plantsoen boven b.v. 1.-jarige

of 2-jarige planten

aangeven.

Een vaak geuite klacht is dat men te weinis weer van de eisen,

die in de verschillende landen aan het plánrsoen worden

ge-

steld. Voor de kwekers zou een overzichi hiervan leerzaam -en
gewenst..zijn. Gegevens hierover komen echter slechts spaar-deze
zaam bi1 de IPC binnen, vermoedelijk ook al doordat
eisen in vele landen niet omschreven zijnl
Men bleek zeer geïnteresseerd in de voorlichting die de Nederlandse Nationale Populierencommissie sinds kórt aan kwekers

geeft omtrent de verhoudinq waarin de verschillende

rassen

waarschijnlijk zullen worden geplant.

teresse van de papierindustrie voor populier sterk roeneemt.

In

Canada is het verbruik van popuiielenhout in de papier_
industrie sterk-.toegenomen, en is nu 1,2 miljoen
pË, luur.
De Canadese fineerindustrie heeft haar consumpti.-roÀ páp.r_
lierenhout sinds 1954 verdubbeld, en gebracht óp 2gO.OOb ms
Een van de twee Amerikaanse *uo.r,è-.rr, de i.,eer Stephens,
bosbouwkundige bij het grote papierconcern Champion Ëup.rr,
deelde mij mee, dat zijn bedriji begonnen is met dè uunlegiuan
vele duizenden hectares populierenbos op gronden lan!'s de

Mississippi.

De oppervlakte natuurlijke beplantingen van populus deltoides
neemt in Noord-Ámerika n.l. aanzienlijk af tèngevolge van
sterke kap, ontginning en vermindering van regel-mati! over_

stroomd land.

In Frankrijk wordt nog steeds weinig populierenhout door de
papierindustrie gevraagd, maar het
in de spaanplaten_
"erbruik
en emballage-indusrrie neemr daar roe.
Economie aan d.e populierenteelt.
In het Executive Committee is al verscheidene malen dit onder_
werp aan de orde geweest, en nu naar voren gebracht in de

vergadering van de IPC. Er wordt in populierákringen vaak
heftig gediscussieerd over vragen als plantáfstand, bodeïbehandeling, tussenteelt e.a., zondei dat gegevens op r;fel liggen die
in de richting van eeÍl bepaalde teËltmethoà" wilzei." tn de
eerste plaars is het nodig dat we iets en liefst veel weren over
de sortimenten hour, die we het voordeligst kunnen telen.
Daarvoor
het nodig dat we beschikken over afzergegevens,
.is
waarover hiervoor al is gesproken. Maar daarnaast moeten we
veel meer dan nu weren over de kosten van de verschillende

teeltmethoden: verschillende plantafstanden, plantsoensoorten,
grondbewerking, etc. Tenslotte moeren we daairit dan afleiden,

Zagerij en ki:tent'abriea in ltfahan. Hier ,tordt anl. platanelrotrt
uerkt,

1)er-

8

van de heer Van 't
\Testeinde, toen de Werkgroep Houtteelt van de NPC enkele
jaren geleden zijn kwekerijen bezocht.
\Vat betreft de teeltmethodiek, worden de discussies in de
IPC geleidelijk moeilijker. Vroeger waren het eigenlijk alleen
'$7est- en Zuid-Europese landen die lid waren, maar in de
laatste jaren zljn daar vele landen uit het Midden-Oosten, ZuidAzië en Noord-Áfrika bijgekomen, landen met een volledig
afwijkende teeltmethodiek, iets waarop we in een ander artikel

Dit initiatief kwam tot stand op voorstel

terugkomen.

Deze situatie leidt er toe dat in de toekomst de teeltmethodiek
binnen de IPC regionaal zal moeten worden bezien. Zelfs binnen Europa zijn er verschillen, b.v. tussen de communistische
en de niet-communistische landen. In de eerste zijn teelt en
verwerking van het hout in handen van de Staat, waarbij de
kosrprijs van het hout ondergeschikt is aan de nationale behoefte aan het bepaalde sortiment. Men teelt daar wat nodig is
en zal zijn en past de teeltmethodiek uiteraard daarop in. Bij
ons echter wordt geteeld wat voor de teler op het ogenblik het
voordeligst lijkt, d.w.z. het meeste opbrengt tegen de laagst
mogelijke kosten. Dit vraagt echter een doodopend contact met
de verwetkende industrieën, een contact dat in Nederland en
Duitsland, vergeleken met Frankrijk en vooral ltalië, absoluut
onvoldoende is, mede door de gebrekkige kennis en de soms
geringe interesse van de Staatsbosbeheren met betrekking tot
de indusriële verwerking van het hout.
Vooral plantafstand en omlooD zijn facetten van de populierenteelt die tot hevige discussies aanleiding gaven. Men kan echter
eindeloos praten indien niet een veranrwoorde analyse van de
populierehoutmarkt aanwezig is en indien niet resultaten van
plantafstandsproeven op tafel komen. Gelukkig zijn dergelijke
proeven nu in verschillende landen aanwezig, zoals Roemenië,
Joegoslavië, Italië, Oostenrijk, Engeland en Griekenland.
In Italië is nogal beroering gewekt door een groot onderzoek

van het populiereninstituut te Casale Monferrato, uitgevoerd

door de heer Prevosto, de econoom bij dat instiruut. Hij heeft
meer dan 1200 beplantingen van het beroemde Italiaanse ras
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onderzocht en vastgesteld, dat in Noord-Italië bij de
huidige afzetmogelijkheden het hoogste jaarlijkse netto-inkomen

wordt verkregen
per

in

beplantingen van 320 tor. 360 bomen

ha.

Dit zijn uiteraard cijfers voor de Italiaanse

omstandigheden,
tegenspraak met de algemene opvatting daar,

maar volledig in
n.l. dat een stamtal van 150 tot 200 per ha het gunstigst zou
zijn.
Dit illustreert hoe noodzakelijk een dergelijk onderzoek ook
voor andere landen is.
In de Verenigde Staten wordt geplant op ongeveer 4,3 x 4,3 m,

Gebr. l. C.

&

P. C. van

't Westeinde

d.i. 200 bomen per acre. I7orden landbouwprodukten

Veel landen tonen in toenemende mate belangstelling voor het
planten van populieren langs wegen, kavelgrenzen etc., kortorn

aanplant

Frankrijk, Polen en Roemenië

in

Neder-

selectie van populieren.

Hierbij is het wel opvallend hoe weinig vermeld wordt over
de resultaten van de selectie en over het in de praktijk brengen
van nieuwe fassen.

Er is bij interne besprekingen verontrusting uitgesproken over
het tot heden geringe rendement van al dit veredelingswerk.
Deze verontrusting wordt nog gevoed door het volgende verschijnsel. In de vijftiger jaren werd zeer veel aandacht besteed
aan espen en abelen, dus populieren van de Leuce-groep; vervolgens bemerkte men een omschakeling van het veredelingswerk op de ,,gewone" Áigeiros- of zwarte populieren; in
Teheran was opvallend dat nu de aandacht van de onderzoekers in vele landen op een nog aantrekkelijker groep is
gevallen, n.l. de balsempopulieren.
Vraag: \Vat gebeurt er met de resultaten van het werk met de
eerder in de aandacht gevallen populierengroepen? Het gevaar
wordt niet denkbeeldie geacht, dat de onderzoekers, nieuwe en
nog betere mogelijkheden gevonden hebbend, eerder verkregen
en voor de oraktijk wellicht zeer belangrijke resultaten niet
meer voldoende achten. In Italië is de situatie iets gunstiger,
met name bij het instituut te Casale Monferrato. Daar heeft
men steeds zo spoedig mogelijk nieuwe, voor de telers aantrekkelijke rassen aan de praktijk voor experimentele aanplant
ter beschikking gesteld. Aldus laat men de telers deelnemen
aan de toetsing van nieuwe klonen, zij her op beperkte schaal;
de telers weten dat ze risico lopen maar nemen dit gaarne,
wetend dat de minder hard groeiende handelsrassen bepaald

ook niet risico-vrij zijn.

IJet

gaat hier om een zaak die uitermate moeilijk is oÍ misschien alleen maar moeilijk wordc gemaakt, maar die van dermate belang is dat hij bij een volgende bespreking van het
Executive Committee van de IPC ter sprake zal komen.
Enkele betluiten. uan d.e lPC.

Het is niet doenlijk hier een volledig overzicht te geven van
de besluiten, die tijdens de zitting van de Internationale Populierencommissie te Teheran zijn genomen. Ik volsta derhalve
met er enkele te noemen.
1. In de afgelopen jaren zijn door de verschillende landen
uitgebreide geÉlevens over de wilg gezonden aan het secretanaat van de IPC. Deze zijn door de Nationale Populierencommissie van Joegoslavië tot een lijvig rapport verwerkt,
waaruit meo een zeer goed inzicht krijgt in wat over de
wilg in al zijn aspecten bekend is. Dit rapport zal aan de
landen worden toegezonden met verzoek om commentaar

2.

nuts-laanbomen

In

He, uered'elingswerk en bet telecteren aan nieuute popalieren'
Áls men de jaarverslagen van de leden van de IPC doodeest,
komt men onder de indruk van de geweldige arbeid die aan
vele instituten verricht wordt op het gebied van kruisingen en

Specialiteit:
Populieren

enkele rijen.

land.

(2.) - Telefoon 01106-219

*

in

prefereert men hierbij 'Robusta', evenals trouwens

Kwekerij ,,Wesíhof"
's-Heer Arenilskerke

tussen

de populieren geteeld, dan is de plantafstand 6,1 x 4,3 m.

3.

en evenrueel aanvullingen, waarna het door de FAO zal
worden uitgegeven.
De landen zullen meer gegevens moeten verschaffen omtrent het areaal en de produktie van populierenbeplantingen. Verder zal worden gevraagd om meer exacte opgaven
van de piljzen van populierehout.
Een door Italië opgesteld formulier voor het verkrijgen van
informatie over de economie van de populierenteelt onder
verschillende omstandigheden zal aan de leden van de IPC
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worden toegezonden, met het verzoek voor eind 1965 commentaar te leveren. Nededand is gevraagd hierbij een rapport te voegen over de informatie die het heeft ingewonnen
over belangrijke ontwikkelingen in het verbruik van popu-

4.

5.

Het is n.l. van belang dat men weet welke gevolgen

6. De indusrie

lierehout.

A. Govers en K. GriÍÍioen
HouÍinstiÍuul f.N.O.

/

heeft belang

bij

onderzoek naar de kwaliteit

van hout dat uit rijbeplantingen (lanen etc.) afkomstig is.
Er zal een verzoek aan de leden worden gericht om alle
mogelijke gegevens naar het secretariaat te Rome te zenden.

Op verzoek van Nederland zal aan de landen worden gevraagd een opgave te doen van de sorteringsregels voor
populierehout, landelijke, regionale en indusuiële.
Informatie zal worden ingewonnen over het gebruik van
dunne sorrimenten in de verschillende landen.
Áan de leden wordt gevraagd sudies ter hand te nemen
met berekking tot de optimale plantafstand en omloop. Er
zal op worden aangedrongen plantafstandsproeven te combineren met houtonderzoek.

een

grotere of kleinere plantafstand heeft voor de houtkwaliteit.

In

Nederland heeft de NPC een dergelijk onderzoek in

voorbereiding.

7. De ITerkgroeo

Ziekten van de IPC zal worden verzocht
meer aandacht te besteden aan het taksterven van wilg,
omdat dit verschijnsel in verschillende landen de belang-

rijkste hinderpaal voor de teelt van wilg vormt.
een volgend artikel zal iets over de Perzische populierenteelt worden verteld.

In

Een onderzoek naar het rendement van enkele populiererassen in de
luciÍers- en klompenindustriet)

Inleiding:

Voor het onderzoek kwamen ter beschikking 4 stammen van

Jaarlijks worden ruim 100.000 mB populierehout door de industrie verwerkt. Het leeuwenaandeel gaat nog steeds naar de
klompenmakerijen al loopt de behoefte aan klompen van jaar

elk van de volgende rassen: Marilandica, Robusta, Gelrica,
Serotina, Heidemij en Keppels Glorie. Van ieder ras gingen
2 stammen naar de N.V. Vereenigde Hollandsche Lucifersfabrieken te Eindhoven en 2 naar de N.V. Nationale Lucifersfabriek te I7eert. Elke boom was verdeeld in 2 stamstukken,
hier aangegeven met ,,voetstuk" en ,,topstuk". Het Bosbouwproefstation te \ilTageningen verleende zijn medewerking bij
het verstrekken van de gegevens over de opmetingen van de
bomen op het proefveld en het Houtinstituut T.N.O. werkte
mede aan het onderzoek zelf in de fabrieken.
Uiteraard mocht dit onderzoek de produktie in de bedrijven
niet storen en moest dus worden aangepast aan het produktieproces. Hoewel de medewerking van het personeel van de
fabrieken goed was, kon toch niet worden vermeden dat een
aantal metingen niet konden worden verricht en verschillende
gegevens onvolledig waren.
Soms konden in verband met het tempo enkele gegevens niet
voldoende nauwkeurig worden bepaald. Met deze omstandigheden dient bij de beoordeling der resultaten rekening te worden gehouden.
Bij het onderzoek dat zich zowel over de vervaardiging van
doosjes- als van stokkenfineer uitstrekte, werd de volgende
werkwijze gevolgd:
A. Na het verzagen van de stammen tot klossen werd bepaald:

tot ja Í achteruit. De andere gegadigden zijn de lucifers-,

de

fineer- en de kistenindustrie, terwijl nu ook de papierindustrie
opnieuw belangstelling voor deze houtsoort heeft.
De aanplant hier te lande omvat verschillende cultuurvariëteiten zoals Serotina, Marilandica, Gelrica, Robusta en andere.
Reeds jaren geleden bleek het uit gesprekken met direkties eo
bedrijfsleiders dat het ene bedrijf de voorkeur zou geven aan
bepaalde rassen en het andere bedrijf weer aan andere rassen,
indien ze in voldoende mate verkrijgbaar zouden zijn. Soms
is de motivering hiervan wel duidelijk, maar vaak ook nogal
vaag en niet eensluidend. Bovendien is er in het algemeen niet
veel bekend over het rendement bij de verwerking van populierehout in de verschillende bedrijven. Een en ander kreeg
enkele jaren geleden de belangsteliing van de Nationale Populierencommissie, die haar werkgroep ,,Exploitatie en Gebruik"
verzocht hieraan de nodige aandacht te willen schenken en zo
mogelijk een onderzoek te doen instellen. Het lag daarbij in de
bedoeling de indusuie rechtstreeks in te schakelen, zodat van
een echt praktijkonderzoek sprake kon zijn.
Het eerste onderzoek had in 1961 olaats met medewerking van
een tweetal lucifersfabrieken, het tweede in 1.964 met medewerking van een lucifers- en een klompenfabriek. De uiwoering en de resultaten van beide onderzoekingen zijn vastgelegd
in rapporten van het Houtinstituut T.N.O. aan de Nationale
Populierencommissie (H-62-92 en H-6)-23). Er dienr wel op
gewezen te worden dat het aantal onderzochte proefstammen
gezien de vele variabele faktoren, te klein was om zeer positieve conclusies te kunnen trekken. \7el zijn er enkele aanwijzingen verkregen die voor de industrie belangrijk en nuttig
kunnen zijn. Het ligt in de bedoeling dergelijk onderzoek nog

1.

middenomtrek, lengte en gewicht met bast van elke
klos;

voort te zetten..
Het onderzoek van 1961:
Het was een gelukkige omstandigheid dat voor dit onderzoek
proefmateriaal ter beschikking stond van een populierenproefveld van de Nededandse Heidemaatschappij te Oirschot dat
juist kaprijp was. Op dit proefveld was een groot aantal rassen
aangeplant, die onder vrijwel gelijke omstandigheden van klimaat en bodem waren opgegroeid en dus goed vergelijkingsmateriaal zouden opleveren.

r) Foto's: Houtinstituut

Schillen uan d,oosjes(laadjes)-fineer

in

een lrcifersfabriek
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2.
1.

idem, doch na ontbasting;

lengte en omtrek van het

Bast.

bij het

verzagen verkregen

afval.

deels klein, deels zo sterk beïnvloed door toevallige omstandig-

B. Bii het schillen van doosjesfineer:
1. gewicht van het fineerafval;

2.

middenomtrek en gewicht van de resrklos (welke eventueel nog geschikt kan zijn voor stokjesfineer).
C. Bi, het schillen van srokkenfineer:
1. gewicht van het fineerafval;
2. middenomuek en gewicht van de resrklos.
Verder werden de gemiddelde staminhouden bepaald, welke
soms afweken van de opgegeven aan de proefbomen bepaalde
waarden. Uit deze gegevens konden dan de volgende inhouden
worden bepaald:
I. van het afval bij het veftagen der stammen (verder genoemd zaagafval);
II. van de bast der te schillen klossen;
III. van de totale hoeveelheid geschilde doosjesfineer (afval f
voor verdere bewerking geschikt fineer);
IV. als III, doch van her stokjesfineer;
V. van de restklossen welke niet geschikt waren voor verdere
vefwerking.

De direkte bepaling van de inhoud van het onder

De verschillen die gevonden werden tussen de rassen waren
heden, dat aan de hand van dir onderzoek niet kon worden
besloten tot reële verschillen tussen de rassen.
Doo$esfineer,

Er blijkt een zeer aanzienlijk verschil te zijn tussen her percentage doosjesfineer dat van de voetstukken verkregen werd
en dat van de topsrukken. Voor de eerste werden voor de verschillende rassen waard€n van rond 30 7o gemeten, voor de
tweede niet meer dan rond 20 7o. Hoewel het percenrage voor
de verschillende rassen sterk uiteen liep, waren de verschillen
tussen de afzonderlijke starnmen van één ras zodanig groor dat
ook hier geen conclusies konden worden gerokken omtrenr
verschilen russen de rassen. Een overzicht van de opbrengsren
in de diverse stadia van verwerking ror en mer het schillen van
doosjesfineer wordt gegeven in tabel 1.

Tabel 1. Gegevens van de onderzoekingen in Eindhoven en ri?eert.
(Verklaringen zie onder).

d-ou
ééd

III genoem-

de afval en voor verdere verwerking geschikte fineer was niet
mogelijk en is via de wel te bepalen gewichten gebeurd, waarbij aangenomen is dat het volumegewicht van fineerafval en
van goedgekeurd fineer gelijk is. Dit is niet geheel juist, gezien
mogelijke verschillen in vochtgehalten en volumedichtheid.
I7anneer bepaalde meringen niet mogelijk waren bijv. door
het ontbreken van bast bij enkele klossen, werden de ontbrekende gegevens (bijv. bastinhoud) geschat aan de hand van
de gegevens hierover van andere klossen.
Verder moet er op gewezen worden dat de hierboven onder C
genoemde bepalingen helaas niet konden worden uitgevoerd
in de lucifersfabriek re \(/eerr, zodat hier alleen de inhouden
van IV en V samen bekend zijn. De ruwe klossen werden in
Veert nog op een aparte machine voorgeschild tot cylindrische
vorm hetgeen in Eindhoven niet het geval was. Een groot
aantal stamstukken kon echter na het cylindrisch schillen niet
gewogen worden, waardoor de basis ontbrak voor de verdeling
voor de totale inhoud aan qeschild fineer over afval en fineren
geschikt voor verdere verwerking. Een en ander betekende een

gemis aan voldoende cijfermateriaal. Hierin werd zo goed
mogelijk voorzien door indirekte berekeningen gebaseerd op
bepaalde aannamen die mogelijk niet geheel juisr waren, maar
toch ook niet te veel bezijden de werkelijkheid lagen.
Resultaten:
Zaagat'ual.

Er was een groot verschil in percentage zaagafval tussen de
voet- en topstukken. Her eerste varieerde valir 5-9 7o, het
tweede van 2|-j07o. aok werden verschillen geconsrateerd
in de percentages van de verschillende rassen. De verschillen
russen de 4 stammen van één ras waren echter veel grotef,
zodat geen conclusie kon worden getrokken omtrent werkelijke
verschillen tussen de rassen.

Inhouden afgerond op 10 dm3
Ras

b

a

d

dd(

\s \\
.s .s

Marilandica

5)60

40)0

22)0

r)30

7'

4700

3610

1640

1040

77

Gelrica

10480

8 140

5210

2890

78

Serotina

t 100

4000

2400

L)40

78

Heidemij

4290

)220

r560

7)0

75

Keppels Glorie

1080

3910

2030

1060

77

Robusta

1)

,5 60
46 63
64 tt
60 56
48 47
,2
'2

bdt)2

Totale inhoud der 4 stammen.
Inhoud van alle ontbaste klossen (- a
bast
zaagafval).
Inhoud van de ontbaste klossen geschikt- (althans- in eerste instantie) voor het schillen van doosjesfineer (- b
klossen uitsluitend geschikt voor stokjesfineer).
Inhoud aan doosjesfineer geschikt voor verdere verwerking (: c
fineerafval
restklossen welke echter eventueel nog geschikt
-kunnen zijn voor
- stokiesfineer).
stammen

{

1 voetstuk

f

1 topstuk.

Afual doosjesfineer.
Het afval van het doosjesfineer bedroeg 6-9 /o van de gehele
onderzochte stamstukken. Berekenr men het als de hoeveelheid
afval op de totale hoeveelheid verkregen bij het schillen van
doosjesfineer, dan bedraagr het 2I-29 /6. Gezien de grote verschillen tussen de srammen van #n ras, kan ook aan de verschillen russen de rassen geen betekenis worden gehecht.
Stokkenlineer en afaal bieraan.

Dit

onderzoek is alleen in Eindhoven uitgevoerd. De opbrengst
aan stokkenfineer liep bij de verschillende rassen niet zo erg
uiteen.

Uw leverancier voor alle soorten N.A.K.B. populieren in alle maten en leeftijden
voor Nederland van de Lóns populier'

popur,li.iïrïtïtï1er
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A.

Refihlossen.

De inhoud van de

restklossen bedroeg circa 4-8 /o vao de
totale staminhoud, resD. 5-10 % van de inhoud van de ontbaste
klossen.

Als zeer voorzichtige conclusie geldt het volgende:
De topstukken brengen aanzienlijk minder doosjesfineer op dan

de voetsrukken. De totale opbrengsr aan srokken- en doosjesfineer tesamen is voor alle rassen praktisch gelijk, maar de
afzondedijke opbrengsten van doosjes- en van stokkenfineer
vertoonden vrij grote verschillen (zie tabel 2). Het aantal onderzochte sramsrukken is te beperkt om mer voldoende zekerheid te kunnen concluderen dàt de geconstateerde verschillen

in

lucifer:fabriek te Einl.hoaen.
De eerste aan de voet van de stammen afgezaagde klos werd
niet in de lucifersfabriek verwerkt maar verkochr aan de klompenfabriek. Verder werd ongeveer de werkwijze van het eerste
onderzoek gevolgd. Er is een aantal interessante gegevens re
voorschijn gekomen die in tabel 3 zijn verwerkr
Onderzoek

Tabel

l.

d.e

Resultaten van het populierenonderzoek (getallen tussen haak-

jes percentages

bij

voetstukken van

2

stammen onderzoek

196l in

Eindhoven).

Mari-

Robusta

landica

Rege-

Gelrica

nefata

inhaerent zijn aan de rassen.
Tabel 2. Opbrengst aan doosjes- en stokkenfineer in procenten van de
totale inhoud der stamstukken (Eindhoven f \7eert).

Opgegeven

staminhoud
Gemeten

Doosjes-

Stokken-

fineer

fineer

Doosjes

{

Stokken

staminhoud

Bast

in

5441

2t4t

2043

in

dm3

4778

5816

2i59

2106

t4 (6)

t2 (3)

14

12 (r2)

4t (3r)
7 (8)

1l (6)
t2 (tt)

38

(32)

22

18

24

(36)

in /6

2t

ca. 12

ca. 17

ca. 43

22

ca. 37

ca. J9

ca.

4I

Doosiesfineer

Gelrica

28

ca.

3l

ca. 59

ca.

4l

Áfvalfineer in 7o 1)

7o

Serotina

26

ca.32

ca. 18

ca. 42

Stokkenfineer

Heidemii

t7

ca. 39

ca. 16

ca. 44

Afvalfineer

ca. 43

Restklos

ca.36

ca. 57

Het onderzoek van 1964:
In 1964 werd het onderzoek van 196l herhaald met 4 rassen
van de populier alle afkomstig van dezelfde plaats (Broekbeemde), te weten: 8 stammen van Marilandica, 8 van Robusta,

4 Gelica en 4 Regenerata.
Het onderzoek met de helft van de stafirmen werd weer uitgevoerd in de fabriek van de N.V. Vereenigde Hollandsche
Lucifersfabrieken te Eindhoven en met de andere helft in de
klompenfabriek van Van der Velde te Best. Hoewel uiteraard
de proeven weer de normale werkzaamheden in de bedrijven
niet mochten storen en daardoor enkele onderdelen niet op de
juiste wijze konden worden uitgevoerd, was in beide gevallen
de medewerking van het personeel weer uitstekend. In tegenstelling met het in l96L veffichte onderzoek werd rhans alleen
het onderste deel van de stam (het ,,voetstuk" van 1961) on-

*
Wij bevelen ons tevens aan voor
onderhoual en rutnplant van bossen en wegen.
*<

Vllt HoUtïEultGEt

rà b o * band el en

HEESSELT (post

Varik) -

loitatie
TELEFOON 03445 - 269

B

o s

exp

(31)

7 (t)

2 (10)
4 (3)

11

49

t (1)
39

7

(40)

10

(6)
(6)
,

, (7)
6 (4)

t

5

,

6

2

3

2

6

(25)

t7

1

het stokkenfineer in 7o
(onderdeel stokkenfin.)

1) bii schillen doosjesfiner.
2) bii schillen stokkenfineer.

In

tabel 4 is de hoeveelheid doosjes- en stokkenfineer uirgedrukt in procenten van de totale inhoud van de stamstukken.

4. Opbrengst aan doosjes en stokkenfineer (tussen haakjes ge.
gevens 1!61, alleen voetstukken uit Eindhoven).
Tabel

Doosies-

Íineer

in /o

4t

(31)
(32)

Gelrica

38
22

Regenerata

49

(25)

Stokken-

Íineer

in /6

Doosies

f

Stokken

18 (31)
24 (36)
39 G0)

,9

(ó2)

62

(68)

6t

(65)

11

60

Afval

4t
j8
t9

(38)
(32)

Qt)

40

GB3ê-r

op stam en geveld, tegen contante betaling.

Ro

/6

(11)

Afval door kwasten bij

Robusta

D. J.

in

Klornpen klos in 7o
(onderdeel zaagaÍval)

Marilandica

populiere-, wilge-, inl. eike-,
iepe- en notebomen

in /p

in 7o2)
in /e

derzocht.

Doorlopend te koop gevraagd:

2 stamstukken

476r

Robusta

2l

2 stamstukken

dmj

Marilandica

Keppels Glorie

4 stamstukken

in

Totaal afval
Zaagafval

4 stam-

stukken

Dit

onderzoek zou in de richting wijzen dat 'Gelrica' voor her
lucifersonderzoek minder geschikt is. Een definitieve uitspraak
hierover is moeilijk omdat slechts 2 stammen onderzocht zijn
en er ook uit het onderzoek van 196I is gebleken dat het
percentage doosjesfineer van boom ror boom vrij sterk kan
wisselen. Het totale p€rcentage doosjes- en stokkenfineer verschilde voor de onderzochte rassen heel weinig en kwam ongeveer overeen met dat van het onderzoek van 1961.

Het is moeilijk een goede vergelijking re maken mer her
vroegere fabrieksonderzoek. Er kunnen verschillen in de verwerkingsprocedure zijn opgetrden: verder in de kwaliteit van
het hout van toen en nu.

L2

Tabel

5.

Gegevens betreÍfende

het onderzoek in de klompenfabtiek.

Verrichte waarnem.ingen na veÍzagen tot klossen
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5
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8
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t2

7

30)
t26

627

79

269

77

8

9t

197

s8

-ctr

Marilandica

4146

4489

2r)5

15

78

Robusta

ti3r

5992

2895

Gelrica

2t39

2t28

I 186

I4
t4

Regenerata

t6t7

1708

822

1t

S8tr

$c
bc
>-g

Beoordeling

<.r

B. Ond,erzoek in de klompenlabriek te Be$.
De werkwijze moest hier in verband met de gang van het
produktieproces anders zijn dan in de lucifersfabriek.
De stammen, dus de andere helft van de partij, werden gemeten en daarna in klossen gezaagd. Uit het midden van de
stam werd een 3 cm dikke schijf gezaagd voor de bepaling
van het vochtgehalte. Na het meten van de diameter van alle

ï9
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-v
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EH
>;

3

t20

9r

7,'

t,,

181

88

5,t

6,5

t84

klossen werden de verdere bepalingen slechts verricht aan de
evengenummerde klossen, dus ongeveer de helft van de totale

staminhoud. De klossen werden vervolgens tot blokken voor
de afzonderlijke klompen gezaagd (het was dus bekend hoeveel
klompen uit een klos konden worden gemaakt). Hierbij werd
tevens het zaagaf.val bepaald, n.l. het gedeelte van de klos dat
kwasten bevatte of te klein was voor klompen. Het verloop
van de bewerkingen van het uitwendig coPiëren tot en met
het drogen van de klompen kon niet worden nagegaan omdat
dit te grote stagnatie in het bedrijf zou veroorzaken. Dertig
klompen zijn voor en na het drogen door het personeel van de
fabriek gewogen en hieruit is door het Houtinstiruut het vochtgehalte bepaald. Na de droging volgde een kwaliteitsbeoordeling in 1e soort (zonder gebreken), B-kwaliteit (kleine herstelbare gebreken) en 2e soort (grote gebreken). Na het drogen
van de klompen volgde het schuren waarbij geen verschil tussen de verschillende rassen kon worden waargenomen. Het
houtvolume van de klompen werd op het Houtinstituut bepaald.

Een overzicht van de resultaten van het onderzoek in de klompenfabriek wordt in tabel 5 gegeven.

deze tabel blijkt wel dat de verschillen bij deze 4 rassen
niet groot zijn. Daar bij dit klompenonderzoek de stammen in
hun geheel onderzocht zijn, vielen hieronder ook de klossen
die normalitet
de lucifersindustrie verkocht zouden zijn.
^aÍdus het rendement in het algemeen nog iets
In de praktijk zal
lager liggen en de kwaliteit wat minder zijn. Yan economisch
standpunt gezien is het zeer belangwekkend dat de opbrengst
aan klompen hier tussen L3 en 15 % ligt. Dit betekent dus
dat 85 /6 veiloren gaat als afval. Het is derhalve van groot
belang nL te Baan welke mogelijkheden et zijn om dergelijke
verkwistingen te voorkomen en om toepassingen te vinden

Uit

voor zulke grote hoeveelheden houtafval.

slechts de hoofdzaken uit de betreffende rapporten verwerkt. Ze geven evenwel een goede
indruk omtrent de rendementen bij de verwerking van populierehout in enkele betreffende industrieën; ze geven ook een
beeld van de moeilijkheden waarmede een praktijkonderzoek

In dit artikel zijn uiteraard

t*
Áfkorten aan de popilierenstam tur klossen

in

een l*cifersÍabrieh.

te kampen heeft.

r3

J. C. van

't Westeinde / De wilg in de boomkwekerij

Populierenkweker

Evenals poDulieren, worden wilgen van winterstek voortgekweekt. De lengte van de stekken is gelijk als bij de populier
en is afhankelijk van de grondsoort, maar als normale lengte
kan 25 cm volstaan. Evenals bij populieren worden ook bij
wilgen de toppen der stekken, aI naar gelang het ras, met een

verfkleut bedekt.

Gewoonlijk stekt men wilgen op normale afstand, teneinde
L-jaig bewortelde planten te verkrijgen. Hiervoor is 55 x 30
cm een geschikte afstand. Men krijgt dan voldoend stevige
planten. Ruimer stekken heeft weinig zin, aangezien de planten
dan meer neiginS; krijgen krom te groeien, iets wat vooral bij
de Salix alba 'Drakenburg' veel voorkomt.
De l-jarig bewortelde planten kan men voor diverse doeleinden gebruiken. Houdt er rekening mee, dat een l-jarig bewortelde wilg veel moeilijker aanslaat en een minder vlotte
start maakt, dan een goede l-jarig bewortelde populier. Voor
de opkweek van windschetmen rond boomgaarden zljn 1,-jailg
bewortelde planten beslist te nrak, tenzij ze een zeer goede
verzorging krijgen en goed terug gesnoeid worden. Voor de
opkweek van plantbomen in de maten 8/16 cm zetten we
l-jarig bewortelde planten op de juiste afstand uit. Die afstand
mag 1,20 m bij 60 cm tot I,20 m bij 80 cm zijn, al naar
gelang welke maat men denkt te zullen kweken. Direkt na het
planten, de planten -+ 2 cm boven de grond afknippen en de
wond bedekken. Indien U deze na de hergroei tijdig op 1
scheur zet, krijgt men een flinke stevige plant, geschikt om een

K. Adema en H. W. Kolster
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boom uit te kweken. Bij ons moeten we echter al deze bomen
een stok geven. Doen we dit niet, dan is de uiwal zeer groot.
Hoe dichter U de plantafstand neemt, des te gemakkelijker
krijgt U rechte bomen, zonder te stokken, maar dan krijgt U
ook bomen, welke alleen maar in de lengte willen groeien en
onvoldoende dik zijn (te lang en te slap). Men kan ook bomen
opkweken door de 1-jarig bewortelde stekken nier te verplanten. Dat spaart misschien wel arbeid uit, maar het wortelstelsel
en de verankering van deze planten in de kwekerij is zeer
slecht. Meestal hebben ze slechts I tot 2 zware penwortels en
bij regen en wind staan deze bomen spoedig scheef, omdat de
wortels onvoldoende verankerd zijn in de grond. Bij verplante
l-jarig bewortelde stek verkrijgt men een veel beter wortelstelsel en voorkomt men al deze bezwaren.
In vergelijking -et de populier vergt de teelt van wilgenplantsoen in de kwekerij veel meer zorg. De grootste zorg is
wel het geven van stokken ('Drakenburg' telen zonder stok
kunnen wij zeker niet). Dit is zeer arbeidsintensief en kan neg
niet mechanisch. Verder is ziekrebestrijding bij de wilg in de
kwekerij onontbeerlijk. Bladluis, wilgenhaantje, spinr en niet
te vergeten de topmade. Deze laatste doet veel schade in de
toppen der 1-jarige scheuten. Een goede bestrijding is moeilijk;
systemische fosforesters, Systox, Meta Iso Systox en Endrin zijn
nog het beste. Hiervan geeft Endrin de beste resultaten, maar
het is wel wat giftig. Oppassen is dus de boodschap. Verder
onderzoek naar een effectieve bestrijding is noodzakelijk.

De Stiphoutse wilg')

Vereenigde Hollandsche Lucilerslabrielren, resp. sÍtcÀttng ,,lndustriehout"

uit de richtinq Sc. Oedenrode slaan we bij het kerkdorp Nijnsel af in de richting Lieshout. Nadat we de bebouwde kom van Nijnsel gepasseerd zlin, valt ons het mooie landschap links en rechts van de Rooiseweg op. Vooral bii de
Nijnselse brug ondergaan wij de bekoring van de Dommelvallei. Links en rechts zien wij de lage beemden met op de
achtergrond rechts het Vresselsche Bosch met de zogenaamde
Hazeputten. Ongeveer een kilometer verder ter hoogte van de
ZandhoeÍ liggen links de zogenaamde Moerkuilen, een mooi
stukje naruurschoon. Bij de scherpe bocht in de weg slaan we
linksaf de \Teievenseweg op. Ons doel is een bezoek aan de
Heer A. J. Vos, rustend klompenmaker mff als hobby het
kweken en selecteren van goede wilgen. De Heer Vos is 73
jaar oud en is in 1927 op de rVeievenseweg no. 11 met de
klompenmakerij begonnen. De eerste jaren in handwerk en in
1930 machinaal. In 1956 is de heer Vos met het klompenmaken gestopt en geniet nu van een welverdiende rust onder
het lommer van zeet mooie wilgen, waalafl de oudsten ongeveer 15 jaar geleden zijn geplant.
Opvallend is één type wilg, welke in vorm en productie bijzonder naar voren komt. De moederboom stond in de gemeenKomende

te Stiphout in de Stiphoutse vennen. Ongeveer 20 jaar geleden
kocht de Heer Vos deze boom met nog andere bomen, o.a.
populieren. De wilg stond in een srukie wildernis met schaarhout en slechte populieren. Direct viel de Heer Vos de prachtige, rechte en lange wilg op. De boom had een doorsnede op
borsthoogte van 80 cm en was van goede houtkwaliteit. De
Heer Vos had toen echter geen plannen om wilgen te gaan
planten. Eigenlijk was zijn vrouw er de oorzaak van; deze had

r)
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1. De Heer Vos bij

een 12 jaar o*de utilg.

t4
namelijk een paar waslijnpalen nodig. De Heer Vos plaatste
toen uit het tophout van de wilg twee palen en de was kon
aan de lijn. Deze waslijnpalen gingen echter uitlopen en werden kopwilgen. Na enkele jaren kwam iemand die bij de Heer
Vos werkte op de gedachte wat poten uit deze waslijnpalen te
snijden en langs de weg voor de klompenmakerij te planten.
Toen deze poten goed gingen groeien heeft de Heer Vos drie

Foto

jaar Iater nogmaals poten uit deze waslijnpalen gesneden. Deze
poten werden geplant in een rij langs de boomgaard achter de
klompenmakerij.
De eerstgeplante bomen zijn nu plm. 15 iaar oud en hebben
een lengte van 20 meter en een gemiddelde omuek op borsthoogte van I25 cm en een inhoud van plm. 1 m3. Hierbij
moet worden aangemerkt dat deze bomen een terugslag hebben
gehad bij het verharden van de weg en het wortelgestel door
de daarbij gebruikte dragline beschadigd werd.
De rij wilgen langs de boomgaard, die nu 12 jaar oud zijn
(foto's 1 en 2), hebben een lengte van 22 m, eeo omtrek op
borsthoogte van gemiddeld I32 cm en een inhoud van 1,15 m3.
Deze rij staat gunstig langs een voedselrijke sloot.
Na 1956 heeft de Heer Vos van deze bomen ook stekken gesneden van Dlm. 1-1,50 m len_gte en deze als 3 jaar bewortelde
stekken uitgeplant, in de maat van 10-12, 1.2-L4. H.iewan staan
nu mooie, zeer goed groeiende exemplaren. Ook zagen wij
wilgen die nu 4 jaar staan, mooie slanke bomen met een lengre
van 7 à 8 m. De grondslag is lichte zandgrond. Het is aan te
bevelen, indien men in de buurt komt, deze mooie wilgen eens
te bezichtigen. Bij de Heer Vos bent U van harte welkom en
hij zal U ook nog binnennoCigen om eens ,,a Ír te stoken". Hij
is een goed opmerker en elke boom op ziln efi heeft zijn aandacht, maar dat kan ook haast niet anders bij een man die zo'n
veertig jaar met bomen heeft omgegaan.

2. 12 jaar oade wilgen bij Nijn:el.

lr. N. A, den Hartog
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Wilgehout en zijn gebruik

Aldeling Bosexploitalie Landbouwhogescáool
N7ilgehour is anatomisch zeer nauw aan populierehout verwant,
zodat ook de technische eigenschappen en het gebruik geen
grote verschillen vertonen.
In wilgehout zijn de vaten klein, nauwelijks zichtbaar, verschilien onderling weinig in qrootte, zijn ze=r talrijk en geiijkmatig over de jaarrinqen verdeeld. De mergstralen zijn alle van
gelijke breedte en zeer smal. Het hout is dus zeer fijn van
nerf.

Het kernhout is wit tot roodachtig van kleur. Het is licht van
gewicht en zeer zacht, buigzaam en taai; dit laatste met uitzondering van het hout van de kraakwil.s. Het is verder goed
splijtbaar en boven de grond betrekkelijk duurzaam. Het is
buigzamer en taaier dan populierehout. Het hout is reukloos
en splintert nagenoeg niet.
De wilg, vooral de schietwilg, is evenals de populier een zeer
snel groeiende houtsoort maar bereikr in de regel niet zulke
zware afmetingen. D€ totale produktie in Nederland is beuekkelijk gering en het wilgetimmerhobt heeft dan ook geen grote
Practische betekenis.

FIet meeste wilgehout wordt wel gebruikt

in de klorrtpen-

industrie. Bij de gebruikers van klompen bestaat een voorkeur
voor wilgeklompen boven populiereklompen. De eerste zouden
lichter en warmer zijn en minder water opnemen. De eerste
twee eigenschappen zijn dan wel een gevolg van de laatste.
Het hout is verder bruikbaar als blindhout voor meubels, zoals
b.v. de achterzijde van kasten. Ook voor kistenhout is het geschikt, het lage soortelijk gewicht is ook hierbij een gunstige
eigenschap.

In de

binnenscheepvaaft wordt her gebruikt voor het veryaar-

digen van roeibootjes en scheepsluiken, waarbij eveneens het
lage gewicht van belang is.

De zachtheid en fijnheid van nerf maken het hout geschikt
voor tekenborden. Ook voor speelgoed is het door deze eigenschapp€n en het feit dat het niet splinrert, geschikt. Om dezelfde redenen en het geringe gewicht wordt het in Engeland
en de Verenigde Staten gebruikt voor kunsrmatige ledematen.
Doordat het hout gemakkelijk te splijten en buigzaam is wordt
het gebruikt voor spaanwerk, zoals mandjes (voor kersen, aardbeien e.d.) en voor zeefranden.
Op de eigenschap dat het wilgehour geen geur heefr berust de
voorkeur voor hec gebruik van dit hour als grondstof voor
houtwol als verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen. Ook
tandenstokers, houren lepeltjes en dergelijke kleine gebruiksvoorwerpen worden van dit hout vervaardigd.
Over het gebruik van het hout van de cricketbat-willow heeft
U kunnen lezen in het artikel van de heer Gerritsen in het
augustusnummer van dit tijdschrift.
Het jonge hout wordt vanwege zijn elasticiteit en vanwege zijn
niet splinteren graag gebruikt voor stelen van spaden, harken

Aan de abonnets
Wilt U Uw abonnementsgeld over

1966 (J

3,-)

binnenkort voldoen op postrekening nr. Í..l12I,95
t.n.v.,,Administrateur Populier", Wageningen?

1t
e.d. gereedschap. Plaatselijk wordt het nog gebruikt voor

andere houtsoorten geschikt gebleken.

palen.

Ook voor de vervaardiging van houtskool, vooral waar een
fijne houtskool wordt gevraagd zoals voor de vervaardiging van
buskruit en voor filterinrichtingen is wilgehout geschiki. Het aantal gebruiksmogelijkheden van wilgehout is dus groot
maar zoals U hierboven reeds gezien zult hebben, gaar her bij

Verder is het hout geschikt voor de fabricage van papierpulp,
waarbij deze pulp aan de naaldhoutpulp die de hoofdmassa
vormt, toegevoegd wordt voor de fabricage van bepaalde soorten papief.

Voor de fabricage van vezelplaten is het in combinarie met

lr. J' L. Guldemond
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de meeste toepassingen slechts om beperkte hoeveelheden.

Marssonina blilÍt een groot gevaar voor de populierenteelt

Wetenschappeliik ambtenaar van hel Bosbouwproelslation

Tot deze ernstige conclusie kwam de N7erkgroep Ziekten van
de Internationale Populieren Commissie aan het eind van een
driedaagse bijeenkomsr te \Tageningen, welke geheel aan de
Marssoninaziekte van de populier was gewijd.
Cp 7 september j.l. kwam de Iíerkgroep bijeen om uiwoerig
de problemen te kunnen bespreken, welke veroorzaakr wordeÀ
door deze bladziekte. Vertegenwoordigers uit 10 Europese landen gaven bij het beqin van de samenkomst
orre.iicht van

""nbleek de grote
de stand van zaken in hun eigen land. Duidelijk

verspreiding en voorrdurende uitbreiding van de ziekte in
N7est- en Midden,euroga. Duidelijk bleek tevens dat de Nederlandse populierenteeli wel tot áe ernstigsre slachtoffers van
Marssonina behoort, des te meer waar wij hier overwegend te
maken hebben mer Marssonina brunnea (Ell. et Ev.) Magn.,

de gevaarlijksre vo:m van de ziekte (2.g. stippenvorm). In

!

andere landen treedr vaak Marssonina populi nigrae Kleb. op
(2.g. vlekkenvorm), die minder eÍnstige schade toebrengt.

Na .de rapportering van de toesrand

in

Europa volgden be-

sprekingen, waarií de grote invloed die de ecologische-faktoren

(klimaat, bodem) hebben op het optreden van de ziekte, srerk

naar voren kwam. Iraliaanse onderzoekingen hebben

aange-

toond dat de lengte van de periode, gedurende welke het blàdoppervlak vochtig is, van groor belang is voor de infektie. Dit
hangt dus sterk samen mer remperaruur, regenval en luchtvochtigheid. Van Nederlandse zijde werd gewezen op de waarschijnlijk belangrijke rol van de kalium-calciumverhouding in
de boom en dus ook van de bodem. Eenparig *u,
-.rr1u.
oordeel, dat de conditie van de boom een groie invloed heeft
op
.!et verloop van de ziekte. Van primair belang is evenwel
de kloon, waarroe de boom behoort. De populiereÁklonen hebben een verschillende mare van resistentià yaÍ zeer vatbaat
(voor ons land b.v. 'Regenerata') ror zeer resistent. Helaas zijn
de meeste handelsrassen min of meer vatbaar. Dit betekent
dat
-er een grore taak ligt in het vinden of door kruising
kweken van resistente klonen. Hierop werd dan ook door dË
S7erkgroep srerk de nadruk gelegd. Een probleem is echter dat
vele onderzoekers verschillende methodes hebben om aanrasringen in cijfers uit te drukken en op her gebied van resistentietoetsing. Standaardisering zal noodzakelijk zijn. Chemische bestrijding blijkt zeer moeilijk re verwezenlijken en kan met
enige kans op succes ror nu toe alleen roegepasr worden in
kwekerijen, teneinde ziektevrij vermeerderingiÀateriaal re verkrijgen. Onderzoek naar doelreffende bestrijdingsmiddelen is
nog gaande. Verder kwam de I7erkgroep tot delonclusie dat
het aanbevelenswaardig is de meest gevoelige rassen uit de
handel re nemen.
Op de laatsre dag van de bijeenkomst werd door de I7erkgroep
een excursie gemaakt naar de IJsselmeerpolders, om daár di
uitwerking van Marssonina te zien. Een aantal proefobjekten
van het Bosbouwproefstarion werd bezocht, waurvan een klonenproefveld met verschillende graden van aanrasring iri de
verschillende klonen een wel zeer duidelijk beeld gaf. "H.. g.zelschap kwam onder de indruk van her massale .Ir,..u"., án
de 'Regenerata'-beplantingen in de N.O.-polder. Deze dag was
een illustratieve afsluiting van een zeer nurrige bijeenk-omst,
waardoor het belang van voortgezet onderzoeÈnaar de ziekre

nog eens werd ondersrreept, alsmede het feit dat de praktijk
in de toekomst rekening zal moeten blijven houden
-.i Morr-

sonlna.

Áan

d,e ad.u erreerd,err

Inlichtingen over adverrenries kunt U ook verkrijgen bij
Getolger oam Marssonina-aantasting. Opn. in iali 1962 in N.O.pold.er.
S.t3rk oeruroegd.e blad.aal tergeleker met de bomen op de achteigrond.,
die besch*t staan (erfbeplanting). Kronen beginnen oi tt strrtteol
Foro: J. B. rVeg

P. Vonk
p/a Lijmbeekstra

tel. 04900 -6t23I
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VII l)
meer van poten te kunnen vertellen, nam de heer I7algemoed
ons allereerst mee naar knoryeppels in het Hengelose Broek,
waar hij bij voorkeur de poten koopt (zie foto 1). Goede knotpeppels voor het leveren van poten mogen niet te oud zijn;
een leeftijd van 20 jaar is al het maximum. De 4-jarige boom
levert de eerste poot, doordat hij op manshoogte wordt afgezet.
Vervolgens kan hij 3 à 4 keer elke 4 jaar 2 tot 4 poten leveren.
Vierjarige poten zijn het beste, met name voor wegbeplantingen. Ze hebben qan een omtrek op borsthoogte van 26-34 cm.
Zwaarder moeten ze niet zijn, want dan gaan ze door de wind
in het plantgat ,,draaien", waardoor jonge wortels afbreken.
Het bezwaar van poten uit oudere knotpeppels is een minder
goed gegroeide eindscheut, wat steeds gepaard gaat met een
slechte groei na het planten, zo vertelde ons de heer N7algemoed. Goede poten, gesnoeid en aan de voet bijgehakt, kosten
ongeveer I 3,-, voorwaar geen gering bedrag. Maar de Achterhoekse 'Gelrica'-teler heeft dit eÍ gra.ag voor over om een
goede beplanting van zijn ,,Baakse \7itte" te krijgen. De poten
worden ontdaan van al hun zijtakken, direkt nadat ze van de
knotpeppel zijn gehakt. Men laat kleine stukjes zijtak zitten,
met her idee dat daarop zijknoppen tot ontwikkeling komen
en aldus een betere betakking geven. til7ij hebben een aantal
pas geplante poten hierop gecontroleerd, maaÍ moeten zeggeÍt
dat dit niet helemaal klopt. \íel komenerhoofdzakelijknieuwe
scheuten op de plaats waar takken gesnoeid zijn, maar de
meeste óp en rond de takaanzet, niet op de overgebleven stomp.
Het volledig snoeien van poten is echter uitermate belangrijk,

Foto

1.

Knotpeppels aoor de prod.ahtie aan poten.

wij in verband met deze rubriek een bezoek wilden
brengen aan een ons van vroeger bekende, zeer fraaie wegbeplanting van Populus 'Gelrica' bij Hengelo (G.), bleek deze
helaas te zijn geveld. Op dezelfde plaats bleek echter al weer
een nieuwe beplanting te staan, kennelijk aangelegd met poten,
een in de Achterhoek veelvuldig gebruikte plantsoensoort.
\Vij waren zo gelukkig de heer Walgemoed, rentmeester, en
uitstekend kenner van de populierenteelt in de Achterhoek, te
ontmoeten, die ons iets meedeelde over het ontstaan van deze
nieuwe beplanting. Eerst vertelde hij nog even dat de vorige
beplanting, ook met poten aangelegd, bij de kap ongeveer 23
jaar oud was; een stamomtrek had van 170 tot 200 cm op
borsthoogte, en een gemiddelde staminhoud van ruim 2 m3!
Ook als men er rekening mee houdt dat het om een goede
groeiplaats met 90 cm vruchtbare leem op zand gaat, is het
bij deze produktie wel begrijpelijk waarom de Achterhoekers
hun hart aan de 'Gelrica' hebben verpand!
Nu moet men niet denken dat de populierentelers in dit gebied
met elke soort plantmateiaal genoegen nemen. De meesten
van hen beweren ten stelligste dat de resultaten met poten
aanmerkelijk beter zijn dan die met bewortelde planten. Bovendien zouden laatstgenoemde uitgroeien tot populieren met een
donkere schors, terwijl de poten bomen met een veel lichtere
schors geven (vandaar de naam ,,Baakse n7itte"). Om ons iets
Toen

1) Foto's: Van der

Meiden.

Foto

2.

'Gelrica'-beplanting; geplant aoor.jaar 1965 n.et poten,

17

grond komen, dat wil zeggen 3l+ tot I meter diep. Ze zijnlaac
geplant, pas in april, omdat het gevelde hout van de vorige
beplanting niet eerder kon worden afgevoerd. Desnieremin is
de aanslag volledig en mist er geen boom. Normaal plant men
eerder, maar toch bij voorkeur niet vóór januari.

omdat hierdoor de kans op verdroging en schorsbrand aanzienlijk beperkt wordt (zie her artikel over poten in ,,Populier"
van novembet 1964).
Vervolgens hebben we nog weer een bezoek gebracht aan de
in het begin van ons verhaal vermelde beplanting bij Hengelo
(G.), eigendom van de NederlandsHervormdeKerk te Zurphen
(zie foto 2). H.ij is in dit voorjaar aangelegd met poten, afkomstig uit de hiervoor genoemde knorpeppels. Deze poten
worden geplant op een wijze waarover de heer Walgemoed
hopenlijk zelf nog eens iets in ons blad wil vermelden. Hier
wil ik er mee volstaan te vermelden dat ze zo diep worden
geplant dat ze met de onderkant in de permanent vochtige

Een ieder die

in

de populier is geïnteresseerd moet eens

de

Achterhoek, en dan kan ik plaatsen als Hengelo (G.), Zelhem,
Baak, Keienborg, Dinxperlo en vele andere noemen, met een
bezoek hebben vereerd. U zult er kennis maken met heel aparte
en interessante teelwormen en met onze snelstgroeiende, in
Nederland ontdekte handelscultivar ('Gelrica').
Ir. H. Á. van der Meiden

KALENDER

\7e

staan weer vlak voor het plantUw benodigd plantmateriaal
natuurlijk al wel bij Uw kweker

seizoen.

is

gereserveerd. Is

zorgt

dit nog niet gebeurd,
dat U dit zo

U er dan voor

spoedig mogelijk doet. Goed plantmateriaal is van enorm veel belang.
Koop bij een goede kweker, waar

gezond uitgegroeid materiaal a flwezig is.

Voor bosaanleg verdient l-jarig beworteld plantsoen de voorkeur, liefst
in ruim verband gegroeid. Tegenwoordig gaat men nogal eens over tot
het gebruik van planten met l-jarige
scheut gegroeid op 2-jarige wortel.
Vaak is het nodig om grotere planten
te gebruiken, dus meerjarig plantsoen.

Hierbij speelt vooral de goede

ge-

zondheid en herkomst een rol, daar
meerjarig plantsoen veel kwetsbaarder is voor diverse ziekten (b.v.

dit

schorsbrand). Vroege bladval

in

de

kwekerij en vroege verkleuring van
het blad wijst op bladziekten (Mars-

goede ontwatering van Uw plantterrein en uiteraard voor een bodemvoorbereiding die een rationele onkruidbestrijding mogelijk maakt.
Ook staat het kapseizoen weer voor

de deur. Oriënteert

U

zich op

de

U daarop dus vooral. In streken wa r het Marssoninagevaar groot is, zijn verschillende
handelsrassen minder geschikt.'Ro-

marktprijs van IJw produkt. Vellingswerk is zeer geschikt voor winter-

busta'komt dan heel sterk naar voren

b.v. konijnenvraat, veegschade, dienen

als het minst vatbaar voor deze ziekte.
(I7.-Brabant, het hele westen en noorden van ons land is sterk geïnfec-

nu voor de winter te worden beveiligd. Het omgazen van de bedreigde
bomen is zeker nodig. Zorgt U ervoor
dat geen beschadigingen aan de bomen kunnen optreden. Ook zijn er
gemakkelijk aan te brengen plastic
stroken in de handel die tegen vreeten veegschade naaÍ onze etvaringen

sonina, roest). Let

teerd.) Beproeft

U

eens de nieuwe

handelsrassen.

De grondbewerking dient te worden
uitgevoerd, het maken van plantgaten
eveneens. Ook de ontwatering dienr

in

orde

te ztjn. Zoryt U voor een

werk.

Door wild bedreigde

beplantingen

goed voldoen.

VRAAG EN ANTWOORD
over dit onderwerp zal verschijnen. In het kort het volgende:
een berekening van eventuele schadelijke gevolgen van
boomrijen voor de landbouw, mag men niet uit het oog verliezen, dat de opbrengst van populieren na -f 20 à 25 jaar

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

Bij

B,

minstens

TE Ttr/,

Ik las onlangr een geÍl.eenteraaàsaershg,

utaarin een d.hcusrie
aoorkwam oaet d'e schade aan lanàerijen d,oor aangrenzende
iljen populieren. Hel ging hier onz een uoord.ertwisseling tus'
!er? aoofirander aan land,schapsschoolt, itaara4n d'e populier
zo'n grote bijfuage kan leoeren, en tegenstanàerr uail' ltet aanleggen aan beplantingen oP uegbeftiren langs bouw- en weiland', De laarslen betoogd,en, d.at d'e opbrengttaeiliezen d'oor d'e
concurrenlie aan d.eze bephntingen zeet groot zijn. ls d'it uaar
en hoe groot zijn deze uerl'iezen?
een probleem aan waarover veel wordt
geschreven en gepraat, maar waarover, tenminste in Nederland,
weinig bekend is. '$íel is in bv. Duitsland veel onderzoek gedaan, terwijl in ons land Ir. Á. Bakker een studie heeft verricht
over de invloed van populierenrijen op de opbrengst van grasland.1) De redactie belooft U er voor te zorgen, dat in een van

Anttu,: U roert hiermee

de volgende nuÍrmers van ,,Populier" een uitgebreid artikel
r) Á. Bakker:

Verslag van een onderzoek naar de invloed van populieren op grasland. Meded. Landbouwhogeschool, 1!60.

I 60,-, vaak meer dan / 100,-

per boom is. Verder

wordt door tegenstanders geen waarde toegekend aan de gunstige invloed die boomrijen op opbrengst van bouwland en
weiland kunnen hebben door hun invloed op klimatologische
omstandigheden.

Samenvattend: Dergelijke beplantingen hebben nier èf een
gunstige àf een ongunstige invloed op aaÍrgtenzende landerijen,
maaÍ zeet waarschijnlijk beide, waarbij het van de plaatselijke
omstandigheden afhangt welke invloed overheerst en hoe groot
deze is. Nogmaals, in een volgende aflevering van ons blad
komen we op dit probleem terug.
a. G. te H.

Kunt U mij zeggen uaar ik de rapporten kan krijgen, d.i.e d.e
papierinl,ustrie aan de rcgering en d.e per heet't gestuurd in
aerband. met populierbossen in O,-Flnoland.?
,

Antta; De Stichting Industrie-Hout, Bowlespark 18 te \Vageningen, kan U vertellen in hoeverre die rapporteri beschikbaar
zijn en of U deze evenrueel kunt krijgen. Mochten geen exem-

18

plaren uitgegeven worden, dan kan men
iets over de inhoud meedelen.

U daar in ieder geval

P. d.e S. te ll/.
\Yelke iuectici.d,en bestrijd'en d,e wilgensnuitkeaer het bett?
Toen ik in 1956 4 ha nzet populieren uilàe inplanten, kwam
àk tot d'e ondangendn e ontd'ekking, d.at bijna 100 /o aan mijn

prachtige ,uee- en dile.jarige populieren plotseling d'oor de
uilgensnuitkeoet u)aren aangetart, Hier en d,aar zag nzen ui,
d'e boorgangen lijn boorsel naar buiten komen. Na enig zoeken kon nzen in de boorgangen d.e longe grijze keaerc goed

aind.en. Ond.at d.e schad,e aan longe populieren d,oor d.it insect
oercorzaakt, aaak zeer groot han zijn (soms uernietigend.) zijn
bijna alle bonzem op d.e brund.stapel terecht gekomen. Men kan
zich at'aragen, u)Aaron was d,eze aantasting zo sterk? lk heb d.e
inl'ruk, d.at een gezond'e groà de bomen aantrekkelijk maakt
aoot d'it insecl, De eraa'ring leerl ook, dat oud.ere bonten ueel
mind,er ut otden aangetal r,
De lanàbouutconsulenl lr. V. D. ]. Tuinzing u.,as in d.ie tijd
zeer beoreesd. aoor d.eze plaag. Hij ad.aiseerd.e mij in de zonzetnzaand'en regelmatig met 0,1 7o parathion re tpuiren. Deze raad.
beb ik enigszins geuijzigd. opgeaolgd. met ganstig resultaat.
Vier jonge percelen heb ik ged.urend.e d.e eerste aier groeijaren
een keer ol d.rie ber .jaar nzet een n otoffugneaelspuit beneoeld,
De ond'ertte 3 meter uan ied.erc boom (hoofd.zakelijk d.e starn)
uterd' aan ttuee kanten m.eÍ een neuel in. l}-aoad,ige concenïratie dun bedekt. Verd.acbte bomen rt,erd.en extru goed. behandeld'. Per uar werd ongeueer I ha nuet -+ j50 longe bomen
bespoten en gebraikt tuerd. slecbts -+ 10 I aloeistol. Per bespuiting uerd. ongeaeer f 2,- aan beorijd.ingsmidd.elen per ha

gebruikt terutijl de kotten aoor arbeià

|

motomugspuit op

rninsleu f 6,- geschat moeten uord,en. lYil men nornzaal
tpuiten, d.an ntoet men tien keer zoueel uloeistof gebruiken
tenaijl men d.e concentratie tien keer zo zu.,ak rtoe, nernen,

Deze werkuijze araagt aeel meer arbeià en is d.aarom te cluur,
Vanuege d.e arbeid, aerneaeld,e ik naast I 7o parathion ook nog
1,5 7o D.D.T, aan 25 /6 (baat bet niet, het rchaadt ook niet)
en 1 /6 koperoxychlorid,e (tegen roest, Marssonina, Dotchichiza
en andere rchirnmeh) en 5 7o ueum (46 7o stikstof , een be-

langrijk ooed.ingselement, da| loor een klein gedeebe d.oor her

blad' uordt opgenonten). Al d.eze stoffen uerd,en gemengd. dun
oerneueld,, ofschoon d.it rnengen in bet algeneen utordt afge-

raden. Toch heb ik er nooit d.uid.elijk scbaàe oan gezien. De
aantattingen d.oor d.e uilgenmuitkeaer kon ik zodnmàe op een
laq peil houden. Verd'er aeronl.erstel ik, dat d.e koperbe:pait:ng d.e gezonàheid uan he, bhd en d.e boom gtunstig heeft beinaloecl en d.e groei heeft beaord.erd. (etenals de areum).
Mijn arazg is nu heet't d'e toegeaoegd.z D.D.T. ook inaloed'
gehad' op d.e bestrijding uan de railgensnuitkeaer ol is deze
alleen a:tn de parathion. te d.anken?

Antu.t; De redactie legde deze vraag voor aafi IÍ. Tuinzing,
die het volgende anrwoord geeft:
De \Tilgensnuittor is gevoelig voor parathion, doch onvoldoende gevoelig voor DDT. Ter bestrijding althans van dit
insekt heeft toevoeging van DDT dus geen zin. Het volwassen
insekt is moeilijk te treffen en een grote hoeveelheid parathion
is vereist om succes te kunnen boeken. Er is dan ook alle aanleiding zich toe te leggen op een verdelging van de larven van
de I7ilgensnuittor, waaromtrenr inmiddels meer bekend is geworden. In een volgend nummer zal een artikel aan de gedragingen en de bestrijding van het insekt in kwesrie worden
gewijd en daarom volsta ik met het vermelden van enkele
feiten.

De jonge larve is gevoelig voor HCH. In de maand maart
verkeert deze larve in een geschikr stadium van ontwikkeling
en ze komt dan nog heel oppervlakkig in boom of struik voor.
Het gaat er nu om de werkzame stof in de met lucht en knaagsel gevulde, uiterst nauwe vraatgang werkelijk re laren binnendringen. Met het oog op deze ongunstige omstandigheid wordt
aan de opiossing van HCH een perroleumemulsie toegevoegd.

Bovendien is een grote hoeveelheid spuiwloeistof nodig. In
de griend kan een volledige doding worden bereikt door een
krachtige en zorgvuldige bespuiting van de struiken van alle
kanten met niet minder den een tweeduizend liter per ha
vloeistof, die 0,1 7o van het gamma isomeer van HCH bevat,
alsmede 0,67o van een perroieumemulsie van 70 /6. Een behandeling van stam of struik is van betrekkelijk onschuldige
aard. Op deze wljze en op dit tijdstip roegepasr, zal her HCH
immers weinig of geen nutige insekten re gronde richten.

BELANGRIJKE PUBLIKATIES
N.A,K.B, Statistiek veldkeuring en waarmerking.
De N.A.K.B. geeft elk jaar een overzicht uit de van de gekeurde en gewaarmerkte (: afgeleverde) planren. Bij populier en
wilg is een onderscheid gemaakt tussen één- en meerjarig
plantsoen. Bij een bestudering van de gegevens over her seizoen
1964-65 blijkt het volgende:
1. In totaal werden ongeveer 2I0.r00 planren verkocht, waaronder 41.000 éénjarige.
2. Het meesr verkocht werden 'Gelrica' (48.000), 'Zeeland'
(43.000, waarvan 5500 ,,herkomst If"), 'Heidemij' (35.000)
en 'Robusta' (34.000). Aanzienlijk minder verkocht werden

'Regenerata' (:'Serotina erecta') (15.600),'Marilandica'
(10.500), 'Serotina' (10.100) en'I 214' (9500). 'Serotina de
Champagne' (1700) stond weinig in de belangstelling. Vergeleken daarmede valt de verkoop van het nieuwe ras Iiins op
(1400), dit is iets meer dan'Regenerata Duitsland' (950).
Interessant is een vergelijking met enkele voorgaande jaren.
Zo werden er in 1956-57 totaal 430.000 planten afgeleverd,
waatyan'Robusta' (114.000) en'Gelrica' (1OA.:OO) áuidelijk
de voorkeur genoten. Van 'Zeeland' werden er toen relatief

weinig verkocht (21.500). Her totale aantal afgeleverde planten
blijkt te zijn gehalveerd! Een zeer sterke vermindering valt
daarbij te constateren bij 'Regenerata' en 'serotina' (elk tot
ongeveer éénvijfde verminderd).

Een opvallend verschijnsel deed zich voor in de verhouding
van de verkoop van één- en meerjarig plantsoen. In 1956-57
was deze verhouding ongeveer 1 op 5, in 196I-62 ongeveeÍ
1 op 2 (!) en in 1964-65 ongeveer 1 op 4.
De wilg wordt in aanzienlijk kleinere aantallen geleverd zoals

blijkt uit het volgende overzicht.
seizoen
verkocht waarvan Liempdse wilg

1956-57

196r-62
1962-63
1964-65

t3.000

3r.300
4r.000
49.000

49.500

28.t00
33.500

46.300

Na een aanvankelijke afname van het aantal geleverde planten
vindt de laatste jaren dus een roename plaats. Bovendien blijkt,
dat de Liempdse wilg steeds de meest verkochte is.
J.B.

1,9

MEDEDELINGEN
LIMBURGSE POPULIERTN PIONIERS

Het overlijden van onze geachte vooizitter Mr. N. Beckers,
heeft de goede gang van zaken nogal verstoord, vooral wat de
activiteiten van onze vereniging betreft. Op de laatst gehouden
bestuursvergadering werd het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitte;
Vice-voorzittcr
Secretaris

Leden

Th. van Hinsberg, Markt, Nieuwstadt
Dr. H. J. M. Croughs, Vijverberg 8, Sittard
J. H. Klinkers, Stationsstraat 1, Susteren
G. J. Timmermans, ,,De Baarskamp", Kessel
F. A. C. Vayssier, Dieterderweg 21, Susteren

geconfronteerd zal worden mer dezelfde moeilijkheden waarmee thans de particu.iere bosbezitter te kampen heeft.
DE INTERNATIONALE REGISTRATIE VAN POPULIEREN

Op 12 en 13 september 1965 kwam de ,,Studiegroep voor
registratie van populierenamen in gematigd Europa", ingesteld
door de Internationale Populierencommissie (I.P.C.), bijeen.
Deze tweede vergadering vond op uitnodiging van de Franse
Populierencommissie plaats te Nogent-sur-Vernisson. De formulieren van de door de aangesloten landen voor registratie
voorgestelde rassen werden vergeleken. Het resultaat daarvan
is dat een aantal rassen voor registratie door de I.P.C. zal worden voorgedragen.

Inzake de hoge waterschapslasten werd een actie gevoerd welke
echter nog niet tot een goed resultaat heeft geleid. Gedacht
wordt terzake een landelijke actie te ondernemen die wellicht
doeltreffender zal zijn. De persberichten betreffende noodlijdend bosbezit hebben uiteraard in Limburg ook de nodige
aandacht gehad. Indien de steeds hoger wordende exploitatiekosten geen gelijke tred gaan houden met de opbrengst van
bosbezit, zijn de verschenen persberichten geenszins voorbarig
geweest. Indien de geplande aanplant van 5000 ha populieren
in Flevoland doorgang vindt, zal het particulier initiatief hiermede eveneens gebaat zijn. Immers, ook deze aanplant zal rendabel gemaakt moeten worden, warrdoor de overheid mede

Belangrijk is ook dat overeenstemming werd bereikt over de
namen van die rassen, die thans in enkele landen onder verschillende namen in de handel zijn. Daardoor zal aan de nu
nog heersende verwarring in de naamgeving binnen afzienbare
tijd een einde komen. Zodra een en ander definitief geregeld
is komen wij hierop terug.

In de registratieformulieren worden door de betreffende landen
ook ervaringen verstrekt over groei en eventueel vatbaarheid
voor ziekten. Deze gegevens kunnen ook voor ons land zeer
waardevol zijn. Zodn dit mogelijk is hoort U ook hiervan
nader.

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

BEPLAIITINGEN
-

KONINKLIJKE NEDER.LANDSCHE
HEIDEMAATSCHAPPIJ
VERENIGING TEN ALGEMENE NUTTE

J.B.

