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Ditmaal willen wij Uw aandacht vestigen oP een mededeling in dit nummer betreffende de reorganisatie van het Staatsbosbeheer. Deze mededeling is van belang voor
diegenen die advies willen inwinnen over beplantingen, omdat daarin is vermeld
tot wie men zicl.r dient te wenden. Uiteraard zrjn wii ook zelf steeds bereid tot
het beantwoorden van lJw vragen, hetzij alleen rechtstreeks aanU,hetzil, na overleg
met IJ, in de rubriek,,Vtaag en Ántwoord". In de rubriek,,Mededelingen" is ook een
bericht opgenomen over ,,Sottetingseisen populiererondhout:]. Gaarne ondersteunen
wij het verzoek van de Populierencommissie om Uw mening mede te delen.
In dit nummer vindt U behalve, onder meer, belangwekkende inlichtingen over het
voorkómen en bestrijden van schade door insecten en wild, ook gegevens over
populierenteelt in Joegoslavië en Spanje. Er blijkt wel uit, dat de populier een
boomsoort is die in vele gebieden groeit. Zelts aan de andere zijde van de aardbol
is de populier een waardevolle boom, hetgeen wij onlangs vernamen van een abonné
in Nieuw-Zeeland. Deze berichtte ons dat daar P. 'Zeeland' onder meer wordt
aangeplant in windschermen. Te zljner trjd hopen wij daarover iets te kunnen
publiceren.

Zoals

in het mei-nummer werd aangekondigd zijn de kwitanties

verzonden aan

degenen die hun abonnemenrsgeld over 1966 no1 niet hebben voldaan. Indien dit
voor IJ aanleiding mocht zijn om ons te machtigen tot perioclieke ouerschrijuing
van IJw abonnementsgeld zullen wij dit gaarne vernemen. U bespaart de administratie daarmede veel werk. \Vij wekken U daarom op om Uw betaling op deze wijze
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Populierenteelt en Weidebouw

Consulen{ br1 hel Síaatsbosbeheer

rWegh

De voorlichting over populierenteelt is dankbaar wetk, wanneer men zich richt tot
de traditionele beoefenaren van de houtteelt of bosbouw. Uitgestrekte delen van
ons land lenen zich voor deze teelt, er is reeds veel praktijkervaring en bovendien
zljn et de vele lessen, die uit het wetenschappelijk onderzoek naar voren zijn gekomen. Voorts is er het ontzagwekkende groeitempo van de betrokken soort en de
ruime keuze uit de gebruiksmogelijkheden voor het hout. In een tijdschrift als het
onderhavige behoeven deze aspecten nauwelijks uitvoerig te worden toegelicht.
De populier is door zijn groeivoorwaarden bij uitstek geschikt om te worden geintroduceerd in het areaal van de weidebouw. Binnen dit areaal is het aantal

traditionele beoefenaren van de houtteelt gering. Deze introductie dient derhalve
niet slechts vergezeld te gaan van deskundige voorlichting over de teelt van deze
soort. Er moet bovendien rekening worden gehouden met normale weidebouwkundige problemen. In de meeste gevallen zal toch de weidebouw hooÍdzaak van
het bedrijf blijven, terwijl de populier - al of niet bijzondet gtaag - als bijzaak
wordt aanvaard.
De landbouwer, die overgaat op een bescheiden vorm van populierenteelt, is
meestentijds gezwicht voor de veelbelovende financiële vooruitzichten en enkele
landschappelijke voordelen, waartoe het aspect van de beschutting kan worden
gerekend. De zichtbare nadelen van bijvoorbeeld een randbeplanting langs het
grasland zullen hem echter duidelijk blijven aanspreken. De invloeden van een
randbeplanting op de aangrenzende strook grasland vormen duidelijke weerstanden:
opbrengswediezen, onkruidhaarden, afwisselend droogtevetschijnselen en te langzaam drogend hooi. Voor vele boeren zijn deze nadelen het motief om de populier
uit te sluiten. Deze houding dwingt respect af, wanneer de een of andere noodzaak
gebiedt om de beschikbare graslandpercelen over hun gehele oppervlakte met een
maximaal goede grasmat bezet te houden. \(/anneer deze noodzaak niet zo stringent
aanwezig is, dan is er voor de landbouwer stellig een reden aanwezig om de voordelen van de populier af te wegen tegen de nadelen voot het grasgewas.
De voordelen, voorwloeiend uit de baten van het hout blijven hier buiten beschouwing. Volstaan kan worden met de vermelding dat bij een omloop van ca. 25
jaar een houtopbrengst per populier mogelijk is van ca. 1,5 m3, die momenteel op
stam een opbrengst kan geven van minstens J 60,-/m3. Uiteraard zijn dit ruwe
gemiddelden, geldend bij normaal onderhoud en geschikte bodemomstandigheden.
Een veel genoemd voordeel is eveneens de gunstige klimatologische invloed, die een
beplanting heeft op aangrenzend cultuurland. Diverse onderzoekingen zijn ingesteld
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naal opbrengstvermeerderingen in cultuurland, dat omzoomd is
dooi houtopstanden. Deze onderzoekingen leverden gunsrige

dergelijke situatie is niet alleen de beschaduwing, maar ook de
wortelconcurrentie een ongunstige factor voor een goede gras-

resultaten op voor diverse land- en tuinbouwgewassen. Hierbij
is de indruk ontstaan, dat de klimatologische voordelen van
houtsingels of bosranden groter zijn, naarmate de aangrenzende
landbouwgrond voedselarmer en droger is. Voor graslanden in
ons land is tot dusverre geen duideiijke opbrengstvermeerdering
door beschutting vastgesteld. Vermoedelijk dragen de over het
algemeen aanwezige vo:dselrijkdom en gunstiger waterhuishouding er to-' bij dat graslanden, meer dan droge akkergronden, beschutting kunnen ontberen.
\Tcllicht weinig doorslaggevend, maar wel vermeldenswaard is
her feit, dat bladeren en jonge twijgen van populieren, deugdelijk voeder voor het vee vormen. Deze produkten komen ter beschikking wanneer bij goed onderhoud van de bomen, 's zomers

groei.
Een belangrijke ongunstige factor wordt dus uitgeschakeld wanneer de beplantingen kunnen worden gescheiden van het aangrenzende grasland door middel van een voldoende isolerende

het waterlot wordt gesnoeid.
rilíat veelal, ma?r ren onrechte, als nadeel wordt gezien, is de
voedselonttrekking door de bomen aan de grond, ten koste van
de aangtenzende grasmat. Uir veel waarnemingen en analysen
is gebleken dat inteeendeel de boCemvruchrbaarheid in een
strook van 20 à 25 m langs populierenbeplantingen gunsrig
afsteekt bij die van de overige .perceelsgedeelten. Als oorzaken
zouden kunnen aangevoerd: de bladval in de randstrook, de
wellicht hogere organische bem,esting door het vee, dat in de
randstrook beschutting zoekr en waarschijniijk ook de bladuitscheidingen in de vegetarieperiode. Deze uitscheidingen zijn
echter gering bij bladeren mer een dikke vochtwerende waslaag. Bij populieren is dit laatste het geval.
O p br e n gs

tt e rli ezen in. cle

ran

cls t r o o

k,

Inzicht in de opbrengstverliezen werd verkregen door gedurende een aantal jaren (1953 t/m 1956) hiernaar een onderzoek
in te stellen. 1) De plaats van onderzoek was het centrum van
de popuiierencuituur zuidelijk van 's-Hertogenbosch, van Boxtel

tot Oirschot. In dit gebied werden 20 percelen met randbeplantingen van populieren in het onderzoek betrokken. Hierbij
werd onder randstroken begrepen de zone v^t ca.20 m breed,
grenzend aan de beplantingen. Tot deze maat werd besloten
omdat de wortels van populieren veelal evenver reiken als de
boom hoog is. In de proeven werden twee soorten fosfaat-kalistikstof-bemesting toegepast: een normale bemesting met PsO;
)0 kg/ba, KzO 110 kg/ha, N 100 kg/ha en een extra bemesting met resp. PzO; 90, KzO 280 en N 170 kg/ha.
De opbrengst van het grasland bedroeg in de jaren van het
onderzoek buiten de randstroken en bij een normale bemesting
8000 à 9000 kg droge stof per ha. Bij extra bemesring liep
deze opbrengst op tot ca. 10000 kg oer ha.

De opbrengst in de randstroken bedroeg bij normale bemesting
ca. 6000 kg per ha en bij extra bemesting ca. 7000 kg per ha.
Uitgaande van de exact gemeten opbrengsten bleek her opbrengstverlies in de randstrook bij normale bemestitg 23 Vo
te bedragen ten opzichte van de opbrengst bij normale bemesting buiten de randstrook. Indien men dit cijfer gunstig tracht
te beïnvloeden door een extra bemesting uitsluitend van de
randstrook, dan blijkt het opbrengstverlies te verminderen tot
t5 %.
\7ordt evenwel het geheie perceel extra bemest, dan bedraagt
het verlies in de randstrook 30 7o ten opzichte van de opbrengst daarbuiten.
Bij het beoordelen van deze cijfers dient te worden overwogen,
dat zíj gelden voor de ongunstige situatie, dat de beplanting
van populieren rechtstreeks op het grasland voorkomt en niet
door middel van een greppel daarvan is gescheiden. In een

1) Bakker, A. - Verslag van een onderzoek naar de invloed van populieren op grasland. Mededelingen van de Landbouwhogeschool te'Wageningen 60 (9),1960.

greppel. Op de percelen, waar dit het gevai was, bleken de
verliezen, in de volgorde zoals hierboven reeds gegeven, achtereenvolgens I1 %, OVo en 9 /o te bedngen. Uit deze gegevens
blijkt dat de betekenis van een isolerende greppel zeer hoog
moet worden aangeslagen. Niet altijd zal een grep_pel aanwezig
kunnen zi1n. ln dat geval is de extra bemestin_q onder de bomen
nar-,welijks rendabel. Naar schatting komt 2/J van een dergelijke bemesting ten goede aan de grasproduktie terwijl de
rest wellicht aan de boomgroei ten goede komt.
Uiteraard zrjn de hiervoor gegeven percentages variabel. Het
zijn in het bi.jzonder de weersomstandigheden, die mede de
grootte van de opbrengswerliezen bepalen. De invloed van het
weer bleek zelfs zo groot, dat voornamelijk daardoor de verschiilen, veroorzaakt door de expositie van de beplantingen,
oncluidelijk bleven.
Het efÍect van de randbepianting kan gedurende het vegetatieseizoen aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen zich in het
vegetaties€izoen zelfs omstandigheden voordoen, dat de randbeplanting de grasgroei bevordert. Een dergelijke situatie komt

regelmatig vcor in de voorzomer bij aanhoudende droogte.
Vooropgesteld dat dan een isolerende greppel aanwezig is, geeft
de beplanting een beschutting axn het grasgewas, die de groei
bevordert.
De randbeplanting kan daarentegen ook een ongewoon nadelige
inr'loed uitoefenen gedurende een periode van het vegetatieseizoen. Het betreft de periode dat de populieren in blad komen
en zt1 zeer veel water aan de grond cnttrekken. Bij afwezigheid
van een isolerende greppel ontstaat in veel gevallen een sterke
concurrentie om water. De optredende droogteverschijnselen
worden dan nog geaccentueerd bij extra bemesting van de
randstrook. Enkele waarnemingen werden zelfs gedaan van
opbrengsten bij extra bemesting, die lager waren dan de opbrengsten bij normale bemesting. Hiermede is wel duidelijk
geïilustreerd van hoe weinig waarde een bemesting van randstrcken kan zijn, in het bijzonder, wanneer isolerende greppels
ontbreken.

De chenzische en. bo\anische nrnenstellin.g.
De invloed van de populieren op het grasgewas beperkt zich
niet tot de opbrengst van dit gewas, maar strekt zich eveneens
uit tot de kwaliteit er van. De waarneming, dat het vee wel
g^atne vertoeft in de randstrook - luwte, schaduw - m aÍ er
bij voorkeur niet graast, kan een aanwijzing zijn. In het onderzoek werd getr:acht deze voorkeur te verklaren aan de hand van
chemische analysen van grasmonsters. Hierbij werd uitgegaan
van de voornaamste bestanddelen van de drogestof in het gras:

ruwe celstof, as, ruw eiwit en overige koolhydraten (vnl. zetmeelachtige stoffen). Van deze bestanddelen worden de beide
eerste gerekend tot de ,,minder smakelijke". Hiervan is bekend
dat zij bij een extra bemesting toenemen ten koste van de

Dit bleek ook in de onderhavige
onderzoekingen. Deze verschuiving neemt belangrijker vormen
aan in de randstrook. De van nature reeds gunstiger bemestingstoestand onder de bomen speelt hier wellicht mede een rol. De
smakelijker bestanddelen.

belangrijkste verschuiving naar de minder smakelijke bestanddelen kwam inderdaad aan de dag bij extra bemesting onder
de bomen.

Het chemisch onderzoek had betrekking op de gehele grasmonsters, ongeacht het aandeel van bepaalde grassoorten of
kruiden in deze monsters. Specifieke invloeden door de be-
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haring, srugheid of stekeligheid van bepaalde soorten werden
in dit gedeelte van het onderzoek derhalve niet onderkend.
Tot de bezwaren van een randbeplanting worden veelal de

onkruidhaarden gerekend, die zich in de randstroken zouden
vestigen. Om deze reden werd in het onderzoek ook de botanische samenstelling van de graslandpercelen betrokken. Áls
norm voor deze samenstelling werd de hoedanigheidsgraad gebruikt. Dit begrip geeft in een schaal van L t/m 10 de kwaliteit
van het gewas aan. De bepaling van de hoedanigheidsgraad
geschiedt door het gewichtsaandeel van de diverse soorten grassen en kruiden in een perceel in verband te brengen met het
voor deze soorten vastgestelde waarderingscijfer. De waarderingscijfers omvatten eveneens een schaal van I t/m 10. Engels
yaaigras, het zeer hoog gewaardeerde weidegras, heeft als waarderingscijfer 10, ruw beemdgras 8, rood zwenkgras 4, witte
klaver 8, paardebloem 4.
In de onderzochte percelen kwamen het Engels natgras en ruw
beemdgras zeer algemeen voor. De hoedanigheidsgraad van de
percelen varieerde van ca. 6 tot ca. 8.
Hoewel belangrijke verschillen in samenstelling tussen randstrook en het gebied daarbuiten werden aangetroffen, hadden
zij nagetoeg geen invloed op de hoedanigheidsgraad. Enkele
goede grassoorten toonden geen duidelijke voorkeur voor de
randstrook of het gebied daarbuiten: Engels raaigras, ruw
beemdgras en beemdlangbloem. In beide situaties waren zij
rijkelijk vertegenwoordigd. Een duidelijke voorkeur vertoonde
timothee, evenals het kamgras. Beide mijden de randstrook;
de afwezigheid van timothee, waarderingscijfer 8, in de randstrook doet aan de kwaliteit van het gewas geen aÍbreuk in
verband met het eveneens ontbreken in de randstrook van kamgras, waarderingscijfer 6. De voorkeur van het matrge gras
kropaar (waarderingscijfer 6) voor de randstrook wordt weeÍ

gecompenseerd door de afwezigheid in deze strook van diverse
kruiden met waarderingscijfer 4: akkerdistel, weegbree.

In slechts enkele gevallen was een duidelijk kwaliteitsverlies
voor de randstrook aanwijsbaar. Het betrof randstroken zonder
isolerende greppel, waar de concurrentie om water het rood
zwenkgras (waarderingscijfer 4) in een gunstiger positie bracht.
Voorts bleken er gunstiger vestigingskansen voor onkruiden op
de plaatsen, waar bij ondiep liggende boomwortels het vee de
graszoCe had stuk getrapt.
Sarnenuatïing,

De populier is voor diverse uitgestrekte weidegebieden een rendabele houtsoort. Dit rendement is evenwel niet te verkrijgen
zonder exploitatievediezen voor de weidebouw. De opbrengstverliezen in de stroken grasland grenzend aan populierenbeplantingen kunnen groot zijn. Deze vediezen zijn evenwel
belangrijk te beperken, wanneer een isolerende greppel aanwezig is tussen grasland en beplanting. Het bevorderen van de
grasproCuktie in de randstroken door een extra bemesting is
slechts aan te bevelen bij aanwezigheid van een isolerende
greppel. De chemische samenstelling van het gewas in de randstrook wijkt af ten opzichte van die buiten de randstrook en
leidt wellicht tot een geringer smakelijkheid voor het vee.
Randstroken zijn geen onkruidhaarden. De botanische samenstelling in de randstrook leidt niet tot een geringere hoedanigheidsgraad van het gewas. Slechts waar de isolerende greppel
ontbreekt, kan de hoedanigheidsgraad van het gewas in de

randstrook in ongunstige zin afwijken.
Noo': van de redactie.
Eén van de redactieleden die veel ervaring heeft met de ptaktijk van
de populierenteelt, zal in het volgende nummer de voordelen van randbeplantingen nader bespreken.

lr. P. de Sonnaville / De betekenis van de els voor de populierenteelt
Fruilleler
Reeds vele jaren teelt men in onze populierenbossen elzenhakhout. Vroeger bracht dit hakhout nog vrij veel op als branden geriefhout, ma r tegenwoordig is het elzenhakhout bijna
onverkoopbaar geworden.

Toch vervult de els nog een taak in onze bossen. De ervaring
heeft geleerd, dat een onderteelt van elzen de groei van de
populier bevordert in tegenstelling rot ander hakhout en gras.
De wetenschap heeft gevonden, dat de wortelknolletjes (welke

in vrij grote aantallen bij de els voorkomen) bacteriën bevatten,
welke in staat zijn vrije stikstof uit de lucht te binden en om
te zetten tot voor de boom opneembare stikstofverbindingen.
Ook de populieren profiteren van deze stikstofrijkdom doordat
de stikstof uit de afgevallen bladeren en takken van elzen vlug
ten goede van de bomen komen.
Verder is de els zo dicht bebladerd, dat het gras en vele onkruiden zich niet kunnen handhaven zodat er maar een ijle

vegetatie overblijft.

Dit

heeft weer tot gevolg, dat er

veel

voedingsstoffen, vooral stikstof en water, welke het gras normaal nodig heeft, voor de populier vrij komen. In de fruitteelt
zijn oude bemestingsproefvelden bekend, welke meer dan tien
jaar werden zwart gehouden, zonder dat daarbij ooit enige
stikstofbemesting werd gegeven en die nooit stikstofgebrek
vertoonden. De verklaring hiervoor is gelegen in een langzame
afbraak van de humus, waarbij stikstof en andere stoffen vrijkomen. De els houdt op een goedkope wijze de grond gedeeltehjk mvart,,,bemest" de grond mer stikstof en andere organische
stoffen en bevordert de doorlatendheid van de grond zodat een
mooie losse grond wordt verkregen.
Áls een gunstige bijkomstigheid kan worden vermeld de vermindering van het brandgevaar. Van de meeste onkruiden die
onder de elzen groeien, is er na de winter niet veel meer over.
Daarentegen ztjn ijle bossen met een sterke grasbegroeiing wel
brandbaar.
Elzen, kearig

in de rij

Foto: De Sonnaville

Verder bevorderen de elzen het rechtopgroeien van de popu-
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lierestammen terwijl de takvorming op de stammen door lichtgebrek sterk wordt onderdrukt (dus minder onderhoudssnoei).
\Vij komen daarom tot de conclusie, dat op onze kleigronden

in

ons vochtig Nederlands klimaat de els als onderteelt voor
onze populieren kan worden aanbevolen.
De vraag is nu: hoe kunnen wij tegenwoordig de els op de
gemakkelijkste en goedkoopste wijze telen, nu het elzenhakhout
bijna zijn verkoopwaarde heeft verloren?
Vele mensen zien tegen het inplanten van elzen erg op. Het
kost veel jonge planten, dure plantarbeid en hoge onderhoudskosten. Bovendien wordt het onderhoud duur en blijven vele
latere cultuurzoÍgefi achterwege (welke populieren worden regelmatig bemest?).
Dit heeft mij ertoe gebracht op 3 percelen een andere teeltwijze toe te passen, welke mij zeer goed bevallen is.
Tegen de eebruikelijke methode in heb ik geen 5000 elzen per
ha geplant maar ongeveer 500 per ha. Tussen de rijen populieren in heb ik telkens één rij elzen uitgeolant, keurig in de rij
op afstanden van ongeveer 2 m van elkaar (afhankelijk van de
plantafstand van de populieren). Ook dwars staan de elzen en
populieren in rechte rijen. In één perceel werden in de rijen
peppels ook nog elzen uitgeplant. Om gemakkelijk te kunnen
planten, werden stroken grond van te voren bewerkt met de
freesmachine. Grondbewerking met spitmachine, ploeg of ander
werktuig, liefst in het najaar, is ook goed. In tegenstelling tot

in het voorjaar planten,
omdat deze vroeg uitloopt. Heeft men de grond redelijk kunnen
bewerken, dan behoeft men maar kleine plantgaten te maken
(20 cm in het vierkant is voldoende voor tweejarig materiaal).
populier mag men de els niet laat

In de voorzomer en zomer na het inplanten verdient het aanbeveling de grasontwikkeling bij de elzen tegen te gaan. Het
goedkoopste geschiedt dit door het gras te spuiten met bijv.
paraquat of Gramoxone tijdens weinig wind, liefst op bedauwd
gras. Paraquat wordt niet als de groeistoffen door de hele plant

Drs. V. Timmermans

Rentrneester
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économie mondiale en voie d'évolution". l)
Dat de economie een leidende gedachte is voor een geheel congres over de bosbouw is volstrekt geen verheugend verschijnsel.

De economie is de meest afgrijselijke tiran die genadeloos
domineert over iemands aesthetische en technische aspiraties.
Maar het is wel een bewijs van realisme.

In

versneld tempo wordt onze huishouding betrokken bij een
groter geheel en worden wij steeds meer afhankelijk van over
de hele wereld werkende factoren. Met recht kan men spreken
van een wereldmarkt van hout en houtprodukten, hoewel deze
een weinig geperfectioneerd mechanisme kent. Dit betekent
ook, dat men steeds meer in staat is fesultaten, methoden en
kosten te vergelijken.
Men begint met ontginning van maagdelijk oerwoud en met
plantagecultuur van hout in de tropen, en wij zullen rekening
moeten houden met het ontstaan van produktiegebieden met
een enorme groeicapaciteit.
De economische onrwikkeling houdt ook een verandering van
de vraag in, welke zich manifesteert in een verschuiving van
de vraag naar rondhout naar een zich snel verruimende vÍaag
naar tot industriële standaardprodukten verwerkt hout. Hierin
neemt zaaghout een plaats in welke nauwelijks een kvrantitatieve stijging te zien geeft - welke dan nog gelegen is in Oostde bosbouw

in

men na enige tijd minstens nog één keer spuiten. Men kan de
grond om de elzen ook wel machinaal bewerken bijv. met een
kleine freesmachine, maar dit is veel duurder dan spuiten. In
augustus laat men de grond weer begroeien. Ook het tweede

jaar na het planten is het nuttig de grasontwikkeling in de
te gaan. \Vij willen de elzen immers zo
spoedig mogelijk een flinke ontwikkeling geven en laten ze als
bomen opgroeien. De snoei blijft beperkr rot her verwijderen
vaÍr een dubbele kop en van enkele breeduitgroeiende zijtakken
(zie foto). Na een jaar of zes is bij een goede onrwikkeling
50 Vo oÍ meer van de grond door els in beslag genomen. Ook
kale grond, welke na afkap van hakhout regelmatig voorkomt,
komt bij deze methode niet voor. Vel kan het voorkomen, dat
voor-zomer tegen

het na een iaar of acht noodzakelijk is de elzen op bijv. 21lz m
in te korten. Ze belemmeren dan de kroonontwikkeling

hoogte

van de populieren te veel en zijn dan ook wel acht meter

dit inkorten op een paar merer
terwijl ze zich in de schaduw van de populier
toch weet te handhaven. Het inkorten bij de grond verdraagt
hoog. Gelukkig verdraagr de els

hoogte goed,

de els moeilijker, terwijl men dan bovendien een brede struik
met vele hoofdtakken terugkrijgt. Na het inkorten op 21lz m
hoogte heb ik een heel toegankelijk bos behouden terwijl de
els constanr een belangrijke plaats in de bosvegerarie inneemr.
Men kan in vele variaties nog wat meer elzen inplanten om een
nog vroegere sluitine te bereiken. Áan de andere kant betwijfel
ik het zeer of het heel dichr inplanten mer elzen wel de meest
aanbevelenswaardige plantmethóde is, vooral nu alies machinaal
en gemakkelijk moet worden uitgevoerd. De Zeeuwen zouden
zeggen: ,,niet het vele is goed, maar het goede is veel".
Als U elzen wilt planten, plant ze dan keurig in rijen, in niet
te grote aantallen en verzorq ze in het begin goed, zodat ze in
een korte tijd wat te betekenen hebben.

Enkele notities oyer populierenteelt naar aanleiding van
het 6e wereldbosbouwcongres

De leidraad van het gehele congres herwelk van 6 tot 18 juni
te Madrid gehouden is, was ,,Le róle de la foresterie dans une

1) De rol van

verspreid en wordt ook niet door de wortels opgenomen. Alleen

het blad dat men raakt verbleekt en sterft af. Daarom moet

een zich ontwikkelende wereldeconomie.

Europese landen - terwijl de produktie van fineer is gestegen
met -+ 50 Vo van 1956 tot 196I; van spaanplaten bijv. met
3I8 7o en van pulp met ongeveer 200 7o van 1951 tot 1963.
Men kan constateren, dat voor deze houtpulp in stijgende mate
loofhout wordt gebruikt. In Zuid-Europese landen wordt voor
de indusuiële verwerking naast Eucalyptus in toenemende mate

populier geteeld.

In het licht van bovenstaande

opmerkingen

is het voor

de

Nededandse populierenteler van belang rekening te houden
met een industriële massaverwerking van zijn hout herwelk
inhoudt, dat het hout recht moet zijn en noeswrij, dat de percelen bereikbaat zijn en berijdbaar, dus wegen en een goede
ontwatering. Vóór de aanleg zullen cultuurtechnische voorbereidingen die hierop gericht zijn, zoals ploegen, egaliseren
en greppelen en de aanleg van een droge toegangsweg, in de
regel niet spoedig te duur ztjn; de verdere produktiekosten
kunnen hierdoor aanmerkelijk gereduceerd worden.
Deze produktiekosten per ms kunnen ook gedrukt worden door
opvoering van de gemiddelde aanwas per ha. Dit is te bereiken door:
a. her kweken van snelgroeiende, maaf goedgevormde soorten;
b. vergroten van het stamtal per ha;
c. verkorten van de omloop,
Het is duidelijk, dat deze drie factoren in elkaar grijpen en
elkaar beïnvloeden. De afzet zal voor een groot deel moeten
bestaan uit snelgroeiende grote massa's van dunnere, uniforme
en goedgevormde sorte:ingen.
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FIet was bijzonder interessant iets te vernemen en te zien van

wat in sommige Zuid-Europese landen gebeurt op het gebied
van de populierenteelt.
In Spanje is de oppervlakte populierebos uiteraard niet groot
en beperkt ror meer regenrijke gebieden (de gemiddelde regenval is siechts 500 mm en in droge gebieden is de regenval
slechts 200 mm) ofwel in regelmatig geïnundeerde gebieden
langs beken en rivieren. Niettemin bedraagt het met populieren
beplante areaal waarschijnlijk nog ongeveer 140.000 ha. De
bosstatistiek geeft 200.000 ha aan als geschikt voor populiereteelt.

Opmerkeiijk is dat ook in droge gebieden elke beek of regengeul langs hellingen en bergen gemarkeerd wordt door populieren, die groene slingers vormen in de donkere pinusbebossingen tegen de berghellingen.
Er zijn meerdere centra van cultuur langs de grotere rivieren,
marr bijzonder interessant is het gebied van Granada, een volgesiibde vallei, een uitgestrekte vlakte met een diepe vÍuchtbare
alluviale bodem waar de cultuur van populieren in het groot
bedreven wordt. De voornaamste cultivars zijn hier Pop. euram
cv. Negrito de Granada, een nigra x deltoides, qua habitus en
tijstip van uitlopen wel gelijkend op 'Robusta' en eveneens
mannelijk, een krachtig en diep wortelende soort met een veel
sterkere groei dan 'Robusta'. Door kruising van deze Negrito
met een inheemse P. nigra-kloon, genaamd 'Blanquiilo', heeft
men verkregen de 'Chopa de Santafé' met een iets minder
rechte stam maar een enorme groei. De stam is kenbaar aan
enkele brede worteluitlopen aan de voet.
De stam vertoont een lichte slingering die op het oog geen

1lz cm op de

m

uitmaakt, maar toch opvalt door de grote

hoogte der stammen. In een bos van Negrito stonden enkele
stammen van Chopa die zeker 3 x zo zv,raar waren. P. nigra cv.
'Blanquito de Granada', die veel voorkomt langs beken en op
lage plekken, schijnt minder goed hout te leveren dan beide
vorige. Uit een kruising P. euramericana x P. euramericana is
de snel groeiende P. euram. cv. Campeador verkregen.
Daarnaast komt voor P. deltoides cv. Holandés (- 'Heidemij')
die niet zo snel groeit als de drie voorgenoemde. Van de uitheemse klonen zijn verder belangrijk 'I 488' en 'I 154' die nog
sneller groeien en 'I 262' die beter van vorm is dan de 'Chopa
de Santafé' en die sneller groeit dan de Negrito. Ook'I 214'
komt voor en men heeft een nieuw ras 'Chopita', een kruising

tussen Negrito en de Chopa die grote verwachtingen wekt
maar nog niet in de prakcijk gebruikt wordt.
Hct uitlopen van de meest gebruikte rassen is achtereenvolgens:

1.
2.
3.

'Blanquito de Granada'

in de vlakte in blad van

t/m

september, in de bergen van maaft
'Chopa de Santafé'.
'I 274' en'Negrito de Granada'.

tot eind

februari

augustus.

De Negrito is donkerder groen van blad dan de Chopa. Van
de Italiaanse klonen zijn beide als opstand goed te onderscheiden door de kleine groene bladeren in de top.
De grond waar de culruur plaats heeft, is bijna geheel particulier bezit en wel overwegend geen grootgrondbezit. De alluviale
bodem is rijk aan mineralen maar ook aan organische stof. De
belichting laat een zeer dichte stand toe. De lange vegetatie-

bewerkt. De omlooptijd varieert van 8-12 tot 9 à 15 jaar
maximum, waarbij sorteringen worden verkregen van 15 tot
20 cm diameter. Regelmatig wordt bevloeid en gesnoeid. Bij
een bevloeiing wordt I0 à 20 cm water gegeven, hetwelk in
het voorjaar 8 à It dagen op het land staat. In rwee of drie
dunningen wordt het stamtal tot ongeveer 1.200 teruggebracht.
De gemiddelde hoogte is dan ca. 23 m en de staande massa
ca. 700 m3. De gemiddelde aanwas bedraagt 33 mt per jaar/ha
en op de beste gronden 40 m3.
Proeven hebben uitgewezen, dat de klonen I 488, Campeador
en I I54 een produktie hebben die nog tot 45 7o hoger ligt.
De kwaliteit van het hout schijnt voor sommige doeleinden
lager te zijn (brozet maar minder splijtbaar). Vooral de Negrito

leent zich door zijn diepe beworteling in diep bewortelbare
grond voor deze zeer dichte stand. Het dunne hout uit de

dunning en ook de eindkap worden gemakkelijk voor plaatsegebruik afgenomen. De grondprijzen in deze streek ziin

lijk

voor Spaanse verhoudingen zeer hoog (ca. I 12.000,-/ha). Bij
deze prijzen wordt een rendement bereikt van 10 Vo. Geleidelijk aan gaat men over tot een lager stamtal en dus iets zwaard'ete stammen.

In de streek van Gerona,

een ander centrum van populierecultuur, heeft men van ouds een wijder planwerband: 5 x 5 m.
Bovendien vindt men daar rijbeplantingen langs percelen.
Er komt verder in Spanje nog voor een variëteit van P. euphra-

tica (sectie Turanga).
Voorts heeft men een uit Algerije afkomstige boom, welke zeer
droogteresistent schijnt te zijn, nl. P. thevestina, en een goede
groei vertoont zonder irrigatie bíj 400 mm neerslag. In parken
en lanen komt veelvuldig P. alba bolleana var. nivea voor die
hier gezond is en zeer snel groeit. P. tremula en hybriden daarvan met alba komen voor in de bergen boven 1000 m, maar
alleen in vochtige streken.
Het Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias houdt
zich veel bezig met kruisen en toetsen van geselecteerde klonen.
n(/at enkele andere zuidelijke landen betreft, nog het volgende:
In Italië heeft men blijkbaar de populiereteelt geheel als plantagebouw aangepakt. Deze bossen zijn geheel kunstmatig. Een
zeer gecultiveerd terrein biedt alle mogeliikheden tot mechanisatie. Door een herhaalde oppervlakkige grondbewerking wordt
het onkruid bestreden en ondergewerkt, hetgeen de humificatie
bevordert. Door onderwerken blijkt het mogelijk meer organisch materiaal in de grond vast te ieggen. Tot dit systeem
behoort ook een voortdurende bemesting met N. Ook hier is
een vrij dichte beplanting rnet groot materiaal, snoei en normale bespuiting tegen plagen met rijdende spuiten, zoals in een
boomgaard.

'I 45/51 uitgesproken het
Joegoslavië blijkt de populier
beste te zijn. Ook 'I I54' is daar zeer goed. Men deelde mij
mede, dat de wilgen gekweekt van materiaal uit de Belders te
St. Oedenrode, dat werd ingevoerd na het Regionale PopulierenIn

tot nu toe uitstekend doen in
Men
heeft
daar
veel
belangstelling voor de wilg.
Joegoslavië.
In Roemenië is men op grote schaal bezig in de Donauvallei
populierebossen aan te leggen,. voornamelijk ook voor indusriële verwerking.
Naar ik hoop, zullen deze wat verspreide en fragmentarische
medededeiingen de Nederlandse populierentelers van enig nut
zijn.
congres

ADVER,TENTIES:

Inlichtingen bij:
P. VONK

periode geeft een maximum aan groeiresultaat. De aanwas is
dan ook enorm.
Na een grondbewerking wordt geplant met wortelloze 2-jarige
poten. Deze zijn 3-) cm dik en enkele meters hoog. Zij worderr 80 cm tot 1 m in de grond gestoken op afstanden van
7,50 x 2 m tor 2 m x 2 m. De eerste 2 à 3 jaarwordt de grond

jr. - Talingstraat

g - Geldrop

Overdag telefonisch bereikbaar onder:
04900 - 67?56

in

\7est-Europa, het
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D. Doom

/ Over de betekenis van houtborende
II

Itbon

insekten yoor de populieren- en wilgencultuur')

(slot)

In het mei-nummer heb ik een vijftal boorders besproken die
in Nederland vooral in de populierenteelt van belang zijn. ln
de toen opgenomen tabel zijn negen soorren genoemd, zodat er
thans nog vier zijn te behandelen, mer name de populiereglasvlinder, de populierescheutboorder en rwee boktorsoorten die
speciaal voor de wilgencuiruur van enige betekenis kunnen zijn.
Alvorens hiertoe over re gaan, merk ik op met dit negental nier
volledig te zijn. Een streven om dit wel te zijn zou ook van
geen enkel nut zijn geweesr, omdat een schadelíjk optreden der
onbesproken soorten hier te lande nog niet is vastgesteld. Om
meer kennis hierover te verkrijgen doe ik bij deze een beroep
in het bijzonder op de wilgentelers om ons re rappotreren over
aantastingen. Slechts met behuip van de meldingen uit de praktijk zal het mogelijk zijn na re gaan of een meer uitgebreid
onderzoek op dit gebied wordr verlangd.

i

.

$

#

( S ciapterotz tabanif onnit Rott.)
De sterk op wespeÍi gelijkende vlinders (zie foto) leggen in
juni de eieren groepsgewijs op het jonge hout van populieren.
De rupsjes, die na een paar weken verschijnen, boren zich in
op plaatsen waar door een of andere oorzaak de basr is beschadigd (bijv. snoeiwonden). Niet zelden worden rupsen van
deze soort gevonden in de gangen van de elzesnuitkever. Ook
snoei- en schaafwonden blijken uiwerkoren infectieplaarsen te

Popiliereglast,lincLer

zijn.

Zij

voeden zich eerst mer her callus en cambium, en gaan
zij groeten dieper het hout in, rordar de kern is bereikt. Hierin heefr de overwintering plaats. Het volgende voorjaar hervat de rups zijn activireit en boort de gang gewoonlijk
in opwaartse richting, oD deze wijze het merg uithollend. Na
een rweede overwintering in bijna volwassen toestand buigt de
rups buitenwaarts af en vervaardigt in mei een verpoppingsruimte vlak onder de scl.rors en bovendien een uitvliegopening.
De cyclus is in 2 jaar voltooid.
Bi.j jonge populieren heeft de aanrasring in de stam in de regel
in of vlak onder de kroon plaats. Evenals bij de kleine populiereboktor vertoonr deze aantastingsplaats een verdikking. Als
gevolg van de houtgang is de boom op de plaars waar zich de
verdikking bevindt zeer windgevoelig. Aantastingen in oudere
beplantingen hebben meestal in de takken plaats, die dan gemakkelijk afbreken. Plagen van dit insekt zijn in ons land
meestal in wegbeplantingen waargenomen. Dit berekenr echter
geenszins dat jonge bomen in bosverband minder aanrasrbaar
zouden zijn. Enkele door mij waargenomen axnrxsringen van
betekenis bleken ontstean te ztjt uir reeds in de kwekerij geinf ecteerd plantmateriaal.
naarmate

Advies:
In de kwekerij

de populieren vrijhouden van wonden, d.w.z.
verse wonden (ook schoffelwonden) direct met een wondafdekmiddel bel"randelen. Aangetasre jonge bomen in de aanplant
terugsnoeien en het snoeisel verbranden; snoei- en schaafwonden onmiddellijk met een wondafdekmiddel insmeren.
Poptiieretcheriboord.er ( Gypsonoma aceriana Dtp.)
Deze vlindertjes lijken op de iariksmot en vliegen evenals deze
in juni. Zij leggen de eieren afzonderlijk in bladsteeloksels of
aan de basis van knoppen. De rupsjes knagen gangen in bladstelen en -nerven of in de roppen van jonge loren. In de herfst
gaarL ze vanuit een knop de rwijg in, en hier heeft de overwintering plaats. Het volgend voorjaar vreet het rupsje die
knop uit en maakt een gang in het merg van de twijg. Over

1)

Foto's: Itbon.

[,

?n
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S,
Scizpteron tabtnifornis Rott.. jrrist tritgekonten ulinder
popnlieret:iÍ.

nit

gespleten

de inbooropening bij de knop onrsraar een ianggerekt, kokervormig gebogen spinseltje, waarin zich de excremenren ophopen (zie foto's). De verpopping heeft in mei plaats. Er is
1 generatie per jaar.
De schade, die te vergelijken is met die van de d,ennescheerder
in onze dennenbossen, kan misvorminq van jon,qe bomen ver-

oorzaken (bijv. door vorming van l.reksenbezems) en groeiremming van oudere.

Advies:
Ter voorkoming van misvormde ionge bomen is het wenseiijk
het populatieniveau van dit insekt binnen redelijke grenzen re
houden. 'Worden op de kwekerij of in jonge beplantingen dus
grote arntallen spinselkokertjes bij de knoppen waargenomen,
dan eind mei spuiten met 60 g/ml parathion 257o per 100 I
water, of in juli met i50 ml malarhion 507o per i00 I water.
Bespuitingen niet

bij felle

zonneschijn

uit

te-

vo:ren

wegens

kans op verbranding!

lMeuerboktor (Lamia textor L.) ett
Mu s ktrsb o ktor ( Árotni a rno s cb ara L.)
De larven van deze soorten leven

in

hoofdzaak

in de stam

(stronk) van wilg en die van de laatstgenoemde soort ook in
de takken of mijgen. Zij tasten voorai knorwilgen, soms ook
knotpopulieren, en srronken in oude grienden aan, en dan vaak
in combinatie met de wilgehourrups. Over de levenswijze van
deze soorten is niet veel bekend; aangenomen mag worden dat
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net rupsie en

Gypsononta aceriana Dap., spinselhokertie op popalierehuijg

Gl,psonona aceriana DaP., d.etail

ze overeenkomst vertoont met de leefwijze van de grote populiereboktor.
De larve van d'e weverboktor leeft vrijwel uitsluitend secundair

behulp van de kennis hiervan zal de kweker in staat zijn op het
juiste tijdstio de nodige aandacht te schenken aan hun aanw-ezigheid. Eventuele bestrijding dient op intensieve wijze te
worden aangepakt.
De teler dient ,een zo hygiënisch mogelijke behandeling van
zijn plantmateriaal na te streven (wondbehandeling, opruimen
van infectiehaarden, enz.) en de beplanting slechts aan te leggen op de voor de soort geschikte groeiplartsen. In dit verband
zal hij het z.g. ,,voorlopige inkuilen" zo mogelijk moeten vermijden; het verzwakt de boom en vergroot daardoor de kans
op het ontstaan van .plagen. In gebieden die met de grote
populiereboktor zijn besmet, is het aan te bevelen de wegbeplanting bijvoorbeeld om de 200 m met andere houtsoorten

in het hout van materiaal waatvan men stekhout vetzamelt; zli
in allerlei richtinqen verlopende

heeft betekenis doordat de

gangen de produktie van het stekmateriall sterk reduceren.
De muskusboktor, die zijn naam dankt aan de geur die hij ver-

spreidt, tast ook de twije aan die voor het stekken wordt gebruikt. Vooral in bijvoorb,eeld het gebied van de Loosdrechtse
plassen is deze kever in de wilgenbeplantingen een gewoon
verschijnsel. Een enkele maal worden de larven van beide soorten ook in populier gevonden. Dit was in 1951 bij Giethoorn
het geval, tezamen met die van de ,grote populiereboktor.

Advies:

-Worden wilgen

(of populieren) in beplantingen door

deze

insekten alngetast, dan vestige men allereerst zijn aandacht op
de geschikte broedplaatsen, zoals knotwilgen, -populieren of
oude stronl<en in de omgeving. Ziin die gelocaliseerd, dan
dienen ze te worden opgeruimd.

boorgang.

af te wisselen, een maatregel die m.i. aan het landschap

tevens

een grotere mate van aantrekkelijkheid zou geven; bij woonplaatsen, en dan speciaal waar populieren gedurende langere
tijd in opslag worden gehouden, acht ik het planten van PoPulieren ongewenst.

RECTIFICATIE
Conclusie,

In

n7il men aantastingen van populier en wil-e door boorders binnen redelijke Btefizen houden, dan moet men zich in eerste
instantie etvan overtuigen drt van de kwekerij afkomstiq plantmateriaal ,,gezond" is. Voo.- de kweker betekent dit een regel-

Pag. 28, rechterkolom, regel 4:
pas een aangel:gde cultuur. . .
moet ziin:
een pas aangelegde cultuur...
Pag. 30, rechterkolom, regel 7:

matige controle op insektenaantastingen, speciaal op die van de
vijf in kwekerijen optredende soorten. Hiertoe is in het voorgaande de levenswijze van elk dezer insekten beschreven. Met

deel 1 dienen de volgende verbeteringen te worden aangebracht:

bii jonge exempiaren wordt.

.

.

moet ziin:
bij de oudere exemplaren wordt.

.

.
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Th. H. Klinkspoor

/

Wildschade aan populieren r)

lnstí{uut voor Toegepasl Biologisch Onderzoek in de Na{uur (ltbon)

Bij de huidige opvattingen over de betekenis van bossen en
beplantingen in ons land is ook aan het wild een plaats toegedacht. Vandaar dar alle re nemen maaregelen tegen eventuele
wildschade moeten worden gezien tegen de achtergrond van de
veelzijdige functie die hier aan de met bomen begroeide oppervlakte is toegekend. Het geslacht Populus met zijn grote ver-

scheidenheid maakt hierop geen uitzondering. Immers, naast
de grote economische betekenis als houtproducent kan ook de
s'aard,e van de populier bij de bosaanleg en de landschapsbouw
in de recreatieve sector volledig worden aanva:rd.
De schade die sommige wildsoorten aan populierenbeplantingen aanrichten is na de tweede wereldoorlog in ons land duidelijker naar voren gekomen. De sterke uitbreiding van het
populierenareaal speelt hierin vanzelfsprekend een rol. Als
belangrijke houtproducent werd en wordt de populier meer en
meer gebruikt, niet alleen in rijenbeplantingen, maar ook in
bosverband. In de naaste toekomst kan nog een aanzienlijke
uitbreiding worden verwacht.
Doordat sinds de oorlog veel zorg is besteed aan het beheer van
het wild, is op vele plaatsen de stand toegenomen. Dit betekent
een grotere kans op wildschade, hetgeen weer een verdere ontwikkeling van het onderzoek van wildafweermiddelen met zich
bracht. Voor de populierenteelt betekent dit, dat de intensivering hiervan een grotere kennis van het wild en het afweren
van de schade nooCzakelijk maakt.

daan. De jonge, buigzame populierestammetjes worden daarbij
soms over decimeters lengte volledig of grotendeels van bast
ontdaan. Ook iater in het seizoen (juni/juli) kan de reebok
door schuren en siaan cegen stxmmetjes en takken schade in
een beplanting aanrichten. Dit gedrag van de bok staat in nauw
verband met de bronsttijd. Vreetschade doet zich in het bijzonder gedurende de wintermaanden voor. Door het afbijten van
eind- en zijloten tot op een hoogte van 1-1,20 m verschaffen
de dieren zich op deze wijze voedsel. Karakteristiek is daarbij
de horizontaal verlopende snijvlakte met v,ezelige randen. Deze
vorm van reewildschade kan zich voordoen bij voedselgebrek,
dat vooral in de maanden januari en februari kan opueden.
Indien de stand van het reewild te hoog is en geen maatregelen
worden genomen, dan is het niet denkbeeldig dat een jonge

aanplant van b.v. 1-jarig beworteld plantsoen geheel wordt
vernield.
Kott ijne tt- ett hazenscltarle.

De beschadiging door konijnen en hazen aan populieren bestaat
uit het beknagen en aftrekken van bast van de stammeties en
het aÍbijten van jonge twijgen en knoppen die binnen l.ret bereik van de dieren liggen. De vreterij aan de bast doet zich
vcoral in de winter voor indien de bodem met een laag sneeuw
is bedekt. De bast wordt dan als voedsel opgenomen. Stammetjes met een doorsnede tot circa 10 cm worden daarbij niet
ontzien-

IY/iltlsoorten d.ie schacle aan popilieren.

kil1r1?er?

ueroorzakett,

In

ons land kan schade aan populieren voornamelijk worden
verwacht door ree, konijn en haas, wildsoonen die - vooral wat
de laatste rwee betreft - hier vrijwel in alle streken worden

Veegscltale aan

poptlier
u

H

F

aangetroffen.

Het reewild heeft zich in de naoorlogse jaren het meest

spec-

E

taculair uitgebreid. Aanvankelijk beperkte de reewildpopulatie
zich tot het midden en oosten, maar de geografiscl.re verspreiding heeft in de afgelopen 25 jaren zo'n grote verandering
ondergaan, dat de ree nu in het grootste gedeelte van ons land
voorkomt.
In de Noordoostpolder werd in 1943 de eerste reebok waargenomen. Twintig jaar later bleek de stand van het reewild om
en nabij 400 stuks te bedragen. In de in 1957 drcoggevallen
polder Oostelijk Flevoland werden al ]n 7959 de eerste sporen
van reeën aangetroffen. Het totale aantal van deze fraaie wildsoort kan in Nederland thans op rond 20.000 stuks worden geraamd. De konijnen- en hazenstand is wisselend. Het konijn
is als gevolg van de bekende virusziekte, de myxomatose, in
vele delen van het land tot een minimale stand teruggebracht.
Konijnen kunnen echter plaatselijk weer sterk toenemen zodra
de ziekte is verdwenen. De schommelingen in de konijnenpopulatie zljn dan ook veel sterker dan vroeger het geval was.
Gemiddeld zijn echter de aantallen veel geringer dan vóór het
optreden van de ziekte. Doordat de konijnen en hazen elkaar
slecht verdragen hebben hazen de neiging de terreinen te
mijden waar veel konijnen voorkomen. Gaat de konijnenstand
achteruit, dan volgt vaak een belangrijke uitbreiding van de
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hazenstand.
Reeënscbatle.

De schade door reewild bestaat uit veeg- en vreetschade. Veegschade wordt in ons iand verreweg het meeste aangetroffen.
Deze treedt op in het voorjaar (maart/aprrl) wanneer bij de
bok het nieuw gevormde gewei van de bast moet worden ont-
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Het afbijten van de eind- en zijloten geschiedt onafhankelijk
van de voedselverhoudingen. De plantendelen verronen een
glad snijvlak. De afgebeten rwiiggedeelten liggen aan de voet
van het boompje: een kenmerkend verschil tussen reeën- en
hazenschade. Zeer jong populiereplantsoen kan zelfs tot op de
grond worden afgebeten. Indien dan ook geen afdoende maatregelen worden getroffen en, voor war de konijnen betreft, de
mfxomatose als bondgenoot van de grondgebruiker in de strijd
tegen deze dieren verstek laat gaan, dan is een normale ontwikkeling van een populierenaanplant vrijwel onmogelijk.
Maatregelen tegen tailàt chade.

Alvorens tot het nemen van beschermende maatregelen met
betrekking tot populierenbeplantingen over te gaafi zal ieder
geval afzondedijk moeten worden beoordeeld. Eerst dan kan
worden overwogen welke maatregelen ter voorkoming of - indien reeds schade is geconstareerd - tegen verdere uitbreiding
het beste kunnen worden toegepast. In het algemeen staan
daarbij ter beschikking:
a) het brengen van de wildstand op een alleszins verantwoord
en toelaatbaar niveau;
verbetering van de voedselmogelijkheden voor h,et wild;
toepassing van technische afweermiddelen.
Daar eerstgenoemde maatregel in de eerste plaats een aangelegenheid is voor de jachthuurder zaI deze hier niet nader
worden besproken. Dit is in zekere zin ook het geval met het
verbeteren van de vo:dselsiruatie. Toch is het voor de populierenteler van belang te weten dat het wild, in dit geval ree,
haas en konijn, een duidelijke voorkeur heeft voor afgesneden
takken van bepaalde loofhoutsoorten, hetzij voor de bast, hetzij
voor de rwijgen dan wel voor beide. Hiertoe behoren o.a.:
appel, peer, populier (vooral Populus tremula), wilg, eik, esdoorn, robinia, lijsterbes, meidoorn, sleedoorn, brem.
In de beplanting gebracht snoeihout van een of meer van deze
soorten kan het wild van de geplante hoofdhoutsoort afleiden.
Brem wordt wel gezaaid om deze rcden. Zo werd in pas aangelegde populierenbeplantingen op Schouwen Duiveland snoeihout gelegd van de appelrassen Cox Orange Pippin en James
Grieve. Het snoeisel werd door konijnen volledig kaalgevreten,
maat
de populieren werd nageno--g geen vreterij waar-

b)
c)

^an
geoomen.

In

Zeeuws Vlaanderen is het gewoonte om in de eerste groeijaten wat van de onderste takken van de jonge populieren te
kappen en bij de bomen te laten liggen. Zowel konijnen als
hazen doen zich 's winters aan dit snoeisel tegoed.

Grote aantrekkingskracht voor het wild hebben afgesneden
takken van de ratelpopulier (Populus uemula). In bosrijke
streken worden tak- en twijghout van deze soort wel gebruikt
om in jonge beplantingen te leggen teneinde op deze wijze
wildvraat aan de hoofdhoutsoorten tegen te gaaí. De populier
blijkt inderdaad tot de voorkeursplanten van het wild te behoren, maar er zijn aanwijzingen dat niet alle cultivars een even
grote aantrekkingskracht bezitten. Dit bleek na een vrij ernstige
vreterij door konijnen aan pas geplante populieren in enkele

in de polder Oostelijk Flevoland, waar de rassen
Heidemij, Serotina, Regenerata, Marilandica en Serotina de
Champagne duidelijk meer vraat vertoonden dan de in dezelfde
percelen

percelen voorkomende rassen Robusta, Vernirubens, Bachewaaraa'fi weinig of geen vreterij
werd gevonden.
Van de technische at'weermid'delen, hetzij van mechanische,
hetzij van chemische aard, staan de populierenteler er meerdere
ter beschikking. Het hangt uiteraard van de plaatselijke omstandigheden af welke bescherming het meest de voorkeur verdient. De tor nu toe beproefde mechanische afweermiddelen

lieri,2) Geneva en Oxford,

2)

Beide laatstgenoemde rassen zijn

identiek gebleken aan 'Robusta'

Bescherning tegen ueegschade tze, een plaslic ncncbet.

in de praktijk alle hun voor en te,gen aangetoond. Bij
de toepassing spelen de kosten vaak een beslissende rol.
Dit is ook het geval met de chemische middelen, waaraan hoge
eisen moeten worden gesteld en die geen nadeiige gevolgen
hebben

mogen hebben voor plant en dier. Het merendeel heeft zijn
bruikbaarheid niet kunnen bewijzen en is uit de handel verdwenen. Sommige goedgekeurde preparaten zijn alleen betrouwbaar op het kale hout, maar niet op jonge, zich ontwikkelende rwijgen en bladeren in het groeiseizoen. Bij het gebmik
ervan moet rekening worden gehouden met de weersomstandigheden. Zo is het aansmeren of spuiten bij vorst of regen af te
raden.

Een verkeerde toepassing van een chemisch middel kan leiden
tot een niet gewenst tesultaat. Vandaar dat de aanwijzingen die
bij een middel worden verstrekt nauwkeurig moeten worden
opgevolgd.
Bepaalde stankmiddelen om het wild op een afstand te houden
hebben weliswaar vaak een effectieve werking, maar veiliezen
na verloop van tijd hun afwerend vermogen. Mogelijk raken
de dieren aan de lucht gewend. Ook is gebleken dat reewild op
verscheidene plaatsen niet op gelijke wijze reageert. Vandaar
dar vaak meer dan een afweermiddel moet worden beproefd.
Al naar gelang de schade waartegen men maatregelen van technische aard wenst te nemen, evenrueel voor gezamenlijke rekenirrg van eigenaar en jachthuurder, kan het volgende worden
overwogen:

I.
a)

Bescherming van de gehele beplante oppervlakte.
H.et plaatsen van een gaasafrastering.
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Deze geeft de meest afdoende bescherming. Hoogte afrastering
tegen konijnen en hazen: 1,20 m. Maaswijdte bij gebruik van
zeshoekig gaas ten hoogste: 38 mm. Het gaas onder een hoek
van plm. 60o naat buiten plaatsen en, in verband mer konijnen,
het gaas tevens onder de grond op ca. 20 cm naaÍ buiten
buigen. Om ook reewild te weren is een raster van 1,50 m
hoogte aan te bevelen.

b) Her aanbrengen van reukafgevende

elementen (stankmid-

delen).

Hiertoe behoren de dierlijke reerprodukten zoals \74M, een
vloeibaar afweermiddel dat door N.V. Philips-Duphar te Amsterdam in de handel wordt gebracht. Het kan worden toegepasr
door om de te beschermen oppervlakte touw te spannen na dit
tevoren in de vloeistof te hebben gedrenkt, àf door het ophangen van mer dit middel doordrenkte lappen.
Een andere methode is her aanbrengen van een laagje srro rer
breedte van ongeveer 30 cm en hierop carbolineum re sprenkelen.

Ook proeven met roofdierenmest van leeuwen en riigers, afkomstig uit dierenparken, hebben aangetoond dat wild hiennee
op een afstand kan worden gehouden. Om de verwaaiing zo
groot mogelijk te maken kan de mesr in iute gaasjes aan bomen
en struiken rond de beplantingen worden opgehangen op een
hoogte afhankelijk van de re verjagen wildsoort. Indien ophangen niet mogelijk is, dan kunnen kleine hoeveelheden mest
ook in bussen zonder deksel en verspreid over de beplante
oppervlakte worden geplaarsr, waarbij de afstand van de bussen
afhankelijk moet worden gesteld van de wilddichtheid. Gedurende de periode dat de meeste schade kan worden verwachr
kunnen hiermee bevredigende resultaten worden bereikt.

II. Bescherming van elk boompje afzonderlijk.
a) Het aanbrengen van mechanische hulpmiddelen.
Gemakkelijk en snel rond de sram aan te brengen zijn plastic
marichetten, bestaande uit een 60 cm of 1 m lange koker van
spiraalvormig gewonden plastic band van 8 cm breed. Door de
losse spiraalvorm kan de manchet mèt de groei van de jonge
boom mee uitzetten, in tegenstelling ror de kokers van gaas,
die bij niet tijdige verwijdering, bastbeschadigingen kunnen
veroorzaken. De manchetten voor bescherming van st?írrm€tjes

,,llel Tuinbouwhuis" . A. J, Dourleijn
Dalwagenseweg

38 - Opheusden - Tel.

Vertegenwoordiger: C. Janssen

zijn te gebruiken tegen veegschade door de reebok en vreterij
aan de bast door hazen en konijnen. Ze zijn verkrijgbaar bij
o.a. de firma Dourleijn. Opheusden.
Populierenstammetjes kunnen ook worden beschermd door deze,
aI naar gelang de lengte, over 20-100 cm te omwikkelen met
zilverkleurig aluminiumfolie van 3,1 cm breed. Dit materiaal

is op rollen van 250 m verkrijgbaar bij o.a. ,,Forstkulrur",
Frankfurt/Main-Niederad. In dit verband kan ook nog worden
genoemd het ombinden van de stammetjes met sparretwijgen,
riet e.d.
Een bescherming waarbij zowel veegschade als vreterij

b)

Het bestrijken of bespuiten met chemische middelen.

Aan te beveler, zijn de middelen waarvoor krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet ontheffing is verleend, zoals b.v. AAprorect, dat in de handel wordt gebracht door het Landbouwbureau rViersum te Groningen, in bussen van 1 kg. Het kan
zowel onverdund met een kwast op stammetjes worden gesmeerd, als in een met water verdunde vorm worden verspoten

mer een rugnevelspuit over de gehele plant. Vreterij

worden afgeweerd. Daar rekening moet worden gehouden met
een sneeuwlaag is het aan te bevelen stammetjes tot op een
hoogte van circa 90 cm volledig met het middel af te dekken.
In verband mer te verwachten vreetschade in de winter kan

worden aangeraden AA-protect op droge planten, vóór het
invallen van de vorst, b.v. in de maanden oktober of november,
aan te brengen.

in ons land in het algemeen
gering worden genoemd. Klachten over schade hebben in de
meeste gevallen betrekking op aanplantingen waar geen enkele
maatregel in verband met de wildstand is genomen. Bij een
toelaatbare wildstand is een bescherming mogelijk door een
combinatie van technische en biologische maatregelen. Bij een
re hoge dichtheid hebben technische afweermiddelen in het
algemeen niet het verwachte resultaat.
\Tildvraat aan populieren kan

Een goecie samenwerking tussen grondeigenaar en jager
noodzakelijk voor een doelueffend beheer.

P, YA]I IIETI BERK & ZOIIE]I
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INTERESSANTE BEPLANTINGEN

(IX)
Twee namen zijn met de eerste onrwikkeling van de moderne
populierenteelt in ons land onverbrekelijk verbonden, namelijk
die van Houtzagers en Teerink. Beiden waren in het begin van
de dertiger jaren verbonden aan de Nederlandsche Heidemaatschappij, die toen al sinds tientallen jaren een grote belangstelling voor de populier had. Dit speelde in een tijd dat ,,de
bosbouw" in ons land nauwelijks enige interesse voor deze
houtsoort toonde. Men kan dan ook terecht spreken van een
vooruitziende blik van zowel de Heidemaatschappij als haar
twee bovengenoemde employé's; want tegenwoordig wordt de
grote betekenis die de populier zowel voor de houtproduktie
als voor de bosbouw in ruimere zin heeft, toch wel algemeen
ingezien.

De beplanting waarover wij het nu willen hebben, ís ín L933
bij Elst (Betuwe) aangelegd door en nog steeds in het bezit van
de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Hij dankt
zijn ontstaan aan een idee van de heer Teerink, namelijk dat de
talrijke volksnamen waaronder populieren in die tijd bekend
sronden, slechts op een beperkt aantal rassen betrekking hadden; met andere woorden, zljn inztens werd eenzelfde ras onder
verschillende namen verhandeld en geteeld. Men moet zich in
dit verband voorstellen dat in die tijd namen als 'Serotina',
'Gelrica' en 'Heidemij' geen gemeengoed waren of zelfs nog
niet bestonden. De populieren hadden plaatselijke, vaak oude
namen zoals Brabantse Stander, Zeeuwse blauwe, Amerikaan
enz. HetzelÍde was het geval in andere Europese landen, waardoor het totaal van de populierennaamgeving in Europa een
complete chaos was. De heer Houtzagers, later hoogleraar in
de houtteelt te \íageningen geworden, heeft hieraan een uitgebreide srudie gewijd, ,,Het Geslacht Populus"; deze heeft
enige orde in die chaos geschapen en is daarom van grote betekenis geweest voor de hele Europese populierenteelt.
Teerinl< heeft echter al voordien de belangrijkste populieren
die onder bepaalde volksnamen bekend stonden, bijeengebracht
op verschillende groeiplaatsen, nl. te Oirschot, Zwollerkerspel
en Elst. 1) Alleen de laatstgenoemde bestaat nog.
Deze opstand, nu ruim 33 jaar oud, is aangelegd op een vrij
zware rivierkleigrond met een voor Populier SunstiSe samenstelling.

PHrct
P-totaal

Humus

5,2

150

2,8 70

granulaire samenstelling

: 116 p - 6l %
16-10 p - L2%
)0-90 p - 9%
90

p - t5%

Op 60-70 cm diepte gaat de klei over in vrij grof zand, wat
vooral in droge jaren een ongunstige factor voor de populier
betekent.

Het terrein, groot 2,9 ha, was vór de beplanting gedurende
vele jaren als bouwland in gebruik. Nadat in 1933 de poPulieren zijn geplant, is de grond tussen de bomen nog gedurende
tien jaren voor de teelt van landbouwgewassen gebruikt, daatna
als ,,weide" (niet ingezaaid).
De volgende populieren vrerden geplant:
(1) - Brabantse Stander, Zeeuwse witte, Virginische populier

(2) - Zeeuwse blauwe, Limburgse zwatte, Graafschapse zwafie
of Ouderwetse populier, Beruwse blauwe
(3) - Amerikaanse populier
(4) - Baakse witte
(5) - Raverdeau
(6) - Robustpopulier
1) Uiwoerig hebben wij ovet deze proefvelden gepubliceerd in het

Tildschrift van de Nederlandsche Heidemaatschappij van februari
maart 1961.

en

..'',,"::

Deel aan het pop*letam te Elst.

/

.:': '
Foto v. d. lr{eideo

Er werden meestal bewortelde planten gebruikt (maat 10-12 of
I2-It), maar van sommige populieren werden daarnaast ook
poten geplant, dit ter vergelijking. De bewortelde planten werden gezet ilr plantgaten van 50 x 50 cm en 40 cm diep. Men
zag kennelijk toen al in, hetgeen pas veel later door onderzoek
is bevestigd, dat grotere plantgaten ook op zware grond weinig
zin hebben. De plantafstand werd ruim, nl. 9 x 9 m, hetgeen
een zeer lange omloop mogelijk maakte.
De idee van de heer Teerink, dat de bovengenoemde populieren tot een kleiner aantal rassen kon worden teruggebracht,
werd door het latere onderzoek van Houtzagers volledig bevestigd. De onder (1) genoemde namen bleken alle op de
tegenwoordige 'Marilandica' betrekking te hebben, die onder
(2) op 'Serotina'. De andere waren afzonderlijke rassen; ze
heten nu: (3) 'Heidemij', (4) 'Gel,ica', (5) 'Serotina de Champagne' (tot voor kort 'Keppels Glorie' geheten), (6) 'Robusta'.
Hoe goed Teerink de situatie had doorzien, blijkt wel daaruit
dat hij de populieren, die later tot één ras bleken te behoren,
reeds bij de aanleg van de beplanting bij elkaar had gezet!
Naast deze rassenkwestie is uiteraard vooral ook de groei van
de beplanting in Elst zeer interessanq omdat men hier verschillende rassen nu reeds 33 jaar onder dezelfde omstandigheden kan vergelijken.
In het begin, d.w.z. in de eerste drie jaren, moest veel worden
ingeboet, waarschijnlijk als gevolg van Dothichiza. De uirval
was bij de poten iets groter dan bij de beworrelde planten. Er
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in jeugdgroei russen poten en beworteld plantsoen.
De groei is regelmatig door de Heidemaatschappij, in de laatste
was geen duidelijk verschil

6 jaar door het Bosbouwproefstation g.rtr.t.r,.-báurbij zijn alle

populieren, die wel onder verschillende namen zijn geplanr
maar tot eenzelfde ras behoren, samengevoegd. Enkele groei-

gegevens zijn in onderstaande tabel opgenomen; ze hebben
betrekking op het eind van het genoemde jaar.

Leeftijd

Ras

Diameter op

beplanting borsthoogte

Hoogte
(m)

Inhoud per
boom

(cm)

1960
Marilandica 28

Gelrica
Serotina
Heidemij

1964 1960 t964
7)

,,
,,
,,

Robusta

Champagne

,,

48 5r
54
45 47
'7
45 48
46 49
48?28

(mB)

1960

964

1960 1964

26

28

2g
29

30

r,9 2,2
2,6 3,0

29
29

3I

1,8
1,8
1,9

3T

3r

r,g

30

2,2
2,3

2,4
?

Merkwaardig is het geringe verschil in produktie bij de verschillende rassen, met uitzondering van 'Gelrica', die boven de
andere uitsteekt. Als van elk ras een hele hectare aanwezïg zou
zijn met een plantafstand van 9 x 9 m, dan zou, afgaand op
bovenstaande cijfers, per hectare het volgende in 32 jaar zijn
geproduceerd:

'Serotina' en'Marilandica'

'Gelrica'
'Robusta'
'Heidemij'

-

270 ms
369 m3
295 mB
283 mg

De gemiddelde jaarlijkse houtaanwas loopt dus uiteen van 8,4
tot 11,5 m3 per ha, bij het geringe stamtal (123 pet ha) een

krijgt bepaald niet de indruk
dat de groei in de periode 1960-1964 terugliep. Integendeel,
in die vier jaren liep de gemiddelde jaarlijkse aanwas uiteen
van 9 tot ruim 15 ms per ha, afhankelijk van her ras. De
grootste aanwas hadden die periode 'Robusta' en 'Heidemij'.
Deze staan er nu ook het gezondst bij. 'Gelrica' maar vooral
'Serotina' vertonen raksterfte. Ik wil vooral wijzen op de aanzeer behoodijke produktie. Men

houdende goede groei van 'Robusta', omdar van

dir ras nogal

20 jaar in vergelijking mer
rassen in produkrie sterk terugvalt. Daarvan is in dit

eens wordt beweerd dat het na

andere
geval geen sprake, integendeel. til7ij hebben rrouwens nog nooir
een bewijs gezien, noch in Nederland noch in andere landen,
dat de bovengenoemde bewering juist is.

Men kan zích afvragen wanneer deze opstand zou

moeren

Uit het

oogpunt van aanwas was er, zoals we
zagen, eind 1964 nog geen reden toe. Maar al zou de aanwas
te sterk teruglopen, dan moet ons inziens toch nog een belangrijke overweging pleiten voor het in stand houden van deze
beplanting: het gaat hier om het oudste populierenproefveld
in ons land, waar in wezen het populierenonderzoek is gestart
en waaraan enkele grote narnen uit onze populierenteelt zijn
verbonden. Dit wat het historische aspekr betreft. Het gaat hier
echter ook om de enige beplanting in Nederland waar de gebruikspopulieren van de jaren rond 1930, behorend rot rassen
die onder andere namen nog steeds in de handel zijn, op oudere
leeftijd kunnen worden vergeleken onder vergelijkbare omstandigheden. Zij vormen nog steeds een inreressant srudie-objekr.
Het is dan ook zeer toe te juichen dat de Heidemaarschappij
deze waardevolle beplanting nog sreeds in stand houdt; hopelijk
ziet zij hiertoe nog lang aanleiding, in elk geval tot andere
proefvelden de funktie van dit oudste populerum in Nederland
kunnen overnemen.
Ir. H. A. van der Meiden
worden gekapt.

KALENDER
Reeds thans is de tijd aangebroken
om plantsoen voor de nieuwe beplantingen te bestellen. Sommige klonen
kunnen namelijk vroeg uiwerkocht
zijn. Belangrijker is echter om in de
maanden augustus en september het
aan te kopen plantsoen te gaan zien

niet

en beoordelen. Nu kunnen we goed
zien of er wel met sukses tegen Marssonina en roest is gespoten. Planten

aangetaste exemplaren. Voorts
u erop letten of ze stevig zijn,
dus in een ruim verband op de kwekerij staan. Yaak zijn éénjarige planten op één- of tweejarige wortel te
prefereren boven 2- en 3-jarige planten; tevens zijn ze goedkoper.
In de komende periode begint ook
de voorbereiding van het plantterrein
door bijvoorbeeld de grasmat te be-

die namelijk hun blad ten gevolge van
aantasting door Marssonina en roest

4à6

vroeg laten vallen, zullen minder reservestoffen in het najaar kunnen opslaan, ze zijn daardoor zwakker dan

moet

lijke

loofhoutopslag, bramen e.d. te

spuiten.

Hoewel de beste tijd voor snoei voorbij is kan de maand augusrus toch nog
benut worden.

I7ilt u bomen verkopen dan is het

ondergeploegd worden.
Augusrus-september zijn de maanden

goed te weten dat de groei er inderdaad uit is. Het beste is om een aantal - steeds vreer dezelfde - bomen
jaarlijks op dezelfde hoogte re meren,
zodat u concrete cijfers heefr en niet
alleen op een algemene indruk als
groeischeuren en dergelijke hoeft af te

om met 2-4-5- Ï-ester tegen hinder-

gaan.

spuiten met 15-20 kg Dalapon. Na
weken kan de dode grasmat

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

P, d.e S. te lY/.
Met bela'ngstelling la:

ik het artikel uam Guld,em.ond, en Kobter
, februari 1966. Op gronà aan mijn eroaringen
bij d'e besnijd.ing aan Mantonina frugariae bij aard,beien met
koperboudenl.e mid.d.elen rces d,e aruag of me, d,eze midd.el.en
in ,,Popiiiey''

ook d.e blaàaleàkenziekte Marctonina,
be.rtred.en.

bij populier kan utord.en

Deze ziekte kan bij aardbeien d.oelmatig word.en ,egengegdan
met koperhoud.end.e mid.d.elen zonder d,at blaàbeschad,iging ontstaat. En al zou enige bhd.beschad.iging optreden, d.an lijkt mij
d'h hng zo erg niet als de zuare aantastingen d,oor Marssonina.

3-1

Antu,: Met de besrijding van Marssonina bij populier moet
vroeg in het voorjaar worden aangevangen. Gezien de ervarin-
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gen van Taconis mer vroege bespuitingen rnet koperhoudende
middelen op jonge plantendelen van populier (,,Populier", 2e
jaargang, no. 2, pag. 4; ,,De Fruitteelt", 1964, pag. Il) t/m
I77) zijn deze bespuitingen af te raden. Deze bespuitingen
kunnen namelijk bij jonge bladeren beschadigingen veroorzaken. Er zijn meer aanwijzingen dat bespuitingen met koperhoudende middelen vóór juni ongewenst zrln in verband met
de kwetsbaarheid van het voorjaarsblad van populier. Het is
echter uit genoemde publikaties niet duidelijk hoe erg deze
schade is, zodat Uw interessante vraag: ,,Is die beschadiging
niet minder erg dan schade door Marssonina" niet direkt be-

antwoord kan worden. Het gevaar van beschadiging neemt
uiteraard sterk toe door de noodzakelijke herhalingen van de
bespuiting.

Van Hoof vond bij de bestrijding van Marssonina panattoniana
bij andijvie een onvoldoende werking van koperhoudende middelen, o.a. koperoxychloride (Mededelingen Directeur van de
Tuinbouw 1956, m. 7, pug. 431 t/m 4i6). fu bestaan dus aanwijzingen dat de toepassing van koperhoudende middelen bij
de bestrijding van verschillende soorten van Marssonina niet

tot dezelfde resultaten behoeft te leiden.

MEDEDELINGEN
SORTERINGSEISEN POPULIERERONDHOUT

Bij de verkoop van populiererondhout door de houtproducent
of de handel wordt veelal - vooral door de eerste groep - uitgeg
van de verkoop op stam of geveld lang hout. De ver-

koop^Ítvan sortimenten rondhout vereist nameliik een grondige
kennis van de houtmarkt. Voorts dient bii verkoop van rondhoutsortimenten de verkoper zich steeds voor ogen te houden
oÍ zijn partij wel groot genoeg is om in sortimenten van voldoende kwantiteit te worden verdeeld. Bij het verdelen van een

stam in srukken zullen de verschillende stamdelen namelijk niet
dezelfde kwaliteit hebben, m.a.w. voor de verschillende stamstukken zullen kopers moeten worden gevonden die verschillende kwaliteiten afnemen. Tot nu toe is deze verdeel- en afzet'
taak dikwijls door de verschillende industrieën zelf gedaan. Het
bruikbare sruk werd voor de eigen industrie gekocht, de rest
trachtte men door te verkopen. Deze gang van zaken geeft voor
de industrie het nadeel van dikwijls extra ttansPortkosten voor
stamstukken, die ze zelf niet kan gebruiken, terwijl bovendien
de inkooporganisatie de verkoop van onbruikbare sortimenten
ter hand moet nemen. Vele industrieën zouden gebaat ziin,
indien ze uitsluitend de voor hen bruikbare sortimenten kunnen
aankopen.

in

kwaliteitsklassen kan de aspirantkoper reeds bij aanbieding per telefoon of brief zich een goede
indruk vormen van het aangeboden hout.
Maar ook de houtproducent zou hiermede gebaat zijn omdat
de genoemde nadelen voor de industrie uiteraard in de prijs,
die ze voor het hout wil betalen, tot uiting komt.
Een en ander betekent, dat de houthandel - en zo deze in gebreke blijft de houtproducent - de verdeling van de stammen
ter hand moet nemen.
Teneinde de verdeling van de stam in stamstukken voor handelaar en producent te vergemakkelijken heeft de Nationale
Populierencommissie sorteringseisen voor stamsrukken van populierehout opgesteld.
De Nationale Populierencommissie zou her op hoge prijs stellen indien u deze kwaliteitseisen op grote schaal zoudt willen
toetsen in de oraktijk. Gaarne verneemt zij uw ervaringen en
houdt zich aanbevolen voor aanvullingen en verbeteringen.
U kunt zich hiertoe wenden tot het secretariaat van de Nationale Populierencommissie, Museumlaan 2 te Utrecht.

Door de onderverdeling

SORTERINGSEISEN POPULIEREHOUT VOOR STÁMSTUKKEN

kh:se

A

gezond stamhout, recht, praktisch rond, volhoutig,
geen losse ringen, geen zich op de buitenkant van
de stam manifesterende noesten of andere fouten en
beschadigingen, niet excentrisch, geen donker ge-

kleurd kernhout, geen dnaigroei, geen wortelaanloop.

A 1. diameterklasse L5 t/m 2) cm top, minimum lengte 2 m

,
,
,,

1'2.
1.3.

A4,
hlasse B

30

40

t/m 39 cm rop
t/m 49 cm rop minimum

lengte 3 m

meer dan 50 cm top

gezond stamhout, toegestaan: kleine kromming, licht
excentrisch (kortste afstand hart-omtrek niet minder
dan 1/3 van de diameter) matig rond, bruin kern-

hout, enige gezonde noesten met maximum 4 cm
diameter. Andere afwijkingen en fouten niet toegestaan, o.a. geen zwarc

oÍ blauw kernhout.

t/m 2) cm top, minirnum lengte 2 rn
30 t/m l! cm top
40 t/m 49 cm top minimum lengte 3 m

B1 diameterklasse 1)

B2
B3
B4

meer dan 50 cm top

klasrc C

gezond stamhout met een dikte van 8 cm of meer
en niet rneer dan middelmatige kromming, niet vallend in klasse A of B.

0 diameterklasse 8 t/m L5 cm rop
1.
\5 t/m 29 cm top
,
C2.
30 t/m 39 cm rop
,,
40 t/m 49 cm rop
C3.
,,
C4.
,, meer dan 50 cm top
C

minimum lengte 2 m

C

klasse

D

minimum lengte 3 m

gezond stamhout, dunner dan 8 cm, gezond stamhout met grote kromming en gezond takhout.

TOELICHTING OP DE SORTERINGSEISEN POPULIEREHOUT

p,raktisch een stamstuk is praktisch rond als bij meting overrorid. kruis op 50 cm van de voet de kleinste diameter niet
meer dan 1 7o afwijkt van de grootste diameter.
matig een stamstuk is matig rond als bij meting overkruis
rond. op 50 cm van de voet de kleinste diameter meer dan
5 /o en niet meer dan 10 7o aÍwijkt van de grootste
diameter.

kromming grootste afwijking van een rechte

lijn per merer

lengte

arijuel
rechr
kleine

grootste afwijking met een
meter lengte

grootste afwijking mer een
kromming meter lengte

pijl van 0-1,5 cm per
pijl van

1,5-3 cm per

midd.el- grootste afwijking met een pijl van 3-5 cm per

matige

meter lengte

kromming

grote

grootste afwijking mer een

pijl met meer dan 5 cm

Aromnzing per meter lengte.

De Nationale Populierencommissie
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REORGANISATIE ST,A,ATSBOSBEHEER

wenden om voorlichting, enigszins gewijzigd.

Bij de reorganisatie van het Staatsbosbeheer zijn

provinciale

Ten gerieve van onze abonné's volgt hieronder een overzicht
van zowel de namen en kantooradressen van de Hoofdinge-

directies ingesteld met aan het hoofd een HoofdingenieutDirecteur. Tevens zijn de adressen tot welke men zich kan

nieurs-Directeur als die van de houwesters en de consulenten
voor de bosbouw, belast met de voodichting.

OVERZICHT KANTOREN
PROVINCIALE
DIRTCTIES

HOOFD.

HOUT.

INGENIEUR

VESTERIJ

IN DE PROVINCIALE

HOUTVESTER

DIRECTIES

KÁNTOORADRES CONSULENT KANTOORADRES
VOOR DE
BOSBOUTtrl)

DIRECTEUR

Ir. E. Stapelveld LEEU\TARDEN
FRIESLÁND

Noordersingel 100

tel.05100-23068

Ir. J. Vlieger

Ir. M. Schrevel GRONINGEN

GRONINGEN

\Testerkade 10
rel. 05900-3383)
Assen

Ir. J.

DRENTHE

Ir. A. C. A. Kuhn

S. van

Broekhuizen

Emmen

Ir. L.

C. llansen

ASSEN
Dr. Nassaulaan
tel. 05920-2947

EMMEN
Markeweg

tel.
Zwolle

OVERIJSSEL

It. A. v. Maaren

Ir. J. L. F. Overbeek

ASSEN
Dr. Nassaulaan
tel. 0J920-2947

7

7

1

0591.0-2472

Z\TOLLERKERSPEL
Ruiterlaan 7

Z\trOLLERKERSPEL
Ruiterlaan 7
tel. 05200-t224) /

/

tel. 0J200-12241
r2244

12244

Arnhem-Noord Dr. Ir. G. Sissingh

GELDERLAND Ir.

J. Th. Overbeek

Arnhem-Midden Ir. B. J. L. Beunders
en Zuid

ÁRNHEM

ARNHEM

Velperweg 53
tel.08300-52871

Velperweg

A.nft.tnO*,

Ir. G. \W.

Haatlem

Ir. H. H. G. Overbeek HAARLEM

M;[.I7esterhoutpark

NOORD-HOLLAND

Ir. L D.

3

tel. 08300-52871

HAARLEM
\íesterhoutpark

3

3

tel. O2500-ll82I

teI. 02500-Il82l

ÁUSTERLITZ

AUSTERLITZ

(gem. ZEIST)
\Díoudenbergseweg 39
tel. 03439-215

\íoudenbergseweg 39

Sepers

Utrecht
UTRECHT

Ir. H. H. G.

Overbeek

(gem.2IST)

tel. 034i9-2I5
Ir.

F-.

Ií.

ZUID-HOLLAND

Ir.

P. Tideman
(waarnemend)

Ir. P. H.

ZEELAND

Rijcken

Rappard AUSTERLIZ
Ifoudenbergseweg
tel. 03439-215
Pels

39

GOES
\tr?'estsingel 50

teI.01100-6440
Bteda

NOORD.

BRÁBÁNT

LIMBURG

Ir. A. F. ten Bruggencate BREDA
Burg. de Manlaan 99

tel.01600-3684

Ir. J. F. A. Molenaars

Dr. Ir.

\W. H.

Diemont

's-Hertogenbosch Ir. C. Tutein Nolthenius's-HERTOGENBOSCH
Buitenhaven 28
tel. 04100-38123

's-HERTOGENBOSCH
Buitenhaven 28
tel. 04100-38t23

38t24

/

MÁÀSÏRICHT
rr. B. B. Grerum :.,i.

fftïàiïx;í}

t4242

1) De

landschaps-

provinciale directies.

en natuutbeschermingsconsulenten zijn in dit overzicht niet opgenomen, Fliervoor wotdt vetwezen naar de kantoren van

de

I

f

f;

kwekedi- Bed rijven
A. S. van Riin-de Bruyn - Uden (ll.Br.)
B oo m

ll

t
I

r!

í.l

Telefoon 04132-2t9l

i

,TPOPULIER"

Grote voorraad 2- en 3-jarige populieren

in

een uitgebreid sortiment; maten 6-8-10-12-14.

Abonnement

Amerikaanse eiken, 6-8-10-12-14.
Voor a.s. herfst grote voorraden l- en 2-jarige, goed bekweekte
appel, peer, pruim en kers, op diverse onderstammen gekweekt.

\Vij nodigen U

gaarne

*i, toor

een bezoek ttan onze kuekerij.

I 3,-

a)

per jaar

Redactie en Administratie:
Gen. Foulkesweg 64 - Wageningen
telefoon 08370 - 6111 - toestel 2926

Gebr. l. C.

&

P. C. van

'l

Westeinde

Kwelterij ,,Westh,of"
'e'Heer Árenilekerke (2.) - Telefoon

Advertenties:

lnlichtingen bij:
P. Vonk jr. - Talingstr. 9 - Geldrcp
Overdag telefonisch bereikbaar
onder 04900 -67756

01106-219

*
Specialiteit:

Populieren

nuts-laanbomen

WITDSCHADE

I

Voorkom vraat (van hazen en konijnen)
aan de stammen van Uw vruchtbomen,

,

met het

!
I

SUGGESI'OLLE MIDOEL

d.t,

AAPRÍlTECT
Houd Uw bomen gaaÍ. . ..

sebruik AAPROIECÍ!

f
f,
{
{

is zowel met kwast aan te brengen
als VERSPUITBAAR
bevat een zeer speciaal hechtmíddel, waardoor een
b'rjzondere en langdurige werking wordt verkregen
is onder normale omstandigheden zowel voor
de bomen als voor het wild ongevaarlijk
beschermt Uw dure aanplant; is dus steeds
ECONOMISCH IN HET GEBBUIK

