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d.e tenaamstelling uan lter postrekeningnunzmer n,ord,en geuijzigd,. Il/ij uerzoeken
d'aarom d.iegenen d.ie dit nog niet hebben ged.aan, uriend,elijk, nzaar dtingenl, om
be, abonnementsgeU aoor 1967 eoed,ig oter te maken. Daard.oor zal ons ueel
onnod.ig tuerh, tuorclen be:paard, en U uoorkomt d,an teaens de mogelijkbeid. d.at U
het tijd.schrifr re laat or?taangr. tilib U d.aa.rom uóór 1 april
oaerntaken op

Drukkerij:

A. Verweij

geven

door het papier voor het tijdschrift ter beschikking te srellen.
In de opzet van ,.Populier" komt geen verandering. Ook voor vragen en berichten
aan de redactie en de administÍatie kunt U zich als voorheen wenden tor her adres:
Gen. Foulkesweg 64, \Tageningen. Voor opgaven van en voor inlichtingen over
advertenties kunt U zich blijven wenden ror de heer P. Vonk jr., Talingstraat p,

Ir. J. L. F. Overbeek, Zwolle
Ir. P. de Sonnaville, \Tinssen

Abonnement

Sinds 1 januari 1967 wordt,,Populier" om administratieve redenen niet meer uitgegeven door de Nationale Populieren Commissie, maar door de op die datum
opgerichte ,,Sticbting Populiey''. Deze Stichting is volgens de statuten gevesrigd re
N7ageningen en heeft ror doel ,,her samensrellen, uitgeven en verspreiden van her
tijdschrift ,,Populier", zulks uitsluitend ten algemene nurte. Zij beoogt niet winst
te behalen." De N.P.C. blijft financieel en organisatorisch bij de uitgiÍte van her
tijdschrift betrokken. Dit blijkt ook uit de samenstelling van het, uit hoogstens
6 leden bestaande, bestuur van de Stichting. Hierin zijn namelijk vertegenwoordigd:
de Nationale Populieren Commissie (als zodanig is aangewezen: Ir. H. Á. van der
Meiden), het onderzoek op het gebied van populier en wilg (Prof. Dr. Ir. G. Hellinga en Ir. J. T. M. Broekhuizen), de kringen van de reelt van populier en wilg
(Ir. J. L. F Overbeek en Ir. P. de Sonnaville) en de houwerwerkende industrie (de
heer K. Adema). Het bestuur bestaat dus nu uit dezelfde personen, die tot I januarí
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rekenen aoor cle inning per kraitantie,
In dit nummer wordt speciaal aandachc besteed aan de betekenis van populier en
wilg voor de recreatie €n het landschap en aan de reelt van populiereplantsoen.
Daarnaast zijn verschillende andere belangwekkende artikelen opgenomen en is er
belangrijk nieuws over het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel ,prefix".
Aan dit nummer is een inhoudsopgave van de ror nu roe verschenen jaargangen
toegevoegd. In het vervolg zal elk jaar een inhoudsopgave verschijnen.

Het bestuur van de ,,Stichting Populier"
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Populierenbos en recreatiê

1)

Populieren in het Ned.erland.se land.schap.

Van onze inheemse houtsoorten zijn populieren wel her meest aangepasr bij het wat
ruige Hollandse klimaat. Vele populierenrassen zijn goed of zelfs zeer goed bestand
tegen aanhoudendg harde wind. Populieren vormen van narure pionierbossen, die
bodem en klimaat geschikr maken voor andere, meer eisende houtsoorten. Vrijwel
overal in ons land, waar de waterhuishouding aan redelijke eisen voldoet, geven
populieren een voortreffelijk cultuurbos. Zelfs op ionge, pas onrgonnen gronden,
zoals in de IJsselmeerpolders, waar weinig houtsoorten goed gedijen, groeit de

populier voorspoedig op.
De kroon van een populier is minder dicht dan die van vele andere bomen. Daardoor blijft het in een populierenbos altijd beuekkelijk licht. Ook verreerr her
strooisel in het algemeen goed. Gemakkelijker dan in naaldhourbossen en in vele

t) In

1962 stelde het Bureau van Embden Choisy Roorda van Eysinga Smelt \flittermans te
de Vereeniging van Nederlandsche Papierfabrikanten een rapport op over
de mogelijkheden die populieren bieden voor de aanleg van recreatie-bossen, met name in de
IJsselmeerpolders. De betekenis van populier voor dergelijke bo;sen is o.i. dermate groot, dat
deze zeer ruime aandacht verdient. Vandaat dat wij gaarne g--hoor gaven aan het verzoek van
de redaktie van ,,Populier" om iets over dit onderwerp in dit tijdschrift te zeggen. ITij hebben
voor ons artikel gebruik gemaakt van gedeelten uit het rapport dat voor de VNP is opgesteld.

Delft op verzoek van

R.v.E.
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Ronzantische reuzen, tlie

reliël azn het landscbap geaen. P. 'serotinl aan d.e uitmonàing rran de Voer in de Maas. Omtre6 2

andere bossen komt in het populierenbos een afwisselende
ondergroei tot ontwikkeling. De wilde flora, het vogelleven en
het jachtwild zijt dan ook in populierenbossen veelal riik en
gevarieerd vertegenwoordigd.

\íij

wijzen in dit verband op de prachtige populierenbossen
ten zuiden van Boxtel, die een geliefkoosd wandelgebied zijn

voor vele natuudiefhebbers en die zelfs uit naruurwetenschaP-

pelijk oogpunt voor beschetming in aanmerking komen.
Snelle groei.

Een zeer opvallende eigenschap van populieren is de snelle
groei. Een jaarlijkse hoogtegroei van meer dan 1 m is normaal.
Daardoor groeien populierenbeplantingen reeds in enkele jaren
de wandelaars letterlijk boven het hoofd. Deze eigenschap, gecombineerd met het grote weerstandsvermogen tegen wind,
maakt de populier bij uitstek geschikt voor wegbePlantingen.
Niet alleen geeft de populier spoedig reliëf aan het landschap
maar bovendien is er na het planten slechts een korte periode
van nazorg nodig. Ook voor beplantingen in nieuwe recreatieterreinen en nieuwe ontginningsgebieden wordt de populier om
deze eigenschappen graag en veelvuldig toegePast. \Vij noemen

in dit verband

de Brielsche Maas en de Noordoostpolder.

m.

Foto: H. Voets

halve een variabele hoeveelheid neerslag, waartegen weinig te
doen is, speelt vooral de wind ons - en dat onnodig - parten.
Immers, waar, zoals op de Veluwe, luwte verzekerd is kan het
ook bij betrokken zomerweer of op zonnige winterdagen toch
fiog aangenaam verpozen zijn.
Ifanneer nieuwe oeverstranden, nieuwe kampeerterreinen en
vele nieuwe speelweiden moeten worden aangelegd om aan de
tegenwoordig zo massale vtaag nar recreatiegelegenheid tegemoet te komen, dan mag ook daarbij niet worden vergeten dat

buiten enkele topdagen, allereerst luwte nodig zal zijn. Het zijn
bossen en bosschages die ons deze luwte moeten geven. Populieren-beplantingen vinden

ook

in dit

opzicht reeds ruime

toepassing.

Zelfs indien men in de toekomst tot andere houtsoorten zou
besluiten, dan zullen toch eerst populieren moeten worden aangeplant als pionierbos dat bodem en klimaat voor een ruimere
keuze geschikt zal maken.

Afuhseling.
Zoals alle cultuurgewassen zijn ook populieren onderhevig aan
bepaalde ziekten en plagen. Dat dwingt de bosbouwer een
zorgvuldig gekozen afwisseling van populierenrassen in zijn
beplantingen aan te brengen. Het soffiment populierensoorten

Luute aoot recreatie,

en -rassen waarover hij beschikken kan is tamelijk groot

Het klimaat van Nederland is in het algemeen weinig geschikt
voor een verblijf buitenshuis. Het seizoen van onze badplaatsen
en andere recrsatiecentra omvat nauwelijks twintig zomerse
dagen, verspreid over een periode van slechts tien weken. Be-

wordt nog regelmatig uitgebteid. Het omvat vele uiteenlopende
vormen. Bovendien kunnen in grotere populierenbeplantingen
zonder bezwaat ook andere fraaie boomsoorten ter afwisseling
worden opgenomeÍL zoals berk, els, esp en wilg.

en
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Zoals gezegd worden populieren snel grote bomen. Ze zijn zelfs
een tijdbestek van vijftien tot vijfenrwintig jaren - afhankelijk van het gebruiksdoel - reeds kaprijp. Daardoor kan een
boswachterij, waarin de populier de hoofdhoutsoorr is, reeds na

in

vijftien jaren de volledige indeling met kaalslag jonge aanplanq opgroeiend bos en volwassen bos met een hoogte van
15 à 20 m bereiken, die in goede dennenbossen eerst na veerrig
tot zestig jaren en in een groot gebied met eiken- en beukenbossen eerst na tachtig tot honderdrwintig jaren wordt verkregen.
Door deze korte kringloop zljn de wisselingen

in het beeld van
elk terreingedeelte in de achtereenvolgende jaren goed waarneembaar. In een populierenbos blijft het landschap dus levendig. \Tanneer populieren, die bijvoorbeeld in lanen of langs
perceelsscheidingen staan, niet worden geveld, krijgen deze
bovendien spoedig her romantische en monumentale uitedijk
van woudreuzen.

II.

Ufuanisatie en land,tchdpszorg,
Bij een verkenning van de stedebouwkundige en landschappelijke situatie in ons land mag niet alleen worden gedacht aan
de recreatig al is ook een goede verzorging van het agrarische
landschap en een goede groenvoorziening van de stedelijke gebieden nodig om de bevolking voldoende recreatie-gelegenheid
te bieden.
Het is van nog groter belang zich tevoren te realiseren, dat de
scadsgebieden,

die in ons land aanvankelijk nog

geïsoleerde

kernen waren, zich thans in een zeer snel rempo uitbreiden en
zich verenigen in één grote en samenhangende megalopolis.
Deze wereldstad strekt zich tot ver over de landsgrenzen uit.
Bulferzones.

Het is noodzakelijk om toch een duidelijke indeling en een
heldere geleding van deze grote stedelijke agglomeraties ror
stand te brengen, bijvoorbeeld door de aanleg van brede bosstroken, opdat de bewoners niet vedoren raken in de onafzienbare huizenzee, die als een olievlek zou uitlopen. De inrichting
van bufferzones of geledingszones bijvoorbeeld tussen de steden
Dordrecht, Rotterdam, Delft, Den Haag en Leiden is één van
de meest klemmende vraagsrukken bij de ontwikkeling van de
Hollandse randstad. Deze bufÍerzones zijn nu reeds te smal om
alleen met behoud van enig open boerenland nog een werkelijke geleding te kunnen geven. Het behoud van weidse uitzichten over grazige velden is immers alieen dàn zinvol, indien
zij door fraaie groene stadsranden worden omgeven. In de
zones is daarom de aanleg van flinke bosstroken urgenr. Gezien
de bodemgesteldheid en het klimaat komen hiervoor vooral
populierenbeplantingen in aanmerking.
Dat hier tevens de recreatiemogelijkheden zeer aanzienlijk kunnen en moeten worden vergroor, behoeft nauwelijks toelichting.
Verwezen zij naar de nota ,,Recreatieruimten in Nederland"

van de Rijksdienst voor het Nationale Plan (pag. I73 e.v.),
waarin de noodzaak wordt aangetoond om in de onmiddellijke
nabijheid van de steden grote boscomplexen voor de recrearie

in te richten.
Fleuolanà als expansiegebied aoor tJe rawlstacl.
Om een verkitting binnen de randstad Holland re voorkomen,
wordt tevens grote waarde toegekend aan een snelle ontginning
en kolonisatie van de nieuwe IJsselmeerpolders, waar mer name
aan Amsterdam en het Gooi nieuwe expansiegelegenheid kan
worden geboden. Het is vooral Flevoland, dat met de geprojecteerde woongebieden Lelystad, Amstelstad en Gooistad de overvoile randstad lucht zal moeten geven.

Een dergelijke stedelijke volksverhuizing naar de nieuwe polders zal echter alleen dan kunnen slagen, indien hier ailereerst

een aantekkelijk woonmilieu wordr geschapen.
Goed gesirueerde populierenbossen kunnen in korte tijd van de
kale zeebodem een lustoord maken, waar uitzichten over wijde
polderlandschappen worden afgewisseld door de intimiteit en
beschutting van her bos. Eenmaal ingebed in de luwte van de
bossen zullen nieuwe steden zich mede door hun aantrekkelijk-

heid voorspoedig kunnen onrwikkelen. Daarbij is het in her
geheel geen bez.vraa4 dat naderhand voor de groei van de
steden allengs grore gedeelten van her aanvankelijk aangelegde
bos weer in beslag moeren worden genomen door uitbreidingen
van het bebouwingsgebied. Het alternatief is dat men de gronden eerst in gebruik zou geven voor de landbouw en larer weer
zou doen ontruimen. De beuekkelijk geringe invesreringen die
nodig zijn om de grond in gebruik re nemen voor populierenbos en de korte omlooptijd van dit bos maken een overgang
naar stedelijk bodemge6ruik mogelijk zonder economischelerliezen en zonder de sociale problemen, die liquidatie van land-

bouwbedrijven met zich zou brengen.
Recrcabie

hng

d,e

grotere dutouegen,

Naast de inrichting van nieuwe stadsgebieden voor het opvangen van de bevolkingsgroei vragen de versnelde toeneming
van het Nededandse wagenpark en de roenemende srroom van
ei,gen en buitenlandse toeristen ook de aatleg van een groor
aantal autowegen. Over deze nieuwe wegen zal zich een stroom
van haastige reizigers en goederen voortspoeden, vermengd
mer, of afgewisseld door, een minstens zo omvangrijke stroom
toeristen. De veilige afwikkeling van dit verkeer eist, dat juist
langs de autowegen en vooral v/anneer deze worden ingebouwd
in een aantrekkelijk landschap, in principe iedere concenrrarie
van mensen wordt geweerd. Deze eis laat zich alleen dan verzoenen met de veeleisende recreatiebehoeften, wanneer tege-

lijkertijd terzijde van de auroweg ruime recreariegelegenheid
wordt geboden.
rWij herinneren in dit verband aan de brochure
,,Hollands
groene zone" varL de A.N.\ï2.B.

Áls ideaal profiel zou men zich een Rijksweg kunnen

denken,

die ter weerszijden wordt begeleid door stroken bos, welke vanaf de autoweg niet toegankelijk zijn, maar die aan de buitenkanten worden ontsloten door secundaire wegen van brede
bermen, picknickplaatsen, dagcampings en àvenrueel zelfs
weekendverblijven. Her is noodzakelijk om deze bosstroken een
zodantge diepte te geven dar het publiek er wel een eindweegs
14-iariS popilierenbos

in de Noordoostpolder.

Foto: v. d. Meiden
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kan binnendringen, zonder al te snel de centraal gelegen Rijksweg te bereiken.
Conchuie.
Brede bosstroken tussen de grote agglomeraties in het westen
des lands, uitgestrekte bossen om daarin nieuwe steden te stichten en een ruime bosaanleg langs Rijkswegen zouden het

in Nederland belangrijk verbeteren. Zij zouderr
bovendien receatiegelegenheid bieden oP een schaal, die past
bij de zeer grote vraag hiernaar.
Vergeieken bij de grote openbare werken die door ons volk
zijn aangevat g at het slechts om aanvullende voorzieningen.
Toch zijn daarvoor grotere bedragen nodig dan men tot nu toe
voor het geheel van recreatievoorzieningen beschikbaar heeft
kunnen stellen; vooral het jaailijks terugkerend onderhoud is
moeilijk te bekostigen. Daarom is het jammer dat nog nauwelijks aandacht wordc gegeven aan het feit dat populierenbossen
op de meeste gronden rendabele objecten kunnen zijn, die de
fondsen voor de recreatie niet of nauwelijks belasten.
\flanneer de Nederlandse papierindustrie zich overeenkomstig
de plannen zal instellen oP de verwerking van populierehout,
dan zal er een nieuwe goede afzetmogelijkheid ontstaan, zelfs
voor dunnere sortimenten populierehouc. De verwachting iijkt
gewettigd, dat behalve de professionele populierentelers ook de
beheerders van landschappelijke en recreatieve beplantingen
hiervan zullen profiteren. Dit zal dan aanstonds een essentiële,
n.l. een economische, bijdrage leveren aan de oPbouw van het
woonklimaat

recÍeatielandschap in Nederland.

Er zullen aantrekkelijke mogelijkheden komen om sommige
minder rendabele landbouwgronden om te zetten in bos. Erfbeplantingen en andere landschappeiijke bepiantingen gaan vrij
belangrijke opbrengsten beloven, zodat een herstel en een verrijking van vele agrarische landschappen te verwachten is.
Bovenal komen er geheel nieuwe uitgangspunten voor de uitvoering van de grote bosplannen, die voor recreatie van de
groeiende stadsbevolking onontbeedi jk ziin.

lr. H. A. van der Meiden

1)

en lr. J. L. F. Overbeek 2)

/

tt:J't-'
6-iaris Pl\ilierenbos in Linzbtrg

StekaÍstand bii het kweken van populier

De afstand, waarop populierenstekken in de kwekerij gewoon-

worden gestoken, bedraagt 50 x 20 à 30 cm, d.w.z. 50 cm
russen de rijen en 20 à 30 cm in de rii. De éé$arige planten,
die bij deze afstand opgroeien, zijn bii normale omstandigheden nogal dun in verhouding tot hun lengte. Dit was vele
jaren geieden geen bezwaar, omdat toen vrijwel alle éénjarige
planten werden verplant op 1 x 1 m om door te groeien tot
meerjarig plantsoen. Sinds echter bij de aanleg van populierenbeplantingen het gebruik van éénjarig plantsoen sterk is toegenomen, moet men zich afvtagen of dit dan niet forser en
beter vertakt moet zijn dan het plantsoen dat bij de bovengenoemde dichte stekafstand is verkregen. Voorai in O.Flevoland, waar sinds 1958 grote oppervlakten met éénjarige populieren worden beplant, vroeg dit probleem de aandacht. Dit is
de aanleiding geweest tot een onderzoek dat in 1960-1964 door
het Bosbouwproefstation in samenwerking met de bosbouwkundigen bij de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders is verricht.

lijk

De opzet uan her ondèrzoek.
In 1960 zijn op de kwekerij in O.Flevoland stekken van het

-

Foto : v, d. Meiden

1) Direkteur Stichting Industrie-Hout. Tot 1964 verbonden aan de
Stichting Bosbouwproefstation,,De Dorschkamp" te \fageningen.
2) Hoofdingenieur-Direkteur van het Staatsbosbeheer in Overiissel.
Tot 1966 bosbouwconsulent in de lJsselmeerpolders.

-

-

ras 'Heidemi j' opgezet bij de volgende afstanden: 50 x 25
cm, 50 x 50 cm, 100 x 50 cm en 100 x 100 cm. Per plantafstand zijn drie vakken aangelegd.
De éénjarige planten, die uit de stekken opgroeiden, zijn op
de kwekerij gemeten, vervolgens gerooid en uitgeplant.
Dit uitplanten gebeurde in 7961., deels in het bos in
O.Flevoland, deels op de kwekerij van het Bosbouwproefstation te \Tageningen. De plantafstand in het eerste geval
was 4 x 4 m; de bomen werden geplant in vakken van
36 sruks, bij 5 herhalingen. Per vak werd uiteraard slechts
plantsoen van één bepaalde steka{stand gebruikt. De populier werd gemengd met els (4500 stuks per ha). Op d"
droge, zandige kwekerij van het Bosbouwproefstation kon
het plantsoen dichter worden geplant, nl. op 2 x 2 m, omdat het daar slechts enkele jaren bleef staan. Hier werd de
grond mechanisch onkruidvrij gehouden. De vakken bevatten 25 bomen.
In 1963 werd het onderzoek op de kwekerij in O.Flevoland
voortgezet met de rassen 'Gelrica' en 'Marilandica', waarbij
de volgende stekafstanden werden gebruikt: 50 x 25 cm,
50 x 50 cm, 100 x 50 cm en 100 x 25 cm. De opzet van
de proeÍ was dezelfde als die van de eerste in 1960. Het
plantsoen is een jaar later wel uitgeplant, maar zonder herhalingen; dit heeft de betrouwbaarheid van de daarin wel
gedane metingen zo nadelig beïnvloed, dat de resultaten
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daarvan hier buircn beschouwing blijven, al bevestigen ze
de tendens die uit het onderzoek in 1961 bleek, en waarop
we later terugkomen.

De inaloed aan d.e stekafutanà. op groei en aertakking
amt d.e planten.
éénjarige planten

Tabel 1. Invloed van stekafstanden bij verschillende rassen op
kwekerij in O.Flevoland.
Ondetzoekjaar en

Stekafstand

fas

(cm)

Gemiddelde Gemiddelde

hoogte
(cm)

diameter op
10 cm hoogte
(mm)

de

Aantal Uiwal

takken

7o

in

de

kwekerij

50 x 25

1960

t0 x t0

00 X 50
00 x 100

1963

'Marilandica'

196)
'Gelrica

1) bii

Uit

t0 x 2'

50 x 50
100 X 50
100 X 2'

50 x
50 x

2t
t0

rt6
177
185

t2
I7
2t

178

)^

r26
133

t26
127

)
8

6

28

)

11

6

r4

r4

13
10

15
13

L6

r3

t2

11

0
0
0
0

6

115

8

100 x 50

t27
r26

10
10

100 x

122

2t

J

1t

l0

x

:

100 cm.

Het is dus niet alleen zo dat de groei van zijtakken daardoor
wordt beïnvloed, maar juist de aornzing van die takken.
De dikte van de planten werd bij 'Gelrica' weinig, bij 'Marilandica' iets meer en bij 'Heidemij' sterk door de stekafstand
beïnvloed. Een stekafstand van 100 x 25 cm is zeker niet
gunstiger dan 50 x 50 cm.
Leerzamer dan het gemiddelde van de diameters is een overzicht van de spreiding daawan, d.w.z. de aantallen planten per
diameterklasse. Deze spreiding is vermeld in tabel 2. Hieruit
blijkt duidelijk hoe belangrijk ook voor een kweker een groreÍe
stekafstand is, zeker naarmare de eisen, die de teler aan het
éénjadg plantsoen stelt, hoger worden. Immers het percentage
planten met geringe diameters daalt scherp als de stekafstand
gforer wofdr.
Tabel 2. Diameterspreiding van éénjarig populierenplantsoen, gekweekt
bii rerschillende stekafstand.

van het éénjarige plantsoen
'Heidemii'

,1,

'i

'|

,

'Heid.emij' afh,omstig aan de $ekafstanden 50 x 25 cm, 50 x 50 cm, 100 x 50 cm en 100
Foto's: v. d. Meideo, genomen een maand na het uitplanten in het vrije veld.

In tabel 1 is aangegeven hoe de opgroeiende
reageerden op een verschil in stekafstand.

.l;

I

t.

.1.

4
4
6

Onderzoek-

jaar en
fas

fu planten in diameterklasse
minder 10-14 15-19 20-24 2i

dan Írm

10 mm
1960

'Heidemii'

50 X 2t
50 x 50

1963

'Marilandica'

196t
'Gelrica'

73

t5

3

I5

62

7
3

2t

62

7

6)

4
50
67
28

50x25
10x50
100 x 50
100 x 25

20

76

4

45

2

3T

9

6i

50 x 25
50
t0

80

20
48

00 x
00 x

40

t0

2'

mm Ílm

12

00 x t0
00 X r00

enkele planten een enkele kleine tak.

deze cijfers blijkt duidelijk het grote verschil in reaktie
tussen de verschillende rassen, die vooral opvalt bij de vertakking van de planten. 'Gelrica' vormt vrijwel geen zijtakken, bij
welke stekafstand ook, terwijl die takvorming bij 'Marilandica'
en nog meer bij 'Heidemij' opvallend roeneemr naarmate de
plant meer groeiruimte heeft.

Stekafstand

50

t2

58
48

mm

en meer

20
6
27

1

2
2

De hoogteonrwikkeling van de planten reageerde duidelijk
een vergroting van de stekafstand boven 50

op

x 25 cm, behalve
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'Marilandica'. Dit is, gezien de groeieigenschappen van dit
ras, niet verwonderlijk.
Voordat conclusies uit tabel 1 kunnen worden getrokken over
de gewenste stekafstand voor verschillende rassen, moet eerst
het resultaat bekeken wotden, dat bij uitplanten van het éénjarig planmoen is bereikt.

bij

Resulratun. met plantsoett, gekueekt
u e r s c h illend.e s t e k at' s tatod..

bij

Zoals wij eerder vermeldden, is het plantsoen van 'Heidemij',

in 1960 gekweekt, in O.Flevoland (4x4 m) en te \Tageningen
(2x2m)uitgeplant.
In tabel 3 zijn de resultaten vermeld voor de eerste groeijaren.
Hierbij moet opg€merkt worden dat de beplanting in O.Flevoland in 1961 en ]n 1962 van een zware aantasting door Marssonina had te lijden, wat de slechte groeiresultaten in de daar-

dat

Plaats

Stekafstand

op

de

kwekerii

Reaktie na uitplanten

(cm)

Dia- Uitvai
meter tot
t96l 1962 1961 1964 totaal (mm) t964
hoogtegroei

oYeÍ 1962

%

- 4 iaar
x 10 24
50x50 27
100 x 50 29

O.Flevoland 25

100 x100 38

T7

19

2l
28

j6

>4

r3r

1I

37
4>

t2
t2

135

40

r47

56

182

19
10

60

196r t962

totaal
over
2

x 50 t8
50x50 t8
100 x 50 66

\Tageningen 25

100 x100

72

laÍ

77

I3'

82

r40

77

r4j

4)
4)

0
0

1I

t43

41

0

)7

0

De kosten van het poten van stek op bepaalde afstanden op de
kwekerij zouden alleen bij grotere opperviakte kunnen worden
vastgesteld. Daarvoor leenden de proeven zich niet. Het is
echter duidelijk dat een grotere stekafstand onder normale omstandigheden hogere kosten per plant ten gevolge zullen hebben, omdar men per are minder planten kan kweken.
Zo kweekt men per are de volgende aantallen:

bij stekafstand 50 x 2J
bij stekafstand 50 x 50
bij stekafstand 100 x 50
bij stekafstand 100 x100
bij stekafstand 100 x 25

200 planten
100 planten

400 planten

grotere stekafstanden gekweekt, is onvermijdeliik, tenzij
bijvoorbeeld e€n vergroting van de riien-afstand van 50 tot
100 cm een goedkopere onderhoudsmethodiek mogeliik maakt.

bij

Coraclusies aoor tle ttekat'stand'en bij hel ktoeken uan
éénjarig plantsoen.
i. Sommige rassen reageren sterk oP een vergroting van de
stekafstand van 50 x 25 cm tot 100 x 50 cm door een aanzienlijke betere vertakking. Andere rassen tonen als éé$aig
plantsoen geen of nauwelijks vertakking, ook niet bij groter
stekafstanden. De indruk bestaat dat een stekafstand van
50 x 50 cm steeds een betere groei van de pianten geeft,
terwijl dit bij een vergroting van de stekafstand tot 100 x
50 cm niet bij alle rassen het geval is.
2. Een betere vertakking als gevoig van grotere stekafstanden

ln 1962 sterk door roest
aangetast, maar deze zou pas in 1963 zijn invloed op de groei
doen gelden; toen was de beplanting al opgeruimd.
in O.Flevoland; grotendeels ín 1964 opgetreden als gevolg van
konijnenschade. Hierbij blijkt de gunstige invloed van een
grotere stekafstand op de kwekerij, ons inziens hoofdzakelijk
of vrijwel uitsluitend door de daarbij optredende sterkere takvorming.
Ten aanzien van de hoogtegroei blijkt dat de reaktie op de
verschillende stekafstanden, waarbij het gebruikte plantsoen is
gekweekt, zowel in O.Flevoland als te \flageningen, niet overtuigend is. Een verschil van maximaal 50 cm in O.Flevoland
na 4 jaar groeien maakt een vergroting van de stekafstand op
de kwekerij van 50 x 25 tot 100 x 100 cm niet veranrwoord,
hoewel wij nader onderzoek willen afwachten, omdat deze
proeven met uitgeplant Plantsoen te beperkt zijn. Men moet
echter bedenken dat de ernstige aantasting van de beplanting
in O.Flevoland door Marssonina de groeicijfers sterk gedrukt
heeft en ook de verschillen in hoogtegroei tussen verschillende
behandelingen verkleind kan hebben. Bij de veel betere groeiomstandigheden te \Tageningen is echter ook geen sprake van
een aanzÈnlijke verbetering van de hoogtegroei door gebruik
te maken van plantsoen dat bij grotere stekafstanden is gekweekt. De kleine invloed die in O.Flevoland merkbaar is, was
in het vierde jaar na uitplanten verdwenen. De diktegroei is
alleen bij de beplanting te \íageningen bepaald. Het bliikt

800 Planten

400 Planten

Men kan natuurlijk niet simpelweg stellen dat een vermindering van het aantal gekweekte planten met bijvoorbeeld de
helft betekent dat de plant twee maal zo duur wordt. De prijs
van het plantsoen wordt namelijk slechts ten dele door de
grondkosten bepaald. Maar een prijsverhoging van plantsoen

De beplanting te !íageningen werd

Het meest opvallend bij de bovenvermelde cijfers is de uiwal

het oorspronkelijke verschil in

Stekat'starulen en kosten uan bet planísoett,

opvolgende jaren 7)62 en 1963 verklaart.
Tabel 3. Invloed van verschillende stekaÍstanden op de kwekerij op de
groei en de uitval van het daarbij verkregen plantsoen.

2 jaar na het uitplanten

diameter van het afgeleverde plantsoen niec groter is geworden,
gelet op de cijfers voor stekafstanden 50 x 25 cm en 100 x 100
cm (verschil in diameter -r 1 cm).

3.

geeft een duidelijke, sterke verlaging van wildschade aan
het uitgeplante plantsoen. De invloed van de stekafstanden
op de kwekerij op de groei na uitplanten van het daarbij
gekweekte plantsoen, is zeer gering.
In het algemeen moet een stekafstand van minstens 50 x
50 cm in plaats van de traditionele 50 x 25 cm worden
aanbevolen, en wel om de volgende redenen:

a) Bij zich reeds in het eerste groeijaar vertakkende rassen

bevordert men de takvorming aanzienlijk, hetgeen bij
de grote kans op wildschade in ons land voor de teler

een belangrijk voordeel betekent.
zal bij een grotere stekafstand een groter aantal planten toch de door de NAKB voor certificering geëiste minimum dikte bereiken. In goede jaren
zal een snelle hoogtegroei bii een grotere stekafstand
minder snel leiden tot een wanverhouding tussen lengte
en dikte van de planten.
Het is bepaald niet uitgesloten dat op de kwekerij sneller
groeiende rassen als'Dorskamp','Androscoggin','Geneva'
en 'Oxford' wijder dan op 50 x 50 cm (bijvoorbeeld op
i00 x 50 cm) moeten worden gestekt om een goede verhouding lengte/dikte en een goede vertakking te bereiken.

b) In slechte jaren

4.

5.

Deze rassen groeien nl. niet alleen snel in de beplantingen
(zoals 'Gelrica'), maar juist ook op de kwekerijen (in tegenstelling tot'Gekica').
Hogere kosten van een grotere stekafstand voor de kweker
kunnen deels worden goedgemaakt doordat hij relatief min-
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der plantsoen zal kweken dat niet de vereiste minimum

diameter (10 cm) zal halen.
Anderzijds moet de afnemer van het planrsoen een betere
vertakking van het plantsoen als een mogelijkheid zien om
zijn inboetkosren r.g.v. wildschade te beperken, terwijl ook
bij niet of weinig vertakkende rassen ('Gelrica','I 2I4')
plantsoen mer een betere lengte/dikte verhouding wordt
verkregen.

W. Z. van der Meer

/

soen na uirplanten te toetsen.

Vegetatieve vermeerdering van Aigeiros populieren r)

Populieren van de sectie Áigeiros, de groep waarroe onze
in de kwekerij vegetatief
vermeerderd. Ongeslachtelijke vermeerdeing gaat bij deze populieren namelijk heel gemakkelijk en leidt snel tot planten,àie
groot genoeg zijn om in het veld uitgezet re worden. Bovendien leidt vegerarieve vermeerdering tot planten, welke alle
dezelfde, zowel goede als slechte eigenschappen hebben. Door
klonen met bekende eigenschappen vegetatief te vermeerderen,
yorden dus planten verkregen, wa filaÍt ook de eigenschappen
bekend zijr' Bij de aanleg van populierenbeplantingen kan met
deze eigenschappen rekening gehouden worden.
Er blijken vele methoden en variaties re bestaan om populieren
vegetatief te vefmeerderen. Voor de Aigeirosgroep zijn er al
meer dan tien manieren van vermeerderen bekend. De vraag is
welke de beste en dus uiteindelijk de goedkoopste methodes

zijn.

Voor het beantwoorden van deze vraag worden twee sooÍten
vermeerderingsmateriaal onderscheiden, namelijk poten en stek.

Pornr.l
Over poten behoeven slechts enkele opmerkingen te worden
gemaakt, omdat door Van der Meiden (,,Populier", l, 1964,
nï. 3, pag. 3-5) eí \íalgemoed (,,Populier", 3, T966, nr. I,
pag.2-5) reeds uiwoerig geschreven is over dit materiaal.
Het kappen van poten uit toppen van bomen is een methodg
die goed toegepasr kan worden indien bomen, die gekapt zijn,

1) Dit artikel is geschreven aan de hand van een scriptie, die door
schrijver dezes gemaakt is ten behoeve van zijn studie aan de Landbouwhogeschool.

I7. Z. van der Meer.

Foto 1. ('Robasta'). Moerbomen in Ootetijk Flercland (op d.e ooorgrond.), reeds geknipt. De plaaxen, tuaar de scheuten en d.e zijtakken
hebben gezeten, zijo d.*idelijk zichtbaar. Plantafstand. 200 x 150 cm,
December 1965.

Voortzetting van het onderzoek naar de mee$ gunsrige
stekafstand op de kwekerij is noodzakelijk, ten eerste door
andere rassen daarbij te betrekken, ren rwe€de om de reaktie van het bij verschillende stekafstand gekweekte plant-

Verschijnt tevens als Bericht Bosbouwproefstation nr. lB.

meeste handelsrassen behoren, worden

Foto's:

6.

meteen vervangen worden door poten uit deze gekapte bomen.
Voor kwekers van meerjarig plantsoen is het winnen van poren
ui,t oudere planten door de takken en de wortels er af te slaan,
de aangewezen methode. Kwekers van eenjarig plantsoen, die

ook poten willen verhandelen, kunnen oudere planren gaan
kweken of knotpeppels of poorsroven aanleggen op hun bedrijf.
Pootstoven zijn in feire knotpeppels zonder stam of moerstoven, waafop meerjarige scheuren wofden gekweekt.

Srnr
Er worden drie soorten stek onderscheiden, nl. langstek, konstek en topstek. Van deze drie blijkt kortstek, d.w.z. een kotte
stek met rwee snijvlakken, in praktijk en literatuur als de beste
beschouwd te worden. Kortstek heeft als grote voordelen, dat
het in flinke hoeveelheden van een kleine oppervlakte is te
winnen èn dat de beworreling en de groei veelal goed zijn en
meestal beter dan bij langstek en topstek. Hierbij is er van
uitgegaan, dat de kwaliteit van de stek pri,ma is en de behandeling ook. De eerste eis, die aan een goede stek dient te worden gesteld is, dat hij goed afgehard moet zijn. Over deze eis
bestaat eenstemmigheid. De moeilijkheid is echter, dat niemand
een scherp omlijnde definitie kan geven van het begrip afharden. Dit heeft tot gevolg dat elke kweker zijn eigen maatstaven aanlegt ten aanzien van het aÍharden, wat weer tot
uiting komt in de plantafsrand van moerstoven in moerhoeken,
waarover later meer. Stekhout moet eenjarig zijn. De diameter
van een goede stek ligt tussen ca. 8 en ca. 20 mm. De lengte
van een stek, die gebruikt wordt om ror een populier op te
groeien is over het algemeen 20-25 cm.
In verband met het steken van de stek moet deze stevig zijn
en in verband met her gemakkelijk oprooien van de plant moet
de stek niet te krom zijn.
Gi.inther 2) heeft proeven gedaan met kortstekken van 'Robusta'.
Hij heeft getracht na te gaaÍ, war de invloed van de lengte van
een stek is op de opbrengst van deze stek als moerstoof in de
loop der jaren. Giinther gebruikte stekken variërend in lengte

van 10 tot 30 cm, waarbij de aantallen knoppen per

stek

varieerden van respectievelijk 3 aan de korte tot 7 aan de Iange
kortstekken. De plantafstand was 40 x 40 cm. De resulraten
waren, dat de lange stekken (24-30 cm) met veel knoppen
(6 à 7) na 3 jaar het twee- à drievoudige hadden geproduieerd
van de korte stekken (10-15 cm) met weinig knoppen (3 à 4).

Er worden vier methoden onderscheiden om stek te telen. Bij
de twee eerste methoden wordr gebruik gemaakt van moerstoven of moerbomen, terwijl bij de twee andere methoden stek
wordt gesneden uit plantsoen of uit bomen.

Moer$oaen en nzoerb omen,
Het telen van stek op moerstoven in een moerhoek is een bekende en ook een beproefde methode mer voor- en nadelen.
Voordelen zijn de langere en dikkere scheuten op moerstoven
ten opzichte van moerbomen en de rechtere ondereinden vari
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Uit

deze proef

trok Giinther onder andere de volgende con-

clusies:

gemeten, produceren de kleine
afstanden meer dan de grote (uitgedrukt zowel in totaal
gewicht als in aantal stekken).
Èet aanslaan wordt niet beïnvloed door de beginafstand,
maar reeds in het eerste jaar treedt een vermindering van
het aantal moerstoven op; hoe kleiner de beginafstand, hoe
groter de uiwal in de loop van het jaar.
Bii alle plantafstanden is de hoeveelheid afval ongeveer
even groot, namelijk 20 à 25 7o van het totale gewicht.
De opbrengst van moerhoeken is sterk afhankelijk van kli-

1. Per oppervlakte-eenheid

2.

3.
4.

matologische factoren.

Bij

2. Uitlopende ?noersloaen in de Proeltain aatt de
RoeloÍarendsueen. Plantafstand. 170 x 40 cm.. Mei 1966'

Foto

N.A.K'B in

een andere proef gebruikte Giinther twee verschillende
klonen, namelijk een kloon van P. berolinensis en de ons onbekende kloon 155, alle rwee op afstanden van 40 x 40 tot en
met 80 x 80 cm geplant. In deze proef kwamen dezelfde conclusies naar voren, maar ook de conclusie, dat het slagingspercentage in het eerste jaar aÍhankelijk is van de gebruikte
kloon.

de scheuten op moerstoven. Een nadeel van een moerstoof is,
dat er tussen de kop van de stoof en de grond een broeinest

van schirnmels en insekten kan ontstaan. Als voordelen van
moerbomen (moerstoven op een stammetje) boven moerstoven
worden onder andere de volgende argumenten aangevoerd. Het
eerste is, dat de scheuten op een boom meer profijt zouden
trekken van het zonlicht, waardoor de scheuten beter zouden
groeien en afharden. Dit blijkt in de praktijk niet duidelijk.
In Oostelijk Flevoland bijvoorbeeld staan in de moerhoeken de
moerbomen op grotere afstanden van elkaar dan de stoven
(foto 1), maar toch zijn de scheuten op de bomen korter en
dunner en de opbrengst aan stekken zou kleiner zijn. Vergelijkende metingen en tellingen zijn echter nog niet gedaan.
Het tweede argument voor moerbomen is, dat een moerhoek
met moerbomen gemakkelijker schoon zou zijn te houden. Ook
dit blijkt niet helemaal juist te zijn. Doordat een aantal scheuten aan de moerbomen eerst horizontaal en dan pas vertikaal
groeien, wordc de vrije ruimte tussen rwee rijen moerbomen
smaller dan de afstand tussen de stammen is. Dit heeft tot gevolg, dat een moerhoek met moerbomen, geplant op dezelfde
afstand als de stoven, al spoedig vrijwel ondoordringbaar wordt.
Als derde argument vóór moerbomen wotdt het gemakkelijker
kunnen oogsten van de scheuten aangevoerd. Dit is slechts ten
dele juist. Er moeten namelijk veel meer scheuten afgeknipt
worden van een boom dan van een stoof, daar zich aan de stam
vele zijtakken ontwikkelen, welke wel verwijderd moeten worden. maar weinig goede stekken leveren. Het feit, dat er geen
broeinest van insekten en zwaÍlmen kan ontstaan tussen de
kop van de boom en de grond, is een reëel voordeel.
Plantafstand in de moerhoek.

Een moeilijkheid bij het aanleggen van een moerhoek met
moerstoven of moerbomen is het kiezen van de plantafstand.
Factoren, die hierop van invloed zijn, zrin het licht en de
mogelijkheid tot schoonhouden en bespuiten. Het licht is de
belangrijkste factor. Door het licht wordt bepaald of de scheuten voldoende afharden. Elke kweker legt zijn eigen maatstaven aan, hetgeen tot uiting komt in de plantafstand (foto 2).
In de diverse kwekerijen werden door mij onder andere de
volgende plantafstanden bij moerstoven aangetroffen: 100 x 50,
100 x 100, 150 x 150 en 170 x 40 cm. Giinther2) heeft een
aantal proeven genomen over de opbrengst van de moerstoven
bij verschillende plantafstanden. In één van zijn proeven werkte
hij met 'Robusta', die hij achtereenvolgens plantte op afstanden
van 10 x 10, 10 x 20,20 x 20, I0 x 30 tot en met 50 x 50 cm.

In de moerhoek van Firma N7. C. Dictus & Zn. te Z:undert
zijn enkele metingen verricht aan moerstoven van 'Robusta',
geplant op i00 x 100 cm en 100 x 50 cm en aan 'Gelrica',
geplant op 100 x 100 cm (foto 3). Ook de resultaten hiervan
wijzen in de richting van de conclusie van Giinther, dat de
kleine plantafstanden per oppervlakte-eenheid meer stekken
produceren dan de grote afstanden. Daarom verdient het aanbeveling om in Nederland gericht onderzoek te doen naar de
beste plantafstand in een moerhoek, rekening houdend met
kwaliteit en kwantiteit van het geproduceerde vermeerderingsmateriaal en met de mogelijkheid tot schoonhouden en bespuiten van de moerhoek.
Moerbomen.

mogelijkheden om moerbomen toe te paseerste is het gebruik van moerbomen in een moerhoek
op dezelfde manier als moerstoven (foto 1). Een tweede mogelijkheid is het plaatsen van moerbomen in een enkele rii, zo-

Er

zi'1n verschillende

sen.

De

3. A[oerstoaen in tle kzu,ekerij aan Firma lV. C. Dictas & Zn. te
Zrndert. De uashnijpers aan de 'Gelrica' noersloof zijn beuestigd op
Foto
één

neter hoogte. Plantafstand' 100 x 100

crtt'.

Decenber 1965.
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danig, dat ze ook als windscherm dienst doen.

Het voordeel van het planren op de tweede manier is, dat de
moerbomen een dubbele functie hebben en dar de scheuten
volop i.n de zon groeien. Een nadeel is, dat de zijtakken aan de
stam nu beslist moeten blijven zitten om de schermfuncrie re
bewaren. In de moerhoek met moerbomen kan men ten koste
van enige arbeid de sram nog takvrij houden door regelmatig
de knoppen er af te strijken. Dit heefr als voordeel, dat dé
groei van de boom niet gedeeltelijk in de zijtakken gaat zitren.
Deze zijtakken zijn toch vaak te dun voor stek. Het oogsren en
verwerken van alle zijtakken kost arbeid, die bij moersroven
niet noCig is, terwijl het aantal stekken uit deze zijrakken
gering is.
Een speciale vorm van een moerboom is de leiboom. Het idee
is van de heer H. A. van lersel. Gedacht wordt aan een boom
met een aantal etages (zijtakken). Op deze zijtakken moer her
watedot groeien, dat het stek moet produceren.
Stek aan phnrsoen en uit bomen.
Er zijn drie geheel verschillende manieren om stek te winnen
uit plantsoen.
De eerste manier is het terugsnijden van éénjarig plantsoen.
De wortels van de plant blijven in de grond achter, terwijl de
scheut tot stek wordt versneden. Deze methode is goed, als men

lr. J. T. M. Broekhuizen

/

persé een éénjatige scheut op een rweejarig wortelstelsel wil
hebben.

In dat geval is de opbrengst

aan stekhour meegenomen.

Men dient geen I/2-planren te gaan kweken om het srekhout
alleen.

De tweede methode is het winnen van stekhout uit twee- of
driejarige planten. Van de bovenste takken aan de planten
worden er enkele afgesneden, welke voor de stekproduktie gebruikt worden. Dit is alleen mogelijk voor kwekers, die ouder
plantsoen kweken. Of zij dit als beworteld planrsoen of als
poot verkopen doet er niet toe. Bij verkoop als poot moeten de
takken er roch af en bij verkoop als planrsoen hindert het niet,
als er een paar af zijn. Voor genoemde kwekers is het een
goed'e methode, omdat ze goede stekken krijgen, zonder dat
hiervoor een aparr stuk grond gereserveerd moet worden.
Het snijden van stek uit door de N.A.K.B. afgekeurd plantsoen
is niet aan te bevelen.
Het snijden van stek uit bomen is slechts van belang voor de
onderzoekers. Daarvoor is vaak slechts een kleine hoeveelheid
stek nodig.

2)

Giinther, H. - Die Abhángigkeit des Steckiingsenrags von der Verbandsweite, der Lánge der Àusgangsstecklinge und dei Rutenzahl am
'W'utzelstock bei der Ánlage
von Pappelmutterquartieren. S7'issenschaftliche Abhandlungen Nr. 40. Beitráge zur Pàppelforschung III.
1959, pas.7-80.

Hoe herkennen wii onze handelspopulieren? ll r)

AÍd. Houtteelt, l.B.O., Landbouwhogeschool

Inleiding.
In het nummer van november 1966 werden, na een omschrijving van de voorwaardert, wa Íaan moet worden voldaan om
tot een juiste identificatie te komen en na een verklaring van
Ce gebruikte termen, de rassen 'l 214', 'Dorskamp' en 'Flevo'
beschreven. In dit tweede artikel zijn 'Heidemij', 'Robusta' en
'ZeeIand' aan de beurt. Deze drie rassen lijken op her eerste
gezicht veel op elkaar, maar bij nadere beschouwing zijn vooral
'Heidemij' en 'Robusta' goed te onderscheiden. Het verschil
russen 'Zeeland' en 'Robusta' is bijzonder klein, vaak ook onder
volkomen gelijke omstandigheden. Tot voor korr was niet ieder
er van overtuigd, dat het inderdaad verschillende rassen zijn
(zie ook ,,Populier", mei 1964; nov. 1964 en mei 1965).
Uit het voortgezette onderzoek en uit verdere waarnemingen
is echter gebleken, dat er wel degelijk consranre morfologische
verschillen bestaan - zij het vaak zeer geringe - russen 'Robusta'

en 'Zeeland'. Door verder onderzoek zal worden getracht de
verschillen nauwkeuriger te omschrijven en vooral om deze zo
veel mogelijk in meetbare kenmerken uit te drukken.
Betcbr,ijuing.
cu. Heil.emij,

ó

(fig. 1).

Ontluikimg: eerste helft april.
Blaà: hcnfdnerf iets langer dan de grootste breedre (b/hn
0,91-0,98); voer rechr, iets harwormig of iets wigvormig;
top spits of iets toegespitst; bladoppervlak vlak; aantal kliertjes 0-2; steel ongeveer gelijk aan of iets langer dan 1/z x de
hoofdnerf (s/hn : 0,50-0,54); jonge blaadjes donker bruinrood.

Scheut: hoekig, met opvallende lijsten; lenticellen lijnvormig

tot lang lijnvormig, 3/a-8 mm, meestal 2-4 mm met

enkele

veel langere, aantal ca. 40 per 3 cm; knoppen slank, spits,
geheel aanliggend of met vrijstaande top, 7-8 mm, bruinrood.

Zijtakken: meestal vrij veel,2) tot ruim de halve hoogte van de
stam; takhoek ca. 45o.

Karakterislieke kennzerkeu lijnvormige lenticellen, mer een
klein aantal relatief zeer lange.
Verschillen met and.ere taÍten: alleen verwaning mogelijk met
'Robusta' en'ZeeIand'
ca. Robasta,

; zie aldaar.

ó (Íi5.2).

Ontluiking: eerste helft april.
Bhd.: hooÍdnerf ongeveer even lang als de grootste breedte,

Fig. 1. P.'Heidemij'

1)

Foto's: R. Aalbers.

echter enigszins variërende (b/hn : 0,95-1,1); voer meest
recht, soms iets harwormig, bij kleinere bladeren iets wigvormig; top spits of iets toegespitst; bladoppervlak vlak;
aantal kliertjes 0-2; steel gelijk aan of slechts iets kleiner
dan rlz x de hoofdnerf (s/hn
- 0,48-0,50), over de gehele

2) Zie voot invloed stekafstand op aantal zijtakken ook het artikel
,,Stekafstand bij het kweken van populier" in dit nummer.
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Tenslott'e van 'Heidemij' te onderscheiden, doordat de bladsteel en de scheut van 'Robusta' behaard z|jn.Yan de overige
handelsrassen zijn alleen'Zeeland','Geneva','Oxford' en
'Androscoggin' behaard. De laatste drie - behorend tot de

groep van de balsempopulieren - hebben echter een zo geÉeel- andere bladvorm, dat verwarring met 'Robusta' niet
mogelijk is. Voor verschillen met'Zeeland', zie aldaar'

at. Zeelanà, ó (eveneens fig.2).
Ontluiking: eerste helft april, tegelijk met 'Robusta'.
Blad,: vorÁ, klieren en iteel als bij 'Robusta'; steel behaard;
jonge blaadjes donker bruinrood.

Scheti: als bij 'Robusta', eveneens behaard en eveneens ca' 30
lenticeilen per 3 cm scheutomtrek; knoppen vaak meer of
minder afstaand, 8-9 mm, bruinrood tot Paars.
Zijtakken: vrij veel, tot ongeveer halve hoogte;- takhoek ca' 45o '

Karukteristiek'e kennzerken in hoofdzuuk dezelfde als 'Robusta"
Verschillen, nzet andere tassen: alleen verwarring mogelijk met
'Robusta' en in mindere mate met 'Heidemij'. Het blad van

Fig. 2. P.'Robuta''

'Zeelanà' is gemiddeld iets groter dan dat van 'Robusta'; de
absolute lengte van de steel eveneens (tot ca. 1 cm groter);
de knoppen zijn iets langer, maken een iets spitsere-indtuk
.., ,ruá- vaak (vooral uun d. zijtakken) iets meer af' Bladsteel en hoofdnerf van 'Zeeland' vaak iets minder rood of
geheel groen. De verhoute stam is vaak nog iets -gladder. en
l-i.ht.t uutt kleur dan bij 'Robusta'. 'Zeeland' heeft vaak iets
minder zijtakken dan 'Robusta'. Vooral bij dit kenmerk is

lengte, vooral aan de bovenzijde, behaard; jonge blaadjes
donker bruinrood.

Í niet sterk opvallende, lijsten; vooral het bovenste deel duidelijk behaard; lenticellen
meest liinvormig, sommige rond, 1-5 mm lang, meestal echter Lllz-2rlz mm, aantal 30 per 3 cm; knoppen slank, spits,
vrijwel aanliggend of top vrijstaand, 7-8 mm, bruinrood tot

Sclteut: hoekig met duideliike, ma

het noodzakeiijk om planten van gelijke grootte te

paafs.

Z[jukken: vrij veel zijtakken tot ongeveer halve hoogte; takhoek ca. 41o.
Karukteristieke kenmerken: bladsteel en onverhoute scheut bezet met vrij korte haren, die meestal met het blote oog te
zien zijn; in rwijfelgevallen loep gebruiken.
Vercchillen m.et aniere rarren: lijsten op de jonge scheut minder opvallend dan bij 'Heidemij', kortere en iets minder
lenticêllen dan 'Heidemij'; meestal iets minder zijtakken; in
het voorjaar ontluiken de bladeren van 'Robusta' enkele
dagen later dan die van 'Heidemij'. Op het moment' dat de
blJderen van beide rassen in het vooriaar juist ontloken zijn,
is daardoor het blad van 'Heidemij' gedurende ongeveer een
week duidelijk minder bruin dan dat van 'Robusta'.

Drs. V. Timmermans

/

ver-

gelijken. De ervaring leert echter, dat genoemde verschillen
iieí steeds even duidelijk zijn. Bij tweejarige en oudere

in ruwheid en kleur van
de stam duidelijker.
Uit het votenstaande blijkt, dat het veelal alleen voor ervaren
deskundigen mogelijk is 'Robusta' en 'Zeeland' te onderscheiden. Voor dè praktiik betekent dit, dac alleen de plombg
van de N.A.K.B. zékerheid kan geven, dat men met'Zeeland'

planten wordt vooral het verschil

te doen

heeft.

(wordt vervolgd)

P. 'Flevo'. Bij de beschrijving van dit ras in het vorige nummerwetd

medegedeeld dat het geslacht-nog onbekend is. Ondertussen.is gebleken
dat È'Flevo' $ is. Men gelieve deze aanvulling aan te brengen op
t:lz. 6l van het nov. nummer 1966'

Het gebruik van preÍix als onkruidbestriidingsmiddel

Rentmeester

in de 3 bij 5 m beplanting

Het aantrekkelijke van dit onkruidbestrijdingsmiddel leek het
volledige en langdurige effect op al wat in de bovenste grondlaag wórtelt, waárbij kennelijk een iets dikkere laag- werd bet,rJk.rl dan met simazin, zodat ook reeds opgegroeide kruiden
gedood werden.

il{a ingewonnen informati e in 1965 omtrent de resultaten in

wii voorjaar 1966 het bestrijdingsmiddel
te gebruiken. \Tellicht kunnen mijn ervaringen met het ge-

de pralktijk besloten

bruik ervan aspirantgebruikers tot nut zijn.

\Vij

pasten hei onder andere toe op de volgende beplantingen:

1. IÀ een 2-iaríge populierenaanplant op humeuze zware

rivierklei. Dezé, t*eè jaar geleden als l-jarige bewortelde
stek geplante, populieren waren met 3-iarige poten ingeboet. Deze poten zijn afzonderlijk bespoten met Sramoxone'

Yorig jaat waren plantspiegels gespoten met weedazol' Van
dit pirceel werd ter vergelijking het grootste deel weer met
weeàazol gesPoten, nu met simazin gemengdHet overige áeel van het perceel werd in de eerste helft van
mei bestróoid met 80 kg prefix met de granulaatstrooier'
Nu werd de strooibaan evenwel telkens onderbroken, zodat

plantspiegels gemaakt werden.

Deze wijze van strooien eist enige oefening om een gelijkmatige verdeling te krijgen. Ondanks voorzorgen- in deze
richting kan toch een onjuiste dosering gegeven zijn.
Het wèer was tijdens het strooien warm en zonnig. Het
resultaat van de onkruidbestrijding met prefix is minder
goed dan van de weedazol. Daatnaast is duidelijk een mináet goede groei waar te nem€n in het gedeelte, dat met
prefË behÀdeld is. De groei is hier zeer onbevredigend,
ierwijl het andere gedeelte van het perceel een goede groei
te zien geeft.
De verschijnselen van de schade ziin: korte loten, kleine
bladeren, een lichte kleur, vroeg geel wordend. Sommige
bomen zijn dood, enkele andere ztin aÍgebroken aan de
wortelhals.
2

Een 2-jailge beplanting van de cultivars Rochester, Gelrica
en Robusia op zandgrond, enigszins leemhoudend. Deze
beplanting is in t964 als l-jarige bewortelde stek geplant.
Dó bestróoiing met prefix heeft plaats gehad begin mei

met 80 kg/ha in stroken uitgestrooid met de granulaat-

12

srooier in onderbroken banen bij de planten. Het weer
was zonnig. De begroeiing van de stroken betrof voornamelijk grassen; vorig jaar was mer gramoxone bespoten.
De bodem is wisselend diep en humushoudend. Op het
diepste bewortelde profiel met her hoogste humusgèhalte
staar 'Robusta'. Van de 'Rochester' en de 'Gelrica'ls een
groot gedeelte bij de worrelhals afgebroken. In de 'Robusta,
is minder schade waar re nemen.

De kroon is in de regel niet verwelkt en de bomen (nog)
niet dood, wel zijn de bladeren licht van kleur. Áan áe

wortelhals

3.

is de bast

afgestorven en het hout aangetasr.
Deze aantasting is ook hoger op de stam als zwarte vlókken
zichtbaar in het hour.
Boven de dode bast aan de stamvoet heeft zich een callus_
achtige verdikking onrwikkeld mer een neiging tot wortel_
vorming. 'Robusta' is geheel normaal groen, Éoe*el som_
mige bomen in mindere mate dezelfde 6eschadiging aan de
sram verronen. Of het verschil mer de 2 overigá klonen
aan bodemverschillen dan wel aan eigenschappá van de
klonen moeten worden toegeschreven, ii niet aulaeti,jt .
Een beplanting op zvlare humusarme leemgrond van 1- en
2-jarige populieren. Hier is in juni in bànen g0 kg ge-

strooid mer de granulaatstooier. Het onkruidbestrijdings_
resultaat is hier over het algemeen goed.
Vooral bij de l-jarige planten was reeds gedurende de
zomer een kleur waar te nemen, die aan een lichte simazinbeschadiging deed denken: een bleek bruingroene kleur
met door de verbleking een accentuering van á" neruuru,rr.
De schade is nu geheel gelijk aan die, beschreven in de

4.

vorige gevallen.

Een beplanting op humushoudende leemgrond van voorjaar l)66. Hier ligt een proef mer prefix ván het bosbouw-

lr. L. Oldenkamp

/

proefstation. Het is hier duidelijk te zien, dat de nietbehandelde planten aanmerkelijk beter gegroeid zijn. Een
verdere bespreking moet

: L.." 2-jaige beplanting
rijke grond langs

ik

achterwege laten.

van 'Gelrica' en 'Robusta' op slib-

een beek met een humusrijke bovengrond.

In de ondergrond komen harde ijzerhoudende

lagen voor.

Door een oeverrug worden kommen ingesloten, waat deze
zomer permanent plassen stonden. Een gedeelte van her
terrein met beide klonen is niet behandeld. In dit gedeelte

komt zowel een rug als een kom voor,

De schade is hier zeer duidelijk met de reeds beschreven
verschijnselen. Opmerkelijk is weer, dat 'Robusra' minder
aangerasr schijnt te zijn. De schade is hier ook duidelijk
niet veroorzaakt door het warer, aangezien de niet-behandelde planten, ook die in het water gesraan hebben, in het
geheel geen schade vertonen.

Uit bovenvermelde ervaringen, die uireraard niet uit doelb-ewust opgezerte proeven voorrkomen en daardoor alles bij
elkaar weinig betrouwbare gegevens versrrekken, kan men toch
wel de volgende conclusies trekken:
Prefix is geen universeel bruikbaar en onschadelijk onkruid-

bestrijdingsmiddel in houtgewassen, doch moet, evenals alle
andere besuijdingsmiddelen met voorzichtigheid gebruikt worden en onder bepaalde omstandigheden. Dat wát dit laatste
becreft de natte zomer een rol gespeeld heeft, lijkr wel zeer
waarschijnlijk.
De omstandigheden, waarbij een toepassing veilig is, zijn voor
verschillende houtgewassen nog niet voldoende aan de praktijk
bekend. \(/anneer er meer van bekend is op experime.rtele
schaal zou het aanbeveling verdienen hiervan zoveèl mogelijk
mededeling te doen.

Gebruik geen preÍix voor onkruidbestrijding in beplantingen

1)

Bosbouwproefstation,,De Dorschkamp,'

Het

onkruidbestrijdingsmiddel

prefix is de laatste twee jaren
in toenemende mare in beplantingen toegepast. Her middel
dat in granulaire vorm wordt
geleverd, heeft een goede onkruiddodende werking. Deze
berusc op de eigenschappen van

het zeer vluchtige dichloorbenzonitril dat in de bovenste
laag van de bodem onrsraar.

Bastbeschadiging ?td toediening
uan prefix.
Foto: v. d. Meideo

Deze stof is moeilijk oplosbaar
zodat bij regenachtig weer weinig kans op verliezen door uirspoeling bestaat. Het middel
bezit over her algemeen een
Iange nawerking die zich vaak
over het gehele of een groot
deel van het groeiseizoen uirsuekt. De ror nu roe gebruikelijke dosering is 80 kg granu-

laat, bevatrend,e
stof.

7,5
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actieve

De.Subgroep B-osbouw en \íegbeplanringen van de TTerkgroep
Onkruidbestrijding TNO, die her volledige onkruidbestrijdl"gJonderzoek in de bosbouw uirvoert en coárdineen, heeft tot íu

1) Dit artjkel

is _overgenomen uit het Nederlands Bosbouw Tijdschrift
van december 1966. Foto door de redactie toegevoegd.

toe geen aanbevelingen gedaan ter. aanzien van het gebruik

van prefix als selectief onkruidbestrijdingsmiddei bij bomen.
Er was nog te weinig onderzoek verricht, vooral met betrekking
tot de gevoeligheid van houtige gewassen voor het middel. \7el
werd. een aooilopige goedkeuring gegeven voor toepassing in
stnàkbeplanringen.
Reeds na de eerste toepassingen van prefix werden bladrand-

verkleuringen waargenomen

bij

een aanral houtsoorten in

struikbeplantingen. In het afgelopen seizoen bleek zowel uit
proeven van de Subgroep als uir toepassingen in de praktijk
dat er kans op schade aan zowel bomen als struiken b.rtuá,.
Vooral populier is een gevoelige houtsoorr. FIer meesr voorkomende schadesymptoom bij bomen bestaat uit afgesrorven
bast- en schorsweefsel aan de wortelhals, juist onder Ëet maaiveld. Soms vallen de aangerasre bomen hierdoor om. De schade
komt onder uiteenlopende omstandigheden voor. Omtrent de
ctotzaak van het al dan niet oprreden van schade ontbreekr
momenteel een duidelijk inzicht.

Het middel prefix wordt daarom voodopig voor toepassing ra
alle loof houtbeplantingen af gerad.en.
Voor de bestrijding van adelaarsvaren blijkt prefix goed bruikbaar te zijn. Er is namelijk een meerfarigè b.rtiildirrg uun
varens mogelijk met een eenmalige toepassing van het middel.
Ech-ter op grond van de huidige kennis én ervaringen kan
prefix in naaldhoutbeplantingen niet worden aangeradá, zodat
selectieve bestrijding van adelaarsvaren onmogelijk is.

Met nadruk wordt er nogmaals op

gewezeÍr- dat gebruik van

chemische onkruidbestrijdingsmiddelen slechrs dan veilig is
wanneer door de \Terkgroep Onkruidbestrijding TNO áan-

L'
bevelingen worden gedaan. Enkele middelen, zoals dalapon,
simazin en groeistoffen worden reeds geruime tijd met succes
bij de onkruidbestrijding in beplantingen toegePast. Dit succes

lr. H. A. van der Meiden

/

blijft

overigens achterwege wanneer de toepassingsvoorschrif'

ten niet worden opgevolgd.

Papierindustrie subsidieert populierenaanplant

Directeur Stichting lndustrie-Hout

Om telers die populier bij kleine plantafstand (400 à 600
bomen per ha) willin planten, te steuÍren, heeft de Nededandse

papieriÀdustrie besloten gedurende voorlopig 5 im jaarliiks
èeÀ bepaald bedrag te besteden aan de verschaffing van gratis
popuféreplantsoen. Zii geeft hierbij de voorkeur aan beplan-

tingen van behoorlijke omvang. Álvorens hierover meer te
,rggrn, willen wij eerst enige opmerkingen maken over de be-

tekónis van de populier voor de papierindustrie, en over enkele
aspekten van de plantafstand.

ulier als gr o nl's t o f I ert erun cier u an d. e p dp ierind' as trie'
Het is zowel binnen de kringen van populierentelers als op
vele plaatsen daarbuiten nu wel bekend dat de Nederlandse
papieiindustrie sinds enkele jaren een gtote interesse is gaan
ioÀet uoor het populierehout. Dit is wel het duidelijkst ge-

pen om een slijpfabriek te stichten. Als prijs voor het hout is
door de papierindustrie toen genoemd Í 40,- per ms uitgesleept lang hout met schors.
is er eenmaal een dergelijke fabriek, dan kan deze zich voor
de noodzakelijke aanvullende houwoorziening richten op de
populierentelers elders in het land. Deze krijgen aldus -een
iterke uitbreiding van hun mogelijkheden, het tophout en dunningshout van pópu[er, met een diameter van 10-30 cm, af te
zetren tegen betere prijzen dan die welke gemiddeld nu voor
dergelijk hout worden betaald.

P op

bleken uit het voorstel, dat de Vereeniging van Nederlandsche
Papierfabrikanten in februari 1965 aan de regering heeft gericht, om 5000 ha populierenbos in de IJsselmeerpolders te
bestemmen voor papieihoutproduktie. Over dit voorstel heeft
Prof. Heilinga in ,,Populier" van mei 1965 een artikel doen
verschijnen, iodat we de lezers van dit tijdschrift daarnaar kunnen verwijzen. Het is echter wel wenselijk om over de achtergrond van het voorstel nog iets te zeggen, omdat daarmee
á"t..tt het antwoord wordt gegeven op een vraag, die wij vaak
tegenkomen, namelijk hoe het te rijmen valt dat de papietináustrie op dit moment geen populierehout gebruikt terwiil
zij toch zoveel interesse voot dit hout heeft.
Om te beginnen moeten we opmerken dat in de Nederlandse
papierindustrie wèl reeds een aÍzet voor populierehout bestaat,
Àamelijk in de ,,semi-chemical" sector. Hiervoor is echter zeker
geen eerste kwaliteit hout nodig, het hoeft niet.geschild-te ziin
èn nuurt stamhout kunnen zelfs zwaardere takken worden ge-

bruikt.

Lage eisen brengen een lagere prijs met zich mee,- lager dan
dià weke biivoorbeeld voor populierehout kan worden betaald
dat in de ,,tÍijp" t..tot van de papierindustrie qrordt verwerkt.
Hiervoor zijr. àe eisen hoger: Het moet stamhout zijn, het hout
moet vrij recht zijn, geen ernstige verkleuringen hebben en
moet geschild worden afgeleverd. De vereiste eigenschappen
van hèt produkt dat er uit vervaardigd wordt, de houtslijp,
brengt déze hogere eisen met zich mee. Populier levert een
voor verschillende doeleinden uitstekende houtslijp, die, in ons
land geproduceerd, in de Nederlandse papierindustrie voor verschi[ánàe papieren en kartons een goede vervanging zou betekenen van een deel van de import van slijp.
Dat er in Nededand nog geen fabriek is, die slijp uit populieren maakt, wordt veroorlaakt door het ontbreken van een voldoende, ieder jaar te leveren kwantum geschikt populierehout.
Voor een dergelijke fabriek is namelijk een zeer grote hoeverlheid dun hout (10-30 cm diameter) - ongeveer 70'000 m3 minimaal nodig om er een rendabel bedrijf van te kunnen
maken. De houtvoorziening van een dergelijke fabriek kan en

moet ook groter zijn dan dit minimum-kwantum, maar mag
beslist niet kleiner zijn.
Deze overweging nu is de aanleiding geweest voor de Nederlandse papierindusuie om aan de regering in 1965 te vragen
in de iJiselrneerpolders de mogelijkheid te scheppen deze
70.000 mB jaarlijks te produceren. Daarmee is de basis gescha-

Dicht of wijd' planten.
ZoaIs wij al opmerkten is een uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van een sliipfabriek boven het minimum van 70.000
noodzaak voor een dergelijk bedrijf. Deze uitbreiding
zal vcrrr een groot deel van buiten de lJsselmeerpolders moeten

*5 ...t

komen. Van groot belang daarbij is dat dicht geplant wordt,
bijvoorbeeld 4 x 4 of 5 x 5 m, zodat dunningshout wordt ge'
produceerd. Dit komt reeds na 10 à 15 jaar beschikbaat, eÍt
geeft bovendien een vergroting van de totale produktie van
áun hout per hectare. Bij een grote plantafstand komt hiervoor
alleen hei tophout vaft zlilare bomen in aanmerking, en dan
pas na 25 jaar of langer. Immers, als men wijd plant (7 x 7 m
óf nog wijder) is een kortere omloop oneconomisch, omdat
men dàn te weinig houtmassa per hectare teelt. Nu is het o.i.
ook in het belang van de teler, dichter te planten dan men in
Nededand algemeen gewend is.
Áls men namelijk een grote plantafstand toepast, mikc men
geheel op een produktie v^tr zwaar hout. Plant men bv. 4 x 4
óf : í m, dÀ heeft men twee mogelijkheden: Of men dunt
na 10" à T5 jaar en laat de resterende bomen doorgroeien voor
de produktie vaÍ mÍa r hout, àf men kapt de hele opstand bij
korie omloop, als 10 iaar na het planten mocht blijken dat de
pijzen van dun hout ten opzichte van die van het zware hout
dit aantrekkelijk maken.
Men kan aldus zijn beslissing over de vraag, welk sortiment
hout het beste geteeld kan worden, I0 jaat uitstellen. Dit is
een belangrijke overweging, nu in Europa de oraag naar en de
prijs van iwaar populierehout lijkt te stagneren of zelfs te verminderen, terwijl de prctluktie van populierehout toeneemt. In
de lJsselmeerpolders heeft Staatsbosbeheer uit deze ontwikkelingen de o.i. juiste conclusie gerokken, en de populierenbossen aldaar met kleine plantafstand (overwegend 4 x 4 m)
aangelegd.

Uitèraaid loopt men bij dicht planten het risico dat het dunne
hout niet voor aantrekkelijke prijzen afzerbaat is. Ditzelfde
risico is echter, zoals de situatie er nu uitziet, zeker ook verbonden aan de teelt van zwaar hout. Men kan slechts stellen
dat bij dicht planten de mogelijkheid is geopend, een keuze te
maken tussen de produktie van dun hout en die van zowel dun
als mraar hout, terwijl men bij wiide plantafstand gedwongen
is alleen zware stammen te telen.
Graris leaerantie ud.n phntsoen d'oor d'e papierinàusttie.

Om de aanplant van populier bij dichte plantafstand in bosverband ook buiten de lJsselmeerpolders te stimuleren, heeft
de Nederlandse papierindustrie besloten financiële steun te
vedenen aan die telers, die besloten hebben populieren relatief

I4
dicht te planten. Hierbij moet gedacht worden aan 400 à 600
stuks per ha. Deze sreun wordt verleend in de vorm van de
gratis leveringvanéén-jarig plantsoen, en zal geschieden via de
Stichting Industrie-Hout. Hierregenover sraar, behalve uiteraard
de dichte plantafstand, als voorwaarde dat al het hour, dat in de
aldus gesubsidieerde beplantingen wordt geproduceerd, steeds
via de Stichting Industrie-Hour eersr aan de papierindustrie
wordt aan.gebod.en. }Ier moer aan de papierindustrie alleen dan
worden geleuertl als elders geen hogere prijs kan worden verkregen. Dit betekent voor de teler dus geen enkel financieel nadeel bij de verkoop, wel het voordeel dat men een kontakt, een
binding heeft met een porenrieel belangrijke houtafnemer.
De Stichting Industrie-Hout zaI zelf het nodige plantsoen in-

kopen, of, indien nodig, hierbij de bemiddeling van ervaren
inkooporganisaries inroepen. De Stichting wil er namelijk zeker
van zíjn dat het door haar geleverde één-jaige plantsoen van

uitstekende kwalireit is, terwijl voorrs de rassenkeuze gericht
moet zijn op enerzijds een zo groot mogelijke houtproduktie,
anderzijds op e€n zo groor mogelijke beperking van dè kans op
ziekten en andere teleurstellingen. In verband hiermee zal di
Stichting een nauwe samenwerking zoeken mer her bosbouwkundig onderzoek, terwijl ook anderszins het voor de hand ligt
dat zij in verband mer de subsidiëring zal trachten zoveel mógelijk samen te werken mer de instanties die op het gebied van
de bosbouwvoodichting werkzaam zijn.

J. Roersch

/

De papierindustrie zal de gratis plantsoenlevering doen ingaan

mer her plantseizoen 1967/68. Zlj heeft voorkeur voor grotere
beplantingen, zodat deze voorrang genieten. Hiertoe ii men
niet alleen gekomen om de administratieve konsekwenties van
de subsidie tot een minimum te beperken, maar ook om larer
de moeilijkheden van een te versnipperd houtaanbod, moeilijkheden zowel voor de industrie als bepaald ook voor de telers,
te voorkomen.
In dit verband kan wordeÍr gewezen op de wederzijdse voordelen van levering van graris plantsoen door de papierindustrie
aan combinaties van telers, die samen een behoodijke oppervlakte beplanten en die dan later ook hun hout gecombiÀèerd
kunnen aanbieden. Hier ligr een goede mogelijkheid voor organisaties als de Brabantse en Limburgse populierenverenigingen
om hun aktiviteiten uit te breiden ror samenwerking op het
gebied van de aanleg van de beplantingen en de afzet van het
hout. Een dergelijke samenwerking, het naar buiten optreden
als een commercieel gerichte telers-organisarie, zou de financiëie uitkomsren van de populierenteelt voor de leden alleen
maar verbeteren, de taak van de bosbouwvoorlichtingsorganisaties vergemakkelijken en het houraanbod aantrekkelijk maken
voor elke houtverwerkende industrie, ook de papierindustrie 1).

1) Diegenen die interesse hebben voor de levering van gratis plantsoen, zoals hierboven uiteengezet, kunnen zich in verbinding siellen
met de Stichting Industrie-Hout, Bowlespark 18 te VageningeÀ.

Populier en landbouw (Slot)

Provinciale Waterstaal Noord-Brabant, AÍd. Wegbeplantingen

In het nummer

van februari 1966 (pag. 17) verscheen het

eerste deel van dit artikel. Daarin werd de aanleg van een
populierenbeplanting met een tussenreelr van akkerbouwgewassen behandeld en werden de financiële resultaten uuÀ d"re

gewassen besproken.

Tevens werd vermeld, dar een deel van het terrein werd benut
voor de teelt van zwarre bessen. Het financiële resultaat van de
bessenteeir is samengevar in onderstaande tabel:

Ïussenteelt van 2 ha zwarte bessen
ultgaven
kunstmest
1958

1959
1960
L96T

L962

I
ï
I
ï
r

400,400,400,400,400,-

ziektebestrijding

Í
Í
/
f
f

400,100,100,_

100,100,-

oogst bessen

f
ï

400,600,-

/ i000,f t2o0,17200,-

totaal

opbrengst op veiling

bruto winst

r 1200,J 1100,I 1500,f 1100,f 1700,-

Ï 3474,r 6950,-

ï 2674,Í t850,f 7012,r 3525,-

f

8512,-

f 522t,Í 4613,_

12913,-

In de wintermaanden van 1962/1963 zijn de zwarte bessen
gerooid wegens te geringe opbrengst tengevolge van het steeds
groter worden van de kroon van de populieren. De vermindering van de bruto winst blijkt duidelijk uit voorgaand over-

gebruik gemaakt van het ras \Tellington XXX, dan was de

zrcht.

De opbrengstgegevens van de uitgeoefende teelten met akkerbouwgewassen en z\íarte bessen onder populieren ronen aan,

Bij de tussenteelt van zwarte bessen zijn twee rassen geplant
n.l. 'ltr7ellington XXX' en 'Roodknop'. Van elk ras is t ha-uun-

gelegd; per ha zijn 1500 struiken geplanr. Volgens de teler is

de teelt van het ras 'Roodknop' een mislukking geworden.
Deze heeft geen opbrengsr van betekenis gegeven- De opbrengst per srruik was 1lz kg, van de 'rVeilingtón XXX' 1 Ëg.
De groei van de 'Roodknop' was echter goed. Getracht is dooJ
een andere snoeimethode en bemesting de opbrengst te verleteren, hetgeen nier is gelukt. De goede opbrengst van de
'\Tellington XXX' heeft de slechte opbrengst van de 'Roodknop' gedeeltelijk gecompenseerd. Had men bij de aanleg alleen

opbrengst 25

/o

hoget geweesr.

Conclu.rie:

dat tussenteelten slechts vijf tot zes jaar na de aanplanr van de
populieren rendabel zijn.
Dit is het gevolg van de groei van de populieren (groter lengte,
grotere kroon en wortelconcurrenrie). Daardoor valt er mier
schaduw op de bodem en ontsraar er meer concurrentie bii de
opname van voedingsstoffen en vochr uit de grond.
Granen hebben enkele voordelen tegenover andere gewassen:
Ze zijn het minst arbeidsintensief, vergen weinig óverige kosten, geven _weinig risico's en bieden daarnaasr de mogelijkheid
van een zeker rendement.
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Verder is ook van groot belang dat door de nieuwg bredg

In onderstaand overzicht is de gemiddelde

lager wordende combines het oogsten van het graan tussen de
populieren wordt vergemakkelijkt. De teelt met zwarte bessen
is nogal arbeidsintensief door o.a. ziektebestrijding wieden en
oogsten (plukken moet gebeuren door dure arbeidskrachten);
de kosen van bemesting en ziektenbestrijding zijn hoog, terwijl er meer risico's aan verbonden zijry o.a. ziekte en andere
beschadigingen. Klimatologische factoren n.l. nachworst en/of.
slecht weer (regen) tijdens de oogsq beïnvloeden de opbrengst
en ook de prijs van het produkt op de markt in sterke mate.
In 19íc6 is begonnen met beweiding van de grasmat onder de
populieren door 2 Shetland ponny's.
Deze ponny's stellen geen hoge eisen aan de kwaliteit van de
gtasmat. Ztj verblijven het gehele jaat in de buitenlucht en
vinden voldoende voedsel om in hun levensonderhoud te voorziet. Zij gnzen gÍaag's winters in ruige vegetatie; vermijden
felle noorden- en oostenwind, vooral in de wintermaanden, en
zoeken dan de luwte op onder de bomen en achter de singels,
of in het aan drie zijden gesloten schuilhok. Bijvoederen met
krachwoer en wat hooi is alleen noodzakelijk, wanneer in de
wintermaanden de gra$nat door een dikke sneeuwlaag is

vermeld.

bedekt.

a.
b.
c.

Grasland onder populieren kan door drie ponny's per ha het
gehele jaar door vrorden beweid.
De aankoop van een goede ponny (merrieveulen) is te stellen
op oogeveer Í i.000,- à Í 1.200,-.
De gemiddelde geldopbrengsten kunnen worden geschat voor:
een goede drachtige merrie op È f 2.000,-+ f I.400,- tot f 1.600,een goede merrie op

-f- / 1.000,- tot f 1.200;een goed merrieveulen op
-+ f 350,- tot f 400,een goed hengsweulen op
I7anneer de tussenteelt onder populieren met akkerbouwgewassen tengevolge van de sluiting der kronen en wortelconcurrentie niet meer mogelijk is, kan daarom worden overgegaan tot het inscharen van Shetland Ponny's, welke redelijke
opbrengsten in het vooruitzicht stellen.
Afgewacht moet worden of de ponny's schade door vreterij aan
de bast aanrichten. In augusrus 1966 werd nog geen beschadiging aan de stamrnen geconstateerd. \7el werd nogal wat
vreterij aan de singels (elg veldiep, veldesdoorn) toegebracht.
\Taarschijnlijk preferen de ponny's de bast van de malse houtsoorten der singels boven de wat hard geworden bast van de
populieren.

l)

Snoeien.

Het snoeien is elk jaar in de wintermaanden uitgevoerd en
omvat het lichten van de kroon (weghalen van zware takken,
zoals ,,anigets") en regelmatig opkronen. Het laatst is in de
wintermaanden van L965 /1966 gesnoeid.

Volgens de eigenaar vraagt de 'serotina' het meeste snoeiwerk;
'Robusta' het minste en staan 'Gelrica' en 'Heidemij' hier tussen in.
Metingen.
In augusnrs 1966, dvs

t) Op*-kl*

dr.ao

ras

in cm

Gelrica

3T

Robusta

29

Zeeland
Heidemij

27
26

Serotina

25

Hieruit blijkt, dat het ras Gelrica de grootste diameter heeft en
het ras Serotina de kleinste.
De hoogte van het stamgedeelte tot de ee$te takkrans is
van alle rassen ca. 5 m, de geschatte hmgte van: 'Heidemij',
'Robusta', 'Tr'eland' en 'Serotina' T4-I5 m; van de 'Gelrica'
L6-I7 m.

Er is een duidelijk verschil in smmkleur tussen 'Robusta'
'Zeeland', namelijk groen tot lichtgroen bij de 'Robusta'
lichtgrijsgroen bij de 'Zeeland'.

en
en

Bij de metingen is ook opgenomen:
de sluiting van de kronen;
de aanwezigheid van waterlot op het takvrije stamgedeelte;,
topbreuk, ziek en en beschadigingen.

De sluiting van de kronen is als volgt:

'Robutd. Volle en dichte lroon en in de rijen geheel gesloten;
sluiting tussen de rijen: op 5 m en 10 m hoogte reqpectieveliik
0,30 m en 0,60 m afstand russen de kronen.
'Heiàemij' et'Serorinà.Iets minder volle en dichte kroon en in
de rijen geheel gesloten; sluiting tussen de rijen: op 5 m en
10 m hoogte respectievelijk 0,75 m en 1,50 m afstand russen
de kronen.

'Gelricd. \Vat minder volle en dichte kroon en in de rijen geheel gesloten; sluiting tussen de rijen op 5 m en 10 m hoogte
respectieveliik 1,25 m en 2,50 m afstand russen de kronen.
lY/ aterlotu

orrnimg.

'Robusta', 'Zeland'en'Gelrica' kwam in augusL966 geen vorming van waterlot op de stammen voor, bij

Bij 'Heidemij',

ns

'Serotina' (zeer opvallend) kwamen gemiddeld 40-60 stuks
l-jarige waterloten van 5-25 cm lengte op de stam voor.
Topl,reuk werd niet waargenomen. Roestaantasting kwam in
lichte mate voor.
Aantasting door Marssonina werd bij geen enkel ras geconstateerd.

De eigenaar van het bedrijf vat zijn indrukken omtrent de betreffende beplanting als volgt samen:
Tussenteelt van akkerbouwgewassen onder populieren is een
aantal jaren rendabel, vooral bij gebruik van brede en lage
oogst-machines (combines).

Ll

jaar na de aanleg werden een aantal

populieren gemeten.
Van elk ru zljn van 25 opeenvolgende bomen de diameter op
1.30 m en de lengte van de stammen tot de eerste takkrans
gemeten. De totale hoogrc werd geschat.
oan d.e Redactie.
populierenproefveld van de Koninkliike Nededandsche Heidemaatschàppi; te Elst, d'at niel is onogeaen d.oor singels' werd, toen de
beplanting 27 jaar oud was, door ponny's ernstige bastttretnij aan de
stamvoet van vele bomen veroorzaakt, Een jaar na de verwijdering van
de ponny's had deze beschadiging zich - althans uiterlijk - grotendeels
heriteld. Toen enkele jarcn later weer ponny's werden toegelaten, werd
opnieuw dezelfde schade aangericht.

In het

Ras

diameter per

\Tanneer dmr sluiting van de kronen tussenteelt niet meer
mogelijk is, kan worden overgegaan tot beweiding door ponny's
en schapen, welke, afhankelijk van de markq redelijke opbrengsten geven. Misschien is het nevenvoordeel van ponny's
en schapen nog grqter dan het directe voordeel. Deze diersooften zullen namelijk nog een redelijk grasbestand in stand
houden, wat gunstig is voor een goede bodemtoestand (anders
krijgt men immers verwildering van de grond). 'Robusta' is de
beste groeier en geeft het minste sno€iwerk. 'Serotina' is de
slechtste groeier en vraagt het meeste snoeiwerk.

De financiële cons€quenties zijn nog niet geheel te ovetzien,
omdat deze mede afhankelijk zijn van de grondprijzen en de
rentevoet.

L6

lr. W. D. J. Tuinzing
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Wilgen brengen kleur in het landschap

Rijkslandbouwconsulent voor griendhout en riet

Hoewel het ooderstaande anikel niet handelt over wilgen, die opgroeien
tot.bomen, heeft de redactie toch gemeend het te moeten opneÍnen.
Ook als jonge en ou.lere bomen immers, kuhnen wilgen dàor hun
volm en kleur het landschap bijzonder vefiraaien. Boveádien geeft de

schrijver vele. p.laatselijke benamingen, waaronder verschillendJwilgen
in.ons..land bekend zijn. Het lijkt ons goed om daaraan een groreÍe
bekendheid te geven'

De redactie

De aanblik van onze knorwilgen heeft menige dichter bezield.
I7ilgen, zó grrJlig van vorm als de knorwilg zijn zelfs in oude

hak- of rijsgrienden nauwelijks re vinden, al heeft deze wilgensoort, Salix alba L., daar opmerkelijk hoge srooen gevormd die
wel mer de naam van preeksroelen worden betiteÍd. Hetzelfde
geldt voor de veel minder algemeen erin optredende ,,Schietwilg" of ,,Slijkwilg", S. fragilis L., mer zijn geèlgroen tot helderrood en vaak slank lot, dat buitengewoon taai is.
Niet alleen het merkwaardig voorkomen van de knorwilg, ook
het zilvergrijze blad maakt deze wilg zo aantrekkelijk. ,,Karhout", S. virninalis L., dat in de meeste rijsgrienden wordr aangetroffen, roont deze zilverwitte tint, althans bij winderig weer,
haast even fnai. En waaien doet het in ons land maai al te
vaak. Er is altijd baas boven baas en wie blad met nog opvallender witre haardos dan her blad van de knorwilg uerËngt,
komt terecht bij de betrekkelijk zwakke groeier S. alba -L.
'Regalis'. Het is een sierwilg die zomer en winter het bekijken
waard is, aangezien behalve de bladeren ook de takken mer hun
goudbruine kleur zilverwir behaard zijn. Helaas komen konij-

nen er graag op af.

Grienden laten zo duidelijk zien, wat mer het groepsgewijze
planten van wilgen op het gebied van kleuren in het Ënáschap,
vooral in de winter, te bereiken is. STie zich hiervan overtuigen
wil, kan het best in de herfst, zodra het blad gevallen is en de
oogst voor de deur sraaq een excursie doen naar de streek van
de ridderhofsteden in zuidoost-Utrecht die gelegen zijn aan de
Langbroekerdijk russen Sterkenburgedaan én Àmerongerwetering. Eerstgenoemde loopt tussen Driebergen en Doorn van
noord naar zuid, de laatste van Leersum naar \7ijk bij Duurstede. Heeft hij de Utrechtse heuvelrug gevolgd, dan vedaat hij
deze hiertoe in zuidelijke richting en dit kan op verschillende
punten góeuren. Van het hooggelegen zanà giat hij de grote
uitgestrektheid jonge rivierklei tussen deze heuvels en de rivier,
het Kromme-Rijngebied, regemoet. Verscheidene komvormige
laagten doen zich hierin voor en een daarvan is de kom vàn
Langbroek. Ze zijn gevuld mer de aITerzwaarcr. denkbare, kalkllme en weinig doodatende klei, de veel besproken komgrond.
Het komkleipakket is van wisselende dikte en gaat veelal via
een laag oÍ laagje veen in de ondergrond van zand over.
Griendhout gedijt op de aanmerkelijk rondliggende akkers van
deze onhandelbare klei uitstekend en des re voorspoediger,
naarmate de afwatering beter is. Een waterplant is oni grie;dhout beslisr niet. Een bescheiden bemesting met uitsluitend
stikstof, het gepast gebruik van middelen ter verdelging van
insekten, een zorgvuldige bestrijding van onkruid en hèt geregeld poten van lang stek op de opengevallen plaatsen maken
het mogelijk op deze grond rwintig tot dertig jaar achtereen
jaarlijks een gewas te snijden. Daa4 waaÍ griendhout als onder-

teelt voorkomq is het echter veel eerder ermee gedaan. Veel
schaduw verdragen grienden.namelijk niet. Het gebied in
kwestie levert voorbeelden op van de teelt van teen onder
eiken, essen, iepen, populieren, vruchtbomen en wilgen. \Vat
deze snijgrienden aan reenhout - ook band, rwijg, wissen of
witsen genoemd - voortbrengen, wordt gebruikt om te binden
en te vlechten.

Eenjarig hout bereikt

al

naar soorr en omstandigheden een

lengte van anderhalf tot drie merer en draagt bijzonder fraaie
tinten- Bij oudere ge$rassen is dit veel minder het geval. \7ie

griendhout terwille van de klzur in het landschap heeft aangeplant, zal dit dan ook bij voorkeur elk jaar aan het einde van
de winter bij de grond afzetten. Er is kzuze genoeg door verschillen in tinr, lengtq takkigheid, rijkdom aan katjes enz.
ITie een bezoek brengt aan de srreek van Nededangbroek en
Overlangbroek, bekend om haar prachtige kwalireit snijreen,
zal vergeefs naar ,,R.ood" of ,,\7i1g", S. alba L., uitzien. De gebruiker van bindteen verkiest namelijk taaier twijg en de màndenmaker is de band hiervan om te beginnen al tè takkig. Het
is niettemin een fuaai gewas, ook in de winter, als de uiteenlopende tinten van het jonge hour zichtbaar zijn geworden.

\Zie naar heldere kleuren op zoek is, slaagt bij

deze

wilg echter

niet.

Ook het ,,Kathout" of ,,Katgrauw", S. viminalis L., met blad,

dat aan de achterzijde witbehaard ig werd al eerder ter sprake
\7ie zelfs op schrale grond nog betrekkelijk scheutige
teen veriangt, zal hierop zijn keuze laten vallen. Het kan hem
met heel uiteenlopende kleuren van bast worden versrrekt, van
geelgroen tot haast zwart roe. Groene kat nummer 4 laat haar
rijkdom aan hagelwitte katten al heel vroeg in het voorjaar
gebracht.

zLen.

\Teinig minder rijk aan kleuren is het hout van de verschillende vormen vao,,Grauw",,,Beugelgrauw",,,I7aardenhout",
,,Tweebast" of ,,Driebast", S. triandra L. De reeks opent mer
het geelgroene ,,Langbroeks grauw" en sluit met de donkergekleurde ,,Zwatte driebast". Laatstgenoemd ras wordt graag
door konijnen gegeren. Om dezelfde lengte als ,$athoui" té
kunnen bereiken, heeft ,,Grauw" vruchtbare grond nodig. \7ie
het mede om katjes te doen is, althans om dikke knoppen, is
bij deze wilgensoor,r aan her verkeerde adres.
Sprekend van tint is het ,,Amerikaantje" of ,,Duirs rood", S.
americana hort., met zijn dunne en aan de top wijruode mijgen, die veelal weinig langer dan rwee merer worden. Het is
op verschillende grondsoorten thuis. Opvallend van kleur is het
blad in het voorjaar, zolang nog niet een periode van warmre
de heldemoodbruine in een meer gÍoene tint heeft doen overgaan. De katjes zijn van bescheiden grootte en komen fraai
tegen het wijnrode hout uit. De hoge prijs, die een griendreler
in december 1965 op de publieke verkoping in Utiecht voor
zijn door de \Tilgensnuitror nogal gehavende ,,Amerikaantje"
maakte, had hij te danken aan her feig dar ditmaal de top van
het gewas zljn weg naar de bloemist zou vinden na een korr
verblijf in een vochtigwarme ruimte.
Geen hout zo helder van kleur als dat van de ,,Roodgetq>te

- kortweg ,,Frans geel" - en het ,,Belgisch
in de herfst staan deze gewassen met hun

Franse gele teen"

rood".

Al

vroeg

klzuren te pronken. Voor de handel moeren ze liefst nier langer
zijn dan anderhalve meter, ten hoogste rwee meter. Gezien de
hoge eisen, die deze soofi aan de bemestingstoestand van de
g:ond stelt, is het niet moeilijk hiervoor te zorgen. Katjes werden bij dit teenhout niet waargenomen.
,,Frans geel" is wel de meesr bekende bindteen. Gewillige en
onverwoestbare band, waarmee ook ongeoefende handen overweg kunnen. ITie met iets srugger hout genoegen neemr, kan
het heel goed met ,,Belgisch rood" stellen. Het gewas van ÍÍrs
nrunmer 16 is helderrood van kleur en glanzend, dar van ras
nruruner 60 meer chocoladebruin van klzur en doffer. ,,Frans
gee!" en ,,Belgisch rood" zijn vormen van S. fragilis L met
gladder hout dan dig welke onder de naamvat,,schierwilg'of
,,Slijkwilg" in oude rijsgrienden te vinden zijn.
Hij, die een uitgesproken gele tint bij wat minder edel, ruwer
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hout zou willen zoeken, belandt bij S. alba L. 'Vitellina'. Deze
heeft weinig glanzende, dooiergele twijgen, die aan de top
enigszins witbehaard zijn, zvals bij alle vormen van S. alba, in
tegenstelling tot die van S. fragilis, het geval is. Het moge een
ergtakkigewilgzijrymaar een wilde groeier toch niet zozeeL
'Wie in ecn griend terecht komt, waarvan de stommels met
nogal komvoetige, groene tot olijfkleurige en dikkq naar de
top toe snel dunner wordende scheuten bezet ziin, heeft naar
alle waarschijnlijkheid met de ,,Duitse dot", S. dasyclada
Níimm., te doen. De donkere top is viltig behaard en draagt
waadijk dikke knoppen, waaruit al vroegtijdig katjes tevoorschijn treden. \7ie op de aanplant hiervan zijn zinnen heeft
gezet, dient er rekening mee te houden, dat voor het verkrijgen
van lang hout vruchtbare grond is vereist, en voorts' dat de top
en zelfs een gÍoot gedeelte van de teen zonder aanwijsbare
oorzaak wel eens kan afsterven. ITeg tàp, weg kàtjes.
In een beuekkelijk ver vededen heeft ook de Bitterwilg, ,,Bitter" of ,,Bitterbast", S. puqpurea L., in de griendculruur ware
betekenis gehad, zíj het hoofdzakelijk op de nauwelijks begaanbare slikken van de Biesbosch en zijn omgeving. Om verschillende redenen heeft vooral de ,,Duitse dot" de plaats van de
,,Bitter" op deze maagdelijke terreinen ingenomen. Toch is de
Bitterwilg nog altijd niet geheel uit de griendteelt verdwenen.
In tal van oude snij- en hakgrienden binnen en buiten de
dijken komen verspreid wat stoven ervan voor en verschillende
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Langbroek zijn deze oude
typen worden onderscheiden.
grienden inmiddels opgeruimd, zodat het zoeken naar ,,Bitterbast" daar vergeefse moeite zal ztin.
NTie het om een veelheid van tinten te doen is, zonder op het
bezit van fraaie katjes te letten, zal stellig ook voot de Bitterwilg belangstelling tonen. De glanzende, grijsgroene tot griize,
slanke tenen, die niet veel meer dan manshoog worden, zijn
aan de top vaak wat rossig getint. De bladeren, niet zelden met
een heldergekleurd galletje bezet, hebben behalve hun blauwgroene kleur nog deze bijzonderheid, dat ze ÍLaat de top van de
scheut toe zonder enige bedenking tegenoverstaand kunnen
worden genoemd.
glans voor het hout van de vorige niet onderdoende, echter
nog lichter van kleur, is het gewas van de ,,Leerteen", die

In

overigens veel van de Kraakwilg, S. fragilis L., weg heeft. Een
katjeswilg is ze allerminst. Eens was dit taaie goed de gerief-

teen bij uitnemendheid, waarvan langs menig boerenerf dan
ook een tijltje te vinden was. Ontelbare jutezakken zijn ermee

dichtgebonden, om slechts een enkele toepassing te noemen.
Hem, die naar een werkelijk laagblijvend teengewas van oPvallende kleur zoekt, kan deze,,Leerteen" eveneens gerieven!
Met de ,,Blauwe wilg", de ,,Zandwt'1g", S. daphnoïdes Vill., is
het gegaan als met de Bitterwilg. Menigeen heeft een hoekje
ermee beplant, maar is om verschillende redenen op zijn schreden teruggekeerd. Als de ,,Blauwe wilg" in oude rijsgrienden
nog voorko-t, is dit vooral langs de sloot. Het lange en gladde
lot staat kaarsrecht op smuik, zodat het niet als ander hout
overhangende takken oplevert, die het uitvaren van de oogst,
of het vervoer per slede hiervan bemoeilijken. Om deze reden
is de soort in kwestie ook wel langs kaden en paden te vinden.
Grienden herbergen meer dan voorheen onze reeën en Eraag
vegen deze hun gewei aan het gewas juist van deze wiIg. Zil'
veigrijze katjes tooien het ene jaar meer dan het andere dit
*oói", rodekoolrode en vaak wat berijpte hout. Dat de ,,Zandwilg" beter nog dan ,,Katgrauw" op zandgrond thuis zou ziin,

is niet gebleken. De verdienste van dit hout is vooral gelegen
in het feit, dat het een kleur bezit, die geen andere teensoort
laat zien.

\íeinig

snijgrienden, die een zo lange levensduur hebben als
de enkele griendjes die hier te lande beplant zijn met het
,,Deventer rood", ,,schijndels rood" of ,,Amerikaans rood"' Een

teen, die zelfs in droge toestand met enig beleid nog als bindteen dienst kan doen, en waaÍvan het model dat van de ,,Duitse
dot" het meest nabijkomt. De nervatuur van het blad is echter
geheel anders en doet aan die van het blad van de \laterwilg,
S. caprea L., denken. De helderbruine tint van de bast en de
wat lichtergekleurde, dikke bladknoppen maken het ,,Deventer
rood" tot een bijzonder aantrekkelijk gewas, dat vrij laag blijft
en waarvan vooral de vertakte telgen wat katjes kunnen voortbrengen.
Naar wilgen met sterk geurend blad is het, althans hier te
lande, vergeefs zoeken. De wilg die in dit verband enige be-

tekenis heefq is de Laurierwilg, S. pentandra L. Hij verdient
echter alleen al om zijn grove, sterk glanzende blad belangstelling. Het is een gewas van heel bescheiden lengte.
De wilg weet menigeen te vriend te houden, ook de imker.
Bepaalde wilgensoorten, zoals de Katwilg, S. viminalis L., vetschaffen zijn bijenvolken namelijk een heel vroege bloesem.
De wilg is tweehuizig en het ziin vooral de mannelijke exemplaren waarom het de bijenhouder te doen is, aangezien deze
èn stuifmeel èn honing leveren. Van snijgrienden is het gewas
hem te vroeg geruimd. Hij moet het van hakgrienden hebben,
waarvan het gewas slechts om de twee, drie of vier jaar wordt
geoogst.

\Tilgenhout laat zich gemakkelijk stekken en dit kan zonder
enig bezwaar op de plaats van bestemming gebeuren. Grienden
*oiden in de regel tussen half maart en half april aangelegd.
Het poorhout kan bij alle weer worden vervoerd en neemt
weinig ruimte in beslag. Het op maat hakken of knippen van
de stekken, het in kalkbrij dopen van het ondereinde om dit
zonder moeite van het boveneinde te kunnen onderscheiden
en het steken ervan in bewerkte, liefst diep losgemaakte grond
zijn handelingen, die maar weinig tijd eisen. Bij het gebruik
van wilgenhout komt het kostbare rooien, veÍvoeren en in de
grond zetten van plantgoed dus geheel te vervallen.
Vaak komen in snijgrienden vierhonderd en in hakgrienden
tweehonderd stekken per are in vierkantsverband te staan.
Daar, waat de wilg voor de aankleding van het landschap moet
dienen, zouden driehonderd pinnen per are kunnen worden gestoken. Ze kijgen zo mogelijk een lengte van 30 cm, waarvan
ongeveer 5 cm boven de grond uitsteekt. De zwaarste teen uit
een flink griendgewas kost, bij de handelaar afgehaald, thans
omstreeks I 7,- per honderd stuks. Dit betekent ongeveer
f 3,50 per are te beplanten oppervlakte.
Het eenmaal verworven hout laat zich snel vermeerderen. FIet
eerste jaar ontstaan per

pin twee loten, waaruit in totaal

Kttottuilgen met hut nerktuaardig t,oorkomen,
Foto: Proefstation akker- en weidebouw, Wageoiogen
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stêkken kunnen worden gesneden. Het tweede gewas levert
reeds een viertal scheuten per struikje op en hieruit worden
tezamen tenminste zestien peggen gewonnen.
Het hout wordt jaarlijks mer een bandmes gesneden, waarbij

het niet in de hand, doch in de arm wordt verzameld. Tor
bossen gebonden, kan het gemakkelijk worden vervoerd om
voor binden of vlechten, dan wel voor ander doel te dienen.
Van het Rijksgriendproefveld op het landgoed ,,Sandenburg"
onder Neerlangbroek zijn in de loop der jaren grote hoeveel-

J. v. d. Craats

/

heden poothout afgeleverd van verschillende rassen van griend-

hout. In bescheiden mate werd geregeld ook stek van katjeswilgen en andere sierwilgen verstrekt om die en gene aan uitgangsmateriaal te helpen. Deze proeftuin is inmiddels opgeheven, doch op een der proefboerderijen wordt op een kleine

oppervlakte een verzameling van wilgenvormen in stand gehouden. Dit betekent, dat hier nog altijd enig stek beschikbaar
is. Tnals in het bovenstaande vermeld, kan één enkele stek in
twee jaar tijds meer dan twintig peggen opleveren!

Alzet van Populierenhout

Staatsbosbeheer, St. Oedenrode

De verkoop van goede populierenstammen heeft tot heden
weinig moeilijkheden opgeleverd, al worden de eisen aan de
,kwaliteit de laatste jaren steeds hoger.

De klompenindustrie neemr de bomen vanaf minstens 20 cm
topdiameter en de luciferfabrieken al op veel plaatsen vanaf
minstens 30 cm topdiameter.
De afzet van tweede soorr srammen en de toppen van de
bomen wordt steeds moeilijker, daar de vraagvandeemballageindustrie steeds minder wordt. Dit artikeltje heefr dan ook betrekking op dit moeilijk afzetbare hout.
Dunne bomen en rechte roppen van 16 tot 30 cm diameter
zijn te leveren, in 1 meterstukken gezaagd, ongeschild aan de
harde weg geleverd, voor -1- ï 25,- per srère op auto gemeten.
Geschild voor -t-

Í

32,50 per srère op auto gemeren.

ga t fiaar enkele bouwplatenfabrieken, die speciaal
populierenhout verwerken.
Voor Duitsland kan papierhout van populier gezaagd worden,
ongeschild één meter lang goed gesnoeid, diameter van 10 tot

Dit hout

30 cm voor -t I 2Q- à I 22,-per srère, op auro gemeren.
De zware zijtakken en noestige roppen kunnen, op twee-merersrukken gezaagd, ongeschild geleverd worden aan de golfcarton-

fabrieken re Eerbeek en wel vanaf. 7 cm topdiameter tot 30 cm
diameter voor t f 25,- per ron op auro geladen.
Voor de souvenirklompenindustrie is de afzet van dun populierenhout beperkt, gezien het grote aanbod. Hiervoor variëren
de prijzen van f 25,- tot f 35,- p€r m3, afhankelijk van de
kwaliteit en gladheid. Belangrijk hiervoor zijn kwesties als veel
of weinig noesten en de kleur van het hout.
Al deze prijzen zijn loco bos (dus vrachtkosten voor afnemer)
en de prijzen kunnen dus enkele guldens variëren naar ligging,
kwaliteit en hoeveelheid, die men aan te bieden heeft.
Al met al zijn het geen hoge prijzen, die we voor onze populieren ontvangen, maar het gaat hier om de afzet van het afvalhouq dat nu eenmaal altijd geproduceerd wordt en om minder
goede kwaliteit bomen. De mogelijkheid is er dus om meer

geld voor ons hout te krijgen dan de hard- en zachtbsardindustrie betaalt.

Bij het planten van de juiste

rassen en door goed onderhoud
zal men naar verhouding het meeste eerste soort hout telen en
het minst mer de in dit arrikel beschreven afzet van minder-

waardig hout te maken krijgen.

KALENDER

Het plantseizoen staar nu voordedeur
en hoewel er reeds vaak op gewezen

ik nogmaals aandacht voor
de ontwatering.

is, vraag

Zory dat de te beplanten percelen,
maar naruurlijk ook de oudere beplantingen hun ovenollige v/ater van
de afgelopen maanden zo vlug moge-

lijk kwijt

raken.

Plantsoen dat erg op de wind staat,

dieper planten, doch nimmer boompalen gebruiken: die zijn erg duur en

bij diep planten absoluut overbodig.
Bij het planten 250 à 500 gr. slakkenmeel, eventueel koperslakkenbloem,
in het plantgat mengen en pas in mei
N.P.K. 100 tot 500 gt.
Twee- en driejarige beplantingen kun-

In ons land kan het water meestal wel
weg mits men de afvoersloten regelmatig op orde houdr en blijft controleren. Mocht uw perceel ook in de
zomer nog een te hoge grondwaterstand vertonen (minder dan 40 cm)
overweeg dan om èf wilgen te planten àf door brede sloten te graven de
dammen op te hogen. Ilaarbij dan
een planwerband van bv. 5 m in de
rij en 10 m tussen de rijen kan wor-

Hebt

den aangehouden.

besteld, probeer dan ook eens

nen de 500 gr. mest per boom

al

vanaf maaft gebruiken, desnoods nog
een tweede maal

in hetzelfde jaar.

Schone grond na het planten met
simazin tegen twee zaadlobbigen be-

spuiten. Tot half april kan gras in
oudere beplantingen effectief bestreden worden met dalapon.

u nog niet al uw plantsoen

x 40) dan in onbewerkte grond en
met 2- of 3-jaigmateriaal (60 x 60).
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Ións en Harff en de

Voor stekken is het thans ook de tijd,
nl. vtoeg in het voorjaar als de boom

nog volledig in rust is.

Kortstek
maken van 25-30 cm lang, met een
doorsnede van 10-15 mm, gesneden
uit l-jarige loten, liefst van de bovenste takkrans van de heesters.
De stekken worden zo diep gezÊt, d^t

een

de

nieuwere klonen als Flevq Dorskamp,

In de volle grond en met jongerplantsoen kleinere plantgaten (30 x 30 of

probeer eens een rij om te zien hoe u
de groei en resistentie tegen Marssonina e.d. bevallen.

balsemrassen

Geneva, Oxford en Ándroscoggin speciaal voor iets armere gronden. Zet er
liever geen hectaren mee vol, maar

of

twee ogen even boven

de

grond uitsteken en op afstanden van
minstens 40-60 cm, indien men ze
tenminste als l-jarig bewortelde stek
wil uitplanten. ITil men oudere planten kweken, dan àf na I jaat ve{planten àf meteen ruimer zetten. Áls de
ogen beide uitkomen wordt een van

de beide scheuten, als

zij -+ 20 cm

lang zijn, verwijderd. Te dicht planten
geeft te slap plantsoen.

Indien

u

nog met twijfelpunten zit,
in zo vroeg mogelijk

raadpleeg dan

stadium een deskundigq want een
fout herstellen is altijd lastig en duur.
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MEDEDELINGEN

Onder de naam ,,Bos en Mens"

- met als nadere aanduiding

,,Bos, hout en recreatieda gen I)67" - zal op I, 2 en 3 ium 1967
óp het terrein ,,Berg en Bos" te Apeldoorn, evenals in 1960,
eèn manifestatie plaats vinden gewijd aan het bos in de meest
ruime zin.
,,Bos en Mens" wordt georganiseerd door het Bosschap in

samenwerking m3t de volgende organisaties en instellingen:
Algemene Vereniging Inlands Hout, Bosbouw Praktijk Onderwifs, Bosbouwproefstation, Bosbouwtechnischeschool, Gemeente Apeldoorn, Koninktijke Nederlandsche Heidemaatschappij,
Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A'N.Ií.B., Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, Staatsbosbeheer, Agrarische Bedrijfsbonden, Ámbtenarenbonden, Meubel- en Houtbedrijfsbonden. Het ligt in de bedoeling op de eerste rwee
dagen een congres te doen plaatsvinden. Op 1 juni is dit gewijd aan het onderwerp Bos en Hout, op 2 |oni aan Bos en
Recreatie. Op beide congresdagen zal er na inleidingen door
deskundigen gelegenheid zijn tot uitvoerige discussie. De programma's van deze dagen zijn zodanig ingedeeld dat er tevens

gelegenheid

i".*i.t

is kennis te nemen van hetgeen op het buitenHier wordt namelijk een tentoonstelling in-

geschiedt.

gericht - gedeeltelijk in een tent, gedeeltelijk ook in de open
Íucht - en er vinden technische demonstraties plaats en wedstrijden voor bosarbeiders. Bovendien wordt gedacht aan een
programma voor de jeugd. Op 3 |uni zal' de tentoonstelling
geopend zijn; ook wordt een beperkt aantal demonstraties gegeven.

De deelnemers aan de wedsuijden voor bosarbeiders worden
geselecteerd op regionale dagen, op 28 aprJl en 5, 12 en 20 mei

iesp. nabij Bilthoven (Stichting Het Utrechts Landschap, Riddeioordse'bos), Goor (landgoed Monte Bello), Valkenswaard
(boswachterij Leende) en Frederiksoord (Stichcing Maatschappij van \Teldadigheid). Behalve vóórwedstrijden vinden op de
regionale dagen nog andere ,,bosevenementen" plaats.

De voorbereiding van ,,Bos en Mens" is uiteraard nog niet geh,eel voltooid. Er wordt naar gestreefd zowel de bezoekers van
de gehele manifestatie als hen, die een of beide congresren
bijíonen een aantrekkelijk programma te bieden. Voor nadere
iniichtingen kan men zich wenden tot de secretaris van de
commissie bos, hout en recreatiedagen, Ir. M. Bol, Domeinweg 1, \íageningen.

N.V. Boomkwekerij,,IJDENHOUT"

retefoon 0424t-2tg

Uw leverancier voor alle soorten N.A.K.B, populieren in alle maten en leeftijden.
Licentiehouder voor Nederland van de Lóns populier.
VRÁÀG ONZE POPULIERENFOLDER.

Onze toekomst: steeds meer
mensen, steeds minder
ruimte. I{oe houden wii ons
Iand bewoonb aa"r? Door d.e
ruimte beter te benuttell.
De l{eidema a,tschappii kan u
da"a,rbij helpen.

rr
KONINKTIJKE NEDER.TANDSCHE HEIDE'NAATSCHAPPIJ
VERENIGING TEN ALGEMENE NUTTE

PL0EGtS Boomkwekeríjen

-

Rod,en

Eeo der meest gesoÍteerde kwekerijen
den. Kwekerijen op zandgrond.

(Dr.)

P. VA]I DE]I BERK & ZO]IE]I
Boomku:ekeríjen,

in het Noor-

Speciaal ingericht voor wegenbeplantingen en onderhoudswerken. Geheel mechanisch ingericht.

-

ST. OEDENRODE

dustrieterreinen.

Vraagt prifu en inlicbtingen

04138-331

*

$[ii belasten ons gaarne met het ontwerpen van
groenvoorzieningen voor steden, dorpen en inTuinaanleg op elk gebied.
Recreatieplannen ook met subsidie.

TELEFOON

Specialiteit:
Eigen landschapsarchitect.
Telefoon (01908) 9016

POPULIEREN EN WILGEN
Ád.aiezen en beplantingen kannen door ons geregeld. uord.en

soLo

Boomkwekerij bedriiven
A. S. van Riin de Bruyn . Uden 0l,Br.)
Telefoon 04132-2581

Grote voorraad 2- en 3-jarige populieren
in een uitgebreid sortiment, maten 6-8-10-12-14.

KETTINGZAGEN
Licht in gewicht.
Laag toerental.
Trillingvrij.
Hoog rendement.
Automatische smering.

Amerikaanse Eiken, 6-8-10-12-14

Prijs vanaf

Hoogstam, Halfstam, Sierkersen.

Nu ook leverbaar met 2-cyl. motor.
VÍaagt ons uitgebreid leveringsprogramma.

Flinke voorraden goed bekweekte 1-, 2- en 3-jarige
appel, peer, pruim, kers, morel, perzik enz.,
diverse onderstammen.
Wij nodigen U gaarne uit, voor een bezoek aan onze kwekeriien.

I 550,-

rilr

Molenweg 18 - Oosterbeek
telefoon (08307) 3962
b.g.g. leleÍoon (08373) 2976

WITDS(HADE

l,'

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

J

SUCCESI'OLLE MII'DEL

AAPRÍlTECT

f is zowel met kwast aan te brengen

Houd Uw bomen gaaÍ. . ..

gebruik AAPROIECÍl

als VEHSPUITBAAR
zeer speciaal hechtmiddel, waardoor een
bijzondere en langdurige werking wordt verkregen
is onder normale omstandigheden zowel voor
de bomen als voor het wild ongevaarlijk

f, bevat een
f,
f

beschermt Uw dure aanplant; is-dus stéeds
ECONOMISCH IN HET GEBBUIK

