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Á. Verweij

in 1964 werd overwogen cver re gaan ror de uitgave van het tijdschrift
,,Populier" werd van verschillende zijden voorspeld, dat dit wel eens op een fiasco
zou kunnen_ uitlopen en dat wij de uicgave spoedig zouden moeren staken wegens
gebrek aan belangstelling.
ondanks deze sombere voorspellingen is in mei 1964 toch her eersre nummer van
,,Populier" verschenen. Nu, na 4 jaar, kan wel worden gezegd, dat de uitgave een
succes is geworden. De belangstelling is groor, hergeen blijkt uit de gestage roename
van het aantal abonnemenren en de vele positieve reacries die wij ontvangen. ook
blijkt hieruit, dat het tijdschrift in een behoefte voorziet. Het is voor een redactie
echter niet steeds eenvoudig om re weren welke problemen de groorsre belangstelIing van de lezers hebben. lvij willen daarom een beroep op u doen ons m.áe te
delen over welke aspecten van de populieren- en wilgenteeltrJ graag meer inlichtingen wensr. ook overige suggesries beueffende de inhoud zien wij met belangstelling tegemoet. Mocht u ideeën hebben over het opnemen van bepaalde artikelà
of zelfs extra nummers, gewijd aan een bepaald onderwerp, dan zu[én wij, ondanks
de vele copie die ons regelmatig bereikt, rrachten aan LJw verzoek te voldoen.
vele lezers gaven ons nieuwe abonné's op, enkele in een korte tijd zelfs meer
dan 10! Mogen wij U opwekken dit voorbeeld te volgen? Immers, hoe meer abonnementen, hoe meer voorlichting kan worden gegeven.
Hoewel was aangekondigd, dat in hec thans voor u liggende nurnmer speciaal aandacht besteed zou worden aan het houtgebruik en -verbruik kon hieraan door
onvoorziene omstandigheden slechts ten dele worden voldaan. Enkele zeer lezenswaardige artikelen op dit gebied treft u echter wel aan. IJ kunt ervan verzekerd
zijn, dat aan dit probleem ook in de toekomst regelmatig aandachr zal worden
besteed, omdat de groorsre moeilijkheden thans juist op dit gebied liggen. Indien
U suggesties heeft om ror een berere afzet van het hour te komen, zien wij Uw
mening graag regemoer.
Voor de overige arcikelen in dit nummer dient kortheidshalve te worden verwezen
naar de inhoudsopgave hiernaast.
Toen
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De ontwikkeling van de vraag naar

Kisteníabriek

pOpuliererOndhOut

De periode, waarin de vraag naar populiererondhout het aanbod - bij normaal
geachte prijzen - niet onaanzienlijk overtrof, blijkt momenteel afgesloten te zrjn;
de kentering in de ,,vraag-aanbod"-verhouding openbaart zich in een labiel prijspeil
met de dreiging van een tekortschietende vraag. Het is moeilijk vast te stèllen in
hoeverre deze nieuwe situatie van permanenre aard zal zijn, maar in elk geval is
het voor de rondhoutproducent in dit stadium van belang re weren op welke verbruikersgroepen hij voor zljn aan de markt te brengen hout in de toekomst nog
staat kan maken.
Álvorens de betekenis van de diverse verbruikersgroepen als marktpartij te schersen
is het wellicht verhelderend in te gaan op de oorzaken, die vrij recenr leidden rot
een afbrokkeling van de machtspositie van de rondhouwerkopers en die de ,,sellers'
market" steeds meer ombogen in de richting van een ,,buyers' market": dit laatste
houdt in, dat het rhans - in tegenstelling tot voorheen - in de eerste plaats de overwegingen en de prijsideeën van de koper zijn, die het zwaarste wegen bij de prijsvormlng.
Hoe heeft deze nieuwe situatie in zulk een kort tijdsbestek kunnen ontsraan?

Hiervoor zijn zowel oorzaken aan de aanbod- als aan de vnagzijd,e aan te wijzen.
Aan de aanbod.zijd.e zien wij langzamerhand de aanplantingen uit de oodogs- en de
eerste na-oorlogsjaren als bruikbaar werkhour aan de markt komen. Ofschoon geen
duidelijk inzicht bestaat in de leeftijdsopbouw van het thans aangeboden hout Àoet
worden aangenomen, dat her relatief aanzienlijke aanbod, stammende uir genoemde
periode, een neerwaartse druk op het prijspeil uitoefent; dir temeer omdat op hetzelfde moment enige verbruikersgroepen hun vraag naar populiererondhout beperken.

Aan de uraagzijd.e is namelijk

in

zijn totaliteit een achteruitgang van her verbruik

bij de traditionele rondhouwerwerkers re consrareren.
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De betekenis van de klontpenitzduttrie is aatzienlijk afgenomen, mede door het grotere gebruik van rubberlaarzen en
schoenen in de agrarische sector. Ofschoon de bedrijfstak voor
het vedoren gegane debiet enige compensatie vindt in de produktie van gezondheidssandalen vertoont de vraag naar PoPulierehout in deze industrie een dalende tendens. \íanneer men
zich realiseert, dat van het totale nationale verbruik van Populiererondhout deze groep tot voor kort 15-45 /o voor ziin
rekening nam, dan is het duidelijk dat een relatief aanzienlijke
achteruitgang van deze vraag de markwerhoudingen en dus ook
de prijs ernstig kan verstoren.
De ltrcifercindustrie ziet zijn afzetgebied aangetast door de opkomst van vervangingsartikelen in de vorm van aanstekers,
spaarbranders e.d. Zelfs wanneer men aanneemt, dat voor de
verloren gegane markt elders compenserende afzet wordt gevonden, moet worden gerekend op een verminderende vraag
naar populierehout en wel op gronden, die met een wijziging
in het produktieproces samenhangen. Van oudsher nameliik
worden zowel de stokjes als de lucifersdoosjes van populierehout gefabriceerd; momenteel evenwel begint de vervanging
van doosjesfineer door karton duidelijke vormen aan te nemen.
Zodra deze ontwikkeling definitief is, moet worden gerekend
met een afname van het populierehouwerbruik, die tot \5 /o
van het huidige verbruik kan gaan. Door deze onrwikkeling
zullen echter de kwaliteitseisen niet minder worden wegens de

vÍa g fiaar een

steeds hogere

kwaliteit van de lucifers.

In de fitzeerind.u.strie is de concurrentiepositie van het popu-

lierehout zeer sterk verzwakt sedert het gebruik van troPisch
hout voor fineerdoeleinden algemeen ingang vond. Gegeven de
huidige prijsverhoudingen steekt het populierehout qua rendement ongunstig af bij de in zwang gekomen tropische houtsoorten.

Hiernaast zijn de sterk opgekomen plaatmaterialen en boardsoorten een grote concuffent gebleken, met name voor het
populierecriplex.
De zagerijen hebben het populierehout steeds voor uiteenlopende doeleinden gevraagd. Zo werden de onderstammen verwerkt
tot blokhout, d,at alzet vond voor de vervaardiging van tekenborden, radio- en televisiekasten, meubels, prothesen, modellen
voor diverse bedrijfstakken e.d. De middenstukken en de toppen waren het rypische emballagehout, gebruikt bij de fabricage
van meermalige groenten- en fruitkisten, industrie- en levens-

middelenkisten e.d.
Nu is inmiddels in dit bestedingspatroon een ingrijpend'e wijziging gekomen: de aanwendingsgebieden voor het blokhout zijn
aanzienlijk ingekrompen en wel onder druk van de vele houtvervangende grondstoffen, die vooral in het laatste decennium
een enorme vlucht namen. Het gebruik in de emballagesector
is beïnvloed doordat het meermalige fusc allerwegen werd
prijsgegeven ten gunste van de eenmalige verpakking. Op zich
beschouwd ligt hier een grote kans voor de populier: zouden
bijvoorbeeld alle eenmalige sla- en fruitkratten en de tomatenbakken uit populierehout worden vervaardigd dan zou dit bij
de huidige stand van zaken een jaarlijkse behoefte van ca.
1t0.000 m3 aan rondhout met zich brengen, een kwanrum, dat
momenteel nauwelijks aan de markt komt. Evenwel zijn er een
aantal factoren, die een forse domper op deze oPtimistische
wensdroom zetten:

-

-

is voor vele emballagefabrikanten nog een
vrijwel onbekende en dus onbeminde grondstof; het is frappopulierehout

pant te ervaren welke vaak volkomen foutieve en negatieve
voorstelling men zich maakt omrrent kwaliteit en verwerkbaarheid van populierehout;
om populierehout op rendabele wijze tot eenmalige emballage te verwerken kan men niet meer volstaan met de
vroegere zaagtechnieken. Om het grote zaagverlies te om-

gaan is snijden of schillen het devies geworden en veel
producenten zien op tegen de hiermee gemoeide inves-

-

teringen;
deze aversie tegen nieuwe investeringen wordt meer verklaarbaar wanneer men weet, dat de markt voor houten
eenmalig (en ook meermalig) fust aan felle aanvallen van
de vervangingsartikelen blootstaat. Karton en kunststof veroveren voortdurend teffein op hout en het is deze struc-

rurele omwenteling, die vaak verlammend werkt op de investeringsbereidheid van de fabrikant van houten emballage;
de voorschriften, die gelden ten aanzien van aard en kwali- teit van houten exporwerpakking zljn hier en daar nog
discriminerend voor het gesneden of geschilde populierehout, waardoor bepaalde gebruiksmogelijkheden worden afgekapt;
snij- en scl-rilhout vinden hun toepassing slechts daar op een
- ,-endabele wijze, waar het hout vers - dus nat - kan worden
gebruikt. Zodra in de emballage droog hout wordt verlangd,
treedt als remmende kostenfactor het drogen van hout op.
De emballagesector in ruime zin omvat ock de vervaardiging
van pallets: het is hier, dat zich een steeds verder-eaande penetratie van de populier als grondstof aftekent. Zowel voor het
eenmalige als het meermalige pallet bestaat een groeiende vraag
naar populierehout en het ziet ernaar uit, dat deze onrwikkeling
zich in de komende jaren in versterkte mate zal voortzetten.

Niettemin moet men de verwachtingen niet te hoog opschroeven: een recent onderzoek, dcor de werkgroep ,,Expolitatie en
Gebruik" van de Nationale Populieren Commissie ingesteld bii
de l.routen-emballage industrie, toont aan, dat deze bedrijfstak
thans ongeveer 29.000 m3 populiererondhout verwerkt.

Bij

huidige samenstelling van de afzet wordt de potentiële

de

toe-

neming van dit kwantum (bij kleinere verbruikers en nog niet
verbruikers) getaxeerd op 19.000 m3, zodat het mogelijke totaalverbruik op 48.000 mB uitkomt. Zou d,e pallettisering in Nederland fors voortschrijden dan zal de behoefte uiteraard boven
deze hoeveelheid kunnen uitgaan.
Betrekkelijk nieuwe afnemers van populierehout ziin de spaan'
en t,ezelplaatitzd.utrie en de honrcementplatenindustrie; deze
houtsoort past in het verwerkingsschema van genoemde industrieën doch tot heden beperkt de vraag zich no.g tot houtafvallen van andere bedrijfstakken. Toch moeten de hier liggendc mogelijkheden niet te laag worden aangeslagen al was
het enkel om deze reden, dat elke houwerwerkende industrie
eraan gelegen is een permanente afzetmogelijkheid voor zijn
afvallen te krijgen.
Deels analoog ligt de situatie in de papierind.nfirie; zowel in
het semi-chemical als in het slijpproces wordt een toenemend
gebruik van populierehout verwacht. Daar met name voor het
slijpproces een minimum hoeveelheid van 70.000 m3 stamhout
ncodzakelijk wordt geacht om een rendabele Íabricage te kunnen srarten 1) is het duidelijk, dat een dergelijke industrie niet
op houtafvallen alleen kan drijven. NTanneer de noodzaak van
een binncnlandse grondstofvoorziening voor de Nededandse
papierindustrie kan worden aangetoond - dit mede gelet op de
al dan niet verwachte handelspolitieke integratie van E.E.G.- en
E.V.A.-landen - zaI de consequentie hiervan zijn, dat de producent zich op deze bijzonder grote behoefte aan dun stamhout
mcet gaan inspelen, hetgeen bijvoorbeeld de plantafstand van
de bomen rct 4 x4 m kan reduceren.
Tot welke conclusies is de populierenteler na lezing van het
voorstaande nu gerechtigd?
1. De vÍa.ag naat onderstammen (fineerhout) daalt aanmerke-

lijk, omdat zowel voor de fineerindustrie als ook voor
t) Zie artikel van Ir. H. A. van det Meiden: Papierindusttie
sidieert populierenaanplant (Populier, ig. 4, nr. l, Íebr.'67).

de

sub-
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zagerijen het huidige prijspeil ervan ror onrendabele bedrijfsvoering leidt, gezien de afzetmoeilijkheden bij de uit
onderstammen gefabriceerde produkten. De lucifersindustrie
zal hier nauwelijks of slechts in geringe mare als compenseÍende factor kunnen optreden omdar her houwerbruik in
deze industrie waarschijnlijk niet zal toenemen.

\íaar in het verleden de gemiddelde prijs van populiere-

2.

3.

rondhout in eerste aanleg werd bepaald door de prijs die de
afnemers wilden betalen voor de goede onderstam, moer de
conclusie zrjn, dat een daling van de rondhoutprijs niet is
tegen te houden.
De behoefte aan middenstukken en tophout (bedoeld in de
zin van wetkhout met een minimaal toelaatbare topdiameter
van 22-25 cm) zal een pluriform karakter krijgen. Uit de
wereld der klompenmakers is deze vraag reeds aarzelend
geworden, wat een prijsdrukkend effect heeft. Zolang her.
eenmalige houten fust zich weet te handhaven zullen de
zageijen daarentegen een marktverstevigende invloed uitoefenen, zeker dan wanneer de palletsector de verwachtingen die hij wekt, waar maakt. \Tanneer echter het eenmalige houten fust geheel of gedeeltelijk wegvalt ontstaat
een negatief marktelement.
Al met al is moeilijk voorspelbaar wat de resultante van
deze in verscheidene richtingen werkende krachten op het
prijspeil zaI zijn; vaststaat evenwel, dat ook bij toenemende
vraag naar middensrukken en tophout het gemiddelde prijspeil van het populierehout z:al dalen, gezien de factoren,
sub 1. genoemd.
Men zou kunnen opmerken, dat in het voorgaande het probleem wel erg eenzijdig is benaderd vanuit het standpunt
van de houtkoper,/verbruiker en dat aan het kostenelement
bij de producent geen aandacht is besteed. Naruurlijk wordt
niet ontkend, dat aan het begin van het gehele probleem de
beslissing van de teler staat of hij al dan niet zal planten
en dat de basis voor deze beslissing is of de opbrengsten de
kosten in aanvaardbare mate zullen overtreffen. Niettemin
moet de teler begrip ervoor opbrengen, dat de houtkoper,/
verbruiker zijn prijsidee Iaat afhangen van de prijs die hij
uiteindelijk voor zijn produkt weet te realiseren, m.a.w.
daalt de vftag naar het vervaardigde produkt of wordt het

uit de markt sreggeconcurreerd door vervangingsartikelen
dan kan hij zijn gtondstof niet meer met dezelÍde prijs als
K, Adema

/

4.

voorheen honoreren.
Toch behoeven deze overwegingen de teler niet kopschuw
te maken: stel, dat onder druk van meerdere negatieve elementen de prijs van het populiererondhout met 15-20 %
daalt, dan rijst de vraag of de opbrengst per ha mer populieren beplante grond niet hoger blijft liggen dan bij elk
willekeurig (agrarisch) alternatief. Hierbij speelt dan nog
een kostenbesparende rol de omstandigheid, dat de fraai
verzorgde en tot 10 meter hoogte zuiver gehouden onderstam niet meer zo intensief wordt begeerd en dat de teler
kan volstaan mer opsno:ien tot 4-5 merer.
Yoorzover de traditionele afnemers de reler werkelijk in de
steek dreigen te laten of slechts rot een voor hem onrendabele marktprijs bereid zijn is aan hem de beslissing of hij
zich wenst vast te leggen op de produktie van hout voor de
papierindustrie.

Tenslotte moge gewezen worden op enige onvolkomenheden,
die op de markt voor populierehour ror een minder intensieve

activiteit voeren dan mogelijk zoa zijn'.
het schort aan behoodijke voodichting ten aanzien
de
- mogelijkheden, die het gebruik van populierehoutvan
biedt,
met name in de emballage-industrie; hier ligt vooral in de
palletsector een aanzienlijke potentiële verbruiksmogelijkheid;

-

de markt voor populierehout is zeer ondoorzichtig; noch de
producenten noch de verbruikers hebben enig idee van de
hoeveelheden, die op een bepaald momenr of in een bepaalde periode aan de markt komen en vaak ontbreekt het
ook aan inzicht in het prijsniveau, waartegen elders transacties worden afgedaan. Ofschoon juist hier een taak voor

de handel moest liggen dient te worden vastgesteld,
deze tekort schiet

bij het overzichtelijk

maken van

dat
de

markwerhoudingen;

-

wil men de vraag ftaar populierehout srimuleren dan moet
nog diepgaand speurwerk worden verricht naar de verwerkingsmogelijkheden van houtafvallen. In de meeste bedrijfstakken wordt 30 tot 50 %o van het rondhout tot afval en

het kan de bereidheid om populierehout te

verwerken

slechts ten goede komen, wanneer de verbruiker weet welke
kant hij uit moet met zijn boomschors, zaagsel, schaaldelen,

aflopers e.d.

ls het populiereschilbedrijÍ op dood spoor?

HouÍvesler Vereenigde Hollandsche Lucilerslabrieken

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet men een duidelijk onderscheid maken russen populierefineer van grotere afmetingen dat bijvoorbeeld gebruikt wordt voor de meubel- en
triplexfabricage en populierefineer van kleinere afmeting zoals
in de emballage-industrie wordt verwerkt.
In de eerste sector is de situatie bepaald niet rooskleurig. De
laatste jaren is een duidelijke afname te constateren. In de
emballage-industrie is echter de lraagrtaaÍ geschild of gesneden
populierefineer toegenomen.
In het algemeen heeft een verschuiving naar deze tweede sector
plaats gevonden. Hierbij hebben diverse faktoren een rol gespeeld.

7a

moet men bij het schilbedrijf voor de meubel- en triplex[abricage met populiereschilhout concurrerend kunnen werken
t.o.v. tropisch hout. Ook werd het fineer voor een groot deel
verdrongen door vervangende produkten zoals hardboard, zachtboard, spaanplaten en andere platen op kunststofbasis.
Daarom moet men een bijna ideale schilhoutstam kunnen afrollen, waarover men in Nederland slechts in zeer bePerkte

mate kan beschikken.
Een goede fineerstam, wil deze voldoende nuftig rendement
opleveren, moet toch wel aan de volgende eisen voldoen:

1. Recht en praktisch rond, volhoutig en geen wortelaanloop.
2. Topdoorsnede minimaal 50 cm.
3. Geen losse ringen, geen draaigroei en niet excentrisch.
4. Een vaste strukruur en geen donker gekleurd kernhout.
5. Geen uitwendige of inwendige noesten of andere gebteken.
Deze eisen zijn in de eerste plaats noodzakelijk, omdat in de
meubel- en triplexfabricage veelal een netto fineetlengte boven
de twee meter wordt gevraagd. Ook de zuiverheid van de stam
speelt een grote rol.
De eisen van de afnemers zijn de laatste jaren gestegen. Voor
eerste klas populiereÍineeÍ vtaagt men een kwaliteit van voldoende sterkte, rechtdradig zonder fouten en van een lichte
kleur. Enkele tropische houtsoorten kunnen in bepaalde gevallen de populier vervangen en het prijsverschil is momenteel
zeer gering. Ook de invoer van triplex uit het buitenland tegen

4T

concurrerende prijzen is niet bevorderlijk voor het gebruik van
populierefineer.
Voordelen van het vervaogend tropisch hout zijn onder andere
ook de mraardere afmetingen, waardoor meer produktie verkregen wordt en vaak minder afval ontstaat, en niet te vergeten
een kortere investering, aangezienmen op afroep kan kopen.

STil men

in het schilbedrijf

nog met enig succes populiere-

stamhout afrollen voor de meubel- of triplexfabricage dan moet
men wel staÍnmen kunnen aankopen, die de ideale schilhoutstam dicht benaderen.
Goede populierefineerstammen van voldoende omvang zijn hier
vrijwel niet meer voorradig en men is genoodzaakt met stammen van een geringere diameter en vaak mindere kwaliteit te
werken, wat de produktie niet ten goede komt.

Het gevolg hiervan is ook, dat het schilbedrijf met teveel 2e
en 3e soort fineer blijft zitten dat bijna niet oÍ alleen tegen
lage prijzen is af te zetten. Een belangrijke oorzaak van het
teruglopen van het aanbod van goede kwaliteit populierefineerhout is de afnemende zorg voor het onderhoud van de beplanting. Dit kan een gevolg zijn van de welstandsverhoging, de
daardoor gestegen arbeidslonen, de toegenomen industrialisatie
en het daarmee gepaard gaande gebrek aan arbeidskrachten in
de agrarische sector. Ook speelt de sterke kap in en direct na
de rweede wereldoodog een belangrijke rol
Het merendeel van ons populierenarcaal bestaat daardoor uit
bomen die na 1945 zijn geplant en welke nog geen voldoende
dikte hebben om op grote schilmachines te worden verwerkt
en produktief fineer te leveren.
De laatste jaren heeft men kunneo constateren, dat de produ-

cent zijn populieren al op vrij jonge leeftijd gaat verkopen en
niet wacht tot de bomen een voldoende omtrek op borsthoogte
hebben beteikt van 1,50-2,00 m zoals dit vroeger gebruikelijk
was. Dit is echter ook een indirekt gevolg van de grote vraag
naar populierenhout in de laatste 20 jaar.
Ook kan het vroege vellen een gevolg zijn van vrij hoge en
opvolgende investeringen in bedrijven en machines. Het is echter denkbaar, dat in de toekomst bij een groter aanbod en een

H. W.

Kolster

/

constant blijvende of afnemende vraag de diameterklasse weer
gaat stijgen, waarbij dan misschien ook weer meer aandacht
aan de verzorging wordt besteed. Onder die omstandigheden is
het niet onmogelijk, dat de consument zijn eisen aan de kwali-

teit

gaat verhogen en

in de eerste plaats die bomen zal afnemen

die een goede produktie verzekeren. Zoals echter aan het begin
van dit artikel reeds werd opgemerkt, heeft een verschuiving
plaats gwonden van de fineerindustrie naar de emballageindustrie waar men momenteel in veel gevallen nog met succes
dunnere stammen kan verwerken. Dit komt mede doordat men

in deze industrie geringere lengten en breedten kan gebruiken.
Ook zijn er in deze sector meer mogelijkheden doordat men
veelal het gesneden of geschilde fineer in eigen bedrijf verwerkt.

Het is in het emballagebedrijf vaak ook mogelijk om de gehele
boom te gebruiken. De zuivere stukken tussen de kronen worden uitgezaagd en voor kleinere maten geschild. Uit het hout
mer noesten kan men dan nog z.g. pooties en paletblokken
zagen. Bij het hier genoemde hout is echter een wezenlijk verschil in prijs ten opzichte van zw^te zuivere fineerstammen;
het prijsverschil bedraagt ca. f 40,- tot f 60,- per m3.
De mechanisatie in de emballage-industrie en het zoeken van
vervangingsmaterialen voor of in combinatie met hout zet zich
echter sterk door, zodat het totale beeld in deze sector ook kan
veranderen.

Resumerend kan dan ook gezegd worden dat de fineerindustrie

war betreft populiereschilhout praktisch op dooC spoor staat
aangezíen het niet of nauwelijks kan concureren met Íopisch
hout. Het prijsverschil is te gering en het vervangend tropisch
hout kan door de meestal grotere zwate afmetingen meer rendement geven. Een opleving van het verbruik van populiereschilhout in de fineerindustrie is in de eerstkomende iaren
onder de gegeven omstandigheden dan ook zeker niet te verwachten. \Vat betreft het gebruik van populierefineer in de
emballage-industrie kan men nog

wel hoopvol zijn, zolang

sterke mechanisatie of vervangingsmaterialen geen verandering
brengen.

Het aangeyen yan plantgaten bij de aanleg yan populierenbeplantingen

SlicÀling lndu strie-Hout

In verband met de konstante stijging van de arbeidslonen in

de

bosbouw is het gewenst alle uitgaven, die noodzakelijk ziin bii
de aanleg en het onderhoud van populierenbeplantingen, zowel
in opstanden als in wegbeplantingen, aan een kritisch onderzoek te onderwerpen.
Vooral de uitgaven die gedurende de gehele omloop hun invloed uitoefenen op de rentabiliteit van de beplanting, v€rdienen de meeste aandacht om tot een zo gunstig mogelijk
netto-eindresultaat te komen.
Een van de eerste werkzaamheden bij de aanleg van een be-

planting is het uitzetten van de plantgaten, een kostenfaktor
waarmee veelal geen rekening wordt gehouden. Dit arbeidsintensieve en daardoor met hoge kosten gepaard gaande werk
wordt in het algemeen uitgevoerd door met een schop kielspitten te steken. Het aantal kielspitten, dat per man en per uur
gemaakt wordt is afhankelijk van het bodemrype, bijv. lichte of
zware grond, de begaanbaarheid van het terrein en het al of
niet aanwezig zijn van een vegetatie (bouwland, grasland of
verwilderde gronden). Behalve het feit, dat dit werk vrij kostbaar is, is het voor de berokken arbeiders vermoeiend, vooral
op zware en moeilijke terreinen.
Een andere, in de praktijk plaatselijk gebezigde methode is het
gebruiken van wilgentenen om de plantgaten aan te geven. Dit
vergemakkelijkt het werk reeds in aanzienlijke mate, maar is
nog niet ideaal. Het gebruik van tenen, die een vrij grote buig-

Gespleten bamboestokies, zie tek$.

Foto

: H. V. Kolster
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zaamheid bezitten, geeft vaak moeilijkheden, cíoordat de tenen
slecht in de grond te steken zijn. Meestal moet met een schop
eerst een gleuf gestoken worden voordat de tenen de grond in
kunnen.
In het afgelopen plantseizoen hebben we een nieuwe methode
gebruikt om plantgaten aan te geven.
In plaats van wilgentenen of andere stokjes hebben we gebruik
gemaakt van tonkinstokken en gespleten, aangepunte bamboestokjes.

De gespleten en aangepunte bamboestokjes zijn 40 cm lang,
en de kosten hiervan bedragen ï 7,50 à Í 10,- per 1000.
De tonkinstokjes, die 60-90 cm lang zijn en een diameter van
7 à 9 mm hebben, variëren in prijs van f 30,- à .f 50,- per
1000. Een nadeel van deze laatstgenoemde stokjes is dat ze met
een cirkelzaag of een andere zaag doormidden gezaagd moeten

worden om ze gemakkelijker te kunnen steken en om daar,
waar de plantgaten machinaal gegraven worden, geen moeilijkheden bij het boren van de gaten te krijgen. De kosten van het
doorzagen zijn echter gering. De lengte van de stokjes van 40

à 45 cm is op bouw- en grasland en op met gras verwilderde
terreinen meer dan voldoende om de te graven plantgaten te
markeren.

Het gebruik van tonkinstokjes, die voor het machinaal boren
niet verwijderd worden, geeft bij het boren van de plantgaten
geen no3menswaardig oponthoud. Het komt echter voor dar
een aantal stokjes zich y^stzet aan het onderste gedeelte van de
boor; het weghalen van deze stokjes is echter een geringe
moeite.
Het gebruik van gespleten bamboestokjes, in combinatie met
het machinaal boren, is nog niet toegepast. N7aarschijnlijk doordat deze stokjes sneller afbreken, zal bij het machinaal boren
geen moeilijkheden ondervonden worden.
Op kaalkapterreinen zal in verband met de aanwezigheid van
takken en indien de gevelde beplanting ook een onderbegroei-

ing van els of ander vulhout had, een langer formaat stokjes
gebruikt moeten worden. Tonkinstokjes van 60 à 90 cm lengte

Dr. M. Prevosto

/
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zullen in dit geval wel voldoende zijn om de planrgaren rerug
te vinden.
Uitgaande van globale gegevens, die nier op tijdstudies berusten, kan gesteld worden, dat her uitzetten van planrgaren op
voordien niet beboste terreinen op lichtere resp. zwaardere
gronden 3 resp. 4 maal zo snel gaat aIs bij de methode met
kielspitten.
Het gebruik van een stalen kabel van 100 m lengte, die op
een haspel opgewonden kan worden, vergemakkelijkt de werkzaamheden bij her uitzetten. Hierdoor gaat minder looptijd verloren omdat kortere m€etliinen veelvuldiger verplaatst moeten
wofden.

Eén van de voordelen van het gebruik van stokjes is, dat het
maken van fouten bij het uitzetten ror een minimum beperkt
biijft, doordat men door hun aanwezigheid een goed overzicht
heeft, wat bij het gebruik van kielspitten niet altijd het geval
is. Eventueel kunnen de bovenste uiteinden van de stokjes in
verf gedompeld worden om de zichrbaarheid, vooral op srerk
verwiiderde terreinen, te vergroten.
Een tweede voordeel is dat bij het boren van planrgaren mer
een achter de uactor gekoppelde grondboor de chauffeur de te
boren plantgaten gemakkelijk terugvindt; wat bij kielspitten,
en dit geldt vooral op rerreinen mer een verwilderde vegerarie,
veel moeilijker is, waardoor kostbare tijd verloren gaat.
Een geheel andere kwestie, die echter meer bij her inplanten
een rol speelt, is dat veel boseigenaren er de voorkeur aan
geven dat de bomen, en dan liefst in alle rij-richtingen van de
beplantingen, als ,,soldaten in het gelid" staan. Afgezien van

het feit dat geringe afwijkingen in het plantverband hoegenaamd geen invloed hebben op de groeipresraties van de be-

treffende beplanting, verhoogr deze ,,voorliefde" de kosten van

het inplanten in aanzienlijke mate. Dir geldt des te meer daar

waar beplantingen in een nauw planwerband aangelegd worden
en grotere aantallen bomen per ha geplanr worden. Kleine afwijkingen in het plantverband zijn meestal alleen de eerste 2 à
3 jaar zichtbaar.

in Noord-ltalië bii verschillende plantaÍstanden en omlopen ')

PopulierenproeÍsÍa{ion {e Casale Monlerrato, ltalië

Met het oog op de toenemende betekenis van de populierenteelt in ltalië, vooral in de afgelopen 10 jaar, achtte men het
raadzaam een uitgebreid onderzoek in te stellen naar de produk-

tiviteit van populierenbeplantingen in verband met hun groeipiaats, met de omloop en met de plantafstand. Hierbij is het
doel de massa-omloop 2) en de financiële omioop e) onder de
verschillende omstandigheden te kunnen bepalen.
Het onderzoek is geconcentreerd in Piedmont en Lombardijë in
Noord-Italië, waar ongeveer 40 miljoen bomen in opstandsverband worden geteeld (d.i. -+ 3/4 van het totaal in Italië),
en was in het bijzonder gericht op'I 2L4', daar dit ras ongeveer
de helft uitmaakt van alle populieren, in deze twee gebieden
geteeld.

De Lombardijë-Piedmont Vlakte kan worden verdeeld in drie
zon!'s, gekenmerkt door verschillende bodemtypen: de lichte
kleihoudende jonge alluviale gronden (laagterras) en oude alluviale gronden (middenterras), en de gemengde bodemtypen die

1)

2)

Bewerkt door Ir. H. A. van der Meiden.

massa-onloop.' de omloop waarbij de hoogste gemiddelde jaarlijkse
houtaanwas wordt bereikt.
3) linanciële omJoop: de omloop waarbij het hoogste rendement van
het geinvesteerde kapitaal wordt verkregen.

gevormd zijn door moraine en fluviglaciale ontkalkte afzetttngen op mergelachtige klei, kleiachtige mergel, kalksteen, etc.
(hoogterras). De laatstgenoemde gronden zijn veel zwaarder en
ongunstiger voof een goede wortelontwikkeling.

De populierenteelt vindt voornamelijk plaats op het laag-

en

middenterras. Hoewel hier, in tegenstelling ror her hoogterras,
gewoonlijk niet genoeg regen valt voor de populierenteelt, zijn
er toch meer geschikte bodemtypen en bovendien grotere landbouwbedrijven, waar het mogelijk is het gebr,ek aan regenwarer
te compenseren door irrigatie.

Uit

de grote groep beplantingen van '1 214', werden voor her
onderzo:k 1223 modelbeplantingen uitgekozen. Zij variëren in
leeftijd van 3 tot 75 jaar, gerekend vanaf het jaar van aanleg.
Hun totale oppervlakte is meer dan 5.000 ha, met ongeveer
2 miljo:n planten, d.i. ongeveer l0 /6 van de in de LombardijëPiedmont Vlakte aangeplante 'I 2I4'.
Eerst is in 100 van deze beplantingen vastgesteld dat het gemiddelde van de metingen, vericht btj 10 % van de bomen
in iedere beplanting, vrijwel precies het gemiddelde van de
metingen aan alle bomen van de beplanting weergeeft. Vervolgens werd in iedere beplanting bij 10 7o van de bomen de
onztrek op borsthoogle en de hoogte gemeren. Uit deze cijfers
werden de gemiddelde aanwas en de hoeveelheid werkhout per
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boom en per ha voor iedere beplanting berekend.

Vervolgens werden de geselecteerde beplantingen gerangschikt
op grond van hun plantat'stanl' in:
Dicht (van 9 tot 22 m2 per boom, d.w.z. LIll-455 bomen/ha),
matig d.icbt (23 tot 36 m2, d.sr.z. 435-278 stuks/ha) en uijd'

(37 tot 50 m2, d.w.z. 270-200 stu.ks/ha).
De beplantingen van iedere groep werden vervolgens onderverdeeld in produktieklassen, gebaseerd op hun werkhoutmassa,
l0 jaar na aanleg van de beplanting. Er ziin in het algemeen

4 produktie-klassen

onderscheiden, maar

bij

beplantingen met

matig dichte plantafstand is nog een extra klasse toegevoegd.

Zie tabel L.
Tabel

1.

Produktie-kiassen

van populietenopstanden in Piedmont

en

Iombardiië.
Plantafstand

in

m3 per boom

l0 jaar na aanplant
Extra Klasse Klasse Klasse Klasse
IV
II
III
Klasse I
>0,88t

dicht >1,368

1,118-

1,368

\riid

1,250-

0,64t- 0,37r- <037t
0,885 0,628
0,831- 0,562- <0,562
1,101 0,82t
0,987 - 0,70r- <0,701

r,2)7

1,t20

Aantal

volgende bepaald:

gemeten

bomen

-

volume werkhout/jaar/ha tussen het 3e en 15e jaar ta
aanleg;

de periodisch gemiddelde jaarlijkse lopende houtaanwas;

44.466

2r1.735

27.t03

0,97 4

- de bruto-opbrengst en de kosten aan het eind van de om- l*P;
het gemiddelde jaarlijkse netto-inkomen.
-

Op deze manier was het mogelijk de massa-omloop en de financiële omloop te bepalen voor de beplantingen in elke produktieklasse en elke plantafstandsgroep.
Voor de Vlakte van Lombardijë-Piedmont kwam het eroP neer

Totaal

Aantal gemeten

bomen

na de aanleg van de beplandng.
Voor klasse III en IV geldt dat de bomen niet worden gesnoeid,
noch wordt hun teelt gecombineerd met die van landbouwgewassen. Bevloeiing en behandelingen tegen parasieten worden
niet uitgevoerd.
De exrra-klasre tenslotte vindt men in een beperkt aantal beplantingen met matig dichte plantafstand, gelegen op bijzonder
geschikte gronden met zeer intensieve teeltmethoden. Er wordr
veelvuldig irrigatie en bemesting toegePast gedurende de eerste
7 iaren na de aanleg van de beplanting.

Van iedere produktie-klasse en plantafstandsgroep werd het
Gemiddelde massa

Dicht

Matig

Beplantingen van klasse 1Z komen voor oP het hoogterras,
waaÍ zware regenval voorkomt, maar de grond qua strukruur
niet geschikt is. Het l-2 jaar oude plantsoen van middelmatige
lengte wordt geplant nadat 50-60 cm diep is geploegd. De
grond wordt 1 keer per jaat geëgd gedurende de eerste 4 jaar

7.720

94.423

rr8.70'
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341

1r.115 28i.304

gtoter dan
kleiner dan

Men moet geen geringe indruk hebben van de omvang en gefundeerdheid van het onderzoek, zoals blijkt uit de aantallen
gemeten bomen, totaal 283.304t.

Er

bestaat een bepaald verband tussen de produktie-klassen
enerzijds en de plaats waaÍ zÊ worden gevonden anderzijds. Beplantingen van klasse I t/m III en van de extra klasse komen
vooral voor op het midden- en laagterras. Op het hoogterras
worden klasse III en IV gevonden.
Beplantingen van kksse 1 komen voor op lage, vruchtbare en
geiirigeerde grond. Het 2-jarige bewortelde plantsoen werd ge-

plant nadat de grond 50-60 cm diep is geploegd. De grond
wordt 2 maal per jaar geëgd. De bomen worden tenminste 3
keer gedurende de omloop gesnoeid (in het 2e, 4e en 7e jaar
na de aanleg).
Ze worden behandeld tegen ziekten en insekten, jaadijks bevloeid en voorts bemest (gewoonlijk in het 1e en 3e jaar). De
teelt wordt gecombineerd met de teelt van landbouwgewassen
gedurende de eerste 2-3 jaar na aanleg van de beplanting.
Beplantingen van khsse Il zijn vrijwel onder dezelfde omstandigheden als die van klasse I aangelegd, gewoonlijk zonder
irrigatie, daar de waterspiegel altijd voldoende hoog is om een
goede groei toe te staan. De teeltmethoden zijn dezelfde als die
toegepast worden bij klasse I.
Klaste III wordt meestal op het midden- en laagterras gevonden, en wel daar waar de grond niet al te gunstig is en waar
de watervoorziening niet voldoende is. Onder de beste omstandigheden aldaar vindt men deze klasse ook op het ltoogterrat.
}Jer. 2-jailge bewortelde plantsoen van middelmatige lengte
wordt geplanc nadat de grond 50-60 diep geploegd is. De
grond wordt slechts 1 maal per jaar geëgd.

24 m.
108 cm, h
hlasse I, plantterband S x 5 m; d
Foto: Instituto di Sperimentaziooe per la Pioppicoltura, Casale Monferrato

9-iarige'l 214',
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(zie tabel 2) dat de nassa-omloop voor alle produktie-klassen
9 jaar is voor dichte beplantingen, lI-73 jaar voor matig dichte
beplantingen en 15 jaar of meer voor de wijde beplantingen.
De financiële omloop (bepaald op basis van de gemiddelde
produktiekosten en opbrengsten gedurende het 2-jarig tijdperk

1962-1963) is 9-10 jaar voor dichte beplantingen, 11 jaar voor
die met een matige dichtheid en 13 jaat voor wijde beplantingen. De hoogste gemiddelde jaadijkse nemo-opbrengst wordt
gegeven door de beplantingen mer een gemiddelde oppervlakte
van 23-36 m2 per bcnm (435-378 planten per ha), en, binnen
deze groep, door de beplantingen mer een oppervlakte van
28-32 m2 per plant (357-3L2 planten per ha).
De relatieve opbrengsr in m3/ha en de jaadijkse netto-inkomsten voor iedere produktieklasse worden in tabel 2 weergegeven.

Uit het bovengaande zouden we de volgende

conclusies kunnen

Tabel 2. Financiêle en massa-omioop (jaren), houtopbrengst (ms per
ha), zowel bij de financiële als bij de massa-omloop en het gemiddelde
jaarlijkse netto-inkomen (guidens) per ha bij de financiële-omloop in
beplantingen met verschillende plantafstanden.
Produktieklasse

2.

mate de plantafstand groter wordt;

c)

deze neiging komt

bij

Verder komt bij de financiële omloop naar voren dat het gemiddelde jaadijkse netto-inkomen de trend verroonr roe re
nemen, als men van de slechtere naar de betere klasse overgaat,
dit ondanks het feit dat op de betere gronden in vorm van bemesting en grondbewerking meer is geïnvesteerd. Met andere
woorden, de populier blijkt op de meest geschikte gronden
goede opbrengsten te geven zelfs bij hoge kapitaalsinvesterin-

gen

Massa-omloop

Klasse

in de vorm van

grondbewerking, bemesting, etc., terwijl
daarentegen zulke hoge investeringen minder verantwoord worden op minder geschikte gronden waar de opbrengstmogelijkheden kleiner zijn.
Men mag dus de conclusie rekken dat het in Italië op goede
grond winstgevend is meer geld te besteden aan behandeling
van de bomen en verbetering van de groeiplaats, maar dat een
dergelijke intensivering van teeltmethoden op marige, voor
populier marginale gronden niet raadzaam is.

5-jarige'l 214', hldsre lI, plantterband.6x 3 nt; d- 62 cnt, b - 14 n.
Foto: Instituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura, Casale Mooferrato

\7iid

omloop
bij fin. omloop
Jaarliiks netto-inkomen
2. Massa-omloop

9

Opbrengst

408
408

Klasse

m3

858-852
11 jaar
632 ml

bij

1t-12

13-14

488-13i
57 6-564

9

11

massa,omloop 408

t48

meer dan 11
meet dan J72

lI

Opbrengst

Jaarliiks

bii fin. omloop

nefto-inkomen

Opbrengst

bij

9

357

t1-12
389-427

13-14

411-452

,40-534

468-456

9

t2

massa-omloop 357

427

meer dan 11
meet dan 486

2. Massa-omloop

288

lll

1. Financiële omloop
Opbrengst

bij fin. omloop

9
273

Jaarlijks netto-inkomen I98
2. Massa-omloop
9
Opbrengst
Klasse

jaar

460-507
714-7 08

1. Financiële omloop

Klasse

131-585

I

1. Financiële

de financiële omloop minder tot uir-

drukking dan bij de massa-omloop.

Í

Opbrengst bij massa-omloop

financiële omloop bijna

terwijl in matig dichte en
wijde beplantingen de financiële omloop altijd korter is;
b) beide omlopen hebben de neiging langer te worden naar-

dicht

l1-L2

Financiële omloop
Opbrengst bij fin. omloop
Jaarlijks netto-inkomen

Opbrengst

samen met de massa-omloop,

Matig

Klasse extra

l.

trekken:

a) in dichte beplantingen valr de

Dicht

bij

massa-omloop 273

11

13

289

142

366

166

12

15

3r6

403

IV

1. Financiêle omloop
Opbrengst

9-10

bil fin. omloop 194-2lj

Jaarlijksnetto-inkomen 72-78

2. Massa-omloop

9

Opbrengst bii massa-omloop I94

13-r4

10-11
17

4-191

150

237-256

204-r98

11

r4

19r

256

COMMENTAÁR

In

Piedmont-Lombardijë doer zich

de in Europa

zeldzame

ideale toestand voor het bosbouwkundig onderzoek voor, waarbij gelijk-behandelende één-klonige beplantingen van een hoursoort worden aangeffoffen over grore, bodemkundig en klimatologische uniforme oppervlakken. De betekenis van onder deze
omstandigheden verkregen proefresulraren wordt niet vertroebeld door alledei srorende, al of nier meerbare nevenfaktoren.
Ongetwijfeld kan men daarom aan de door Prevosto geanalyseerde invloed van her planwerband op de massa- en waardeproduktie van populieren op verschillende vruchrbare grondeo
een belangrijke algemene betekenis toekennen. Deze betekenis
dient men echrer relarieÍ te zten. Zo zaI men bv. in Nededand,
waar geheel andere produktie-omstandigheden heersen (klimaat,
rassen) niet zonder meer de absolute uitkomsten kunnen overnemen. \Wel echter kan de onderhavige studie de basis vormen
voor een eventueel in ons land op te zetten onderzoek naar de
meest voordelige plantafstand bij gegeven bedrijfsdoel.

Ir. P. G. de Vries

RECTIFICATIE

In het artikel van Ir. H. A. van der Meiden in Populier, november 1966, blz. 58, werd vermeld dat Populus'Geneva'mannelijk
is. In feite echrer is dit ras vrouwelijk.
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lr. J. T. M, Broekhuizen

/

Hoe herkennen wii onze handelspopulieren ? lV ')

Aldeling HoulleelÍ, l.B.O., Landbouwhogeschool

mm, aantal ca. 28 per 3 cm scheutomtrek; knoppen breed,

vrij stomp met vrijstaande top, 7-8 mm, paars.

Fig. 1. 'Gelricl. Grote nerfboek en zad'elaormig bldl.. Zie ook

teÈtt'

Als laatste van de handelsrassen behorend tot de ÁigeirosPopulieren - Populus x euramerica - zullen nu worden beschreven:
'Gelrica','Serotina de Champagne' en'Serotina'.

Voor de onderscheiding van deze rassen zijn enkele kenmerken
van belang, die bij de overige rassen minder opvallend ziin.
In de eerste plaats de nerfhoek. Beter dan door een omschrijving wordt door fig. 1 geïllustreerd dat voor de bepaling van
de grootte van deze hoek alleen dàt deel van de eerste grote
zijnetf in de beschouwing dient te worden betrokken, dat direct

aan de hoofdnerf aansluit. Het deel van deze zijnefi, dat zich
verder van de hoofdnerf bevindt is nameliik steeds meer of
minder gebogen. Een nauwkeurige bepaling van de nerfhoek
is overigens overbodig, omdat alleen de orde van grootte van
belang is.
In de tweede plaats zaI de nadruk worden gelegd op de kleur
van de bladsteel en van de onverhoute scheut. Deze is namelijk
vooral bij 'Serotina' onder vrijwel alle omstandigheden opvallend donker. In iets mindere mate geldt dit ook voor de scheut
van 'Gelrica'. Dit in tegenstelling tot de kleur van bladsteel en
scheut van de eerder behandelde rassen, waarbij de kleur sterker
onderhevig is aan de invloed van uitwendige omstandigheden.
Volledigheidshalve wordt voor de verklaring van de gebruikte
termen en voor aanwijzingen voor een eenvoudige bepaling van
de bladverhoudingen ook thans weer verwezen fiaat het nummer van november I)66, pag.59 en volgende.
Beschrijaing,
ca. Gelrica, 6

(fi1. l en2).
Ontluiking: half april tot begin mei; later dan 'Ixins' en 'Marilandica'.

Blad': grootste breedte groter dan lengte hoofdnerf (b/hn

:

1,08); voet bij grote bladeren steeds hartvormig, bij kleinere
bladeren soms recht; top toegespitst; bladoppervlak zadelvormig (omlaag) gebogen (fig. 1); nerfhoek 80-900, soms
zelfs iets meer (fig. 1); steel ongeveer even lang als llz x
hoofdnerf (s,/hn : 0,48-0,52); jonge blaadies bruinrood.
Scheut: vrijwel steeds met veel bruinrood; lenticellen kort lijnvormig tot lijnvormig, soms ovaal, L-4 mm, meestal Irlz-2rlz

1)

Foto's: R. Áalbers.

Fig' 2. 'Gelrica'

ZijtakÈen: weinig of geen; op enigszins kromme stam.
Karakteistieke henmerken' grote nerfhoek, blad breder dan
lang, zadelvormig, voet meest harwormig, scheut met veel
bruinrood.

Verschillen met and'ere rdÍsen: te onderscheiden van 'Dorskamp', 'Flevo' en 'I 214' door de kortere steel van 'Gelrica';
van 'Regenerata Duitsland' bovendien te onderscheiden doordat het blad van 'Gelrica' relatief breder is. Dit laatste geldt
ook voor de onderscheiding van 'Robusta', 'Zeeland', 'Heidemij' en 'Marilandica'. Van 'kins' te onderscheiden doordat
de scheut van 'Gelrica' veel donkerder is, evenals de jonge
blaadjes van 'Gelrica' donkerder zijn. Bovendien van alle
andere rassen te onderscheiden door de opvallend grote nerfhoek.
ca. Serctina. d.e Cham.pagns,

$ (Íig.3).

Ontluiking: tweede helft april, ongeveer tegelijk met 'Ións'.
Blad.: hoofdnerf ongeveer even lang als grootste breedte (b/hn
- 1,0); bovenaan relatief smal (d/e - 0,44); voet recht of
iets hartvormig; top vrij lang toegespitst of spits; bladopper-

Fig.

3.

'Serotina de ChamPagne'
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Verschillen met and,ere ttsren: van alle rassen, behalve 'Marilandica' te onderscheiden door het grote aantal zijtakken mer
een grote takhoek en de gedrongen habirus; tevens door de
korte bladsteel. Van 'Marilandica' te onderscheiden door het
meer driehoekige blad van 'Serotina de Champagne', waarvan
de rand weinig of niet gegolfd is en dat vrijwel nooit een
wigvormige voer heefr; verder door de beharing van de steel
en de lichtere kleur van de jonge blaadjes.
cu. Serotira,

ó (fi}. q.

Ontluiking: half april ror eersre week van mei, de laatsre van
alle handelsrassen.

Blad: hoofdnerf ongeveer even lang als de grootste

breedte,

enigszins variërend (b/hn
- 0,95-I,03); voet recht of iets
harwormig; top toegespitst of spits; bladoppervlak vlak; nerfhoek vaak vrij groot (74o); steel iets korter danrlz x hoofdnerf (s/hn :0,46), overwegend rood; jonge blaadjes groen-

bruin.
Scbeut: vooral aan de zonzijde overwegend bruinpaars; lenticellen rond tot koft lijnvormig, 1/z-4 mm, meestal I1/z-2 mm;
knoppen slank, spirs, aanliggend, 6-7 mm, paars.

Fig. 4, 'Serotina'

vlak vlak; steel korter dan r/z x hoofdnerf (s/hn
aan de bovenzijde over ongeveer

l/s

-

0,44);

van de lengte (vanaf de
bladvoet) behaard (loep); jonge blaadjes groen mer bruine

tint.

Scheut: lenticellen ovaal tot kort lijnvormig, tlz-3 mm, meestal
8/*Lr/z mm; knoppen vrij stomp, aanliggend, ca. 6 mm,
meer of minder roodbruin of paars.
Zijrakken: tor ongeveer r/z van de hoogte of meer veel takken;
takhoek 70o.
Karukterittieke kenmerkem: kortg gedeeltelijk behaarde, steel;
blad min of meer driehoekig mer rechre of iets harwormige
voet; jonge blaadjes mer weinig bruin; veel zijtakken.

lr. H. A. van der Meijden

/

Zijtakken: weinig of geen.
Karakteriltieke keonzerken' vrij korte steel, die vrijwel steeds
opvallend rood is, jonge blaadjes groenbruin; scheut overwegend bruinpaars.

cbillen met and,erc ras t en: door de relatief veel kortere bladsteel gemakkelijk te onderscheiden van 'Dorskamp', 'Flevo',
'l 214' en 'Regenerata Duitsland'. Van 'Robusta','Zeeland',
'Heidemij', 'Lóns', 'Marilandica' en 'Serotina de Champagne'
vooral te onderscheiden door de, onder vrijwel alle omstandigheden, opvallend donkere bladsteel en scheut van 'Serotina'. Door de bijzonder grote nerfhoek en het zadelvormige
blad van'Gelrica' hiervan te onderscheiden.
(slot volgt)

V ers

Populier en wilg in de Nederlandse bosstatistiek

Directeur 5ÍicáÍín9 lndustrie-Houl
Eén van de aktiviteiten van het Staatsbosbeheer bestaat uit het
samenstellen van een bosstatistiek. Met één woord wordt hier-

mee een arbeidsterrein aangeduid dat niet alleen omvangrijk
maar ook gecompliceerd is, en dat van zeer grote betekenis is
voor allen die bij de bosbouw zijn betrokkeo en met het Nederlandse hout te maken hebben. Het gaat nl. om her verzamelen
van gegevens over de houtsoortensamenstelling, leeftijdsverdeling, groei en vele andere facetten van onze bossen en andere
beplantingen.

Deze aktiviteit van het Staatsbosbeheer ontstond toen in 1937
de Minister van Economische Zaken opdracht gaf tot ,,het
samenstellen van een statistiek van houtopstanden, woeste gronden en weg- en grensbeplantingen". Naar aanleiding hiervan
verscheen in 1946 een publikatie, getiteld: ,,De Nededandsche
Boschstatistiek". In 1952 werd door een ,,Commissie voor de
Boschstatistiek", in opdracht van de direktie van het Staatsbosbeheer vastgesteld hoe men zou kunnen komen ror een rweede
Nederlandse bosstatistiek. Deze werd van 1952-1963 samengesteld, waarbij geleidelijk van gebied naar gebied werd gewerkt.
Dit immense werk, gepubliceerd

in de periode van L955-L966,

heeftgeleid tot een rijk geschakeerde serie gegevens bereffende
de Nederlandse bossen, weg- en grensbeplantingen en wo€ste
g::onden. Rijk geschakeerd, omdat deze gegevens behalve op

oppervlakten en houtsoorren ook betrekking hebben op bezitsvorm, geografische verspreiding van de beplanringen, groorte
van de boscomplexen, leeftijd, groeiklassg houwolume en jaar
lijkse bijgroei.

I.

Het Ned,eilandse

a)

Oppuuhkte,

bos.

Het blijkt dat de Nederlandse bosoppervlakre ruim 260.000 ha
beslaat, met uitzondering van de bosjes die kleiner zijn dan
llz ha. Het is bekend dat deze bosoppervlakte niet evenredig
over de verschillende provincies is verdeeld. Zo bestaat in de
provincie Gelderland I5,4%o van de totale oppervlakte uit bos,
in de provincie Utrecht 13 7o, terwijl de provincies NoordBrabant en Limburg ruim 12 /o bos bezitten. De provincies
Groningen en ZeeLand daarentegen hebben minder dan | /6

bos, terwijl onze dichtbevolkte provincies Noord- en ZuidHolland slechts resp.3,6 en 1,6 7o bos hebben.

Van het Nederlandse bos is

13,5 /o niet van belang voor de
houtproduktie, hoewel het landschappelijk uiteraard wel van

grote betekenis kan zijn.

Het (Nederlandse) naaldhoutproduktiebos beslaat ruim 154.000
ha (59 %o van de totale bosoppervlakre), terwijl het loofhoutproduktiebos bijna 29.O00 ha beslaat (ll Vo). Verder hebben
wij ruim 30.000 ha hakhout en bijna 4700 ha griend.
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b)

Bezitsaorm.

De overheid, waaronder wij de Staat, provincies, gemeenten
en overige publiekrechtelijke lichamen moeten verstaan, bezit
37,5 7o van het bosareaal, terwijl 58,6 %o eigendom is van particulieren. De rest, 3,9 %o,behart aan verschillende verenigingen en stichtingen op het gebied van de natuurb€scherming.
Hoe versnipperd ons bosbezit is blijkt wel uit het feit dat het
in handen is van meer dan 12.500 eigenaren, w^aÍvaÍt maar
liefst 11.000 minder dan 10 ha bezitten, terwijl slechts ruim
300 eigenaren elk meer dan 100 ha hebben.
Ah wij kijken naar het aantal boscomplexen, totaal 11'500, dan
blijkt dat daarvan niet minder dan ruim 8.000 kleiner dan
5 ha ziin.

c)

Hoursoorten,

Verreweg de belangrijkste soort in ons naaldhoutbos is de
groveden, die 65,5 7o daarvan uitmaakt. Daarna komt lariks
1tt,5 7o), douglas (bijna 8 %); de rest bestaat voornameliik uit
fijnspar, Oostenrijkse en Corsicaanse den.

Vun ottze loofhoutbossen bestaat 46 % uit inlandse etk, 20 /o
uit populier en ruim l0/o uit beuk; de rest is hoofdzakelijk
Amerikaanse eik, berk en

d)

es.

Leeftijd..

Ons bos is in zijn totaliteit gezien nog betrekkelijk jong. Meer
dan 55 /o is jonger dan 30 jaar, terwiil slechts 10 /o 60 iaat of
ouder is.

e)

Van de zomereik hebben wrj 12.470 km, d.w.z. 28,8 7o van
het totaal. De andere houtsoorten zoals Amerikaanse eik, beuk,
elk minder dan 10 (y'o van het totaal uit.
In de periode na de laatste wereldoorlog is het grootste deel
van onze huidige weg- en grensbeplantingen aangelegd. Dit
blijkt wel uit de afmetingen van de bomen: ruim 47 %o van de
bomen is dunner dan 20 cm, terwijl 26 7o een diameter heeft
van 20-30 cm; slechts 2,7 /o is 50 cm of dikker.
Hoe belangrijk onze grens- en wegbeplantingen zijn voor onze
houtproduktie, blijkt uit de houtmassa. Deze bedraagt, hoewel
het grootste deel van deze beplantingen nog jong is, ruim
es en iep, maken

2 miljoen

m3.

3. De populier en d'e railg in de Ned.eil.an'dse

bosstatistiek'

Hoewel populier en wilg in de bosstatistiek als één geheel worden behandeld, spreekt het vanzelf dat populier hierin verreweg
het grootste aandeel heeft. Men mag zelfs stellen dat de wilg
relatief te verwaadozen is (zie tabel 1). In het vervolg zullen
wij dan ook in de meeste gevallen over de populier praten
waarbij men dan moet bedenken dat hierin een klein percentage wilg is opgenomen. Men moet onderscheid maken russen
populier in bosverband en populier in grens- en wegbeplaniingen. Zoals reeds eerder is meegedeeld, is in de tweede bosstatistiek het bosareaal volledig geïnventariseerd terwijl de
weg- en grensbeplantingen via een steekproef van 10 /o ziin
opgenomen.

Voor velen zal het bekend zijn, voor anderen wellicht

verrassend, dat het grootste gedeelte van onze populierenbeplantingen

Produktie,

Het naaldhoutbos bevat ruim 12 miljoen ms hout en heeft een
jaariijkse bijgroei van 760.000 m3. Het loofhoutareaal heeft
2,8 miljoen m3 hout met een jaadijkse bijgroei van ruim
128.000 m3. Als wij daarbij tellen de houtmassa van nietproduktieve bossen, dan komen wij tot een totale spilhoutmassa
van ons Nededandse bos van 16,4 miljoen mB met een jaarlijkse bijgroei van 917.000 m3. Dit betekent een gemiddelde
jaarlijkse aanwas per ha van nog geen 4,5 m3. Dit is vrij laag,
deels als gevolg van de arme gronden waarop onze bossen voorkomen, deels door de lage gemiddelde leeftijd, en deels doordat
de meer produktieve naaldhoutsoorten in veel mindere mate
aanwezig ztjn dan de groveden.

2.

Ned'erlanàte xaeg- en grensbeplantingen.
Een ieder die oog heeft voor het Nederlandse landschap, weet
welk een belangriike rol de beplantingen langs wegen en Perceelsgrenzen daarbij spelen. Hoewel er landschappen zijn, voornamelijk in het Noorden en het \Testen van ons land, die men
de rypering ,,kaa|" mag meegeven, zijn er vele andete, waar de
weg- engrensbeplantingen het beeld volledig bepalen en bovendien een belangrijke rol spelen bij de houtproiuktie.
Het is daarom een goede gedachte geweest deze beplantingen
in de bosstatistiek te betrekken.
Voor de eerste Nederlandse Bosstatistiek werden alle weg- en
grensbeplantingen geïnventariseerd. Voor de nu net voltooide
tweede statistiek is volstaan met een steekproef van 10 /a. Het
Staatsbosbeheer achtte deze steekproef voldoende representatief,

temeer daar deze opneming zeer gelijkmatig over het gehele
land verspreid is.
De totalá lengte van deze beplantingen in Nederland bedraagt
ongeveer 46.500 km. Als wij de hakhoutwallen (wallen van
minder dan 4 m ztin in de bosstatistiek trouwens niet meegerekend) buiten beschouwing laten, blijft 43.26I km ovet.
Hieruan behoort 14 7o aan de Staat, 36,97o aan gemeenten en
32,5 70 aan particulieren.

Het grootste d.eel uan onze gteltr- ert' uegbeplantingen besïaat
tr.it popalier en uilg, namelijk 15.350 km, ofteuel 35'570.

Pop*lierenlanen leteren een belangrijke bijdrage tot d'e hoatprodahtie

in Nederland.

Foto: Van der Meiden
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in het populieren- en wilgenbos in

tab.el.t

.Leeftiidsklassenverdeling
Nederland.
Leeftijdsklasse

hectare

It/^

60 jaar

hectare

7o

9 jaar

3397

,9,4

laat

t467

t/m 19
20 t/m 29
30 t/m j9
40 t/m 59
10

\7ilg

Populier

jaar
jaar

59i

2>,6
10,4

227

4,0

iaar

33

en ouder

'l

1

5718

Totaal

o/^

74

69,2

)2

?oo

1

0,9

107

100,0

100,0

Van. de wegbeplantingen is geen leeftijdsklasseverdeling bekend, wel een indeling in diameterklassen. Ook uit deze liatste,
voor populiervermeid in tabel 2, is echter een indruk te krijgen
van de leeftijdsklassenverhouding.
Tabel 2. De diameterklassen in bos en weg- en grensbeplantingen van
populier en wilg.

Diameterklasse Populieren(doorsnede van de boom
bos
op 1,3 m hoogte)

\Tilgenbos

Grens- en wegbeplantingen van

populier en wilg

ha%haVokmTo
Minder dan 20 cm
2O-i0 cm
Vooral na 1945

il het aantal popalierenbeplantingen.

en kon men op aele plaatsen

in

ons land

sterk aitgebreid
"

dit beeltl igenkonzen.

Foto: Kolster

langs wegen en perceeisgrenzen wordr gevonden. Het bosareaal
van p_opulier en wilg bedraagt in totaal ruim 5.800 ha, terwijl

van deze hoursoorten maar liefsr 15.350 km weg- en grensbeplantingen voorkomen. De bosstatistiek stelt 1 km qua produktie gelijk aan 0,8 ha bos, zodat L5.350 km overeenkomen
met 12.280 ha. Dit betekent dat ruim 2/3 van ons populiere-

hout geproduceerd wordr buiten het bos, veronderstèIènd dat
de leeftijdsklasse-verdeling

in beide gevallen vergeiijkbaar

is.

In tabel 1 is de leeftijdsklasseverdeling en in tabel 2 de djameterklasseverdeling aangegeven voor her populierenbosareaal.

4,241

4,2

71

66,4

8.008

/4>

r1,0

52,2

24

Á

29,6

40-50 cm

518
188

9,t

4.>4)
r.965

50-60 cm

r9

3,3
0,3

7

0,1

30-40 cm

60-20 cm
Meer dan 70 cm

7

1.718 100,0

Totaal

)')

j !
7

6,5

12,8
3,8

584
174

69
2

107 100,0 15.347

1,1

I

o,'

100,0

Uit tabel I en 2 blijkt wel dat een zeer groot gedeelte van de
populierenbeplantingen jong is; uit tabel 2 valt af te leiden dat
dit nog sterker voor de bossen geldt dan voor de grensbepiantingen. Dit betekent dat ook zonder toeneming uu.r d. beplante
oppervlakte onze populierehoutproduktie nog sterk zal toenemen. Hierop komen wij later terug.
(wordt vervolgd)

INTERESSANTE BEPLANTINGEN

(K)
Als populierenlanen ouder dan 25 à 30 jaar worden, kunnen

bij

een goede groei een monumentale indruk geven. Helaas
moer men constateren dat men steeds minder van die oudere
populierenbepiantingen ziet. We moeren wel aannemen dat de
zeer hoge prijzen, die tot voor enkele jaren voor popuiierehout
werden betaald, en voons de daaraan ren grondslag liggende
grore vralg naar dir hout, een srimulans zijn geweest om mer
de kap niet te lang te wachren. Vele bepiantingen verdwenen
toen na ongeveer 25 jaar of eerder, ook onder omstandigheden
waaronder men voordien de populieren langer zou laten staan.
Een andere cxtrzaak van het steeds geringer worden van her
ze

aantal imposante populierenlanen zou kunnen zijn dat in de
jaren voor en in de laatste wereldoorlog de aanplanr van populier sterk is achteruitgelopen. \Wij herinneren ons uit gesprekken met prof. Houtzagers, vele jaren geleden, dat deze toen
reeds, op grond van die geringe aanplanr, voor larer een daling
van her aantal oude beplantingen en een tijdelijk lagere populierehoutproduktie voorspelde. Vij moeren echrer wel aannemen
dat in deze situatie weer een wijziging zal komen: Na 1941 is
op grote schaal populier aangeplanr, rerwijl de houtprijzen nier

Aanzicht

un le popalierenbeplanting langs de lzngedijh bij Baak.
Foto: Van der Meiden

- -!:----'

;!L

r:: -

49
meer het hoge niveau halen van enkele jaren geleden.
Toch komen we ook nu nog in ons land af en toe populierenbeplantingen tegen, die een werkelijk imposante indruk maken.
Over één daarvan, die bovendien een aantal interessante gegevens levert, willen wij het nu hebben.

Een ieder die de omgeving van Baak goed kent, zaI wel eens
langs de Langedijk gewandeld of gereden hebben, een zandweg
die ten zuid-oosten van Baak, in de Baaksche Mark, naar het
zuiden loopt, langs een bos van de heer Helmich te Velp. Deze
is ook eigenaar van de aan weerszijden van de Langedijk staande rijen populieren.
Men heeft deze geplant in het seizoen 1936/37, zodat ze nu
ruim 30 jaar oud zlin. Er is bij de aanleg gebruik gemaakt van
onbeworteld plantsoen; het gebruik van poten is, zoals reeds
eerder in dit blad is beschreven, juist in de Achterhoek tot de
huidige tijd toe een veel toegePaste methode geweest.
Behalve het zeer fraaie beeld, dat deze laan juist door die populierenrijen geeft, vielen ons rwee dingen op: In de eerste plaats
her feit dat de twee riien populier uit twee rassen bestaan, ten
tweede de geringe boomafstand. De laatste is nl. slechts 5 m,
voor weg- en grensbeplantingen nogal ongewoon, zii het dat
men vooral in de Achterhoek wel eens vaker dichte populierenrijen vindt. Níellicht draagt die geringe plantafstand bij tot het
indrukwekkend beeld van deze beplanting.
Een Achterhoekse populierenkenner, de heer \Talgemoed te
Hengelo (G.)., met wie wij over deze beplanting contact hadden,lond zeer opvallend de rechtheid van de stammen en de
lengte van het werkhout, dat hij bij een aantal exemplaren op

18à20mschatte.
de rassen betreft: De rij aan de westkant van de laan
bestaat uit 'Robusta', die aan de andere kant overwegend uit
'Gelrica'. De laatste maakt een andere indruk dan die wij van
'Gelrica' gewend zijn: De bomen zijn recht, de kroonvorm is
orrge*oon voor 'Gelrica'. Het blad is echter duidelijk dat varr

\íat

'Gàhica'. níaarschijnlijk heeft de dichte stand de vorm van de
bomen beïnvloed.
De grond, waarop de populieren staan, is van goede kwaliteit,
zij lret vrij zandig. Er is voldoende vocht beschikbaar. In april
stond het water in een aangrenzende sloot op 1,5 m diepte.
De bomen staan, zoals reeds gezegd, op 5 m van elkaar in de
rij, terwijl de afstand tussen de aan weerskanten van de weg
staande iijen lf

meter is. Aan de buitenkant van elk van de
rijen bevindt zich een sloot. De populieren staan ongeveer 1'5
m uit de rand daarvan. De totale breedte van de grasberm is
ongeveer 3,5 m. De lengte van de populierenlaan is ongeveer
600 m, zodat er ongeveer 240 populieren staan.

De populieren zien er gezond uit; bij beide rassen ziet men
hogár àp de stammen baswlekken, een bij deze leeftijd en bij
deze rassen normaal verschijnsel.

De bomen zijn enkele malen opgesnoeid met de snoeibeitel.
Volgens de eigenaar vroeg de 'Robusta' in dit opzicht meer
onderhoud dan de 'Gelrica'.

De groeigegevens van de populieren zijn vermeld in onderstuunde tabel. De ciifers zijn verkregen door meting van hoogte

en diameter var 40 bomen Per ras.
Duidelijker dan welke foto ook demonstreren deze cijfers om
welk een indrukwekkende beplanting het hier gaat. Na 30 iaar
is de gemid'd'eàe hoogtegroef per iaat I m geweest, de genoià'
d.eld,e-dikregroei ruim 1,5 cm voor 'Robusta' en bijna 1,8 cm

Ras

'Gelrica'
'Robusta

Links de 'Robuoa', recltts de'Gelricd, besproÈen in dit artikel.
Foto: Vao der Meiden

voor 'Gelrica', de gemidd'el.d'e aanwas per jaat per kilometer
niet minder àan I5,3 mB voor 'Robusta' en 1!,0 m3 voor 'Gelrica'. Enerzijds blijkt dat 'Gelrica' niet ten onrechte als de
snelstgro:iende van onze oude handelsrassen wordt beschouwd,
anderzijds dat 'Robusta' na 30 iaar toch ook een zeer hoge produktie heeft beteikt ondanks alle in omloop zijnde verhalen
dat dit ras, na een snelle jeugdgroei, na 20 iaat sterk aftakelt.
Helaas beschikken we niet over een meting van de groei in de
laatste jaren, hoewel het interessant zou ziin te weten in hoeverre er een verschil in huidige groei bestaat tussen 'Gelrica'
en 'Robusta'. In volgende jaren hopen wij deze beplanting weer
te kunnen meten; de resultaten daarvan zullen wij zeker ter
kennis van de lezers van ,,Populier" brengen.
Naar de eigenaar ons meedeelde, zal deze beplandng in verband met aflopend pootrecht nog vijf jaar blijven staan, hoewel
hij hem als kaprijp beschouwt. \Vij kunnen, hoezeer wij deze
eigenaar de opbrengst van ziin dertigjarige werk ook gunnen'
alËen marr blij zijn dat deze prachtige laan nog enige tijd gespaard za| blijven. Een beter voorbeeld voor de grote betekenis
vàn populier bij de verfraaiing van het landschap is moeilijk

denkbaar'

Ir. H. A. van der Meiden

Aantal bomen
per km

Gemiddelde hoogte

Houtmassa

(m)

Gemiddelde diameter
op borsthoogte
(cm)

Gemiddelde inhoud

beplanting

per boom
(m')

per km
(ms)

1O iaar
1O iaar

200
200

?1,7

t3,2

2,85

,0,6

48,1

2,30

570
460

Leeftijd van de

t0

,
Denk bij her reserveren eens aan de
nieuwe rassen als Flevo, Dorskamp

en de

balsempopulieren Oxford en
Androscoggin welke laarste rassen iets
lagere bodemeisen stellen dan de tor
nu toe bekende. Gebruik deze nieuwe
rassen voorlopig echter slechts proefs-

gewijze. Kies stevig plantsoen dar in
ruim verband is opgekweekt. Overjarig plantsoen kan wel eens goedkoop zijn, maar voldoet meestal niet
aan de minimum eisen die q/e moeren
stellen.

Hinderlijk loofhout (wilgen) of bra-

men kan

KALENDER

.

]

in de 2e helft van augusrus

chemisch bestreden worden. STil men
elzen definitief kwijt dan moer men
deze

in

augusrus terug kappen.

Let op de kleur en groorre van de
boombladeren. Kleine bladeren kan
betekenen dat de grond te zuur is
(grondmonster nemen). Gekroesde
bladeren kan kopergebrek betekenen.
Geelgerande bladeren kan kaligebrek
betekenen. Raadpleeg bij niet normaal
blad een deskundige, opdat het volgeí iaaÍ iuist bemest kan worden.

In de kwekerij dient men om de 10
dagen met Zineb te spuiten tegen
Marssonina en roesr. Voorts zo nodig
op één rop zerren en een enkele zware

tak aan het

onderste stamgedeelte

wegnemen wanr deze is hinderlijk bij
het planten.

Oriënteer u in de komende tijd over
de afzet. lJíellichr verdient her aanbeveling de bomen zelf te korten en
sortimenten af te zetten naar de gebruikers. Zo kan het top- en takhour
nog zijn weg vinden naar de spaanplaten of kartonindustrie.

BELANGRIJKE PUBI-IKATIES
Leclercq, IV. L. Bomenspiegel voor de wandelaar; vijfde herziene druk; zonder jaartal. Uitgave Van Kampen, Amsterdam,
256 blz.

Uit de titel en het voorwoord blijkt dat deze uitgave - thans als
pocketboek verschenen - bestemd is voor de niet bosbouwkundig geschoolde lezer. Het is verheugend re consrareren dar
er aan dit werk behoefte bestaar, gezien het feit dat de vijfde
druk is uitgekomen.

In het kader van dir tijdschriÍt pasr geen uiwoerige bespreking.
\7e volstaan in eerste instantie daarom mer re vermelden dat
het eerste hoofdstuk gewijd is aan het bos in het algemeen. Op
een voor iedere geïnteresseerde leek duidelijke wijze wordeà
daarin met vermijding van vaktermen onder meer de samenstelling, het belang en de functie van her bos behandeld.
Het tweede hoofdstuk is gewijd aan het beheer van het bos en
het resultaat daarvan in Nederland. Ook esthetische en recreatieve aspecten worden besproken.
Hoewel in beide hoofdsrukken enkele foutjes voorkomen en
een aantal nieuwere inzichten niet worden vermeld, zijn ze zeet
leetzaam.
In het derde hoofdstuk wordt, na een helder overzicht van de
hoofdlijnen van de levensverrichtingen van planren in het alsemeen en bomen in het bijzonder, een aantal boomsoorten be-

handeld. Hieronder komen ook de populier en wilg voor. In
een enigszins lyrische stijl wordt de lezer verrrouwd gemaakt
met een groot aantal kenmerken en gegevens van de voornaamste soorten en rassen. Ondanks de vele feiten die uiteraard
dienden re worden vermeld, is de auteur er in geslaagd ook dit
hoofdstuk zo levendig te schrijven, dat het prertig leesbaar is.
Evenals in de vorige hoofdsrukken worden enkele critische opmerkingen gemaakt aan het adres van de bosbouwers, waarvan
een aantal terecht.
Enkele citische kanttekeningen onzerzijds doen niets af van het

belang van dit werk en we verwachren dat een paar schoonheidsfoutjes in de volgende druk zullen verdwijnen. Zo vindr
men enkele wijd verbreide misverstanden ook hier terug. Bijvoorbeeld waar wordt gesteld dat de wortels van populieren
hoogstens een halve meter in de diepte groeien. Dit is in bepaalde gevallen wel zo, maar het is zeker geen algemene eigenschap van populieren. De wortels gaan veelal tor 2 m of soms
nog dieper.
Dat Populus 'Marilandica' in ons hnd, alleen vrouwelijk is en
de blauwe (is P. 'Serotina') bij on: ltagenoeg uitsluitend man-

nelijk is, is niet juist. De eerste kloon is

steed.s

en

o.ueral

vrouwelijk, de tweede mannelijk, zoals mede blijkt uit de overvloedige moderne vakliteratuur. Overigens jammer dat in de
literatuurlijst, die he:t boek afsluit, in vele gevallen niet hec
jaar van uitgave is vermeld en dat niet steeds de laatste druk
is aangehaald, ook als die verscheen lang voordat de nieuwe
druk van de ,,Bomenspiegel" uitkwam.
Dat, als laatste opmerking, de soort wilg in slechts geringe mate
is opgesplitst in cultivars en klonen, zoals dat het geval is bij
de economisch veel belangrijkere soort populier, wil nog niet
zeggen dat er op het gebied van de wilgenomenclatuur een
chaos heerst.

Het doel van de schrijver, namelijk het kweken van begrip

en

eerbied voor bomen en bossen is echter, ondanks onze critiek
op onderdelen, uitstekend geslaagd. \íij hopen dan ook dar dit
boek een grote verspreiding zal krijgen.
J.B.

Kolster,

H. If/.

Populiererassen

in de E.E.G.-landen en hun

bruikbaarheid voor Nederland. Uitvoerig verslag Bosbouwproefstation, band 8, m. I, 1967. Uirgave in samenwerking met de
Stichting Industrie-Hout, \Tageningen, 149 blz.

Dit werk is ontstaan uit

de behoefte aan een beter inzicht in
de konsekwenties die de imporr van rassen uit andere E.E.G.landen met zich meebrengr; revens dient het voor de rassenvergelijkingen in beplantingen van de Stichting Industrie-Hout.
Het boekwerk bestaat uit drie hoofdsrukken.
In het eerste hoofdstuk wordt een alfabetisch overzicht gegeven
van de rassen die in de E.E.G.-landen in de handel zijn of tot
voor kort zijn geweest. Van elk ras worden de belangrijkste
gegevens en eigenschappen vermeld en tevens wordt de bruikbaarheid voor Nederland bij elk ras aangegeven, op grond van
o.a. resistentie tegen en gevoeligheid voor ziekten en wind,
groeisnelheid en vorm en evenruele praktijkervaringen in Nederland.

Tenslotte wordt de aanplanr en import van bepaalde rassen afgeraden op grond van de gevosligheid voor ziekten of beschadigingen.
In het rweede hoofdstuk worden in een overzichtelijke tabel
nogmaals enkele belangrijke eigenschappen vermeld, in het bijzonder in verband mer de al of niet gewensre aanplanr en
import. De conclusies zijn voor de populierenteelt in Nederland
van bijzonder belang.

5t
derde hoofdstuk zijn, eveneens in tabelvorm, gegevens
bijeengebracht over de gevoeligheid voor roest en Marssonina
van de behandelde rassen.
De publikatie wordt afgesloten met een register van rasnamen,

In het

waarin ook de bekendste oudere namen zijn opgenomen, en
met een literaruurlijst.
Kolster heeft met deze publikatie allen die belangstelling hebben voor de populierenteelt, aan zich verplicht omdat nu voor
de eerste maal een groot aantal gegevens die voor de aanplant
van de E.E.G.-rassen van belang zijn, kort, maar duidelijk zijn
samengevat.

Het opzoeken van de gewenste gegevens wordt daardoor aanzienlijk vergemakkelijkt. Vooral de populierenteler krijgt op
deze wijze snel een indruk van de rassen die hij wel of niet
dient te planten.
Bovendien kan deze publikatie als basis dienen voor richtlijnen
door de bevoegde instanties bij het eventueel verbieden van de
import van bepaalde rassen op phytosanitaire gronden.

Ieder die

in de teelr van populieren geïnteresseerd is, wordt

aangeraden van

dit werk kennis

re

nemen.

J.B.

Ad'orján Józset'. Die Priifung der Eignung von Schwarzedenstandorten fiir den Pappelanbau auf dem somogyer Sand.
Erdészeti kutatások, 1966, Boedapesr, blz. 90-110.
Een stijgende behoefte aan papierhout

in Hongarije bracht mer

zich mee dat men nieuwe groeiplaatsen voor populier ging
zoeken. In verband hiermee heefr de aureur een groot aantal
onderzoekingen verricht op natte tor zeer narte gronden. Hij
stelt vast dat gronden met een behoorlijk gehalte aan voedingsstoffen en met een grondwaterstand in mei van 50 cm onder
maaiveld uitstekend geschikt zijn vutr populier; zij geven hier
na.20 jaar dezelfde opbrengst als els na 60 jaar.
Op zeer natte gronden beveelt de auteur tussenplanten van els
met wilg aan, omdat deze houtsoorr volgens Hongaarse ervaringen zeeÍ goede grondstoffen voor de papierindustrie levert.
v.d.M.

MEDEDELINGEN
BRABÁNTSE POPULIEREN-VERENIGING

Op 19 mei 1967 hield de Brabantse Populieren Vereniging
haar Álgemene jaarvergadering.
De heer V. Timmermans uit \Taalwijk zag zich wegens drukke
werkzaamheden gedwongen om af te zien van zijn functie als
secretaris.

Vanaf deze plaats een woord van dank voor de bijzondere wijze
waaÍop hij het werk van de vereniging tor steun is geweest.
Het secretariaat is overgedragen aan de heer H. van Iersel te
Udenhout, die nu als secretaris en penningmeester zal optreden.

Na de jaarvergadering hield de vereniging een zeeÍ
excursie in de nieuwe Lucifersfabrieken te Eindhoven.

geslaagde

J{.V. BOOMKWEKERII,,UDENHOUT"
DE KWEKERIJ DIE JUIST EVEN VOOR IS
Kunnen U behalve het normale N.A.K.B.-populierenassortiment ook nu reeds aanbieden:
POPULUS 'ANDROSCOGGIN' - POPULUS 'DORSKAMP'
POPULUS 'FLEVO'

. POPULUS 'GENEVA' - POPULUS 'OXFORD'

Licentiehouder voor Nederland van de Lóns-populier.
Tevens voorradig een uitgebreid assortiment proefpopulieren.

Bovendien kunnen wij U door jarenlange ervaring een deskundig
advies geven wat betreft aanleg, sortimentskeuze, en eventuele
subsidieregeling, van populieren- en/oÍ andere beplantingen.

ll.Y, B00MKïïEKER|J,,UDEI|H0UT"
UDENHOUT

. TELEFOON

04241.258

Boomkwekerii bedriiven
A, S. van Riin de Bruyn - Uden fil,Br.)
Teletoon 04132-2581

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

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

YAr0lt K0lrE

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

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

tilr

Molenweg 18

-

Oosterbeek

telefoon (08307) 3962
b.g.g. telefoon (08373) 2976

P. YA]I DEII BERK & ZO]IE]I

FINLAND

Boomltwekerijert

volautomatische schilmachine
voor ALLE HOUTSOORTEN
(zonder verlies van hout)

ST. OEDENEODE

-

TELEFOON 04138-233I

*
LAANBOMEN EN BOSPLANTSOEN

*

Specialiteit:

Imporleur:

Handeleonderneming
Va.n Beethovenlaan 34

soLo

A. G. POOL

- Eindhoven - Tel.

04900-251?8

POPI'LIEREN EN WILGEN
Ádtiezen en beplantingen. k*nnen àoor ons geregeld, taorden

Onze toekomst: steeds meer
mensen, steeds minder
ruimte. I{oe houden wij ons
land bewoonb aa,r? Dooí ae
ruimte beter te benuttert.
De Heidemaats chappij kanu
da,a,rbij helpen.
I
KONINKTIJKE NEDER.HNDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ
VERENIGING TEN ALGEMENE NUTTE

