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groeien en een groot deel van zijn leven met de verwerking ervan heeÍt te doen gehad.
Adrianus Wilhelmus van Hour, geboren 18 septem-

ber 1877 te Mill, nu 90 jaat oud, is zo'n man. Een
markante figuur die respecr afdwingt en nog steeds
stevig met beide benen op de grond staar. Een man
met een brede belangstelling en nog steeds met
100 7o interesse voor de populierenteelt en de houtverwerkende industrie. Een man die nooit bang is
geweest om nieuwe methoden of verbereringen in
zijn bedrijf in re voeren. Steeds heeft bij geprobeerd
vooruit te kijken en menigmaal met succes.
Vaak heeft hij echter een bedachtzame vinger opgeheven en gewaarschuwd voor te snelle besluiten of veranderingen. Hieraan dachten

wij toen wij, richting Mill gaande, de lange fabrieksschoorsteen als een bedachtzaam
opgeheven vinger boven Mill zagen uiuijzen.
Bedachtzaam is een woord dat de laatste tijd van bijzondere betekenis is geworden
voor de bosbouw en de houwerwerkende industrie, nu wij een periode zijn binnengega n waarvan wij de horizon nog niet duidelijk kunnen zien.
Een druk op de bel en even later wordt de deur met forse zwaai opengedaan. Een
rijzige figuur staat in de deuropening. ,,Kom er in en zer Uw hoed af." Ja, d,aar zir
je dan, waar is het begin?
Na een algemeen gesprek over de populieren, de gezondheid en het weer komen we

aan het onderwerp waarvoor we gekomen zijn. ,,Ifilt U iets vertellen over IJw
werk, Uw bedrijf en IJw populierenbeplantingen." Ja. . ., zegr hij bedachrzaam,
maar waar moet ik beginnen. Ik heb al heel wat populieren zien groeien, vellen en
verwerken. Ynagt IJ maar en ik zal trachren de vragen te beantwoorden.

Nu, dat moet dan maar.
Bent U uit een familie die ook van doen hadden met populieren en de verwerking
daarvnn?

Nee, mijn vader was groor boer met 3 koeien en had een boterhandel. Tor mijn
dertigste iaar had ik ook bij wijze van spreken boter op mijn hoofd, maar het werd
mij te vet. Samen met mijn broer H. P. ben ik toen een klompenfabriek begonnen.
Niet in handwerk, maar direct machinaal. til7ij dachten: als wij wat willen verdienen
moeten wij zien dat er produktie komt. Zo rond 1908 zijn we begonnen in de
bestaande gebouwen van de borerhandel. NTij verwerkren toen al spoedig zo'n 70 à
80 ms populierenhout per week. Mijn broer en ik hadden er zelf geen verstand van
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maar we hadden een goede meesterknecht, die het kiompenmakersvak verstond. En als je ie ogen goed de kost geeft en
van een ander wat wilt aannemen, dan raak ie van zelf op de
hoogte. !7e zijn to?n met ongeveer 20 man in het bedrijf begonnen.

\Vaar gingen de klompen naar toe, was er voldosnde afzet?
Ja, afzet was er wel, maar de klompen brachten niet veel op, de
mansklompen 35 à 40 cent Per oaar. \Vij leverden toen ook
naar Duitsland, daar betaalden ze wat beter en waren niet zo
secuur op de afwerking. Hier in Nederland was meer het ronde
model in de mode, maar in Duitsland wilde men klompen met
spitse punten, dus sneden we de modellen spits. De meeste
klompen werden blank afgeleverd, vetven deden we ook al,
doch dit had niet zoveel zin, want daar waren de Hollanders
beter in. Het was echter geen goed bestaan in de klompen:
hard werken en weinig verdienen. Rond 1933-1935 werd de
export naar Duitsland ook minder en was er veel aanbod van
klómpen op de markt. Een arbeider verdiende 10 à 15 gulden
per week.
Hoe was het rond i!10 gesteld met de a nplar,t en de kwaliteit

van de populieren en wat waren de algemeen voorkomende
rassen?

Slecht onderhouden bomen, veelal eigen poten. Er waren weinig

mooie partijen populieren. Ook verwerkten wij wilgen, zo'n 10
à 15 7o van het totale verbruik doch deze waren ook slecht
onderhouden.
ITat was toen de prijs van de populieren per m3?
Ja, ie moest al goed klomphout hebben om 8 à 10 gulden per
me te beuren. De meeste bomen die wij kochten waren 'Serotina' en 'Marilandica'. In heel Noord-Oost-Brabant stonden veel
populieren, maaÍ aan verzorging van de bomen werd nog niet
veel gedaan. Eerst kochten wij hier in de omgeving, Beers,
Kuyck en St. Anthonis en later ook over de Maas en in Schijndel. Het was toen echter een heel werk om de bomen op de

werf te krijgen. Veel moest in handkracht gebeuren en

de

wegen waren slecht. Het uitslepen gebeurde met de mallejan en
het vervoer met paard en wagen. Het doorkorten van de stammen met de ttekzaag was al een heel werk, maar we wisten
toen niet beter. De mens past zich aan in het tijdperk waarin
hij leeft. Later hebben wij ook wel bomen per schip vervoerd,
maar dit was ook niet zo eenvoudig als het nu gaat.
S(/anneer bent U zelf met de aanplant van populieren begonnen?

In

1910 hebben we ongeveer 10 ha ingeplant, hoofdzakelijk
'Marilandica' en de Schijndelse poot. Omdat wij zelf geen ervaring hadden, hebben wij voodichting gehad van de Pootmeester
uit Schijndel. In Schijndel had men al meer ervaring met de
populierenteelt en kweekte men ook eigen materiaal. De pootm'rester uit Schijndel was de heer H. van Osch, ook gem:enteveldwachter, bode en nog meer beroepen. Geplant werd in
10 x i0 m of 10 v 8 m-verband met een onderbeplantinq van
wilgenteenhout. In die tijd waren in Schijndel, Veghel en Olland
veel ho:pelmakerijen. Dit hoepelhout werd zo om àe 4 iau
gehakt. Ook werd I à 2 iatig teenhout gekapt wat werd geschild en waarvan mandies gevlochten werden voor bijvoorbeeld kersen. Vooral in de iaren 1914-1918 was dit een heel
bedrijf: en werd hier behoorlijk in verdiend. Deze teelt is ongeveer 15 iaar goed geg afi, tosn liep het sterk terug.
\Tanneer bent U begonnen oo de huidige plaats waar nu de
fabriek start?
In 1914, een oppervlakte van -+ 3/4 ha; we verwerkten toen
echter nog uitsluitend populieren voor de klompen, ongeveer
4 à 5000 me per iaar. Ook verhandelden wij toen populierehout, goede onderstammen gingen toen naar Duitsland, hoofdzakelijk naar de zageijen. Onze oopulierenaanPlant breidde

zich toeo ook langzaamaan uit. Met de populieren kon ook

vaak de ondergrond worden aangekocht en de prijzen van de
grond waren laag. Naar verhouding hebben wij toen echter
weinig grond aangekocht, het geld was ook krap. Vooral de
v/oestè gronden, wat vaak echter goede populierengronden
waren, werden voor weinig geld aangeboden.
Rond 1920 begonnen wij ook met de houtwol om het dunne
hout kwijt te raken, want dat was toen ook al een probleem.
In de dertiger jaren was de siruatie in de klompenindustrie
précair. De prijs was wel iets beter dan toen wij begonnen,
doch de produktiekosten waren al hoger geworden en de concuÍrentie groter. Ook doordat er ander schoeisel op de markt
kwam liep de afzet van de klompen terug. \Vij verwerkten ook
wel iepehout voor de klompen. De prijs van deze klompen
lag iets hoger dan van de klompen uit populierehout. In 1935
hadden wij plrn. 15 ha populierenaanPlant, waarvan het grootste gedeelte nog onderplant was met teenhout.
\Tanneer bent U met het schillen van populierehout begonnen?
Dit was ook omstreeks 1939. Daar wij klompen en hout naar
Duitsland leverden kwamen wij ook met houwerwerkende in'Síij gingen ook veel naar tentoonsteldustrieën in aanraking.
lingen in andere plaatsen waar wat te zien of te leren viel.
Onze eerste schilmachine, een kleintje maar, kwam uit Duitsland. Het eerste begin ging nogal met moeilijkheden gepaard.
\7e hadden geen ervaring met schillen doch wij staken zoveel
mogelijk ons licht op. ITij schilden toen veel 2,6 mm dik. Dit
fineer werd al voor diverse doeleinden gebruikt en werd hier
in ons land verkocht, vooral voor de uiplexfabricage.
\Vij waren nog maar goed en wel met de schillerij begonnen
of in mei 1940 werd de fabriek door oorlogshandelingen in
brand geschoten. \Vij waren toen gevlucht naar \(/anrooy en
we zijn nog wezen kijken, maar de fabriek was volkomen verloren.

Vanneer bent U toen opnieuw begonnen?
Zo spoedig mogelijk, ik geloof in I94l hebben wij toen een
hal gebouwd van ongeveer 70 x 30 m en deze ingericht als
fineerschilbedrijf. \Vij hebben toen ook nog een drogerij gebouwd, zodat wij de zaak vrij goed in de hand hadden.

\Vij

hebben toen nog een aantal iaren klompen gemaakt maar

zijn daar vanafgestapt, omdat wij meer toekomst in de fineer
zagen. Daarna hebben wij grotere en betere schilmachines aangeschaft, wij werkten toen met plm. 50 man personeel. Het
verbruik van populierehout bedroeg plrn. 7 à 10000 m3.
Vrij snel heeft het bedrijf zich uitgebreid, vooral toen wij ook
andere houtsoorten dan populier gingen afdraaien. De vraag
naar fineer van vooral tropische houtsoorten nam sterk toe. De
laatste houtsoorten hebben het populierefineer bij ons practisch
verdrongen. Dit is hoofdzakelijk een gevolg van concuÍrerende
sooten die het populierefineer kunnen vervangen en een hoger
rendement geven. De werkelijk goede populierestammen van
1e kias fineerkwaliteit zouden wij nog goed kunnen verwerken
do:h wij krijgen nu bij de verwerking te veel 2e en 3e klasse
hout.
Voor houtwol van populier is geen goede markt maar er zijn te
ve:l vervangingsprodukten, zoals papier en schuimplastic.
Ons bedrijf heeft nu een heel ander karakter gekregen, sterk
gemechaniseerd en gemoderniseerd. Gericht op het verwerken
vaÍ zlvaÍe stammen' meest tfopische houtsoorten. Daarnaast
hebben wij nog de zagerrj en de houtwolfabricage. Het belangrijkste echter is de fineer. Aan het fabricageproces werken ongeveer 200 personen.
\7ilt U nog iets vertellen over LJw populierenaanplantingen en
onderplantingen?
Daar een populierenaanpiant ongeveer 30 jaar moet staan voordat de bomen kaprijp zijn, heeft van het begin af een onderbeplanting of tussenteelt mij bezig gehouden. Ik heb veel geexperimenteerd, maar veel opbrengst heeft een onderbeplanting
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niet opgeleverd. Het is niet gemakkelijk 2 ruggen uir één varken te snijden. Tussen 1940 en T946, we hadden toen al meer
gronden aangekocht, heb ik plrn. 15 ha met fruitbomen onderplant en de populieren op een afstand van 10 x 10 meter, al
naar gelang dit uitkwam, geplant. De groei van de fruitbomen,
struiken, was goed en de produktie over het algemeen ook wel
maar het eindresultaat was niet zo goed. De prijzen voor het
fruit varieerden sterk en de soorten waren ook al gauw ver-

\Vij hadden sterappels, goudreinetten en bellefleur, die
raakten al gauw uit de mode. Nee, ik geloof niet dat men bij
een dergelijke onderplant kan meekomen mer een modern fruitbedrijf. Grondwaterstand, ziektebestrijding en bespuidng heeft
men niet zo goed in de hand.
Hoe is het met IJw kerstsparrenonderbeplanringen gegaan?
Na 1960 heb ik nogal veel kerstsparren aangeplant. De teelt liet
zich goed aanzien, maar het eindrésultaat is ook niet denderend.
Op deze goede vochthoudende gronden, waar de populieren
groeien, groeit de kerstspar goed, maar ook het onkruid. Daarnaast schiet de kerstspar op deze gronden re gauw door en blijft
de boom niet gevuld. Bij het oogsteo van de kerstspar zijn et
ook te veel uitvallers en is de netto opbrengst per ha zeer gering, als men alle kosten rekent. De teelt van kerstsparren is
misschien wel lonend, maar dan zal men zich terdegp moeren
specialiseren en de kosten van aanplant en schoonhouden zo
laag mogelijk trachten te houden door mechanisch planten,
chemische onkruidbestrijding enz. Van veel belang is ook een
selectie op het plantmateriaal.
Ziet U nog wel wat in een onderbeplanting voor het verkrijgen
van een vooropbrengst?
Een onderbeplantinq zoals zsrarte els is uit de tijd. De kosten
van aanolant zijn hoog. Het geeft moeilijkheden bij de snoei
van de bomen, die ook steeds duurder wordt. De oDbrengst er
van is practisch nihil. De betere groei van de populieren door
een onderplant van zwarte els kan ook wel worden bereikr door
een bemesting. Een vooropbrengst zou mooi zijn, maar elke
ouderd.

teelt eist zijn bewerking en verzorging en het populierebos
leent zich daar veelal niet goed toe, de teelt wordt dan meer
extensief! We moeten echter blijven zoeken, de wetenschap en
techniek staan niet stil.
Hoeveel populieren heeft U nu momenteel op aanwas?
Dit zaI zo rond de 17000 stuks liggen, meesr Populus 'Gelrica',
verder 'Regenerata','Marilandica', 'Robusta' en nog een aantal
andere rassen.
I7aarom zoveel Populus 'Gelrica'?
'Gelrica' geeft bij mij over het algemeen de grootste aanwas.
Het hout is niet zgn. los en goed van kleur en laat zich prima
schillen.

lr. H. A. van der Meiden

/

I7aarom geen'Robusta'?
'Robusta' groeit in de jeugd wel goed maar wij hebben de erva-

ringen dat op latere leeftijd de groei sterk terug blijfr. Ook
hebben wij de ervaring dat veel 'Robusta' veel zgn. los kan
geven en nogal vezelig is.

Op wat voor afstand plant U momenteel de populieren?
Vooral voor 'Gelrica' vind ik een plantafstand van 6 x 7 m wel
veranrwoord. Men verkrijgt dan mooie srammen en een goede
produktie per ha.
Hoe denkt IJ over het snoeien?
De hoofdsnoei doe ik om de ) à 4 jaa4 maar ik houd de
bomen elk jaar onder contóle. Als er iers aan gebeuren moer,
lopen wij er even langs.
Ook al worden de populieren goedkoper, een goede snoei is
altijd verantwoord en betaalt zich. Ook nu nog is er een markt
voor populierefineerstammen, maaÍ dan moet het wel eerste
kwaliteit zijn en daarbij speelt de snoei een grote rol.
Tot slot, wat denkt U over de toekomst van de populierenteelt
en de verwerking van de populieren?
Veel kan ik er niet van zeggen.,,Vie in een glazen huis woont
moet niet met stenen gooien." Men kan geen 25 jaar in het
voren kijken. Misschien gaan de landen waar nu tropisch hout
vandaan komt, nu deze meer in ontwikkeling komen, zelf meer
houwerwerkende industrieën oprichten. \Taarschijnlijk zullen
ook daar de exploitatiekosten stijgen, door een hogere levensstandaard, hogere transportkosren, wegenaanleg, enz. Misschien
ook zal de vraag naar populierehout weer toenemen, nu de prijs
dalende is. Ik geloof dat de populier nog wel toekomst heeft.
Laten we afwachten en blijven planten. ITij hebben populieregronden, wat willen wij er anders mee doen? Vergeet niet: hout
is een prachtige grondstof, voor veel doeleinden geschikt! Misschien komen er andere toepassingen.
Zullen wij nu maar stoppen mer het gesprek? Is U niet moe
geworden?

Moe bestaat maar uit drie letters en die komen in mijn woordenboek niet voor! De populieren beginnen bij mijn huis:
20 iarige 'Gelrica', 185 cm omtrek op borsthoogte!
I(/ij hebben ons overtuigd. Prachtige bomen! Daarnaast 'Robusta' van 155 cm omtrek en 'Regenerara' van 170 cm omtrek.
Maar ia ze staaÍ ook onder het oog van de Meester!

Op de stoep van zijn huis slaat de man van Mill ons vertrek
gade. De wandelstok gaat omhoog, een laatste groet.

Voor ons ligt de fabriek, de fabriek van }Iarry van Hour,

een

dynamisch en modern bedrijf, uitgegroeid ror een reus.
Respect voor de man die er de eerste sroot toe gaf, een man die
reeds drie populiere-generaties overleefd heeft.

Populier en wilg in de Nederlandse bosstatistiek

ll')

Directeur Slichling lnd uslrie-Hout

a)

Populier in bosaefianà.
In tabel 3 vindt men de oerd.eling lan ons popal,ierenbosareaal
over het land. Duidelijk is de concentratie van dit bos in
Noord-Brabant en het restgebied. In dit laatste komen de
nieuwe polders en het rivierkleigebied voor, waar veel populierenbossen aanw ezig zijn.
Voorts zijn gegevens vermeld over de grond,en waarop de verschillende houtsoorten voorkomen, maar alleen voorzover zij in
bosverband staan. Dit wil niet zeggefi dat men ten aanzien van
de weg- en grensbeplantingen onvolledig is geweest; men heeft
daar echter, vooral langs wegen, met zulke abnormale en vaak
1) Het eerste deel is opgenomen in het vorige nummer (augustus 1967)

blz. 46-48.

Tabel

3.

Verspreiding van het populieren- en wilgenbos in Nederland.

Bosgebied

Noordoostelijk bosgebied

Oppervlakte
populierenbos

hectate 7o
2'
o,4

Oostelijk bosgebied

690

De Veluwe
Zuideliik boseebied

4t

Zuid-Limburg
Utrechtse Heuvelrug/Gooi
Kustgebied

t2,t

0,7

r.776

3I,I

20

7,6
0,3

47

73

Restgebied

2.656

Totaal

5.718

t,j

46,,
100,0

Oppetvlakte
wilgenbos

hectare

/o

I

0,9

6

,,6

t4

13,1

j

2,8

83

77,6

107

100,0
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verstoorde bodemprofielen te maken, dat een indeling van de
beplantingen naar bodemtype onmogelijk moet zijn. \íel heeft
men dus gegevens verzameld over de gronden waarop poPulierenbos voorkomt. De resultaten hiervan vindt men in tabel 4.
Trbe|

4.

Gronden waarop in Nederland het populieren- en wilgenbos

voorkomt.
Bodemgroep

\rilg

Populier

hectare /o
4

Podzol

Oud bouwland

hectare %

0,1
2,7

152

1,9

:

Niet-lemige bosgrond
Lemige bosgrond
Vochtige bosgrond

16
47

o,j

56r

9,8

T9

17,8

Idem op leem

208

),6

2

t,9
0,9
5,6

Vochtige gepodsoleerde zandgrond

Idem op leem
Stuifzand

Kle|

grijze ondergrond met

roesrylekken

O,B

r5i

2,7

17

0,)

1

,90

10,3

6

1.089

19,r

Idem, geen grijze ondetgrond met
roestvlekken
Beekbezinking
Loess

74r

13,0

1.148
214

30,6
4,4

Veen

r)8

Totaal

1.718

2,4

100,0

42 39,2
8 7,t
lt r4,0
12 r1,2
107

100,0

Uit de tabel blijkt het volgende: 3O7o, dus een groot deel van
de populierenbossen, vindt men op beekbezinkingsgrond'en,
zoals die in het Noord-Brabantse en Achterhoekse populierengebied op grote schaal voorkomen. Verder vindt men veel
beplantingen (-+ zO %) op lage kleig'ond.erz met een grijze

ondergrond, ongetwijfeld grotendeels de komkleigronden in het
rivierengebied. Ook de wat hogere kleigronden zonder grijze
ondergrond, b.v. de stroomÍuggronden, vormen een belangrijke
groeiplaats voor onze populier. Dat op deze betere kleigronden
niet zoveel populier voorkomt als op de zware en nattere komgronden, is ongerwijfeld een gevolg van het feit dat deze lichtere gronden landbouwkundig veel aantrekkelijker zijn. Daar
staat tegenover dat beslist niet gezegd mag worden dat populier
op deze zwaardere gronden minder goed groeit; hij voelt zich
daar uitstekend thuis.

lt

de lJsselmeerpolders ontildat één
arealen (De Voorst, N.O.P.).

tan onze belangrijkste popilierenFoto: Van der Meiden

Noord-Brabant is uan ottdtha een belangrijÈ centrtnt. getueest aan de
teelt aan populiet, ttooral 'Alarilandica', in bosterband.
Foto: Van der Meiden

Heel merkwaardig is dat meer dan 10 /6 van de populieren op
de groep stuilzaulgronden voorkomt. De verklaring hiervoor is
echter niet zo moeilijk, als men beziet, waar deze populierenbeplantingen op stuifzandgronden voorkomen;

dit is namelijk

voor 95 Va in het zogenaamde ,,restgebied". Dit restgebied omvat bepaalde streken in het land, die geen geconcentreerde bossen hebben. Maar men heeft hierbij ook de IJsselmeerpolders
ondergebracht. Zeer waarschijnlijk heeft men de bebossingen
op humusarme en zandige gronden in deze polders onder de
groep stuifzandbebossingen gebracht; hetzelfde zaI wel gelden
voor de bebossingen in de Braakmanpolder. Het is echter bodemkundig onjuist om deze pas drooggevallen zeegronden, ook
indien zij sterk zandig en humusarm zijn, onder de stuifzanden
te rangschikken.
Inmiddels is het bodemkundig onderzo:k in de bosbouw zó ver
gevorderd dat men wel mag aannemen dat een volgende bo:statistiek van een andere boCemindeling zal :uirgaan.
Dat ons populierenbosareaal. zich sterk heeft uitgebreid, blijkt
als wij bekijken hoeveel 1e gerzertíie populierenbor voorkomt,
d.w.z bos dat op gronden is aangelegd die tevoren niet bebost
waren. Dit blijkt bij populier te gelden voor bijna 2700 van de
1700 ha.
\Vij willen nu bezien we\ke prochktiegegeuens de huidige bosstatistiek ons levert. Cijfers hieromtrent zijn vermeld in tabel 5.
Uit de tabel blijkt dat het totale staande houtvolume, tuim
220.000 m3, betrekkelijk gering is voor een oppervlakte van
5700 ha, nl. nog geen 40 m3 per ha. Ook de gemiddelde aanwas
van ons populierenbos, 4,4 mB per ha per jaar, is zeer gering.
De verklaring komt uit de oppervlaktecijfers: ril7ij bezitten een
onevenr€dig groot aantal beplantingen met een diameter van

t8
Tabel 5. Staande spilhoutmassa (totaal en per ha) en jaarlijkse biigroei
per ha in het Nederlandse populierenbos.

Diameterklasse Oppervlakte

Spilhoutmassa (m3)

totaal
Minder dan 20 cm
20-30 cm
30-40 cm

40-50 cm
50-60 cm
60-70 cm

30.842

7

745
518
188

t8.403

78

r9

rt)
248
)21

(mr)
3,0
6,9
9,4

rt,6

r.930

292

L0,7
7,0

222.853

)9

4,4

7

5718

Totaal

pet ha
per ha

4241

79.036
46.702
5.940

Biigroei

de bomen beneden 20 cm, d.w.z. overwegend beplantingen van
15 jaat en jonger. Deze maken maar liefst 75 7o van ons totale
populierenbos uit.
Beziet men echter de 188 ha, bezet met bomen met gemiddelde

diameter van 40 tor 50 cm (leeftijd

-r

25-35 jaar), dan blijkt
een jaarlijks lopende
aanwas vaÍr II,6 mB per ha. Deze laatste cijfers wijzen op een
redelijke, zíj het niet uitgesproken goede kwaliteit van onze
populierenbossen; men moet zich echter wel realiseren dat het
hier gaat om een genzi.d.d'elàe vaÍ alle beplantingen met een
diameter van 40-50 cm, en dat hierbij relatief veel matiggroeiend 'Marilandica'-bos in Noord-Brabant is betrokken (zie
tabel 3).
Volledigheidshalve kan nog vermeld v/orden dat onze I07 ha
wilgenbos een houtmassa bevatten van ruim 4.6O0 ms, met een
gemiddelde houtmassa van 43,4 m3 en een jaarlijkse bijgroei

bij

hier 248 mB per ha voor te komen

van 4,4 m3.

In

tabel

6 is de bezitsvorm

ten

wij wel afleiden dat

oudere beplantingen bezitten. Het is niet logisch om aan
te nemen dat deze hogere houtmassa een gevolg is van het feit

dat particulieren over betere gronden beschikken. De
voor de hand liggende verklaring

6.

Eigenaren van een spilhoutmassa
tingen van populier en wilg.

7 . Ifeg- en grensbeplantingen van populier en wilg. Verdeling
van de staande houtmassa over diameterklassen.

Tabel

aantal
kilometers

Gemeente

Overige publiekrechtelijke lichamen
Particulieren
Anderen
Totaal

Populier en wilg
aantal
kilometers

m3

m3 hout

hout

per km

20-30 cm
30-40 cm

8008
4145
1961

19.160
201.640
207.280

44

cm

584

r}t.620

174

30t

69

12.740
30.570

443

2

1.120

560

rr347

654.130

4j

Minder dan 20 cm

40-t0

t74

50-60 cm
60-70 cm

Meer dan 70 cm
Totaal

2J76

:

659 :
4848 -

3170
4084
10

$347

-

17%

IIAilAR[I
molotzagen

m3

m3 hout

hout

per km
22

3r%

r91.210

40

2r%

98.170

3I

2t4.090

62

170

t7

27

7o

t00,0

10t

cijfers over het aantal kubieke meters hout per kilometer, Deze
lopen bij de populieren met een diameter van 50 cm of hoger
tot gfote waarden op.

grens- en wegbeplan-

r0
t4.t 60

4%

7

Hoe belangrijk de bijdrage van wegbeplantingen aan onze
houtproduktie kan zijn, blijkt wel uit de in tabel 7 vermelde

Populier en wilg

Eigenaren

Provincie

in

meest

lijkt

ons toch wel dat langs
Rijks-, provinciale- en gemeentelijke wegen vooral in de laatste
10 à 15 jaren het gebruik van populieren op grote schaal is
toegenomen, waardoor hun gemiddelde leeftijd laagligt.
De gemiddelde staande houtmassa per kilometer weg- en grensbeplanting, 43 ms ligt hoger dan die per hectare populierenbos
(39 ms). Men zou anders verwachten omdat per hectare bos
gemiddeld meer bomen aanwezig zrjn dan per kilometer wegbeplanting. Uit de percentages in tabel 2 blijkt echter dat bij
het populierenbos de lagere diameterklassen sterker vertegenwoordigd zijn dan bij de weg- en bosbeplantingen. De gemiddelde houtmassa per ha bos (tabel 5) is voor dezelfde diameterklassen echter hoger dan de houtmassa per km wegbeplanting
(tabel 7). Uit een en ander mag men afleiden dat niet de groei
in het bos minder is, maar dat de gemiddelde leeftijd lager is
en dat daaruit verklaard moet worden dat de houtmassa per
oppervlakte-eenheid daar lager ligr.

Diameterklasse

ÍYeg- en grmsbepl.antingm.
Zoals reeds eerder is opgemerkt bestaat 35 7o van onze weg- eo
grensbeplantingen uit populier en wilg, waarbij ongetwijfeld
wilg slechts een zeer kleine rol speelt.
Van deze beplantingen is 17 % in handen van de Staat, waarbij
wij wel in de eerste plaats aan Rijkswaterstaat moeten denken.
Provincies bezitten relatief maar weinig populierenweg- en
grensbeplantingen, nameliik -+ 47o.Een belangrijke groep van
eigenaren vormen de gemeenten, die in Nederland meer dan
4800 km weg- en grensbeplantingen van populier bezitten,
oftewel 3l %. Bij de tot dusverre genoemde eigenaren g^at heÍ.
hoofdzakelijk om wegbeplantingen. De na de gemeenten grootste gÍoep van eigenaren zijn de particulieren. Zij zdlen wel
voor het leeuwenaandeel van de beplantingen langs perceelsgÍenzen zorgen, hoewel ook zij op vele plaatsen in ons land tot
de bezitters van wegbeplantingen gerekend mogen worden; wij
denken aan het oveÍpootrecht. Deze particulieren bezitten 4.080
km populierenrijen, oftewel bijna 27 /o.De groep ,,overige publiekrechtelijke lichamen" (waterschappen etc.) bezit 21 7o.

Staat

deze particulieren gemiddeld aanzíen-

lijk

b)

Tabel

vermeld. Deze tabel geeft tevens

een indruk van de houwoorraad, zowel in ms totaal als in m3
per km. Uit deze laatste gegevens blijkt dat de gemiddelde
staande houtmassa in een kilometer beplanting bij de particuliere eigenaren veel groter is dan bij de overheid. Hieruit moe-

93.7

%o 6t4.t10
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De landboutuers Èunnen door de
aanleg uan beplantingen langs
perceelsgrenzen. een fraai, tl,pisch
landschap scheppen (St. Oeden-

rode).
Foto: Van der Meiden

c)

Algenzene iulruk,

Populier is na groveden en eik onze belangrijkste houtsoort, als
men afgaat op areaal en staande houtmassa. Het grootste gedeelte van onze populieren komt voor in weg- en grensbeplantingen. Als wij de houtproduktie bezien blijkt van de staande
voorraad populierehout in ons land (816.715 ms) 654.130 mB
oftewel l5 % in deze beplantingen voor te komen en slechts
25 %o itr bosverband. Omdat een evenredig groot aantai beplantingen betrekkelijk jong is, voorts omdat er na het begin van
de opnamen voor de tweede Bosstatistiek ongerwijfeld meer
populieren zijn geplant dan geveld, zal de voorraad populierehout hier in Nederland zonder rwijfel nog sterk toenemen.
De particuliere grondeigenaren spelen een belangrijke rol in
onze populierenteelt. Zij bezrrten een zeer groot deel van de
Nederlandse populierenbeplantingen, hoewel hun aandeel daarin door twee oorzaken reiatief terug loopt: Ten eerste de grote
bebossingen in de nieuwe polders, ten rweede de toenemende
aktiviteiten van de overheid, zowel landelijk als regionaal, met
betrekking tot de aanleg van wegbeplantingen.

H. HulshoíÍ

/

Voor een goede ontwikkeling van het gebruik van populierehout is het nodig dat men een inzicht heeft in de hnid.ige ert
cle te uenaacbten houtprod'aktie. Hiertoe kan de bosstatistiek de
mogelijkheid openen, daar deze behalve cijfers over oppervlakte
en leeftijd van de beplantingen ook per houtsoort gegevens
verschaft over de in de bepiantingen aanwezige houtvoorraad
(aangegeven als het volume spilhout dat per hectare of per
kilometer aan:wezrg is) en over de aanwas, die jaarlijks aan de
bomen plaats heeft (de jaarlijkse bijgroei). Dergelijke gegevens
moeten echter volledig en betrouwbaar zijn, willen ze een basis
voor de toekomstige houtafzet kunnen voÍmen. De Nededandse
bosstatistiek geeft voor populier in dit opzicht een begin maar
is nog ontoereikend voor concrete produktieberekeningen. De
voornaamste oorzaak hiervan ligt in de snelle groei van populier, waardoor binnen één opnameperiode van de bosstatistiek
(zoals die van 1952 tot 1963) een aanmerkelijke verandering
kan optreden in leeftijdsklassen en staande houwoorraad. Ongetwijfeld zal een volgende bosstatistiek hiermee wel rekening

houden.

Opkronen

Beheerder landerijen Erven Wed. Ten Cale C.V

Met belangstelling heb ik het artikel in ,,Populier" van mei

a.

1967 (b12.

Folschezaag 0,9 kg, doch deze snoeibeitel met noodzakelijke dul
weegt maar liefst 1,7 kg. \Taarom zo zwaar? Het gewicht van

2))

over de waterlot-snoeibeitel ,,\íaldmeister" gelezen. In mijn geval ging de belangstelling in het bijzonder uit
naar de laatste zin. ,,De \Taldmeister kan overigens ook voor
ander snoeiwerk, waarbij niet al te dikke takken mo3ten worden weggenomen, worden gebruikt."
Aangezien ik een paar duizend populieren heb op te snoeien,
was het voor mij een vraagstuk hoe deze opgave het snelst en
het best op een economisch verantwoorde manier kan worden
opgelost. In de bosbouw moet men overigens altijd aan duizendtallen denken anders is het meer plantsoenendienst.
Na enige dagen ervaring vond ik de ,,N7aldmeister" inderdaad
geschikter voor mijn doel dan een boomzaag. Met deze snoeibeitel werkte ik sneller en bovendien was de wond veel gladder
dan met een zaag. Toch heb ik enkele bezwaren tegen dit werktuig voor mijn doel, zoals het thans iri de handel is en wel:

IJer. gewicht van

e:n kleine snoeizaag is 0,4 kg, van

de

een lichtmetalenbuis van twee meter, waarop dit werktuig bevestigd moet worden, is daarentegen weer slechts 1,4 kg. De
kombinatie snoeibeitel/buis is dus uitgesproken topzwaar en bij

gebruik van twee metalen buizen wordt het bijna onmogelijk
vermoeiend werken. Theoretisch behoeft alleen de beitel van
staal te zijn en de rest van het instrument mag overal van gemaakt worden, als het maar een klein soortelijk gen'icht heeft.
Dit moet technisch op te lossen zijn. Voor de geleidestang is
het in ieder geval geen probleem.

b. Waarom heeft de beitel 7 cm snijvlak, terwijl men toch
hoogstens takken van 4 cm doorsnede wegneemt? Bovendien
wordt met de onderste punt de bast van de boomstam nogal
eens beschadigd tijdens het verplaatsen van het werktuig van

60
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en met het trekken wordt de tak pas geheel verwijderd.

S7anneer dit werkruig meer wordt afgestemd voor het gewone
snoeiwerk, dan moet een dagproduktie van een honderd bomen
per man haalbaar zijn, gedurende een paar weken in een aan-

-.'<

-J,

plantvan 4x4m.
Is dit werkelijk bereikt, dan lijkt het mij de moeite waard dit
werktuig in al het opgaande hout eveneens op zijn economische
waarde te toetsen.
Comntentaar.

De reactie van de heer H. Hulshoff op her arrikel over de
waterlotsnoeibeitel ,,Valdmeister" is het gevolg van het feit dat
ontwerpers van nieuwe gereedschappen - die op zichzelf een

,,1í/ al d nt eis ter"

-s

n o ei b

eit

e

I

Foto: Koo Ned Heidemaatschappij

tak na Í tak. Dit begint zich vooral voor te doen wanneer men
een uur met deze beitel is bezig geweest. Immers de koncentratie op het werk begint dan onherroepelijk te verslappen en
dan krijgt men de niet geheel juist beheerste bewegingen, met
het genoemde vervelende gevolg.
r, NlaaÍom alleen stoten? Ik stoot het liefst eersr en vervolgens
trekken. Bij alleen stoten gaat de beitel nogal eens klem zitten
door de naar beneden hangende tak, wanneer deze niet in één

verbetering betekenen ten opzichte van vroegere gebruikte gereedschappen - wel eens verzuimen daatna naat verdere verbeteringen te zoeken.
ln dit verband wordt dan ook het onderzoek van de heer Hulshoff en ook vooral het bekend maken van ziin bevindingen,
zeer op prijs gesteld.
Het moet inderdaad mogelijk zijn tot een lichtere consrrucrie
te komen. Maar ook dan zal de combinatie nog wel war topzwaar blijven, wat kan worden ondervangen door ook de lichtmetalen buis aan de onderkant iets te verzwaren. Her geheel
moet ook niet al te licht worden gemaakt, want dan ,,drukt de
beitel niet genoeg door".

Ook het snijvlak van 7 cm zou inderdaad wel wat kleiner en
wat anders gevormd kunnen worden gemaakt. En ook moer op
een eenvoudige wijze een voorziening kunnen worden getrof-

keer verwijderd is.

fen, waardoor zonder risico aan de beitel kan worden gerrokken.

Al

een beitel van staal mogelijk zijn, is nog een vraag, die aan des-

deze vÍagel

Of een combinatie van een geleidestang van lichtmetaal

wil ik po3en op te lossen oo de volgende wijze,

doch het zijn slechts suggesties die ongerwijfeld voor verberering vatbaar zullen zijn:
a. Kan aan het werktuig niet hoofdzakelijk lichtmetaal worden
verw€rkt? Vooral het stuk dat aan de lichtmetalenbuis met een
dul moet worden bevestigd is een klomp rjzer waar royaal met
het materiaal is omgesprongen. Een lichtmetalen geleidestang is
in ieder geval bereikbaar. Een tegenwicht in de vorm van een
stukje ijzeren buis onderaan de lichtmetalen buis is bovendien
te oveÍwegen (wil men goed kunnen stoten dan moer het gehele gewicht van het werktuig niet te licht zijn en bovendien
goed verdeeld in de hand liggen). Het topzwaar zijn vond ik
zeer hinderlijk en vermoeiend, terwijl het niet noodzakelijk is.
á. Beitel met slechts 4 à 5 cm snijvlak en dan I cm geen snijvlak n:t een ronde hoek. Beschadigingen zijn dan geheel uitgesloten.

c. Dóór de dul en lichtmetalenbuis een gaarie boren voor stalen
boutje met mo3rtje en eveneens door de dul en snoeibeitel, dan
is trekken volkomen verantwoord. Het stoten dient dan bij
dikke takken in de eerste plaats om inscheuren te voorkomen

H. W.

kundigen zal moeten worden voorgelegd. ITij hebben t.a.v. her
aat elkaar bevestigen van verschillende metalen bijvoorbeeld
steeds aanbevolen de dullen, waarmee de buizen van lichtmetaal
aan elkaar worden bevestigd, te verwijderen als het materiaal
gedurende een langere periode wordt opgeslagen.
De waardevolle suggesties van de heer Hulshoff zullen ongetwijfeld effect hebben. De moeilijkheid is alleen een fabriek te
vinden die bereid is aan dit experiment medewerking re verlenen, daar in Nederland geen grote omzet kan worden gegarandeerd.

Maar

wij zullen

ons best doen.

D. van Hattem
Noot uan d.e redacrie: Naar aanleiding van het artikel van de
heer Hulshoff en het commenraar daarop van de heer Van
Hattem zal de redactie stappen ondernemen mer her doel te
trachten de gewenste verbeteringen aan te doen brengen. Indien
resultaten leidt, zal daaraan rer zijner tijd in dit tijdschrift aandacht worden besteed.

dit tot

/ Tak- en stammisyormingen bij populier
lndustrie-Hou{

Kolster

S{ichíins

met

In één van de demonstratiebeplantingen van de

Stichting

na Eebruik van Gramoxone als
onkruidbestrijdingsmiddel ')
rugspuit en in twee andere gedeelten op rwee verschillende

Industrie-Hout is na toepassing van Gramoxone als onkruidbestrijdingsmiddel schade ontstaan aan takken en srammerjes
van in het voorjaar van 1967 geplante l-jarige populieren. De
onkruidbestrijding werd op de plantspiegels van de bomen uitgevoerd op basis van 4 I Gramoxone bij gebruik van 500 I
water per ha. In één gedeelte van de beplanting is de onkruidbestrijding uitgevoerd op 30 mei 1967 met een propaangas-

Twee verschillende schadevormen werden geconsrateerd. De
eerste vorm is die, waarbij het middel de in het voorjaar van

1)

1967 gevormde, niet verhoute scheuten heeft geraakt, waardoor
takmisvormingen zijn ontstaan. Gezien het tijdstip van uiwoe-

Foto's: H. 1S[. Kolster

data, nl. op 10 mei en 16 iuni, met behulp van een spuitinstallatie waarmee ook in de fruitteelt ziekte- en onkruidbestrijdings-

middelen worden verspoten.
Schad.ebeeld..

6I
van de l-jarige planten schade-verschijnselen, bii 'Lóns' 75 /o
van de gebruikte langstek (onbewortelde l-jarige planten, 40
cm diep gestoken); de l-iarige bewortelde planten van 'Lóns'
vertoonden nauwelijks schade.

Bij de bespuiting op 30 mei werd verreweg de meeste schade
geconstateerd, welke echter beperkt bleef tot 'I{ins', geplant als
1-

jarige bewortelde plant; de'Dorskamp' vertoonde geen schade.

In dit verband moet worden opgemerkt dat er drie factoren zijn
die het optreden van schade kunnen hebben beïnvloed, namelijk de druk waaronder gespoten is, de hoogte van de vegetatie
en de aard van het plantsoen.

Op 10 mei en 16 juni werden de plantspiegels met de motorspuitinstallatie met een druk van 7,5 à 2 m atmosfeer bespoten.
Op 16 iuni is een hogere grasvegetatie bespoten dan op 10 mei.
Op 30 mei, de spuitdatum die verreweg de meeste schade te

Foto 1. Takmisaorming bij f -iarige'Robr'sta'

ring van de bespuiting en de langzame groei in het begin van
het groeiseizoen bij pas geplante populieren waren deze scheuten nog zeer kort. De scheut verdikte zich in geringe mate,
kreeg een iets roodbruine kleur en een wat ruw aanvoelend
oppervlak. De op dit scheutgedeelte zittende bladeren werden
bruin en vielen af.
De groei van de ionge scheut werd echter niet beïnvloed, wel
boog de scheut later vlak achter de contactplaats met de Gramoxone door en zakte door zijn tijdens de groei toenemend
gewicht naar beneden, waarbij extreme gevallen zijn ontstaan
(zie foto's I en 2).
De takken hebben een abnormaal grote buigzaamheid op het
punt waar ze door het bestrijdingsmiddel zijn geraakt.
In het algemeen kregen de scheuten na enige tijd weer hun
eigen vorm.

zien gaf , werd met de propaangasrugspuit met een druk van 5
atmosfeer gespoten.
De lengte van het plantsoen en de hoogte en dichtheid van de
grasvegetatie is waarschijnlijk mede bepalend geweest voor het
optreden van de beschadiging. Bij korter plantsoen en een hoge
en dichte grasvegetatie is de kans op beschadiging groter dan
bij lang plantsoen in dezelfde grasvegetatie. Op 16 juni werd
een plantsoenproef bespoten, waarin, zoals eerder gezegd, alleen
langstek van'Lóns'ernstig beschadigd werd en van alle cultivars
het meeriarig plantsoen geen schade vertoonde.
De oorzaak van de beschadiging moet in ons geval toch wel
vooral gezocht worden in het spuiten met een te hoge druk. In
de Duitse literatuur wordt geadviseerd met niet meer dan 1,5
atmosfeer druk Gramoxone te verspuiten.

Merkwaardig is bij de besouiting op 30 mei het verschil in
schade tussen 'Dorskamp' en 'Ións'. De schade bleef tot één
cultivar, de 'kins', beperkt. Het is mogelijk, maar uiteraard
zonder nader onderzoek niet zeker te zeggen, dat hierbij een
in schorsvorming van de twee rassen een rol speelt,
evenrueel gekoppeld aan een verschil in afmetingen van het

verschil

plantsoen.

De tweede vorm van Gramoxone-beschadiging is die waarbij
het hele stammetie doorbuigt; de kroon van de plant kan hierbij
soms tot vlak boven de grond komen (foto's 3 en 4). In het
hier besproken geval waren de kleinere planten ver, de langere
en beter groeiende planten minder ver doorgebogen. Bij de
lanszaam groeiende planten werden geen doorgebroken stammeties gevonden; hardgroeiende planten met een volle, goed
bebladerde kroon kunnen echter door het grote gewicht op verschillende hoogten afbreken.
Op de plaats, waar de Gramoxone de boom geraakt heeft, ver-

dikt het stammetje zich en ktijgt het een wat donkerder gekleurde en ruw aanvoelende bast. Het stammetie krijgt evenals
de ionge scheuten op deze plaats een zeer grote buigzaamheid.

De hoogte van de beschadiging komt, voorzover ten tijde van
de waarneminsen nog was te constateren, ongeveer overeen met
de hoogte van de vegetatie ten tijde van de bespuiting.
Beide schadebeelden kunnen afzondedijk of in combinatie voor-

komen.
Het mysterieuze verschijnsel, bij populieren op een boomkwekerij, beschreven op pagina 26 en 27 van het lasrboek 7964
van de Plantenziektenkundige Dienst, is waarschijnlijk ook door
bespuiting met Gramoxone ontltaan.
Factoren d,ie een rol speelden bij de be:chaligitzg.

De drie bespuitingen, uitgevoerd op resp. 10 en 30 mei en
16 juni, hebben plaats gehad op verschillende percelen. In alle
gevallen was Populus 'Lóns' aanwezig.
Bij de bespuiting van 10 mei trad geen schade op. Bij die op
16 iuni werd slechts een lichte schade geconstateerd, zowel bij
'Robusta' als bij 'kins'. Bij 'Robusta' vertoonde minder dan I /o

Conclusies.

Het lijkt ons dat in ons geval rwee factoren verantwoordelijk
zijn voor de schade door het gebruik van Gramoxone.
Foto 2. Takmisaorming bij langsteh aan'Lóns'
Foto

3.

Stamnzisoorming

bij L-iariee'Lónt',
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Verreweg de belangrijkste is het spuiten onder te hoge druk;
in de Duitse literaruur wordt dan ook geadviseerd Gramoxone
met niet meer dan 1,5 atmosfeer druk te spuiten.
Verder moet €r voor gezorgd worden dat tijdig met Gramoxone
wordt gespoten, d.w.z. als de grasvegetatie niet te hoog is in
verhouding tot het gebruikte plantsoen. Deze factor is minder
belangrijk, naarmate het plantsoen langer en steviger is. Nader
onderzoek moet leren welke kriteria hierbij in acht moeten
worden genomen. Hiertoe is nog geen gelegenheid geweest.
níij hebben willen volstaan met het vermelden van de schade,
het beschrijven van het schadebeeld en het geven van enkele
suggesties.

Foto

lr. J. F. Wolterson
Di recte

/

4.

Stammituorming

bij I-jarige'Ldns'

Nieuwe populiereklonen en bacteriekanker')

ur B osb o uw proel slali on

Áls gevolg van de teruggang in de groei bij de populier in

king zijn gesteld. Het onderzoek van

Nederland veroorzaakt door Marssonina besloot het Bosbouw-

afgesloten.

proefstation

in

1966

tot uitgifte van twee cultivars van

de

Aigeirosgroep: 'Dorskamp' en 'Flevo', alsmede van de hybride
balsemklonen:'Geneva','Oxford' en'Androscoggin'.
Indien de behoefte aan dergelijke snelgroeiende populieren met
resistentie tegen bladziekten in Nederland niet zo groot geweest zou zijn zouden deze cultivars niet zo snel ter beschik-

eim

Dot|tf,An/

DOLMAR

CA

De belangrijkste reden van dit laatste is dat nog onvoldoende
bekend is in hoevere de reacties op kunstmatige infectie van
een cultivar, verband houden met zijn reactie op natuurlijke
infectie. De teler zal er dus verstandig aan doen rekening te
houden met de kans op schade door bacteriekanker. Een andere
consequentie werd reeds belicht in her ardkel van Gremmen,2)
waarbtj hij wijst op het gevaar van uitbreiding van kanker door
het aanplanten van gevoelige klonen.
Vooral 'Androscoggin' die in vooriaar 7967 in enkele proefbeplantingen taksterven te zien gaf zouden wij in dit verband
met voorzichtigheid gehanteerd willen zien.
STat reeds eerder werd geschreven bij de uitgifte van deze
klonen wil ik nadrukkelijk nog eens herhalen, namelijk d,at ze
slecltrs geschiÈt zijn aoor aanphnt op experimentele schaal.
Uit deze experimentele beplantingen en uit de resultaten die
het kankeronderzoek zal opleveren zullen wij in staat zijn te
beoordelen of al deze klonen in ons populierensorriment gehandhaafd kunnen worden.

1)

Ovetgenomen uit het Nederlands Bosbouw Tiidschrift.
(augustus 1967), blz. 398.

2) In

ffi

deze cultivars is nog nier

jrg.19, nr.8

,,Populier", mei 196), blz. 6.

dEIftIilE

EErcEEN

Boomkwekerii bedrijven
A, S. van Riin de Bruyn - Uden 0l,Br.)
TeleÍoon 04132-2581

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

Vraagt prospectus of vrijblijvende
demonstratie.
lmporteur

ffi
Roermondsplein 30

voor Nederland:

A.I'LEDDER
Arnhem

-

Tel. 08300-26641

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.
Wll nodlgen U gaaÍne uit, vooÍ een bezoek aan onze kwekerllen,
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P.J.J. M,Vonk
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De 4oste Klompenbeurs te St. Oedenrode

er. H olla nd sch e L uciler sl abrieken

Yan 12 tot en met 15 oktober

t,l

i.l. stond het

schilderachtige
dorp Sint Oedenrode weer in de
publieke belangstelling. Op deze

f:
t:
t:

data n.l. werd de 40ste klompenbeurs van St. Oedenrode ge-

il

houden.

Het maken van klompen

was

vro3ger een ambachtelijk werk
en het geschiedde met de hand.
De prociukten vonden hun weg

direkt aan de gebruiker.
In de iaatste halve eeuw is

Bpa8antse

p}pu[rBen

tMhWff
wr@tllirg?

de

j

"''"
tut6(

l

,*

íi
,
I
I
;

fuht
v6enig

produkrie door de invoeringvan
machines geheel gemechaniseerd

en de oude

klompenmakerij

,À

1l

kreeg zijn beslag en veranderde
in een klompenfabriek. De pro-

dukten van deze industrie

be-

reiken nu de klanten via de
tussenhandel. Door deze omstandigheden werd het houden
van jaarlijkse beurzen, waat Íabrikanten en handelaren elkaar

:l

ii
i'l
L

F

,,vinden" zeer nuttig, om maar
niet te spreken van noodzake-

lijk. In

navolging van andere

plaatsen waaÍ men reeds jaarlijks
klompenbeurzen organiseerde, begon in 1926 de onafgebroken
reeks van klompenbeurzen te St. Oedenrode. Een uitstekende
gedachte is het destijds geweest om aan een dergelijke zakelijke
beurs een wedstrijd te verbinden. Zo'n wedstrijd verlevendigt
n.l. de beurs en vormt een blijvende aansporing om de kwaliteit
van de klompen te verbeteren. St. Oedenrode, in eigen omgeving en kringen beter bekend als ,,Rooi", kan zich erop beroe-

men op de dag van heden de enige piaats van Nederland te
zijn, zo niet van geheel Europ^, w^ r nog klompenbeurzen gehouden worden.
Voor het welslagen van deze 40ste klompenbeurs hebben organisatoren en deelnemers kosten noch moeite gespaard, teneinde
er een waardige jubileumbeurs van te maken. \Wel, er mag gezegd worden dat zij hierin volkomen zijn geslaagd. Een grote
tent op het marktplein vormde de lokaliteit van de beurs. Een
groot gedeelte hierin werd in beslag genomen door de klompen,

welke de klompenmakers voor de keuring hadden ingezonden.
Bij een beetje serieus aanschouwen bleek in ieder geval dat een
behoorlijk stukie vakwerk onontbeerlijk is voor een goed produkt. Bijzonder goed deed de stand het van de Heemkundekring. Niet-insiders in de klompenindustrie kregen hier een
overduidelijk beeld hoe men in vroeger jaren, en ook thans
wellicht nog in uitzonderlijke gevallen, de klomp met de hand
fabriceerde. Op deze plaats proefde men weer de sfeer van de
echte klompenmakerij. Een waar toonbeeid van volsiagen vakmanschap. De boomkweker ontbrak evenmin. Plantgoed van
verschillende populiere- en wilgerassen waren broederlijk naast
elkaar tentoongesteld. Eens, op volwassen leeftijd zuilen ze wederom o.a. het klompenhout moeten verschaffen. Zeer interessant was de stand, waarin verschillende verzamelingen klompen
waren bijeengebracht. Zo kon men een verzameling klompjes
bezichtigen die alle modellen bevatte, ooit in Nederland vervaardigd en gedragen, zoais o.a. Zeelands model, Fries model,
Rondneus model, Brabants ruitmodel en vele andere.
De tegenwoordige tijd wiist uit, dat veel modeschoeisel en bedrijfsschoeisel moet zijn geïnspireerd op de klomp. Zo was een
uitgebreide variatie aan schoeisel te bezichtigen waarvan enkel
de zool uit het bekende ,,klompenhout" bestond. Een speciaal
vermeldenswaardig feit op deze klompenbeurs was nog de stand
van het Staatsbosbeheer met daanan gecombineerd de stand
van de,,Brabantse Populierenvereniging". Het Staatsbosbeheer
zorgde voor vakkundige voorlichting op het gebied van houtteelt etc. mede met het oog gericht of afzet later. De ,,Brabantse
Populieren Vereniging" liet zich als Vereniging ook niet onbetuigd. De leuze: ,,Heeft de Populier Uw belangstelling, dan is
er ook voor U plaats in deze vereniging" sprak voor zich. Leden
bestaan uit kwekers, populierentelers, handelaren, houtverwerkende industrie en andere belangstellenden in de populier.
Keurig lagen de produkten uitgestald, die bijeengebracht waren
door de leden uit de houryerwerkende indusuieën. Het was zeer
interessant deze keur van produkten, vervaardigd uit populiere-

64

hout, te bekijken. De klomp, die vanzelfsprekend uit de aard
van de beurs elders overheerste, ontbrak hier in het geheel. Zo
werd men o.a. geconfronteerd met houtwol, hourwolcementplaten, houten plaatjes bestemd voor het inwendige van accu's
stoeltjes, allerlei sooffen emballagekisten, pallets, sigarenkistjes,
naaidozen, bonbonkistjes, produkten uit de lucifersindustrie,

De 40ste klompenbeurs van St. Oedenrode behoort nu weer tot
het verleden. Heel Rooi en omgeving heeft voor de volle honderd procent een geslaagde beurs gehad. Laten we hopen, dat
de klomp ook in de toekomst haar waardigheid zal blijven behouden zoals zij die tot op heden altijd heeft bezeten. In Rooi
zal men dan met een gerust hatt naar het volgende jubileum

triplex fineer en

kunnen uitzien.

gezondheidssandalen.

lr. P. de Sonnaville

/

Ervaringen met de populier '4 214'

Fruilleler
Reeds drie jaar geleden heb ik in dit tijdschrift (nr. I, 1964,
blz. 8-9) gewezen op de bijzonder sterke jeugdgroei van de
nieuwe populier 'I 214'. Dit demonstreerde zich zeer duidelijk
in mijn bosperceel ,,De Pas" te Puiflijk, waar in maart 1958 de
voornaamste Nededandse populiererassen naast 'I 2I4' waren
uitgeplant. De grond van dit perceel bestaat uit vrij nlarqma Í
goede kalkhoudende rivierklei.
Het leek mij nuttig om nu, na 10 groeijaren, nog eens na te
gaan, hoe de groei zich voor de verschillende rassen heeft voort-

In mijn

oudste perceel te Hernen op zware, slechtdoodatende
klei is de groei niet zo spectaculair geweest (zie tabel 4).
Tabel 4.
Gem. omtrek van
geplant in 1954

4 bomen

in okt.

'r 2t4'

rc4

'Gelrica'

84
76

'Heidemij

1967

gezet.

In tabel 1 staan vermeld de gemiddelde omtrekken van 4 bomen
per ras (welke weinig uiteenliepen).
Tabel

1.

Gemiddelde stamomtrek

in

'Serotina de Champagne'

1)

1963 1964 l96t 1966
50

'Robusta'
'Zcelanà'
'Vernirubens'

46

'Heidemii'

t1

'Serotina'
'Gelrica'
'Manitobensis'

4,

52

50

'r 2t4'

62
48
43

60

6,

1967

It

65

74
1)

60
60
60
74

68

78

68
68

7t
7t

84

94

t02

5)

62

59
53

69
64

72
77
72

74
84
74

tt

79
81
79
79

De houtproduktie loopt dus voor de meeste rassen niet veel uiteen. Alleen de produktie van'12l4' steekt er ongeveer 50-60 %

Men ziet in tabel 4 dat de 'l 214', geplant als éénjarige boom,
het duidelijk wint van de andere rassen, die als tweejarige geplant waren.
Uit tabel I en 2 krijgt men beslist de indruk, dat de sterke
jeugdgroei, zich ook op latere leeeftijd voortzet. De meeste
bomen van'l 214' hebben nu een omtrek van 105-110 cm. In
het 9e en 10e groeijaat nam de stamomtrek nog steeds met
ongeveer 10 cm per jaar toe. Een eenvoudige berekening leert
(zie voor de toegepaste methode: ,,Populier" no. l, L966, blz.
12-13), dat de houtproduktie ongeveer met 20 7o per jaar is
toegenomen in deze twee laatste jaren, wat overeenkomt met
ca.20 mB per jaar.
Nu is dit wel een zeer gunstig voorbeeld op goede grond en
een prima bodemverzorging in een gunstige omgeving. In de
N.O.-polder en in de Noordelijke provincies is de groei van
'I 2I4' minder goed als gevolg van een sterke bladaantasting
door de schimmel Marssonina.

boven uit.

In de rest van het bos, dat afwisselend beplant is met 'Serotina'
en'I 2I4', steekt 'I 214' enotm veel boven 'Serotina' uit (zie
tabel 2).
Tabel 2.
Gem. omtrek in cm

op 1,30 m hoogte

't 2r4'

1963 1964 t96t 1966
7l

4,

'Setotina'

84

94

50

t2

1967

rrl

105
54

5'

De houtproduktie van 'I 2I4' is ruim vier maal zo groot als die
van de 'Serotina' (aannemende, dat de hoogte ongeveer gelijk
is). Geheel zuiver is deze vergeliiking niet omdat de 'Serotina'
overschaduwd wordt door de'I 214'. Uit deze cijfers blijkt ook
dat de groei van de laatste jaren gering is geweest' zodat 'Serotina'beter gerooid kan worden.
In een jong perceel, geplant in 1959 op slechte ondoodatende
klei (Schiplei te Altforst), zijn de groeiverschillen niet zo Sroot
geweest (zie tabel 3).

Italië, Frankrijk, Joegoslavië is de 'I 214' momenteel de
meest geteelde populier, waarmede veel ervaring is. Over de

In

kwaliteit van het hout vermeldt M. Sekawin, dat in Italië

1) In

het aangehaalde artikel aangeCuid als: 'Serotina erecra' sel. 'West-

einde

$.

Aan de abonnets

Tabel 3.
Gem. omtrek in cm van 4

bomen okt.1964 okt. 1967

't 2r4'

t0

76

'Serotina'

42

64

'Heidemil

4r

6l

de

ervaringen van verschillende fineer- en lucifersfabrieken minder
gunstig zijn (,,Pooulier" nr. i, 1964,blz. 15).
Alles bij elkaar genomen, meen ik, dat de 'I 214' vcr:,r Zuid- en
midden-Nederland aanbevolen kan worden. Vooral nu de houtprijzen sterk zijn teruggelopen, moeten wij trachten met betere
rassen en een juiste teeltmethode de produktie per ha op te voeren om zodoende de rentabiliteit weer te verhogen. De'I 2I4'
kan hiertoe een belangrijke bijdrage leveren. Hoeveel populieren moeten niet langer dan 30 jaren staan voordat ze kaprijp
zijn? De 'I 2I4' kan in gunstige omstandigheden in 20 jaren
eeÍr zware boom leveren. Is onze schaarse en dure grond geen
goede populier waard? De tijd is nabij dat wij bij de tijd moeten zijn.

Wilt U Uw abonnementsgeld over

1968

(f 3,-)

binnenkort voldoen op postrekening nr. 11?2915
t.n.v.,,Stichting Populier", Wageningen?
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Drs. V. Timmermans /

Jachtschade in populierenbeplantingen

RenÍmeester

Het mooie weidelijke jachrbedrijf gaat steeds meer een kunstmatig in het leven gehouden illusie worden.
In de eerste plaats wordt de categorie van jagers die zich nog
de rust en de tijd gunnen om van her wild te genieten en die
het niet uitsluirend om een groot tableau te doen is, allengs
kleiner en de groep die zich wil doen kennen als voortreffelijk
jager steeds groter. Daarbij gaat het dus niet meer om een corrigerend afschot tot handhaving van een evenwichtigewildstand
in zijn naruurlijk milieu, maar om het kvreken en beschermen
van bepaalde soorten wild met kunstmatige middelen ter bevordering van de schiemport van de recreanten.
Een dergelijk wildbeheer verdraagt zich niet mer de orrhodoxe
methoden en doeleinden van de bosbouw en zeker niet mer een
intensievere boomteelt.

De rweede reden waarom de jacht een illusie wordt is dan ook
gelegen in de eisen die de moderne bosbouw (ahhans voor
zover deze voornamelijk op de produktie gericht is) aan de
wildstand stelt.

In populierenopstanden, waar zeker en sedert lang van intensieve boomteelt gesproken kan worden, is door hun ligging in
de regel de wildstand niet overmatig hoog. Daarbij komt dar
het biocoop door zijn rijkdom waarschijnlijk niet zo spoedig
overbevolkt geraakt als armere terreinen. Doorgaans is evenwel
enige schade aan jonge aanplant re verwachten van hazen en
reeën. Soms komen konijnen voor.
Fazanten veroorzaken nier zo spoedig schade en van jagerszijde
wordt zelfs veelvuldig naar voren gebracht dat zt1 nuttig zijn.

Slachtofler uan de ,jacbt! Diameter ter plaatse:

I

cnt.

Foto: R. Aalbcrs

Nu zijn nurtig en schadelijk

zeer berekkelijke begrippen die
gevoeglijk verwisselbaar zljn naar gelang het standpunt dat men
inneemt.
NTat de hazen en reeën betreft behoef ik niet in te gaan op de
aard van de schade die zij veroorzaken wanneer zij in grote
getale voorkomen. Vooral reeën kunnen zeer schadelijk zijn
doordat zíj een zo uitgestrekt terrein bestrijken en bij een kort
bezoek al zoveel schade kunnen veroorzaken. \Vaar plastic spi-

ralen voor konijnen in den regel goed kunnen he$en en voor
hazen ook nog wel aan te bevelen zijn, bieden deze tegen reeën

tx

a!

ffi

H

x

ffi

n

r

HE

geheel niet schrik-

ITij hebben meermalen

goede resultaten geboekt met in dierneushoogte kan
eenvoudig geschieden met behulp van ijzercn peÍrneo, gemaakt
van dik heiningdraad. Hiervan knip,t men srukken van.ongeveer
één meter die men recht trekt. Door met een rang in de bankschroef een niet gesloten oog aan één einde van de draad te
draaien krijgt men een prachtige geleiding voor de draad, waarin deze beweeglijk ligt. De pennen worden namelijk op afstanden van ongeveer drie meter in de grond gestoken en de door
de ogen gelegde draad kan uitzetten en krimpen zonder te bre-

lijke olie gedrenkt touw. De bevestiging op

treden na hagelschot en dikkere srammeries waarin de hagil
doordringt, verronen later deze plekken in het hout als ein
ernstig gebrek. Zelfs oudere sraÍlmen kunnen hierdoor bedor-

n

4E

ts

in het

ken. Aan de uiteinden plaatst men een paaltje en verzwaart de
einden van de draad met een sreen om hem strak te houden.
Na een langdurige zware regen of felle zon moer men de draad
opnieuw oliën.
De overigens onschuldige f.azanten kunnen vaak toppen breken
aIs zij daarop neervallen, maar een belangrijke schade onrsraar
bij het schieten in een opsrand. Deze schade is aanzienlijker
dan men zou denken wanoeer men te doen heeft met een overmatige fazantenstand. Bij jonge aanplantingen kan breuk op-

n

H

stand tegen vegen en zijn blijkbaar
wekkend.

,,Hagel"

-s

cbad,e aan een

.jonge boorn.

Foto: Timmermans

ven worden.
In een dichtere beplanting is de schade emsriger dan bij een
ruimer planwerband en in een bos met weinig leeftíjdsvariatie
meer dan in een gevarieerd bos waar meer gelegenheid is om
driften met een vrij schootsveld te maken. I7anneer deze niet
aanwezig zijn en ook bij individueel jagen zal men vaak boven
jonge aanplantingen schieten en sraÍlmetjes raken. Behalve vervorming kan daardoor ook breul< optreden, zowel direct als later
door afbreken van beschadigde starnmen ten gevolge van de
wind.
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Hierbij gaan enkele afbeeldingen van breuk en vervorming van

Cvrijwel

Zij

bieden een te verwaadozen weerstammen na hagelschot die het beeld van de schade goed weergeen bescherming.

geven.

Een indirecte schade door dit eenzijdig jachtbeheer in de hand
gewerkt, is muizenschade. Een fazantenjacht zoals men zich die
wenst, d.w.z. bij schieten altijd prijs, vereist namelijk absolute
afwezigheid van roofwild. In een gevarieerd terrein met populierebossen is de mogelijkheid aanwezig om de fazantenstand

lr. J. T. M. Broekhuizen
Aldeling

H

/

mer kunstmatige middelen tot elke gewenste hoogte op te voeren en het hier beschreven gevaar is volstrekt niet denkbeeldig.
Als titel vooÍ het vorenstaande heb ik met opzet gekozen
,,Jachtschade" en niet ,,\7ildschade", omdat het jachtbeheer verantwoordelijk is voor deze wildschade. In een rationeel gevoerd
bedrijf behoeft geen no3menswaardige schade voor te komen.
Bedrijven echter waar een reëel en rationeel jachtbeheer mogeIijk is, zijn zeldzaam en dit is een van de absurde.inconsequenties van de in nood verkerende bosbouw.

Hoe herkennen wij onze handelspopulieren ? V (slot)t)

outtecll, l.B O., Landbouwhogeschool

laatste anikel zullen 'Geneva', 'Oxford' en 'Androscoggin'
worden behandeld. Deze rassen zljn in de Verenigde Staten

In dit

onrstaan uir kunstmatige kruising. 'Geneva' en 'Oxford' hebben
beide als ouders P. maximowiczii ? (een balsempopulier) en
P. berolinensis ó. Deze laatstgenoemde is zelf een naruurlijke
bastaard van de balsempopulier P. laurifolia ? en - waarschijnlijk - de Aigeirospopulier P. nigra 'Italíca' ó. P,'Androscoggin'
is een zuivere balsemoopulier en wel een kruising tussen de
balsempopulieren P. maximowiczii I en P. trichocarpa ó. Hoe-

wel 'Geneva' en 'Oxford' strikt beschouwd niet tot de sectie
Tacamahaca (:

balsempopulieren) kunnen worden gerekend
omdat het kruisingsprodukten zijn van populieren, behorend
ror de sectie Tacamahaca en de sectie Aigeiros, spreekt men in
de praktijk wel van balsempopulieren.

De drie rassen kunnen door hun meer of minder eironde bladvorm gezamenlijk zonder moeite worden onderscheiden van alle
andere handelspopulieren. Beter dan doot een nadere omschrijving wordt dit aangetoond door de foto's.
Bescbijaing.
ca. Geneta,

I

(fig.

1).

Ontlwik'img: eerste helft april, ongeveer een week vroeger dan

'Heidemij'.

gende punt, !-10 mm, bruin of bruinrood.
Zijtakken: betrekkelijk weinig; hoofdzakelijk op het rweede
kwart van de scheut, gerekend vanaf de grond; takhoek

ca.40o.
Karakteristi.eke henmerken:

b/hn russen ruim rlz en 3l+ x
hoofdnerf; d,/hn ruim l/s x hoofdnerf; ionge blaadjes lichtgroen met bruin; scheut rond.
Vercchillen met de beide aràere babempoQulieren: b/hn en
d/hn kleiner dan bij 'Oxford'; longe blaadjes bruiner dan die
van 'Oxford'. In tegenstelling ror 'Androscoggin' heeft'Geneva' een ronde scheut en geen inham.

cu. Oxford.,

9 (fig. 2).

Ontluik'ing: eerste helft april; enkele dagen later dan 'Geneva',
enkele dagen vroeger dan 'Heidemij'.

Blaà: grootste breedte ruim 3/n x lengte hoofdnerf (b/hn 0,85); breedte op éénkwart van de top iets groter dan 1/z x
lengte hoofdnerf (d/hn - 0,58); voet rond zonder of met
een kleine inham; top kon oÍ zeer kort toegespitst, meestal
gedraaid; bladoppervlak vlak; nerfhoek ca. 45o; steel behaard, tl E tot l/s x lengte hoofdnerf; jonge blaadjes groen.
Scbeut: rond; geheel behaard; bovenaan vrij veel bruinrood;

enigszins variërend, (b/hn - 0,62-0,73; gemiddeld 0,67);
breedte op éénkwart van de too ruim l/s x lengte hoofdnerf
(d/hn - 0,39); voet rond zonder of met een onduidelijke
inham; top toegespitst; blad vlak of dakvormig met enigszins
omlaaghangende punt; nerfhoek ca. 45o; steel behaard, 1/s
tot rl4 x lengte hoofdnerf; ionge blaadjes lichtgroen met
bruin.
Scheut: rond, geheel behaard; bovenaan vrij veel bruinrood;
Ienticellen lijnvormig meest 1-2 rnm, soms tot 5 mm; aantal
ca. 20 per 3 cm scheutomtrek; knoppen met spitse, aanlig-

lenticellen meest lijnvormig, soms ovaal, 1,5-4 mm, soms tot
5,5 mm; aantal ca. 18 per 3 cm scheutomtrek; knoppen met
spitse, aanliggende punt, 9-10 mm; bruin tot roodbruin.
Zijtakken: variërend in aarrtal, vaak tot ruim 1lz x de hoogte
van de plant; takhoek ca. 60o.
Kaukterhtieke kenmerken: b/ht ruim 8/n x hoofdnerf; d/hn
n;jmllz x hoofdnerf; ionge blaadjes groen; scheut rond.
Verschillen met de beide and,ere balsempopulieren: b/hn en
d,/hn groter dan bij 'Geneva' en 'Androscoggin'; ionge blaadjes groen. In tegenstelling tot 'Androscoggin' heeft 'Oxford'
een ronde scheut en geen of een kleine, onduidelijke inham
en bovendien een scheut met vaak veel bruinrood.

Fig. 1. P.'Geneaa'

Fig. 2. P.'Oxford.'

Bhà:

grootste breedte tussen

ruim 1lz

en8/s,

x lengte hoofdnerf,
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groor.ste breedte ruim rlz x lengte hoofdnerf (b/hn
0,57); breedte op éénkwart van de top ongeveer l/s x lengte
hoofdnerf (d/hn - 0,30); voet rond met een duidelijke,
soms vrij diepe en vrij smalle inham; top vrijwel spits; bladoppervlak soms enigszins schotelvormig; nerfhoek ca. 45";
steel behaard, ongeveer r/s x lengte hoofdnerf; jonge blaadjes
lichtgroen met bruin.
Scheut: hoekig met niet opvallende, doch duidelijke lijsten;
geheel behaard; bovenaan meestal geheel groen; lenticellen
ovaal tot lijnvormig, I-4 mm aantal ca. 19 per 3 cm scheutomtrek; knoppen met spitse, meestal aanliggende punt, 10-11
mm; roodbruin tot donkerbruin.
Zijtakken: vrij veel rot halve hoogte; takhoek ca. 45o.
Karakteristieke kennzerken: b/hn ruim rlz x hoofdned; d/hn
ongeveer l/a x hoofdnerf; jonge blaadjes lichtgroen met

Bhd,:

bruin; scheut hoekig.

Verschillen met d,e beid.e anàere balsernpopuliercn: in tegenstelling tot 'Geneva' en 'Oxford' is de jonge scheut niet rond,
maar hoekig en is deze geheel of overwegend groen. Bovendien heeft het blad van 'Androscoggin' een duidelijke inham.

Fig. 3. P.'Androtcoggin'

ca. And,rorcoSgin,

6

(fig. 3).

1)

Ontluiking: eerste helft april; ongeveer tegelijk met 'Geneva'

Prognose van de aanplant yan populiererassen

Foto's: R. Aalbers.

in Nederland in de periode 1968-1971

De gegevens voor deze prognose werden weer vetschaft door
het Staatsbosbeheer en de Koninklijke Nededandsche Heide-

Ze zijn verwerkt in de twee bijgaande tabellen.
Het gaat hierin om de percentages die elk van de vermelde

maatschappij.

populiererassen zal uitmaken van de totale populierenaanplant
in een bepaald gebied, als tenminste de adviezen van de hiervoor genoemde organisaties worden opgevolgd.

Het is duidelijk dat de 'serotina' tot de verleden tijd gaat behoren. De aanplant van 'Marilandica' zal gering zijn, maar vrij
constant blijven. Opvallend is het teruglopen van 'I 2T4', waarschijnlijk deels tengevolge van het optreden van Marssonina.
Ook bij 'Regenerata Duitsland' ziet men, althans bij het Staatsbosbeheer, een teruggang. Vermoedelijk is dit een gevolg van
het feit dat men nieuwere rassen gaat aanplanten ten koste van
rassen als de twee laarstgenoemde, en niet ten koste van de
vanouds bekende goede rassen! Men is echter vooralsnog, en
terecht, voorzichtig met de aanplant en het aanbevelen van
nieuwe rassen, zoals de cultivars 'Iiins', 'Flevo', 'Dorskamp',
'Oxford', 'Geneva' en'Androscoggin' (tezamen 10 à 20%).
Vermoedelijk zal bij de prognose, die volgend jaar zal worden uitgegeven, ook Populus canescens worden bemokken. De
belangstelling voor deze populier stijgt in st€rke mate, aldus
berichtte het Staatsbosbeheer, met narne in het westen en
noordwesten van het land. Deze toegenomen interesse staat in
verband met het feit, dat binnenkort de door het Bosbouw-

proefstation te \Tageningen vrijgegeven rassen 'Haamstede' en
'Limbricht' bij de kwekers verkrijgbaar zullen zijn.
De in de tabellen onderscheiden groeigebieden zijn devolgende:

l. Het kustgebied.,

omvattende Noordwest-Groningen, Fries-

land (behalve het zuidoostelijke gedeelte), Noord- en ZutdHolland, Zeeland en het westen van Noord-Brabant. Het
betreft hier een streek die een eigen karakter heeft door de
nabijheid van de zee en de er veelvuldig voorkomende

de vele er voorkomende armere gronden een iets afwijkende

sterke wind.

rassenkeuze.

2. Het

noord.-oostelijk gebied', omvattende het oosten en zuiden van Groningen, Drente, het zuidoosten van Friesland,
Overijssel (uitgezonderd Twente) en het oosten van de
Veluwe. Dit gebied vraagt, door zijn noordelijke ligging en

gebied., nl. Twente en de Achterhoek. Dit is
een streek met van oudsher populierenteelt en met vele
goede leemhoudende zandgronden, bovendien een sueek

3. Het oostelijk

waar de 'Gelrica' een grote plaats inneemt.
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KONINKLIJKE NEDERIANDSCHE HEIDEMÁATSCHAPPIJ
Te adviseren cultivars in
Groeigebied

I
II

Jaar

Kustgebied

Noordoostelijk

Heid. Rob./7,eel. Ser.

van totaal

Maril.

| 2I4

Reg. Dld.

Nieuwe
klonen

t

5

35

i5

20

1968/71

35

10

30

20

1968/1

gebied

Gelr.

/6

III

Oostelijk gebied

1968 /7

|

55

10

10

20

IV

Midden Nederland

1968/7

t

2t

20

30

20

Brabant-Limburg

1968/7

t

25

15

25

V

20

10

STAÁ.TBOSBEHEER

Te adviseren rassen
Groeigebied

II

III

Kustgebied

1968/69
1969/70

Rob./
7cel.

20

65

20

70
70

Ser.

Mar. |

214

+
+
+

Noordoostelijk

1968/69

20

I'

45

gebied

t

1969 /7 0

20

10

r970/71

20

10

40
40

5

t
,

Oostelijk

1968/69

55

10

2'

gebied

1969 /7 0

t0

10
10

20

20

+

t
5
t

3)

Midden

1968/69

2t

1t

Nederland

1969 /7 0

30

20

)0

1t

40

20
20
20

25

Zuidoostelijk

1968/69

30

gebied

1969 /7 0

30

r97o/7t

30

tt

+

)0
30

f

incidenteel geadviseerd

4.

Mid.d.en-Ned.erlanà, omvattende het rivierengebied, Utrecht

en de Gelderse vallei. Deze streek bevat vele goede rivierkleigronden naast lemige zandgronden.

). Het zui.d.oostelijk

gebied.,

met Noord-Brabant (excl. het

westen) en Limburg. Door zijn zuidelijke ligging ztjn hier
voor de populierenteelt andere mogelijkheden aanwezig dan
bijvoorbeeld in het oostelijk gebied, waar overigens soortgelijke gronden voorkomen.

Het aantal populiererassen beperkt

5

,

1

Dld.

t

+

50

Reg.

10

20

r97o/7r

V

Heidemij

r97o/7t

r970/71

IV

7o .vaÍ het totaal

Plantseizoen

Gelr.
I

in

5
5

10

,

t
t

5

10

t
t

5

+

5
5
5

+
+
+
5

+
+

5

+
+

Ser. de
Champ.

Lóns

t
t

5

Flevo
Dorsk.

Oxford
Geneva

Androsc.

+
+

+
+
+

,

+
+
+

+

t
t

+
)
,

t
t

+

+

+
+

10

)

5
5

+
+

t
+
+

+

t
t

+
+
+

+
+
+

+

II

+

+
+

5

5

t

1

t

5

5

,
,

Mochten kwekers of andere geïnteresseerden opmerkingen of
aanbevelingen ten aanzien van deze pÍognose hebben, dan zaI
de Nationale Populierencommissie her zeer op prijs stellen die
van hen te onrvangen. Door een dergelijke mededeling kan de
doelmatigheid van de prognose alleen maar verbeterd worden.
Nationale Populierencommissie
Secretariaat:

Museumlaan 2, Utrecht

!

Zo zot de ondertitel

kunnen luiden van een publikatie van
de hand van H. F. Joachim en ntr. Borsdorf 1).

\il7at is namelijk het geval? Deze Oostduitse auteurs ondeÍzochten ongeveer 200 klonen, aÍkomstig uit Polen, Oost-Duitsland,
Bulgarije, Tsjechoslowakije, Roemenië en Hongarije, die ieder

onder een eigen naam in gebruik zijn. Her bleek dat deze
klonen, op enkele uitzonderingen na, alle behoren tot de in
I7est-Duitsland voorkomende 16,,Altstammsorten". De ongeveer 100 aarLwezige klonen uit Tsjechoslowakije alleen al behoren tot 11 van deze rassen. De talrijke ,,Regenerata's" onder
deze rond 100 klonen behoren alle tot 'Forndorf' (is onze'Rege-

: 'Serotina erecta') en 'Grandis'. De schrijvers pleiten
het
laten vervallen van de naam 'Regenerata' omdat deze
voor
reeds veel verwarring heeft veroorzaakt. Temeer is dit van
belang, omdat er zowel kankerresistente klonen ('Forndorf') als
kankergevoelige ('Grandis') onder worden samengevat.
Verder bleek de in Roemenië aangeplante kloon 'Celei' niets
anders te zijn dan het Duitse handelsras 'Leipzig'.
De schrijvers pleiten op grond van het voorgaande voor een
nerata'

nog nauwere internationale samenwerking op het gebied van de

identificatie, nomenclaruur en registratie. Áls argument voeren
zij mede aan de vele verwarringen ontstaan bij internationale
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uirwisseling van stekmateriaal. Álleen al onduidelijk geschreven
namen op etiketten geven daartoe aanleiding. Een voorbeeld
daarvan is de Poolse kloon 'Nieklanska', die in verschillende
landen o.a. voorkomt als Nicklancza, niglansca en Niclausca. In
vrijwel alle gevallen bleek het hier om het hetzelfde ras te gaan,
n.l. 'Robusta'. In één geval betrof het 'Dómling'. Deze laatste
komt overigens ook voor onder de namen 'Régénéré de Suisse'
en P. rubra.
Uit eigen onderzoek en mede dankzij de medewerking van de
heer H. Sí. Kolster, verbonden aan de Stichting Industie-Hout,
kan ik nog enkele voorbeelden van verwarring geven. Zo bleek de
onder de naam 'Canadese Commune' in het populerum van de
Afdeling Houtteelt van de Landbouwhogeschool voorkomerde
kloon, 'I 2L4' te zijn, evenals de Spaanse kloon 'Campeador'. De
uit Frankrijk ingevoerde kloon 'Culasso' is zeer waarschijnlijk
'Ostia'. De eveneens uit Frankrijk afkomstige klonen Régénéré
de l'Yvonne, Régénéré Ile Balias en Régénéré de l'Áube bleken
achteroenvolgens te zijn: 'Dómling', 'Forndorf' en 'Forndorf'.
Van de onbekende klonen die door de Afdeling Houtteelt de

I

uit Frankrijk werden ingevoerd, kon er slechts één
niet tot de ons bekende rassen worden teruggevoerd, n.l. de
'Batard d'Hauterive'. Deze in het populetum te Vineuil aan de
Loire uitstekende groeiende kloon zal binnenkort in het populetum te \Tageningen worden aangeplanr met her doel een
eerste indruk omtrent de geschiktheid voor Nededand te krijlaatste jaren

gen.

Er zouden nog talrijke voorbeelden kunnen worden toegevoegd
om de nog steeds heersende verwarring te illustreren. Het voor-

eóter voldoende om her pleidooi voor een intensieve
internationale samenwerking, ook op dit gebied van de populierenteelq te ondersrrepen. Een goede identificatie, nomenclatuur
en registratie vergemakkelijken immers ook de internationale
samenwerking op het gebied van houtreeltkundig- en economisch onderzoek betreffende de populierenteelr.
Ir. J. T. M. Broekhuizen
1) Joachim H. F. en \7. Borsdorf: l-iàhrige Identifizierungsatbeiten an
Pappelsorten aus Mittel-, Ost- und Siidosteuropa. Arch. f. Forstw. 15
(1966), 5/6,60t-609.
gaande is

KALENDER

Nu het plantseizoen is

aangebroken

begint de tijd te dringen voor hen die
nog geen plantsoen bestelden. Zorgt
bij aankoop dat u gezond en vooral
stevig materiaal neemt. Let op evenruele insektenbeschadigingen. Het meebrengen van boktorlarven van de kwekerij naar het plantterrein is nl. niet
denkbeeldig.

Het proberen van nieuwe handelsrassen als Ións, Flevo, Dorskamp, Harff
en de balsempopulieren is het overwegen waard in verband met het
spreiden van risiko's.

I

Bij

herbeplanting van een kapvlakte
de oude sloten en greppels eerst goed
ophalen. Zolang er geen beplanting is

aantrekkingskracht.

kan dit makkelijk mechanisch gebeuren. Staan de planten er eenmaal dan

Hen die hout gaan verkopen zou ik

is het lastig en dus kostbaarder.

adviseren: zotg er

tijdig bij te zijn.

Is het hout moeilijk gelegen (ver van
Hoewel zeker niet de beste tijd, toch
kan in de winter ook gesnoeid worden, echter niet bij vriezend weer.
Niet teveel per keer en vaak terug

In de winter snoeit men makkelijker teveel dan in de zomer, omdat
komen.

er maar kale takken naar

beneden

komen.

Het is goed vóór de winter de grondbewerking uit te voeren. Doorvriezen
van de grond is belangrijk.
Realiseer dat zeker voor een jonge
beplanting een goede onrwatering zeer
belangrijk is.

kokers of plastic srips. Vooral balsempopulieren hebben op het wild een

Bij het opkronen nooit hoger dan
maximaal 8 meter.
Is wildbeschadiging te verwachten dan

de planten beschermen met

gazen-

een harde weg en in drassig terrein)
dan is het goed zo vroeg te verkopen,
dat de koper nog van een vorstperiode
gebruik kan maken bij het vellen en
uitslepen.

Verkoopt men te laat dan worden uitsleepkosten immers nodeloos hoger en
dus de opbrengst voor u lager.
Om zelf een indruk te verkrijgen van
de staande massa van uw te verkopen
populieren, kunt u de eenvoudige methode toepassen, die is beschreven in
Populier, m. l, 1966, blz. Ll-I3.

BELANGRIJKE PUBLIKATIES

lng. Io,an Herpka: ,,De variatie in de lengte van vezels en in
het soortelijk gewicht van hout van wilg (Salix alba) in een na-

alle stammen bedrceg O,337.

Het soortelijk gewicht neemt af bij toeneming van de
breedte van de jaaringen. Dit staat in verband mer her feir
dat het hout bij de kern van de stam uit juveniel hout be-

cuudijke populatie in de Donau-uiterwaarden" (Joegoslavisch).
Bron: ,,TopoIa", september-december T966, pag.2,3 en 4.

b)

Santenaatting:

In Joegoslavië wordt

een groot deel van het populiere-

en

wilgehout gebruikt voor de pulpfabrikage. Dit brengt met zich
mee dat grote aandacht wordt besteed aan het soortelijk gewicht en de vezellengte van het hout.
Herpka heeft getracht om door middel van boorspanen, verkregen met een aanwasboor, cijfers hierover te verzamelen. Hij
kwam daarbij tot de volgende resultaten:
a) Het soortelijk gewicht neemt toe van het centrum van de
stam naar de bast. Het gemiddelde soortelijk gewicht voor

staat met brede jaarringen.
De lengte van de houwezels neemt toe van het cenrrum van
de stam naar de bast. De gemiddelde lengte van de vezels
bedroeg 0,959 mm. Als men rekening houdt met de oppervlakte van de stamdoorsnede, waarop elk onderdeel van de
boorspaan betrekking heeft, bedraagt de gemiddelde vezellengte 1,082 mm. De vezellengte neemt af met toeneming

van jaarringbreedte.

c)

Dit

houdt ook weer verband met de

aanwezigheid van juveniel hout met bredere jaarringen bij
de kern van de stam op de hoogte die bemonsterd is.
Het onderzoek heeft bevestigd dat het mogelijk is bepaalde
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houtkenmerken te onderzoeken zonder de bomen ernstig te
beschadigen of zonder ze te vellen, daar de verkregen cijfers
statistisch zeer betrouwbaar bleken te zijn.
Naarmate het gebruik van populierehout in Nededand bij de
vezelverwerking toeneemt, zullen soortelijk gewicht en vezellengte van de verschillende populieterassen meer aandacht krijgen.

De methode, door Herpka

toegepast, kan hierbij van grote be-

Charles Chaaet. Cours indicatifs au ms réel sur écorce des bois
sur pied, surbille comprise. La Forêt Privée, Novembre-Décembrc 1966, No. 52.
,,La Forêt Privée" wordt jaadijks een overzicht gepubliceerd
van de gemiddelde houtprijzen voor verschillende houtsoorten
en verschillende omtrekklassen. Voor de tweede helÍt van 1966

In

worden voor de populier de volgende ptljzen vermeld:

tekenis zijn.
v.d.M.

(cm)

Dr. lange:,,Grosses

Pappelanbauprogramm

land".

Uit: Holz-Zentralblatt, nr. 88 (93e jr}.)

90

in

Prijs per mg

Omtrekklasse Diameterklasse
(cm)
francs

Mitteldeutsch-

60-

8t
90-115

(1410).

120-t35
140-175
180-205

Het artikel heeft betrekking op de onrwikkeling van de popuIierenteelt in Oost-Duitsland. De gegevens zijn voor een deel
afkomstig uit een publikatie van Dr. Griineberg in het tijd-

210-

19-27

28-)7
J8-44
4r-56
57-66

67-

guldens

20- 3t
50- 70
"
70- 90

2u0

90-120

6r-88

)5-

80-100

r4-24

36-10
50-65

,8-7t

schrift,,Die sozialistische Forstwirtschaft".
Voor de teelt van hout buiten bosverband is in Oost-Duitsland
in mei 1965 een verordening uitgevaardigd, die in februari

Uit

1967 heeft geleid tot de stichting van een ,,Centrale Commissie
voor de Populierenteelt". In deze Commissie hebben behalve

men nog te bedenken dat de kwaliteit stamhout, waaroP bovengenoemde bedragen betrekking hebben, zeer goed is. Minder
goed gesnoeide stammen brengen slechts -]_ 60 /o van deze

bosbouwers ook vertegenwoordigers van de Diensten voot I7aterstaat en Verkeer, van de Rijksplanologische Dienst en van de

houwerwerkende industrie zitting.
De Commissie maakt propaganda voor de houtteelt buiten bosverband, maar houdt zich tevens bezig met de ccórdinatie van
onderzoek op het gebied van selectie, hout, etc.
In Oost-Duitsland verwacht men tot 1980 een toename van het
papierverbruik met 40 7o, van de spaanplatenproduktie met
50 7o en van de vezelplatenproduktie met 100 /6. Men acht,
om in deze behoefte te voorzien, de houtteelt buiten het bos
van zeet grote betekenis, en denkt hierbij vooral aan populier
en wilg.
Volgens Dr. Gri.ineberg wil ook Polen de tot 1980 verwachte
40 /o toename van het houwerbruik vooral opvangen door het
telen van populier en wilg. Men heeft hier het plan om 80.000
ha snelgroeiende houtsoorten te planten.
Ook in Joegoslavië en Hongarije kan men soortgelijke ontwikkelingen vaststellen.
In I7est-Duitsland echter zijn volgens Dr. Lange de aktiviteiten
in de populierenteelt, die 15 à 20 jaar geleden met groot élan

zijn begonnen, onvoldoende.

Het is alleen de ,,Gesellschaft fiir Flurholzanbau und

Pappel-

wirtschaft" die zich enthousiast inzet voor de verhoging van de
houtproduktie van populier en wilg.
Deze organisatie heeft echter een zeer smalle financiële basis,
terwijl het werk bemoeilijkt wordt door de onverschillige en
zelfs afwijzende houding van andere bosbouwsektoren en organisaties op het gebied van landbouw, waterstaat en van het
verkeerswezen.

bovenstaand overzicht

lierehout

prijzen

in

blijkt wel dat de priizen van PoPu-

Frankrijk bepaald niet hoog zijn. Hierbij dient

op.

v.d.M.

Doom, D. The biology, damage and control of the poplar
willow borer Crypthorrynchus lapathi.
Mededeling Itbon nr. 74/1966.

and

De levenscyclus van de elzesnuittor (Crypthorrynchus lapathi)
duurt twee jaar. In Nededand overwintert deze kever als larve
en als volwassen insekt. Gewoonlijk komen de larven in de
oneven jaren voor en de volwassen kevers in de even jaren.
Behalve direkte schade aan populieren en wilgen wordt ook
indirekte schade veroorzaakt. Verschillende parasieten dringen
namelijk het hout binnen via de wonden die door de elzesnuitkever zijn gemaakt. Zo is het bekend dat de wilgehoutrups
(Cossus cossus) alleen de stam kan binnendringen via bestaande
wonden. Ook heeft men aanwijzingen gevonden, dat er verband
bestaat tussen aantasting door de elzesnuitkever en het vóórkomen van schorsbrand (Dothichiza populea).
Bestrijding is dus noodzakelijk. Deze kan het beste geschieden
met chemische middelen, waatbij de bestrijding van de larven
gemakkelijker en effektiever kan geschieden dan die van het
volwassen insekt. Het beste tijdstip daarvoor is de maand april
in oneven iaren. Een goed middel is Ekatin. Voor een gebruiks-

aanwijzing kan men het februarinummer 1966, blz. 10 raadplegen en ook de Tuinbouwgids 1966,b12.323 of het Nederlands Bosbouwtijdschrift 1960, blz. 204.

v.d.M.

J.B.

MEDEDELINGEN

Op 14 oktober 1961 hield de ,,Brabantse Populieren Vereniging" een excursie naar de N.V. Boomkwekerij ,,IJdenhout" te

Nadien werden de andere boomkwekerijpercelen bezocht waar

Udenhout.
I7egens afwezigheid van de voorzitter sprak de heer Van Iersel
een woord van welkom tot de aanwezigen.
Na de koffie met ,,Udenhoutse Broeder" werd eerst een rond-

gang gemaakt door de kwekerii om een indruk te krijgen,

Na afloop is er nog even nagepraat over de verschillende onderv/erpen in Hotel ,,Bos en Duin".
Jammer dat onze voorzitter burgemeester Laurijssen niet aanwezig kon zijn wegens een voetblessure.
De heer Van Iersel dankte alle aanwezigen hartelijk voor hun

welke soorten bomen er voornamelijk gekweekt worden.

belangstelling en wenste allen een goede thuisreis.

voornamelijk de populieren gekweekt worden.

N.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 Necjerland van de Lóns-populier.
Tevens voorradig een uitgebreid assortiment proeÍpopulieren.

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

JI.Y. BOOTilKïTEKERIJ,,UDEIIIIOUT"
UDENHOI.JT

. TELEFOON

04241.258

WITDSCHADE
Voorkom vraat (van hazen en kon'rjnen)
aan de stammen yan Uw vruchtbomen,

t

met het

SUCGESI'OLLE TIIDDEL

AAPRÍlTECT
Houd Uw bomen

gaaÍ....

sebruik AAPROïECII

*
*
*
*

is zowel met kwast aan te brengen

als VERSPUITBAAR
bevat een zeer speciaal hechtmiddel, waardoor een
bijzondere en langdurige werking wordt verkregen
is onder normale omstandigheden zowel voor
de bomen als voor het wild ongevaarlijk
beschermt Uw dure aanplant; is dus steeds
ECONOMISCH IN HET GEBBUIK

BOMEN EN STRUIKEN ROOIEN EN OPRUIMEN

fÍii rooien boomslobben machinaal
met de holle boor.

Zonder schade aan kabels, funderingen,

P. YA]I DE]I BERK & ZO]IE]I
Boomkwekerijen
ST. OEDENR,ODE

{<

INKOOP BOMEN

Specialiteit:

{<

POPULIEREN EN WILGEN

DRIESSEN
VREELAND

vAL0lr

TELEFOON 04138-2331

*
LAANBOMEN EN BOSPLANTSOEI{

bestratingen enz.

J.

-

TELEFOON 02943-1795

Adaiezen en beplantingen hunncn àoor ons geregeld u,orden

PIOEG'S Boornkusetrteríjen

K01lE

FINLAND

volautomatische schilmachine

Rod.en

Een der meest gesorteerde kwekerijen
den. Kwekerijen op zandgrond.

(Dr.)

in het Noor'

voor ALLE HOUTSOORTEN
(zonder verlies van hout)

Speciaal ingericht voor wegenbeplantingen en onderhoudswerken. Geheel mechanisch ingericht.

*

belasten ons gaarne met het ontwerpen van
groenvoorzieningen voor steden, dorpen en industrieterreinen.

Importeur:

Handeleonderneming

'Wij

A. G. POOL

Van Beethovenlaan 34 - Eindhoven - Tel. 04900-251?8

Tuinaanleg op elk gebied.
Recreatieplannen ook met subsidie.

Vraagt Prijt en inlicbtingen

Eigen landschapsarchitect.

Telefoon (0t908) 9016

I{oe houden wij een land rnet
steeds rneer mensen en steeds

rninder ruirnte bernroonb aar?
Onder meer door te zorgen
dat landbournr en recreatie met
elkaar in harmonie zLJn.
De Heidernaatschappij biedt u
een rijke ervaring op beide
gebieden.

KONINKTIJKE NEDER,LANDSCHE HEIDETIAATSCHAPPIJ

VERENIGING TEN ALGEMENE NUTTE

