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van de lJsselmeerpolders de N7ilhelm-Leopold-Pfeil-prijs 196l . In het argusrusnummer zaI een artikel worden opgenomen over het gebruik van populieren in
Flevoland.
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Iíageningen
Prof. Dr. G. Hellinga,

van de Nationale Populieren commissie - die de opdracht verleende ror her uirgeven van ,,Populier" - ontvingen wij het verslag over 1966 en I96j. \Vij nemen
dit gaarne op, zodar u een inzicht verkrijgt in de veelzijdige werkzaamheden van
deze Commissie; het tweede gedeelte volgt in augusrus.
H. \7. Kolster behandelt de ontwikkelingen in de verkoop van populiereplantsoen
en wijst daarbij op een aantal belangrijke verschijnselen.

In verband mer de ruimte moeren we het bij de aankondiging van deze artikelen
laten. voor de overige bijdragen dienr te worden verwezen naar de inhoudsopgave

\flageningen
Ir. H. A. van der Meiden,

hiernaast.

Bij dit nrunmer is, in de vorm van een stencil, het inhoudsregister van de jaargang
1967 gevoegd. Dit zal later worden samengevoegd met die van de jaaryangen t968
en 1969 en dan in gedrukte vorm verschijnen. Tenslotte verzoeken wij U vriendelijk, voor zo ver dit nog niet is geschied, het abonnementsgeld over 1968 oóór
half juni te willen overmaken op giro rc. I1729I5. Na die tijd zullen de dan nog
niet betaalde abonnementen per kwitantie worden geïnd, verhoogd mer / 1,- incassokosten. Conuoleerr U even of U reeds hebr betaald? Daarmede bespaart U zichzelf eventueel deze extra kosten. ons bespaart u dan onnodig adminiiratief werk,
waarvoor bij voorbaat veel dank!
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In dit nummer vindt U het eerder aangekondigde artikel over her gebruik van
populieren in de Noordoostpolder. Zoals reeds werd medegedeeld, onwing de
schrijver, Ir. J. L. F. overbeek, voor zijn verdiensten op het gebied van de bebossing
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In een artikel van de heer Van Iersel in het vorige nummer van ,,Populier" t) heefr

deze een aantal problemen aan de orde gesteld die iedere populierenkweker en -teler
ten zeerste interesseren. Zijn mededeiing over het verminderen van de verkoop van
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populiereplantsoen heeft ons in het bijzonder bezig gehouden. Naar aanleiding
daarvan hebben wij, vooral met behulp van de jaaroverzichren van de N.A.K.B;
geprobeerd een analyse van de onrwikkelingen in de verkoop van populiereplantsoen te maken. Daarbij zijn twee aspekten naar voren gekomen, nl. de verkoop van
populiereplantsoen in het algemeen en de verkoop van de verschillende rassen.

A.

De verkoop van populiereplantsoen in het algemeen

Op grond van N.Á.K.B.-cijfers is in tabel 1 een overzicht gegeven van het aantal
gewaarmerkte populieren per jaar, onderverdeeld in perioden van 3 jaar. In grafiek 1
zijn cijfers verwerkt betreffende het aantal jaarlijks gewaarmerkte (dus vrijwel het

aantal verkochte) populieren. De cijfers voor 1948/49 rot en mer I950/5I zijn
betrokken uit een artikel van de heer Burger in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift
van mei 1960.
Uit de gegevens van tabel 1 blijkt dat het gemiddelde aantal jaarlijks gewaarmerkte

in de periode 1954/15 t/m 1956/51 ten opzichte van de periode
19tl/52 t/m 1953iJ4 vrij sterk is toegenomen, nl. mer 55.000 populieren pet jaar.
De stijging in de periode I95I/52 t/m 1953/54 ten opzichte van de daaraan vooraf-

populieren

gaande periode van

3

iaar is echter groter,

nl. 100.000 populieren.

De top in de afgelopen20 jaar is in deperiode 1957/58 r/m1959/60 gelegen; in
deze periode werden gemiddeld 473.000 populieren per jaar gewaarmerkt.

Na 1960 is de verkoop van populiereplantsoen in het algemeen sterk gedaald en
heeft in 1966/67 een niveau bereikt dat met 169.000 stuks slechts 35 lo is van de
verkoop in 1958/59.

Iíij

hebben geprobeerd oorzaken van deze verminderde verkoop te vinden, maar
hebben daarbij ervaren dat er verschillende verklaringen mogelijk zijn, die wellicht
1) H' A. uan lersel: Gedachten van een boomkweker over de teelt van populiereplantsoen.

)1

of minder hebben samengespeeld. Nfij zullen deze verklaringen hierna vermelden en ze vervolgens aan een nadere

meer

beschouwing onderwerpen, zonder de mogelijkheid
kelen dat er wellicht meer verklaringen zijn.

1)

2)
3)
4)
5)

uit te scha-

de ongunstige leeftijdsverdeling van, zowel weg- en grensbeplantingen als opstanden van populier;
de sinds 1960 jaarlijks optredende Marssonina-aantasting;
de stijging van de grondprijzen waardoor, en dit geldt vooral voor particulieren, minder interesse in het planten van
populieren zou kunnen zijn ontstaan;
de daling van de houtprijzen in de laatste jaren;
de aanpiant van andere loofhoutsoorten op voor populieren
geschikte gronden;

6) de mogelijkheid dat bepaalde gemeenten,

instellingen of
particulieren zijn overgegaan tot het zelf kweken van populiereplantsoen voor eigen gebruik.

ad 1.

Uit de gegevens, vermeld in

de Bosstatistiek blijkt dat
het grootste gedeelte van de populierebeplantingen van
zeer ionge ieeftijd is (zie ,,Populier", augustus en novenber 1967).
Deze gegevens worden bovendien bevestigd door de resultaten, verkregen uit de inventarisatie die Coor de
Brabantse Populieren Vereniging enkele jaren geleden
onder de leden is uitgevoerd. Hierbij bleek dat -+ 50 9(,
van alle bij de inventarisatie betrokken beplantingen in
de leeftijdsklasse 0-10 jaar en 25 % in de leeftijdsklasse
10-20 jaar viel. Van de sinds het vooriaar van 1949 ruim
5,8 miljoen gewaarmerkte populieren is 52 o/o voor en
48 /6 na het voorjaar van 19J8 geplant. Maar door de
aanleg sinds 1958 van de populierebossen

in O.Flevoland,

waarvoor het plantsoen voor het grootste gedeelte in
eigen kwekerijen gekweekt wordt, zullen de beplantingen
(grens- en wegbeplantingen en opstanden) in de categorie
7-) jaar een nog wel hoger percentage innemen.
Het is niet onlogisch dat na een periode, waarin met een
zeer snel tempo vele mogelijkheden vooÍ populiereaanplant zijn benut, een periode van verminderde aanplant
volgt. Vermoed wordt dat omstreeks 1960 de aanplant in

een aantal grote obiekten, wauvoor veel populieÍen
nodig waren, beëindigd is. De piek die is opgetreden bij
de verkoop van populiereplantsoen zal echter tot gevolg
hebben dat in de toekomst een piek ontstaat bij de kap
van populier. Aangenomen dat na deze kap opnieuw
populieren zullen worden ingeplant, valt te verwachten
dat de vrl'ag fl aÍ populiereplantsoen in de toekomst
wederom sterk zal toenemen. Hier is echter een ,,maar"
aan verbonden. Daar voor weg- en grensbeplantingen
geen herplantplicht meer bestaat, en -+ 70 7o van her
populiere-areaal uit dic soort beplantingen bestaet, blijft
de vraag bestaan of
a) in alie gevallen wel tot herplant zal worden over8e$^an;

Tabel 1. Gemiddeld aantal jaarliiks gewaarmerkte populieren.
populieren

éên-1arig meerjarig
19J1/J2 t/m
.19t4/55

9to/5r

9fi/14

Í/m 956/17
1957 /18 t/m 9t9 / 60
1960/6r t/m 962/63
1963/64 t/m 965 / 66
1966/ 67

ÀIarssonina één uan

atnplant?

b)

160.000
106.000
83.000

I r l.ooo

64.000

10t.000

197.000
167.000

àe oorzahen aar de aerntittderde popilierenForo: J. B. ITeg

weilicht andere loofhoutsoorten zullen worden

aan-

geplanr.

Op het laatste punt komen wij nader terug.
ad 2. De sinds 1960 jaarlijks opredende Marssonina-aantasting
zal waarschijnlijk voor een klein gedeelte de sterk afge-

2. Verkoopsprijzen van los bouw- en grasland in enkele jaren.
(Bron: Landbouwcijfers 7967, uitgave van het L.E.I.)

Tabel

Gebied

Bouw- of
grasland

RivierÈl eigebied
Gelderland
Noord-Brabant
Utrecht

Limburg

bouwland
grasland
bouwland
grasland
bouwland
grasland
bouwland
grasland
Gemiddeld

Gemiddeld aantal jaarlifks gewaarmerkte

Periode

1948/49 t/m

ls

Verkoopsprijs in guldens per ha

1955/56 196r/62
j.160
2.6)0
40
60
2.620
2.470
1.580
3.590
2.940
2.7
2.7

3.810
1.100

3.2t0
2.840
J.260

4.rt0
4.190
3.510

1964/65

8.3

70

7.j60
6.t60
7.280
7.670
8.180
10.480
10.400
8.290

Zanl gebied
totaal
200.000
300.000
3 t 5.000
4t i.000
303.000

2t0.000
169.000

Gelderland
Noord-Brabant

Limburg
-Overiissel

bouwiand
grasland
bouwland
grasland
bouwland
grasland
bouwland
grasland
Gerniddeld

2.57 0

3.060

2.720
2.030
2.210
1.7 40

1.200

8.1 50
8.1 00

2.480

7.110

tO

7.t60

2.7

2.910

).160

j.410

2.170
2.390
2.370

2.470
2.500
2.860

6.900
80
80
7.920
7.590

6.7
8.1
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zakelijk verantwoordelijk zijn voor de verminderde

a:rn-

plant!

4. In hoeverre het planten van populieren in verband met
de lagere houtprijzen van de laatste jaren is afgenomen,

ad

is eveneens zonder nader onderzoek niet na te gaan.
Aangezien echter klachten over de houtprijs pas in de
iaatste jaren opduiken, terwijl de aanplantvermindering
al sinds 1961 is opgetreden, moet aan deze verklaring een
z€er betrekkelijke waarde worden toegekend.
De daling van het aantal jaailijks gewaarmerkte bomen
in de periode 1960 tot 1963 mer. 170.000 bomen is groter
dan de daling tussen 1963 en 1967 met -f 70.000 bomen.

Volgens Van Iersel in het februari-nummer van ,,Populier",
toont in de laatste jaren een grote groep van boseigenar€n minder interesse voor de aanplant van populieren. \Taarschijnlijk
zal deze verminderde interesse door de laatste drie faktoren
veroorzaakt zijn (Marssonina, hogere grondprijzen en lagere
houtprijzen).
Salix alba'Liempd.e' uordt ondanks ltet geaaar oan takstetlte nog op
gtote schaal

aangeplant,

Foro: van der Meides

nomen \tÍa18 r]aat populiereplantsoen kunnen verklaren.
de gegevens van de N.A.K.B., die jaarlijks gepubliceerd worden (Statistiek veldkeuring en waarmerking)
blijkt wel dat de verkoop van de voor deze ziekte meest
gevoelige klonen, zoals 'Regenetata.' en'I 214' sterk is
afgenomen, terwijl de verkoop van 'Robusta' en'Zeeland',

Uit

die veel minder gevoelig zijn, rclarief sterk is toegenomen. Dit heeft echter betrekking op de percetztages.

Als men de werkelijke aantallen verkocht plantsoen bekijkt (tabel 5), dan blijkt dat deze aantallen ook voor
de rwee laatstgenoemde rassen sterk zijn verminderd.
Hieruit mag worden afgeleid dat de hoofdoorzaken voor
de afname van de populierenaanplant niet bij het opad

3.

treden van Marssonina gezocht moeten worden.
Indien onderzoek zou uitwijzen dat vooral particulieren
in de laatste jaren minder interesse vertoonden om populieren te planten, kan dit verband houden met de stijging

van de grondprijzen.

In

tabel

2 is voor rivierklei-

ad 5. De veronderstelling dat andere loofhoutsoorten in plaats
van populieren geplant zijn, wordt niet duidelijk bevestigd door de gegevens uit de N.A.K.B.-statistieken, die
gedeeltelijk in tabel 3 zijn vermeld. Volledig zijn ze verv/erkr in grafiek 2. (De in tabel 1 en in tabel 3 vermelde
gegevens over het totaal aantal gewaarmerkte bomen per
houtsoort omvatten ook de €xport. Er zijn echter geen
nauwkeurige export-cijfers per houtsoort bekend; deze
zijn in het kader van dit artikel echter niet van groot
belang. rVel bestaat het vermoeden dat de export van
populiereplantsoen gering is.)
Uit de gegevens van tabel 3 blijkt dat de sterke afname
in de verkoop van populiereplantsoen, waalan de gegevens in tabel 1 vermeld zijn, niet gecompenseerd is
door een evenredige toename in de verkoop van andere
loofhoutsoorten, zoals wilg, es, esdoorn, linde of iep.
Alleen de aanplant van iepen, voornamelijk 'Commelin'
en 'Vegeta', heeft sinds het plantseizoen 1962/63 een
enorme toename te zien gegeven, maar kan dus slechts
ten dele de sterke afname in de verkoop van populiereplantsoen verklaren.

en

zandgronden, verdeeld over de provincies Overijssel,
Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg, de ontwikkeling van de verkoopsprijzen van los bouw- en grasland vermeld.
Na het opheffen per 1 januari 1963 van de wet op de
vervreemding van landbouwgronden zijn de grondprijzen
zeer sterk gestegen, waardoor het kopen van grond voor
de aanplant van populieren minder aantrekkelijk geworden kan zijn.
Men zou, alvorens conclusies te trekken, echter eerst
moeten weten of werkelijk vooral de particulieren hoofd-

4. Het aantal gewaarmerkte planten per Ías van verschillende
houtsoorten, uitgedrukt in een petcentage van het totale aantal iaarliiks
gewaarmerkte planten van die houtsoorten.

Tabe|

Houtsoort

Seizoen

Áantal gewaarmerkte planten (één- en meerjarig)

esdoorn

wilg
1954/ 5t
1957 / 58
1960/ 6t
1961 / 62

linde

'Liempde'
'Rockanje'

8.700

1.1t0

1.600

2.400

16.2t0

4.too

1.300

3.t00

25.800

r.400

t.950

3.100

30.200

580
2.440

800

j.600

t.100

22.900
31.100

1963/64

2.100

1964/6t

49.t00

it.200

3.040

19.100
20.200

r.350

r.450

27.600

1965 / 66

57.400
56.000

30.600
30.300

610
3.900

1.400

33.800
39.800

1962/6)

1966/67

2.450

1962/

1964/

1966/

1962

1963

1965

1967

90

90

92

82

r4

94
4

88

4

4

100

4
00

2
2

100

34

/4
1

'Drakenburg'
'Calva'

1961

10

)
)

I

3

I

1

1

100

100

00

92

96

93
6

81

5

Es

"Westhof's Glorie'
'Eureka'
'Doorenbos'

Totaal

lep

19.100
18.400
31.300
3 1.3 00
40.900
86.100

/

1958

1957

\y/ils

Totaal

Tabel 3. Het aantal gewaarmerkte planten van wilg, es, esdoorn, linde
en iep.

/

1913

1952/

+

66

25

)

2
2

100

100

100

100

15

97

r9

1

+

100

100

56

48
49

IeF

'Commelin'
'Vegeta'
'Exoniensis'
'Groeneveld'

'Dampieri'
'Bea Schwarz'
'Chris. Buisman'
Totaal

25
6

75

+

1

1

77

2

+

1t

8l

42

I

1

1

r
1

+
2
+

100

100

1

100 100

100

100
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Het is echter zeer wel mogelijk dat in bepaalde gebieden
van ons land, zoals in de noordelijke helft van NoordHolland, waar de ialtste jaren veel iepen geplant zijn,
men uit bepaalde overwegingen op een andere loofhoutsoort is overgegaan. Het zou in dat geval interessant en
voor de populierenteelt belangrijk zijn na te gaan welke
deze overwegingen zijn.

Overigens willen

wij bij tabel 3 nog

een kanttekening

plaatsen, die buiten het onderwerp van dit artikel valt.
Het blijkt namelijk dat vooral bij de wilgen en essen en
in mindere mate bij iepen een ongewenste toestand is
ontstaan doordat het accent vrijwel op één kloon (bij iep

twee klonen) is gelegd. Dit kan ernstige gevolgen hebben bij het optreden van ziekten of andere gebreken. In
de laatste 10 jaren bestaat het aantal gewaarmerkte wilgen voor gemiddeld 90 %' ilt de 'Liempde' en het aantal
essen voor gemiddeld 85 7o uit '\Testhof Glorie' (zie
tabel 4). Bij de wilg is al niet meer sprake van een ongewenste maar van een gevaarlijke situatie. Momenteel ziet
men verspreid over het hele land afstervingsverschijnselen bij de 'Liempde', waarschijnlijk het gevolg van een
bacterieziekte.

ad 6. De vraag of populieretelers in sterkere mate dan voorheen hun eigen plantsoen zijn gaan kweken, kan alleen
door nader onderzoek worden beantwoord. Deze faktor
speelt, voorzover onze informatie reikq geen grote rol.
Con.clusie: \íij vermoeden dat de beiangrijkste oorzaak van de
vermindering van de verkoop van populiereplantsoen gezocht
moet worden in hetgeen onder punt 1 is vermeld.
De vele mogelijkheden, waarin de oorzaak van de nu al gedurende enkele jaren zeer sterk afnemende verkoop van populiereplantsoen gezocht kan worden, zullen echter in een nauwkeurig onderzoek moeten worden nagegaan. Meer duidelijkheid
in deze kwestie is van zeer groot belang voor allen die met de
populier te maken hebben, zowel kwekers, telers als houtverwerkende industrie. Het is niet nodig exakte cijfers over de
toekomstige populiere-aanplant op tafel komen. Maar men
moet wel de ontwikkelingen daarin leren kennen en kunnen
verklaren. Voor de kwekers bijvoorbeeld zou de prognose, die
door de Nationale Populierencommissie in samenwerking met
het Staatsbosbeheer en de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij jaarlijks wordt opgesteld, aan waarde winnen wanneer bekend is of met een verder afnemende of met een in de
toekomst weer toenemende vraag na:rr populiereplantsoen rekening gehouden moet worden en in welke richting de plantTabel

Poprlier in bosuerband in Noord-Brabant, geplant in 1932.
Foto: Vao der Meide

soenkeuze zich zal gaan ontwikkelen (één-

of meerjarig plant-

soen).

B.

Ontwikkelingen bij cle verkoop van verschillende
populiererassen

In het

kader van dit artik,el is het interessant na te gaan ho:
sinds 1952 het verloop van de waarmerking bij een aantal rasrez is geweest.
De gegevens, die vermeld zijn in tabel 5 hebben betrekking op
resp. aantallen en percentages per kloon. De percentages zijn
betrokken op het totale aantal gewaarmerkte populieren in de
betreffende keuringsperiode. Verder is in grafiek 3 l.ret verloop

5

Keuringsperiode

Ras
1951

/1952

aantal
'Robusta'
'Zeel.and

42.900
30.500

'Gelrica'

47.100

'Regenerata'
'Champagne'

'1 214'
'Serotina'

'}{arfÍ'
'Lóns'
'Dorskamp'
Diversen
Totaal

16,5

64.200
9.100

'Zeeland W'
'Heidemij'
'Marilandica'

7o

r954/ r95t
aantal %,

19.900

96.i00

11,7
18,4
7,7
37,1

24,4
3,4

1

r95 t- / 1958

1960/196t

1963

aar'Íal

aantal

aantal

10.300

46.300

900

8,-l

0,3

219.800 100,0

23,7

oo

%

18,1

)1 .200

67. r 00

20,4

3

2.000
61 .400
52.700

0.6
20.5
16,0
3,5

8.400
4.400
27.200

2,6
16,1

)0.100

18,1

10.700
5.900

6,4

1.000

0,6
/5

71.100

15,7

46.rJ00

14,s

9).j00

20,0

69.600

)1

28.1 00

5.7

11.400

3,6

r 1.400

41.000

17,1

2.U00

10,4

300

7

59.600

11,1

19,0
10.7

18.t00 7,0

n

))

23,8

15.20C

18,3

1

2.t00

0,8

26.900
200

4.t00

1.O

10.400

3,3

20.1 00

0,1
6,1

41.600

9,8

3 1.rJ00

10,i

19.500

6,0

100

0,5

14,1
0,1

,í,

14.900

49.900

26.400
65.600

%

1966/1967

aantal

))

48.1 00

300

21.600

7r,

/ 1964

3

8,2

2.500
3.100
900

j.800
1.t00

0,1

26J.200 100,0

465.700

100,0

jr5.400

100,0

326.900 100,0

1,8

0,t

))

0,9

1,1
2.000
169.300 100,0
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Grafiek 1. Aantal jaarliiks gewaarmerkte populieren vanaf het voorjaar var. 1949.
i

Grafiek

3. Het

percentage jaarlijks gewaarmerkte planten

per kloon

vanaf het voorjaar va,n 1912.
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van de percentages voor de belangrijkste klonen

aangegeven,

wa?rbii 'Robusta' en'Zeeland' bij elkaar zijn geteld. Deze twee
klonen zijn in grafiek 4 apatt veÍmeld, evenals enkele minder
belangrijke klonen, die terwille van de overzichtelijkheid in
grafiek 3 zíjn weggelaten. Uit deze laatste grafiek blijkt dat tot
1961 overwegend 'Robusta' is aangeplant, maar dat na 196I
jaarlijks ongeveer evenveel planten van 'Robusta' aIs van'Zeeland'worden gewaarmerkt. Uit de gegevens van grafiek 3 blijkt
dat de 'Gelrica' door de jaren heen een vrij konstante lijn volgt
en de 'Heidemij' een iets stijgende lijn. De waarmerking van
de 'Marilandica' blijft de laatste I0 jaar vrij konstant na tussen
l95L en 1957 gedaald te zijn.
Het hoge percenatge dat in het seizoen I95I/52 doot de 'Regenerata' (destijds nog 'Serotina erecta' geheten) werd ingenoGrafiek 2. }{et aantal iaariijks gewaarmerkte planten per houtsoort
vanaf het voorjaar van l9)2.
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voor deze kloon is gemaakt, waarbij men onvoldoende rekening

heeft gehouden met de toenmalige onbekendheid van dit

ras

voor Nederlandse omstandigheden. In aanmerking moet hierbij
worden genomen dat tot 1957 de 'Regenerata' voor een zeer
klein gedeelte ook uit'Serotina de Champagne'bestond.
Volgens Burger (Nededands Bosbouw Tijdschrift, mei 1960) is
de sterke teruggang van de 'Regenerata' in het seiioen 1954/15
veroorzaakt door het feit dat dit ras niet voor alle gronden geschikt bleek te zijn en in laanbeplantingen nogal eens tegenviel. Het ras bleek namelijk zeer windgevoelig te zijn. De
sterke teruggang v^n 'Regenerata' en de 'I 2I4' in de laatste
jaren is veroorzaakt door het feit dat aanplant van deze klonen
in verband met de grote gevoeligheid voor Marssonina is afgeraden.

De achteruitgang in de aanplant van de 'Serotina' na
houdt verband met de grote gevoeligheid voor roest,
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schors-

brand en late wintervorst van deze populier.
Ondanks de uitbreiding van het aantal in de keuring zijnde
rasssen van 8 in I95l/52 tot 14 in 1966/67, is de toestand in
wezen niet in gunstige zin veranderd. Dit blijkt uit het vol-

00

80

men, is voornamelijk het gevolg van de reclame die destijds

Es

gende.

Icp

Voor de aanleg van weg- en grensbeplantingen en opstanden
waren in 1952 in feite maar 6 klonen beschikbaar. De 'Vir-
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Grafiek 4. Het percentage jaarlijks gewaarmerkte planten per kloon
vanaf het voorjaar van L9)2.
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giniana de Frignicourt' was van geen betekenis, terwijl

In het

seizoen 1.966/67 zrjn 14 klonen in de keuring geweest,
waarvan de 'Vereecken' voor zeer bepaalde doeleinden (o.a.
windschermen) gebruikt werd. Van de 13 resterende klonen
vallen er 3 in de categorie met minder dan I 7o van het totale
aantal gewaarmerkte bomen, 5 in de categorie I-4 /a en I in
de groep 4-7 %.
De vier resterende rassen zijn 'Robusta', 'Zeeland', 'Gelrica' en
'Heidemij', resp. met 22 70,2t %,18 7o en 16 /p van het totale

seizoen 1952/53 bestond derhalve 41 7o van het totaal
aantal gewaarmerkte bomen uit één ras, 'Regenerata'; 15 jaar
later bestaat 45 7o bomen uit twee zeer sterk op elkaar lijkende
rassen, 'Robusta' en 'Zeeland'.
De risico's die men kan lopen bij het aanplanten van oveÍwegend één kloon, zijn nu wel voldoende bekend te achten, en
ook eerder in dit artikel al naat voren gebracht. Door gebruik
te maken van meerdere rassen, zeker in beplantingen van grote
omvang, kan men de risico's beperken. Het aanplanten van
meer nieuwe rassen op beperkte schaal en een versneld onderzoek van nieuwe klonen doo.- het Bosbouwproefstation kan in
de toekomst tot een evenwichtiger aanplant van de verschil-

aantal verkochte populieren.

lende rassen leiden.

de

'Berolinensis' op zeer kleine schaal en voor speciale doeleinden
gebruikt werd. Voor het grootste deel van de beplantingen werd
de 'Regenerata' gebruikt (zie tabel 5).

In het

lr. J. L. F. Overbeek / Populierebeplantingen in de Noordoostpolderr)
HooÍdi

n

genieur - direcleu

r 5{aals6osbeheer

in 1942 drooggevallen. De ontginning startte in het oosten en
schreed gedurende de jaren 1942-1955 in
westelijke richting voort.
De Noordoostpolder is

In de loop van 1942 en 1943 werd een
aantal arbeiderskampen gesticht (Ramspol,
de Voorst, Vollenhove). Deze werden weer
opgeruimd, behalve het kamp ,,de Voorst"
in de boswachterij ,,de Voorst". Dit kamp
wordt nog altijd gebruikt, zij het dan dat

de bezetting op het ogenblik niet wordt
gevormd door landarbeiders, doch door
mensen die van een tustige vakantie in dit
interessante bosgebied willen genieten. Op
het terrein van dit vakantieoord staan de
oudste populieren van de Noordoostpolder:

Populus 'Robusta' en Populus 'Heidemij'
dte in 1943 ztjn geplant.
Na de ontginning en tijdelijke exploitatie
werden de boerderijen door de Staat aan
pachters uitgegeven. Deze uitgifte,'waarvan de omvang ongeveer 4.000 ha per jaat
bedroeg, was tevens het tijdstip waaroP
met de beplanting van erven en van de wegbermen waataan de
boerderijen liggen, werd begonnen. Er is een aantal redenen
waarom de keuze van de houtsoort in hoge mate op populieren
en ook wilgen is gevallen. Het was vooral zeer belangrijk, dat
er voor de bevolking van de polder zo snel mogeliik een gunstig klimaat werd geschapen in de meest letterlijke zin. De
pachters die hun nieuwe boerderij betrokken, stelden zonder
uitzondering hoge prijs op een beplanting die zo snel mogelijk

op het erf iuwte moest verschaffen. Dit gold al evenzeer voor

de bewoners van de landarbeiderswoningen en voor de dorpsbewoners waarvoor het verschaffen van enige luwte op de wegen alsmede het scheppen van wandel- en recreatiegelegenheid
noodzakeiijk moest worden geacht.
Zoals de ervaring in de NTieringermeer en elders had geleerd,
bezitten populieren en wilgen een aantal eigenschappen die hen

voor bovengenoemde doelstelling in combinatie met
loofhoutsoorten bijzonder geschikt maken.
Deze eigenschappen zijn:
1. Een zeer snelle groei.

andere

2.

Grote bestendigheid tegen wind, hoewel dit niet voor alle

3.
4.
5.

in gelijke mate geldt.
Grote amplitude met beuekking tot de grondsoort.
Verschil in boomvorm.
Grote houtaanwas.
rassen

Poprlieren geaen snel

ltute

op het erf,

Yanat 1948 werd met onderbrekingen iaarlijks 4000 à 5000 ha
landbouwgrond aan pachters uitgegeven. In de uitgiftegebieden
waren dan de boerderijen met de bijbehorende pachterswoningen en de landarbeiderswoningen gereed. Dit was het tijdstip
waarop de erf- en wegbeplantingen werden aangebracht. Daarbij is het systeem gevolgd dat de hoofdhoutsoorten van de wegbeplantingen en van de erfbeplantingen dezelfde moesten zijn.
Dit had een aantal voordelen. De belangrijkste was wel dat het
onderhoud van d,eze gelijksoortige beplantingen rationeler zou
kunnen worden aangepakt. Landschappelijk gezien zou het cultuurmatige van het gebied door deze bouw een accent verkrijgen al kan daartegenover worden aangevoerd dat deze wijze
van landschapsvo:ming een zekere eentonigheid in de hand
werkt. Zo zrjn er sinds 1944 en 7946 maar vootal sinds 1948,
toen de uitgifte van boerderijen goed op gang kwam, in totaal
ongeveer 600 km wegbeplanting, in enkele rij uitgedrukt, aangebracht. Van deze lengte is ca. 400 km populier, ca. 100 km
bestaat uit wilgen en ca. 100 km uit andere hoofdhoutsoorten
(in hoofdzaak es). Voorts werden in deze periode ca. 1300
boerderijerven met de daarbij behorende landarbeiderswoningen
(ca. 800 in getal) van een beplanting voorzien, waarin populier
en ook wilg als hoofdhoutsoort werden gebruikt.
Hierbij dient wel te worden aangtekend, dat vooral op de erven
deze soorten zouden moeten verdwijnen op het tijdstip waarop
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is nauwelijks nodig te vermelden dat in de

Noordoostpolder
een schat van ervaringen op het gebied van de populierenteelt
is opgedaan, die ook elders in het land gebruikt kan worden.
In het bovenstaande is de nadruk uitsluitend gelegd op de beplanting vao wegen en erven. Deze bestempelen het landschap

van de Noordoostpolder dan ook tot een populierenland. Dat
neemt echter niet weg, dat ook in de bossen in de Noordoost-

N oordoostpolder, een popilierenJand.

de langzamer groeiende boomsoorten die als onderétage met de

sruiken werden geplant, de beschermende funktie voldoende
zouden kunnen overnemen.

De eerste populierebeplantingen bestonden uit P. 'Robusta',
'Heidemij' (toen nog P. deltoides missouriensis genoemd),

P.
P.

'Gelrica' en P. 'Marilandica'. In 1950 werd daaraan nog P. 'Regenerata' (destijds P. 'Serotina erecta') toegevoegd. Het op de
wegbermen geplante sortiment is als volgt over de rassen verdeeid:

P. 'Robusta' ca. 100 km (in enkele rij) I/6 deel
I/6 deel
P. 'Heidemij'ca. 100 km
P. 'Regenerata' ca. 120 km
I/J deel
l/I5 deel
P. 'Gelrica'ca. 40 km
P. 'Marilandica' ca. 40 km
l/L5 deel
2/I5 deel
Salix alba-rassen ca. 80 km
Het overige loofhout neemt dan nog L/5 deel, of wel 120 km,

in

beslag.

Over de teeltmethode behoeft naar mijn mening weinig gezegd
te worden. Het belangrijkste is dat vrijwel steeds is gewerkt
met l-jarig beworteld plantmateriaal. Dit gebeurde niet alleen
vanwege de kosten van het materiaal en het transpoft daarvan,
maar ook vanwege het feit dat l-jaig bewortelde planten zoveel beter en zekerder aansiaan dat alleen al daarom het gebruik
van I-jarige planten verre de voorkeur verdient.
De toepassing van de vollegrondbewerking en het onderhoud
van de beplantingen hoeft evenmin besproken te worden. Het

polder van de populier gebruik is gemaakt; met name het populerum ,de Voorst" in de boswachterij ,,de Voorst" is een voorbeeldig proefbos met verschillende rassen waar veel te zien is
over de mogelijkheden van het gebruik van populieren in bosverband. Dit populetum werd in 1950 gesticht met medewerking van Prof. Houtzagers om de eigenschappen van diverse
rassen onder verschillende omstandigheden te leren kennen. De
resultaten van dit populetum hebben er de stoot toe gegeven
dat later meer proeven werden uitgezet (Urk en Kuinre) om
meer te weten te komen over de eigenschappen van populier
in bosverband. Uit deze proeven is de methodiek ontwikkeld
welke ook thans in grote lijnen in Oostelijk Flevoland nog
wordt gevolgd. De oppervlakte populierebos in de Noordoostpolder bedraagt thans ca. 200 ha. De houtproduktie is steeds
een facet geweest waarmede van meet af aan rekening is gehouden. Het is nogal logisch dat die produktie zich heeft gericht op industriële verwerking. In overeenstemming hiermede
zijn, uitzonderingen daargelaten, nieuwe plantverbanden toegepast. In rijenverband was aanvankelijk een plantafstand van
3,20 m gebruikelijk met de bedoeling na 10 à 12 jaar door
middel van een dunning op een plantafsrand van 6,40 m te
komen. Na 1950 is men overgegaan op plantafstanden van 4 m
om in de keuze van het dunningstijdstip wat vrijer te zijn. Ook
in bosverband werden uit produktieoverwegingen nauwe plantverbanden aangehouden en wel van 4 x 4 m.
Er moet nog worden gewezen op een tweetal moeilijkheden
waar de praktijk mee te kampen heeft. De eerste is dat de
rassen waarmede wordt gewerkt steeds door ziekten worden bedreigd, in het bijzonder door Marssonina. In de Noordoostpolder is speciaal P. 'Regenerata' en in mindere mate ook P.
'Gelrica' en P. 'Heidemij' ernstig aangetast. Van de 120 km
P. 'Regenerata' moesten door afsterven ongeveer J0 km voortijdig worden gekapt. Het is duidelijk dat dit een grote strop
is geweest, zowel in financieel als in landschappelijk opzicht.
Het beheersplan van deze beplantingen is, door de in verband
met de moeilijkheden noodzakelijke maatregelen, ernstig verstoord geraakt, zodat grote achterstanden in de onderhoudswerkzaamheden ztjn ontstaan; deze betekenen op zich ook weer

blijvende schade. Het risico dat door deze aantastingen wordt
veroorzaakt, kan worden verminderd door vergroting van het
Popilieren in de nazomer

aan. bet tueede groeiteizoen,
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varendheid wordt gewerkt.
Een tweede probleem is het volgende. De Noordoostpolder is
thans uit het stadium van de aanleg en bevindt zich nu in het
scadium van het beheer, dat aan de verdere ontwikkeling rich-

mee worden gehouden dat het beheer van bepaalde wegen in
andere handen overgaat en daarmede ook het beheer van de
bepiantingen (provincie, gem€ente en waterschap). Er wordt
naar gestreefd hierbij een zodanige coórdinatie te verkrijgen dat
de oorspronkelijke bedoelingen van de landschapsman zo goed
mogelijk worden gerealiseerd.

ting moet geven. Tot nog toe is het beheer van alle beplantingen in een en dezelfde hand geweest. Er moet echter rekening

1)

aantal geschikte klonen die resistent zijn tegen bestaande ziekten. Her is een geruststellende gedachte dat hieraan met voort-

lr. H. A. van der Meiden
Directeur Sticáling
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Foto's: Rilksdienst voot de lJsselmeerpolders.

Herplantplicht en rentabiliteit bii populier

ustrie-Houl

In het vorige nummer van ,,Populier"

heeft

Ir. De

Sonnaville

een pleidooi gevoerd voor opheffing van de herplantplicht voor

de Nederlandse bosbouw. Daatblj heeft hij dit vraagstuk speciaal op de populier betrokken.
\Wij willen vooropstellen dat wij het over het opheffen van de
herplantplicht in principe met de heer De Sonnaville eens zijn,
maar dat wij slechts met een deel van zi'1n atgrmenten kunnen
meegaan.

Eerst willen wij iets zeggen over die argumenten van de heer
De Sonnaville waarbij o.i. een vraagteken gezet moet worden.

I. Boclemmoeheid.. Het is zeer de vraag of de herplantplicht
in verband gebracht moet worden met het optreden van bodemmoeheid in onze bossen. Gesteld dat er een dergelijk verschijnsel bestaat, dan is het, evenals in de landbouw, toch altijd mogelijk dit gevaar uit te schakelen door bij de volgende generatie
bos een andere soort te gebruiken. Men kan dan echter, zoals
de heer De Sonnaville ook doet, als tegenwetping aanvoeren
dat men aldus gedwongen zou zijn een financieel aantrekkelijke
houtsoort te laten opvolgen door een veel minder winstgevende
of zelfs verliesgevende soort. Dit is een reëel tegenargument,
dat onder meer bij populier speelt. Dit betekent dus dat wij
ons moeten bezighouden met het wel of niet voorkomen van
bodemmoeheid bij populier, waaronder de heer De Sonnaville
dan niec alleen aantasting door aaltjes maar het hele complex
van faktoren veÍstaat dat dergelijke verschijnselen veroorzaakt,
verschijnselen die neerkomen op een minder goede groei of
zelfs een mislukking van de jonge aanplant. Dit is echter geen
juist uitgangspunt. Men kan nl. verschillende oorzaken noemen
voor een minder goede groei op een kapvlakte, die in direkte
zin niets hebben uit te staan met het vorige bos maar wel met
bijvoorbeeld slecht plantsoen, onvoldoende opslag- en onkruidbesrrijding, onvoldoende of verkeerd samengestelde bemesting,
onvoldoende grote open vlakte (aangrenzend bos) en aantasting
door bepaalde insekten (kleine populiereboktor, elzensnuitkever). De laatstgenoemde oorzaak wordt nogal eens door te
oppervlakkige waarnemingen niet als zodanig onderkend, maar
speelt volgens onze ervaring vaak een rol. Deze kàn te maken
hebben met het overgebleven vulhout van de vorige opstand,
maar dit kan chemisch of mechanisch opgeruimd worden. Het
is echter, nogmaals, onjuist om deze oorzaken op één lijn te
plaatsen met bodemmoeheid, omdat deze in de populierenteelt

nog nimmer geconstateerde faktor tot heel andere konklusies
ten aanzien van de teelt leidt dan al die andere oorzaken, welke
een opnieuw gebruiken van populier zeker niet uitschakelen.
Bovendien kunnen wij tegenover de mededelingen van de heet
De Sonnaville over minder goede ervaringen met populierenaanplant als opvolging van populierenbos heel goede ervaringen
stellen, zoals die in de bossen van de Lucifersfabrieken bij Best,
gedeelte van het ,,Vliegtuigbos" te St. OedenroCe (zie foto),
enkele populierenproefvelden van het Bo:bouwproefstation te

Best en vele andere. Indien echter meer ervaringen bestaan als
die welke de heer De Sonnaville meldt, zou het interessant zijn
deze te vernemen en ze te laten analyseren door een van onze
proefstations. Het gaat ons echter te ver om nu een onbewezen,
voorlopig nog zeer twijfelachtig bestaan van bodemmoeheid bij
populier aan re voeren als argument tegen de herplantplicht.

2. De rentabiliteit

uan d.e populiercnteelt, De heer De Sonnaville spreekt over sterk gedaalde hourprijzen en sterk gestegen
kosten, oorzaken waardoor in sommige gevallen de populierenteelt niet meer rendabel is. Dit acht hij mede een argument om
de herplantplicht op te heffen. Dan zal echter eerst bewezen
moeten worden dat hetgeen hij over de rentabiliteit opmerkt

juist

is.

a)

Het is zonder enige twijfel juist dat de populierehoutprijzen
in ons land, evenals in andere \(/esteuropese landen, in de laatste jaren zijn gedaald. Een belangrijke oorzaak daarvan is het
vrijwel wegvallen van de fineerindustrie als afnemer van populierehout zonder dat een uitbreiding van de afzetmogelijkheden
naar andere industrietakken is ontstaan. Een tweede oorzaak is
de teruggang in de vraag naar lucifershout (vervanging van
hout voor doosjes door karton) en waarschijnlijk ook naar
klompenhout. Een derde cycrzaak is de gestegen produktie van
populierehout.

Er moeten in dit verband enkele zaken geconstateerd worden,
die door de populierentelers teveel of geheel
den verloren.

uit het oog wor-

Ten eerste moet men zich afvragen hoe het prijspeil van ons
populierehout internationaal gezien ligt. De beste maatstaf hiervoor leveren landen als Duitsland en Frankrijk. Vooral in eerstgenoemd land worden regelmatig in het ,,Holz-Zentnlblatt"
houtprijzen gepubliceerd. Deze cijfers tonen duidelijk aan dat
onze prijzen geen ongunstige uitzondering vormen, ook al ziet
men ook in Duitsland een daling die echter volgens insiders
mee veroorzaakt is door de verstoring van de gehele houtmarkt
als gevolg van de grote stormschade in het begin van 1967
(tabel 1). Ook in Frankrijk (tabel 2) zijn de prijzen zeker niet
hoger, eerder lager dan die in Nederland. \íel is het een feit,
zoals blijkt uit uitwisseling van gegevens in de Internationale
Populierencommissie, dat tot voor enkele jaren het gemiddelde

prijspeil van populierehout in Iralië en Nederland niet onaanzienlijk boven dat van bv. Frankrijk lag. Dit is zeker mede
veroorzaakt doordat in eerstgenoemde landen de vralg naar populierehout het aanbod van dat hout overtrof.
Een tweede zaak, die wij willen constateren, heeft met het laatste te maken. Het was in ons land tot voor kort het geval dat

de verkoper, in een sterke positie verkerend, alleen de gehele
stam aan een bepaalde afnemer wilde verkopen en er niet over
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Tabel 1. Priizen van populierehout in Duitsland, geldend voor geaeld.
en uitgesleept hout, gemeten ond.er de schors. Omgerekend in l/m8,
voor papierhout Í/stère. (Bt on:,,Holz-T,entralblatt")
Kwaliteitsklasse

1)

Midden-

Gemiddelde prijs

in

diameter
(cm)

guldens 2)

le

helft

1966

1967

50-59
60-69

t2l

101

138

108

B2
BJ
B4

20-29

4>

43

6r

60
70

B6

60-69

101

83
89

20-29
30-39
40-49

38

j1

48

60-69

55
57

Á
A

,
6

jo-39

40-49

76
92

t0-r9

B'

C2
C3
C4

ct

42

,0-59

C6

J6
44
{?
50

Vezelhout

(per stère!)

r)
,)

Praktisch

20

al ons populierehout valt in

1g 3)

3)

klasse

B of

C.

Deze prijzen moeten, ter vergelijking met de prijzen op sram, verminderd worden met de vellings-, uitsleep- en sorteerkosten terwijl
bovendien een aftrek moet worden toegepast van 10 à 15 Vo voor het
niet-meegemeten schorspercentage. Voor bijvoorbeeld klasse 84 betekent
dit een priis op stam ]n 1967 van f 50,- à Í t5,- per m:].

3) Álleen

de vezelhoutpri.lzen hebben betrekking op hout met schors.

tracht een goede ontwikkeling van de handel in populierehout
te stimuleren door het voorstellen van sorteringsregels. z) Tot
dusverre is de reaktie van de zijde van de populierenteelt bedroevend gering. Men kan echter ook nauwelijks iets anders
verwachten, gezien de versnippering en het vrijwel ontbreken
van commerciële samenwerking tussen de populierentelers.

Hiermee komen wij op een derde zaak, die o.i. de grote aandacht van de populierentelers verdient. De heer De Sonnaville
weet als fruitkweker zelf wel hoe belangrijk samenwerking is
voor het verkrijgen van een goed inzicht in de marktontwikkeling van een produkt en voor het bevorderen van de afzet
daarvan. Het moet ons echter van het hart dat de populierentelers de afzet van hun produkt, het populierehout, grotendeels
aan de voorzienigheid trèbbe" overgelàten, anders geiegd de bevordering van die afzet en zelfs het verkrijgen van een inzicl.rt

in de

populierehoutmarkt schromelijk hebben verwaarloosd.

Het is in onze bosbouw, niet alleen in de populierenteelt, een
slechte gewoonte om deze nalatigheid niet door intensieve samenwerking op te heffen maar hem (tijdelijk) te compenseren
door een beroep te doen op het subsidie- of wetgevingsbeleid
van de overheid. Het is echter juist bij het versnipperde aanbod
van populierehout een eerste noodzaak om dit aanbod te concentreren; dit zou tegelijk het inzicht in de populierehoutmarkt
aanzienlijk bevorderen. Men leze in dit verband ook een artikel

van Gerritsen en Den Hartog.3)

Bij geen enkele produktie mag men de afzer van het produkt
geheel laten afhangen van de eventuele geïnteresseerdheid van
Het ,,Vliegtilgbos" te St. Oedenrode.

Tabel

2. Priizen van populierehout in Frankrijk in
in Í/ml. (Bron: ,,La forêt privée")

1966 en 7967,

omgerekend

Omtrek (cm)

op 1,3 m

Diameter (cm)
op 1,1 m

hoogte

hoogte

:
:
:
:
=
210 en meet =
60- 85
90-t1t
t20-Li,
r40-t75
180-201

19-27
28-31

38-43
44->6
)

/-o)

66 en meer

Prijs in guldens/mrl op stam

A-kwaliteit
14-26
25-40

36-5r

tr-66
,8-7

3

66-88

B-kwaliteit

4-1t

r4-22
22-)3
29-44
36-48

)6-58

dacht genoegen te nemen met de afname door een bepaalde
koper van een deel van de boom, bij de lucifersindustrie of de
klompenfabrikant als kopers bijvoorbeeld het deel van de boom
met een topdiameter van 25 of zelfs 35 cm. Dit is in het buitenland vrijwel steeds wel het geval. Uiteraard is deze siruatie
bij ons bevorderd door (of misschien deels ook wel oorzaak
van) het feit dat een goede populierehouthandei ontbreekt. Het
systeem van de verkoop van de hele boom aan een houtverwerker functioneerde bij de gratie van het te geringe aanbod van
populierehout, waarmee de verwerkende industrie voor haar
inkoop in een dwangpositie verkeerde. Het moet echter duidelijk zijn dat het voor geen enkele industrie aantrekkelijk is voor
een deel houtsortimenten te kopen die het zelf niet kan verwerken en dus moet doorverkopen. Op het abnormale en ongewenste van deze toestand artendeerden wij reeds in 1967.t)
Het moest toch duidelijk zijn dat, zodra het houtaanbod de
vÍaag zoLL gaao overtreffen, de traditionele verwerkers van populierehout alleen maar dat deel van de stam zouden willen
kopen dat ze in eigen bedrijf kunnen verwerken en dat dan de
populieretelers zelf het voor die verwerkers niet bruikbare hout
zouden moeten afze$en, wilden ze niet met lagere prijzen voor
de boom als geheel worden geconfÍonteerd.
De Nationale Populierencommissie heeft .in dit verband ge-

Foto: Van der Meiden

1T

de afnemer, wiens problemen en ontwikkelingen men boven-

plichr moeten opheffen. Dit laatste is wel zo eenvoudig. rJíij

dien nauwelijks o{ geheel niet kent. Zonder het voeren van een
afzetbeleid zal elke producent, van welk artikel ook, onverwacht
voor onaangename of zelfs fatale verrassingen komen te staan.
Samenvattend: De populierehoutprijzen in ons land lagen tot
voor enkele jaren op een hoger peil dan die in de meeste andere
\(/est- en Zuideuropese landen. Ze ztjn nu daarmee vergelijkbaar. Die hoge prijzen zijn het gevolg geweest van een vraag,
groter dan het aanbod. Deze situatie is nu veranderd, teden
temeer voor de populierentelers om nu eindelijk in onderlinge
samenwerking zelf iem te gaaí doen aan bestudering en bevordering van de afzet van het populierehout.

bemijfelen echter wel ten zeerste het tweede argument van de
heer De Sonnaville, namelijk of het redelijk is van de overheid
te verlangen de herplantplicht op te heffen voor die gevallen
waar ten tijde van de kap een meer rendabele cultuur mogelijk
is. In de eerste plaats moet men niet vergeten dat de rentabiliteit van vele landbouwprodukties volledig wordt bepaald door
kunstmatige, d.w.z. niet door vrije conanrrentie bepaalde prijzen. Dit betekent dat men altijd wel een of andere culture kan
vinden die in een bepaald' .jaar een beter bedrijfsresultaat geeft
dan de populierenteelt op dezelfde grond. Ten tweede geeft de
overheid een vaak teveel onderschatte subsidie in de vorm van
vrijstelling van inkomsten- en vennootschapsbelasting over de
houtproduktie. Een accountantskantoor heeft in verband met
een bepaald groot populierenprojekt voor ons becijferd dat bijvoorbeeld een rendement van 6,5 7o door de vrijstelling van

b)

De loonkosten in de populierenteelt zijn ongetwijfeld, zoals
overal elders, gestegen. Daartegenover staat, door de heer De
Sonnaville niet vermeld, een grote vooruitgang ten aanzien van
de teeltmethoden, een vooruitgang die deels betrekking heeft op
een rationalisatie van werkzaamheden, deels op groeiverbeterende teeltmaatregelen als bemesting, onkruidbestrijding, het gebruik van andere

rassen, ziektebestrijding, beter plantsoen, enzo-

voorts. Gezien enkele uitstekende, volgens moderne inzichten
aangelegde beplantingen van de heer De Sonnaville, welke wij
kennen, moet hij zelf in de eerste plaats overtuigd zijn van het
groeiverbererende effekt dat jaarlijk: optreedt, zodat het eindresultaat, bijvoorbeeld na 25 jaar, weleens indrukwekkender
kan zljn dan de stijging van loonkosten, die eenmalig bij de
aanleg en, in bepaalde jaren, bij het onderhoud van de bomen
optreden.

(-+

47 7o) overeenkomt met een ren-

dement van 11,8 7o dt niet vrijgestelde beleggingen! Veel
populierentelers zullen in een inkomstengroep vallen, waarbij
elke inkomensverhoging zelfs met meer dan 47 7o wordt belast! Dit grote voordeel heeft men niet bij andere culturen. Ten
derde zijn, voorzover mij bekend, nergens recente mededelingen
verschenen over de rentabiliteit van populierenbeplantingen
onder bepaalde omstandigheden in vergelijking met de rentabiliteit van andere culturen.
Zolang dit niet het geval is, heeft een opmerking, dat de herplantplicht moet worden opgeheven als de grond beter voor
andere doeleinden benut kan worden, geen enkele overtuigings-

kracht en kan dan ook beter niet als argument gehanteerd

c)

Hiermee komen wij op de rentabiliteit van de populierenteeit. STij wiilen niet vooruitlopen op de publikatie van een
onderzoek dat hiernaar door een speciale werkgroep van de
Nationale Popuiierencommissie wordt ingesteld, een werkgroep
samengesteld uit vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en het wetenschappelijk onderzoek. De eerste resultaten zijn echter zeer bemoedigend.

Het is gevaadijk om, zonder konkrete kosten- en opbrengstcijfers te noemen, te spreken van een nauwelijks of niet rendabele populierenteelt. Men kan wel spreken over stiigende

kosren of dalende opbrengsten, maar een dergelijke ontwikkeling hoeft zeker niet te betekenen dat daardoor de populierenteelt financieel niet meer aantrekkelijk zou zijr. Het is zeer wel
mogelijk dat een aantal iaren geleden dermate grote winscen
door de populierenteler werden behaald, dat bij een zekere
daling van prijzen en stijging van kosten de teelt financieel aisnog een goede zaak blijft. Iets anders is dat elke goede ondernemer zal moeten proberen iets aan die daling resp. stijging te
doen. Maar daarover hebben we al eerder gesproken, namelijk
onder de punten a) en b). Men kan met belangsteliing de konklusies van de bovengenoemde werkgroep van de N.P.C. tegemoet zien.
Tenslotte zouden wij nog iets willen opmerken over de argumenten die wèl voor ophefÍing van de herplantplicht pleiten.
De heer De Sonnaville noemt er zelf enkele. In de eerst€ plaats
merkt hij op dat geen regelingen zijn getroffen voor gevallen
dat herbebossing niet rendabel zou zijn of minder rendabel dan
andere culruren.

\Vij zijn het met hem

vennootschapsbelasting

eens dat het onredelijk is van een bos-

eigenaar te verlangen dat hij een beplanting aanlegt die tot een
onrendabele exploitatie voert. Zo^ls wij onlangs in het Neder-

lands Bosbouw Tijdschrift betoogden a) zal in een dergelijk
geval een overheid, die de grondeigenaar daartoe verplicht, hem
ook volledig de verliezen moeten vergoeden èf de herplant-

worden.
Een heel andere zaak is echter of het niet wenselijk zou zijn de
herplantplichr in zijn geheel af te schaffen, waarbij wij ons in

dit

verband bepalen

tot populierenbeplantingen. De heer De

Sonnaville heeft hiervoor al een duidelijk argument aangevoerd,
als hij nl. zegt dat iemand, die op een gegeven moment vrijwillig een bos plant, voor zijn kinderen en kindskinderen beslissen moet wat voor de toekomst wijs en verstandig is. Met
andere woorden, een dergelijk iemand legt de beslissingsmogelijkheden, wat met de grond het beste kan gebeuren, ook voor

zijn kinderen vast. Daarbij moeten wij ons realiseren dat de
kans op het verkrijgen van compensatig zoals die wettelijk is
vastgelegd, zeer beperkt of minimaal is, en dat deze kans geringer wordt naarmate bosexploitatie minder aantrekkelijk wordt;
dan is echter juist de vraag naat opheffing van herplantplicht
het grootst! De konsekwentie, dat aanleg van een populierenbeplanting betekent een vrijwel definitief onttrekken van de
grond aan andere gebruiksmogelijkheden, is ons inziens tegenwoordig een. grote rcn op aitbreiding aan de populierenteelt.
Zolang dus deze teelt een goede zaak is, zal een herplantplicht
alleen maar een remmende invloed op de ontwikkeling van die
teelt hebben. Zodta deze geen goede zaak meer is, mag men de
grondeigenaar niet verplichten de teelt te continueren.
Onze conclusie is dan ook dat de hetplantplichq in elk geval
voor particuliere eigenaren van populierenbeplantingen, dient
te worden afgeschaft. Deze conclusie gronden wij echter op
laatstgenoemde argumenten, en niet op de eerder in dit artikel
behandelde motieven.

r) H, Á. aan der Meiàen: Wensen van de houtindustrie t.a.v. de teelt
van populier. Beticht no. 5, Bosbouwproefstation ,,De Dorschkamp",
196r.
2) Sorteringseisen populierehout. ,,Populier" 1966, pag. 10-11.
t7 A. G. Getitsen en G. l. den Hartog: Samenwerkingsvormen in
bosbouw en houthandel. Nedetlands Bosbouq/ Tijdschrift, 1966, pag.
94-107.

4) H. Á.

aan der Meiden: Het bosbouwbeleid weer
Nederlands Bosbouw Tiidschtift, 1968, pag. 81-87.

in

het parlement.
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INTERESSANTE BEPLANTINGEN

(xrr)
Tijdens een excursie in Noord-Duitsland in 1965 waren wij in
de gelegenheid een recreatiegebied te bezoekery dar zijn aanmekkingskracht voor een groot deel ontleent aan omringende

heeft zijn oorspÍong gevonden in de daarbij ontstane en sindsdien uitgebreide grindgroeven. Het ligt niet ver van Hamburg,
direkt aan het Elbe-Trave-Kanal.

pop ul ierenbep lantingen.

Dit

gebied, Giister geheten, is eigendom van de ,,Hanseatische
Kieswerke Gilster" van de gebroeders Priisz. Deze maatschappij,
die zich bezig houdt met het graven van grind, bestaat sinds
1909. Hij werd opgericht in verband met het winnen van grind
voor de bouw van de Hamburgse metro. Het recreatiegebied

Het recreatiegebied. ,,Gilster" bij Harnb*rg. Links bouen: het beginstdditnn, het graaen uan grind. Rechts boaen: het jonge bos. De andere
foto's geaen een ind.r*k aan de rol die d.e popalierenbeplantingen aan
aencbillende leeftijden als recreatie-nziliea ueratllen. Zie ook de aoleende

bladzijde,

Foto's: Van der Meiden,

1965
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Het gebied is 260 ha groot, wallvan i10 ha water. De oeverlengte van de ontstane meren was in 1965 ongeveer 17 km.
Men breidt de waterpartijen echter nog steeds uit door nieuwe
grindwinning.
De heer Priisz besloot in het begin van de dertiger jaren de
grindgroeven ook bosbouwkundig te benutten. In 1934 is men
met de beplanting begonnen. Men gebruikte daarbij naast andere houtsoorten vooral populieren en wilgen. Van 1941 tot
1965 heeÍt men vele populieren geplant, zoals de rassen Robusta, Marilandica, Harff, Gelrica, I 2t4 en ook hier en daar
balsempopulieren.
De foto's geven beter dan woorden aan tot welk resultaat het
initiatief van de heer Prijsz heeft geleid.

Duidelijk ziet men hoe een kaal en onaantrekkelijk landschap
tot een bijzonder fraai geheel is omgevormd.
Duidelijk zal ook zljn dat zonder gebruik te maken van populier een dergelijk effekt niet op dit moment reeds bereikt zou
zijn.
Vooropgesteld moet worden dat de eeÍste opzet van de heet
Prtisz niet was het scheppen van een recreatiegebied. De oorspronkelijke bedoeling was het benutten van de terreinen rond
de grindgroeven voor een rendabele bosexploitatie. Toen echtet
sinds 1950 het bezoek uit het nabij gelegen Hamburg en ook
Liibeck steeds groter omvang aannam, heeÍt men doelbewust
een recreatiegebied geschapen.
Het interessante en voor ons leetzame van deze omschakeling
is dat aan de samenstelling en aan de produktieve funktie van
deze bossen geen afbreuk behoefde te worden gedaan. Alleen
de inrichting van het gebied onderging uiteraard grote ver-

andering.

Er zljr'

bungalows gebouwd, campings aangelegd,

stranden gemaakt, terwijl men ook aandacht aan mogelijkheden
voor de hengelsport heeft besteed. Voorts heeÍt men voor de

wandelaars een groot aantal paden door het bos aangelegd.
Hoe groot de belangstelling in gunstige jaren kan zijn, bleek
in L962, toen Giister maar liefst 182.000 bezoekers ontving.
Daarbij moet men zich wel realiseren dat het hier niet gaat om
een stadsbos (daarvoor ligt het weer te ver van Hamburg) en
voorts dat het slechts om een oppervlakte van 260 ha gaat.
Men hoort de laatste jaren nogal veel bezwaren uiten tegen
populierenbos als recreatie-milieu. Al diegenen, die, om voor
ons onverklaarbare redenen, deze opvafting huldigen, kunnen
wij een bezoek aan Giister van harte aanbevelen. Men kan daar
constateren hoe belangrijk het gebruik van snelgroeiende houtsoorten als populier en wilg is bij het scheppen van een nieuw
recreatiegebied. Men kan er zich daar van overtuigen dat bij de
inrichting van dit gebied voor de recreatie nu grote voordelen
worden ondervonden van het feit, dat de eigenaren voor de
aanleg van het bosgedeelte snelgroeiende houtsoorten hebben
gebruikt en nog steeds gebruiken.
Ir. H. Á. van der Meiden
Aan

d.e

adaerteerd'er

Inlichtingen over advertenties kunt U ook verkrijgen bij
P. Vonk jr.
p/a Dillenburgstraat 9 - Eindhoven
tel. 04900 - 67756
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KALENDER
Snoei.

Hoewel vaak de wintertijd gebruikt
wordt om te snoeien omdat men dan
wat meer tijd over heeft, dient men re
bedenken dat de zomer eigenlijk de
meest geschikte tijd is voor de snoei
(snellere overgroeiing). Omdat er blad
aan de bomen zit neemt men in het
algemeen wat minder weg dan in de
winter, hetgeen gunstig kan zijn.
Snoei moet immers steeds met mate
geschieden en vaak herhaald worden.
Hierdoor voorkomt men waterlot (zie
ook iaargang 1, nr. 1, blz.4).
\Taterlot in de zomer 1 maal per twee
jaar afsteken.

andere onkruiden nemen dan hun
plaats in. Prefix (een bestrijdingsmiddel in korrelvorm) werkt wel goed op
grassen, maar geeft helaas ook beschadigingen aan de wortelhals van de

opstanden geeft men vaak 2 keer per
seizoen 200 gtam stikstof en wel in

populieren, waardoor de bast beschadigd wordt en ze kunnen omknakken.
Dit middel moet daarom worden afgeraden (zie ook jaargang 4, m. l,
blz. 12 en jaargang 1, nr. 1, blz. 9).
Een veel gebruikt middel is paraquat

Op de kwekerij is het van belang her
plantmateriaal geregeld om de 10 à
12 dagen te bespuiten tegen roesr en
Marssonina met Zineb 0.35 /o even-

juni/juli.

Ziekten. en Plagen.

tueel onder toevoeging van

0.5 7a

spuitzwavel (zie ook jaaryang 2, m. 2,
blz. 4).
De pijlstaartrups en de rupsen van de

(Gramoxone). Dit kan met succes
worden toegepast om grassen te bestrijden indien rond de bomen geen of
een voldoend grote plantspiegel aanwezig is. De bestrijding dient eind

strijden met een D.D.T.-preparaat res-

mei, begin juni te worden uitgevoerd.

pektievelijk

Bernesting.

Om schade aan de bomen te voor-

Indien U de grond rond de populieren

komen (zie ook jaargang 4,

en augustus.
Alleen bij ernstige aantastingen is het
zinvol, daar de kosten van het bespuiten van hele beplantingen betrekkelijk
kostbaar zijn. De wilgesnuittor is niet

zwart houdt is dit eigenlijk al een
sooft bemesting want de onkruiden
nemen veel voedsel weg.

Onkruidbestrijding

met

chemische

middelen is mogelijk. Liefst Simazin
op zwarte grond. Dalapon op bestaande grassen heeft soms resultaat, maar
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Adoiesgroep ,,Hoa/'

1. werkgroep,,Statistiek"

1. werkgroep,,Bedrijfseconomie"

2. werkgroep ,,Hout-

2. werkgroep,,Populiererassen

in de E.E.G."
3. werkgroep ,,Prognose

ras-

technologie"

3. werkgroep,,Onrwikkeling
in gebruik en afzet"

senkeuze t.b.v. kwekers"

ln L966 en 1967 bedankten 5 leden

voor het lidmaatschap en

traden 3 nieuwe leden toe. Op 3I-12-1967 bestond de NPC uit
16 leden.
De commissie vergaderde in beide jaren in toraal 6 maal, het
Dagelijks Bestuur kwam 7 maal bijeen. De werkgroepen vergaderden vele malen.

Bospolitiek

1. De papierindustire

aantas-

aanneemt, te be-

in mei/juni/juli

en mei

alleen een gevaadijke beschadiger voor
wilgen doch komt ook in populieren
voor. Hij kan goed bestreden worden
(zie jaargang 3, m. 7, blz. 8).

te leggen, dat
een jaarlijlse produktie van 70.000 m3 papierhout wordt
bereikt. Dit houtkwantum moet de basis leveren voor een
houtslijpfabriek. De NPC heeit dit voorstel bij de Minister
van Landbouw en Visserij ondersteund.

heeft in 1967 de Regering een viertal
rapporten aangeboden met het voorstel in de nieuwe

Op grond van artikel 10 van de Boswet wordt voor bebossingen, ook met populier en wilg, door de regering
subsidie verstrekt

Dagelijkt Bestuur
Ada ies gr o ep,,H

ting ernstige vormen

IJsselmeerpolders zoveel populierebos aan

2.
er knd.

ge-

satijnvlinders zijn, indien de

Verslag over de jaren 1966 en 19ó7 (I)

een reeds gevestigde praktijk met het doel het werk van de
werkgroepen te bundelen en te beoordelen in 2 adviesgroepen.
De organisatie is thans als volgt:
e cl

4, blz.

bruiksaanwijzing te houden en indien
men geen ervaring met dit middel
heeft, een deskundige te raadplegen.
Vooral beplantingen die dit jaar zijn
aangelegd behoeven in mei stikstof
(100à200 gram kalkammon). Oudere

1.966 werd de interne werkwijze van de NPC aangepasr aan

N

t.

60) dient men zich strikt aan de

Organisatie en samenstelling

In

maart / aprll en

3.

in de vorm van een renteloos krediet.

De Stichting Industrie-Hout heeft in 1967 besloten, voorlopig voor 5 jaar, gratis populiereplantsoen ter beschikking
te stellen onder bepaalde voorwarrden.

Statistiek

1. De nieuwe bosstatistiek kwam in l)66 gereed. De slotpublikatie, deel 9 van de 2e Nederlandse Bosstatistiek
over populiereopstanden en populieren en wilgen van de
weg- en grensbeplantingen geeft de oppervlakte populiereen wilgebos aan met 5717 ha en de totale lengte van de
weg- en grensbeplantingeo met 15.347 km. Bij toepassing
van het equivalent 1 km : 0,8 vertegenwoordigen de
populieren en wilgen bij weg- en grensbeplantingen een
oppervlakte van L2.280 ha.

2. De

Nederlandse Álgemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen heeft in het seizoen L966/61 169.000
populieren en 56.000 wilgen bij verkoop gewaarmerkt. De
dalende tendens in de verkochte aantallen populieren geeft
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de NPC aanleiding tot het instellen van een onderzoek

of toenemend verbruik
toren van verbruikers.

blijvend

naar de oorzaken van deze daling.

1966 werden de door de NPC opgestelde sorteringseisen voor populierehout gepubliceerd in diverse vak-

tijdschrift ,,Populier" verheugt zich in een stijgende

belangstelling, zowel

In

1966 als

in

L967 verschenen 4

nuÍnmefs.

2.

bladen.

Stimulering onderzoek door NPC
Teeh.

Plannen zijn in voorbereiding tot opdracht voor de uitgifte
van een fotoboekje om het gebruik van de populier meer
ingang te doen vinden bij landschapsarchitekten e.d.

Houtmarkt

1. Het probleem

van de aÍzet van het hout is het belangrijkste vraagstuk in de Nederlandse bosbouw. De oorzaak
moet o.a. worden gezocht in het ontbreken van voldoende
mogelijkheden voor de industriële verwerking van het

hout. De produktie van populierehout stijgt, terwijl

de

bestaande afzetmogelijkheden nauwelijks g;oeien of zelfs
afnemen. Daarom is het van belang dat de papierindustrie

de slijpfabrikage uit populierehout wil bevorderen.

2.

sec-

3. ln

Voorlichting

1. Het

in de verschillende

Ook de NPC heeft zichbezig gehouden met het probleem
van de houtafzet van populier en zij heeft in dit verband
een prognose opgesteld ,,De trend van het populierehoutverbruik". Het verbruik werd voor 1966 geraamd op
120.000 mB rondhout met schors. De prognose van het
verbruik kon nog niet exact worden aangegeven zodat
werd volstaan met het aangeven van een afnemend, gelijk-

1.

Onderzoek werd ingesteld naar de optimale stekafstanden
in de kwekerij en naar de juiste plantafstand voor bosaanleg in verband met de afzetvan het hout.

2.

Onderzoek werd ingesteld naar het effect van dosering en
tijdstippen van een bemesting en naar de invloed van gÍasgroei op aanslaan en groei van populier. Voorts werd on-

derzocht de onderdrukking van de bodemvegetatie door
kunstmatige bodembedekkers (zwart landbouwplastic en
boomschors) alsmede met chemische middelen.

3. In de Randstad

Holland werden proeven genomen mer
verschillende vormen van bodemvoorbereiding voor de
aanplant van een aantal houtsoorten, waaronder ook populier.

4. In de Noord-Oostpolder zijn de snoeiproeven afgesloten
en werd tevens nagegaan of door snoeien van zwaar door
Marssonina aangetaste bomen een nieuwe kroon kon worden verkregen. In Oostelijk Flevoland zijn dunningsproeven uitgevoerd met het doel inzicht te krijgen in de noodzaak, intensiteit en het tijdstip van dunning.

(slot volgt)

J{.V. BOOMKWEKERII,,UDE]{HOUT''
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.

II.Y. BOOMKTïEKERIJ,,UDEilHOUT''
UDENHOUT

.

TELEFOON 04241.258

[.

Boomkwekedf bedriiven
S. van Rijn de Bruyn - Uden 0l.Br.)

P. YA]I IIE]I BERK & ZOIIE]I
Boomkutekerijen

Teleíoon 04132-2581

Grote voorraad 2- en 3-jarige populieren
in een uitgebreid sortiment, maten 6-8-10-12-14.
Te leveren met of zonder wortel.

Amerikaanse Eiken,

6-8-1 0-12-14

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

ST. OEDENRODE

- TEL.

04138-2331 b.g.g. 04138-2338

*
LAAI{BOMEN EN BOSPTANTSOEN
Specialiteit:

POPULIEREN EN WILGEN
Ad.oiezen en beplantingen h*nneo àoor

YAt0lr K0ltE

geregeld uorden

IIAlIARM

FINLAND

moloÍzagen

Yolautomatische schilmachine

Licht in gewicht
Laag in prijs

voor ALLE HOUTSOORTEN
(zonder verlies van hout)

1 jaar garantie op motor

*
lmp. voor Nederland:

lmporteur:

Handelsonderneming

ou

A. G. POOL

Van Beethovenlaan 34 - Einilhoven - Tel.

04900-251?E

FA. J. A. HELTHUIS
Beukenlaan 35 - Renkum - TeleÍoon 08373 - 3336

I{oe houden wii een land rnet

steeds rneer mensen en steeds
rninder ruimte bewoonb aar?
Onder meer door te zorgell.
dat landbouw en recreatie rnet

elkaar in harmonie zlin.
De Heidemaatschappii biedt u
een rijke ervaring op beide
gebied.en.

t
KONINKTIJKE NEDER,IANDSCHE HEIDEí}IAATSCHAPPIJ

VERENIGING TEN ALGEMENE NUTTE

