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recenre artikelen van ,,Populier" is de rentabiliteit van de populierenteelt ter
sprake gekomen en wel als gevolg van de inmiddels gedaalde houtprijzen en sterk
gestegen loonkosten. Zeer terecht is er in dit verband door Van der Meiden reeds op
gewezen, dat de rentabiliteit uan cleze teelt slechts kan worden beoordeeld aan de
hand van concrete kosïen- en opbretzgsÍci.jf ers. Hier kan echter nog aan worden toegevoegd, dat tevens eefi. fialllogezei.le analyse van deze gegevens geboden is teneinde
d.e nood,zaak en de d.oelmatigheicl van de verichte behandelingen gedurende het
gehele produktieproces beter te kunnen beoordelen.
Nu vergt dit houtproduktieproces in het algemeen een financiering op middellange
tot lange termijn, zodat bij het opstellen van desbetreffende rentabiliteitsberekeningen een zekere rentevoet zal moeten worden gebruikt. De hoogte van deze te bezigen
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renteaoet is als gevolg van de lange produktieduur in de bosbouw van doorslaggevende betekenis voor de te berekenen resultaten. Alhoewel het de houtproducent
uiteraard geheel vrij staat om naar eigen believen van een zekere rentevoet uit te
gaan, zaI hij zich anderzijds terd.ege gebontlert lueten aan mogelijke alternatieve
renderingsmogelijkheden van het hiervoor beschikbaar te stellen kapitaal.
Zowel uit de meer klassieke als uit de moderne Westeuropese bosbouwliteratuur
komt naar voren, dat deze zogenaamde bosre;tteuoel eeÍ 1% à 3,5 /6 zaI moeten
bedragen. Daarbij wordt in eerste instantie uitgegaan van het oucr lange lernijtt te
berekenen gemiddelde van de landelijke rentevoet voor langlopende en solide leningen c.q. Staatsleningen, waarop vervolgens de zogenaamde ttendntatige cluarteaantuat
van hour van een I /o à L,5 /6 ín mindering wordt gebracl.rt. Deze relatieve duurteaanwas van hout vloeit voort uit de omstandigheid, dat de l.routprijzen - over langere
termijn bezien - sterker blijken te zijn gestegen dan de prijzen van andere produkten
voor onze samenleving. Zo is b.v. gebleken, dat de duurteaanwas van hout op stam
in Zweden over de periode I909-'t8 gemiddeld 2,4 Vo per jaar, tn Finland over de
periode I9I3-'53 gemiddeld 1,5 oÁ per jaar en in Zwitserland over de periode van
1925-'58 gemiddeld I,l /o per jaar heeft bedragen.
Alhoewel in Nederland de rentevoet van Staatsleningen in de laatste jaren om de
6,) Vo schommelt, bedraagt de gemiddelde tentevoet over de na-oorlogse jaren
slechts rond 4fly. Rekenine houdende met de trendmatige duurteaanwas van hout
van ca. I /o, zoade bosrentevoet hier te lande ca. 3 o/o kunnen zijn.
Voor de Nederlandse omstandigheden dient hierop evenwel nog een correctie re
worden aangebracht, welke voortvloeit uit de reeds enige decennia bestaande fiscale
arijd,om van inkont.sterz uit bosbezit. Deze fiscale tegemoetkoming aan de bosbouw
houdt immers in, dat de 30 % tot 70 7o marginale inkomstenbelasting - waarvan het
percentage overigens afhankelijk is van de omvang van de inkomsten uit andere
bronnen - dan wel de 43 7o tot 47 %t vennootscl.rapsbelasting over de inkomsten uit
bosbezit niet meer aan de fiscus behoeft te worden afgedragen. Op grond van de
hieruit voortvloeiende besparing van ca. 50 7o van de inkomsten volgt dan ook, dat
tle rendering in. d.e bosbonn, slechtt d.e helft uan de rendering in alternatieue beleggingsnt.ogelijkbed.en. behoeÍt te zijn; m.a.w.: op grond van deze fiscale vrijdom van
inkomsten uit bosbezit behoeft de rendering in de bosbouw geen 4/6,, maar slechts
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de helft ervan oftewel 2 /o re zijn. Hieruit volgt een bosrentevoet van 2 o/o mtnus I /6 àttrteaanwas : | /a.
Voorts dient echter nog het aspect van de aoortschrijrlenrle
geld,onttuaarcláeg in beschouwing te worden genomen en wel op
grond van de aanzienlijke verschiilen in de mate van bescherming welke de diverse beleggingsmogelijkheden hiertegen bieden.

De sector uan de udrte reiltegeuencle leningen kan zich

tegen
aspect alleen maar trachten te beschermen door zo mogelijk
op de kapitaalmarkt een hogere rentevoet te bedingen; dit heeft

dit

dan ock vooral in de laatste jaren plaats gevonden. Het gevolg
hiervan is echter, dat de vroegere tegen een lagere rentevoet I
pari uitgegeven leningen daardoor thans oncler pari ziln komen
te staan, zodat over de afgelopen decennia:
enerzijds een llertnoge,zsuerlies van ca. 7,5 Va moet worden

-

geaccepteerd èn

anderzijds bij een gemiddelde rentevoet van 4 7o een gemiddeld rendement van 5 7o over die periode kan worden
verkregen.

aanwas zich over de afgelopen 30 jaren zelfs ramen op 7 %, .
Bosbezit biedt derhalve een goede bescherming tegen de voortschrijdende geldontwaarding en blijkt in dit opzicht dan ook
veel meer overeenkomsten te vertonen met een aandelenbezit.
In rJe aattl.eleuector laat zich over de afgelopen decennia het
gemiddeide rendement ramen op een 3 7o à 4 % bij een gemiddelde vermogensaanwas van een 5 /o à 4 %. Op grond van
deze alternatieve beleggingsmogelijkheid kan het voor de bosbotrw vergelijkbare rendement worden berekend op: 3 % à 4 %
minus 50 d/o daarvan - 1,5% à 2%. Hieruit volgt dan, dat
de bosrentevoet dan 1,5 %, à 2 % minus 1 /p duureaanwas :
0,5 7c à I /6 zal behoeven te zijn, exclusief het verschil in vermogensaanwas tussen aandelenbezit en bosbezit.
Een nadere oriëntatie zal echter kunnen uitwijzen, dat dit ten
gunste van de bosbouw uitvallende verschil in vermogensaanwas geheel te danken is aan de factor grond. Dit inzicht
moet dan ook tot de conciusie leiden, dat de rentabiliteit uan cle
houlprodtrktie op basis van een bosrentevoet van 0,5 o/o à I %
dient te worden berekend, excluiet' de uit de produktiefactor

Hiermede tevens rekening houdende, kan het vereiste rende-

grond voortvloeiende rente-lasten. Uiteraard dient

ment voor de bosbouw in Nederland op basis van deze alternatieve beleggingsmogelijkheid berekend worden op: 5 7o mints
50 7o daanan : 2,5 7o bij een vermogensverlies van een
1,5 To.Hieruitlaat zich wederom een bostentevoet afleiden van
2,5 /o minus 7 /o drmteaanwas van hout :
I,5 Vo bij een
vermogensverlies van I) 7o.
Bij bosbezit blijkt echter geen sprake te zijn van vermogensverlies; een dergelijk bezit vertoont daarentegen just een zeer
b earecligend,e a ernzo geu danw at.Y oor het overwegend uit naaldhout bestaande Nederlandse bosareaal laat deze vermogens-

periodiek te worden nagegaan

G. P. Leenders en lr. B. B. Glerum

/

daarnaast

in

hoeverre àeze zeer bevredigend genoemde vermogensaanwas van de grond zich op redelijk
niveau blijft continueren () 4% à 5 /o).Worden echter deze
rentelasten over de bosgrond toch in de rentabiliteitsberekeningen betrokken, d.an zal daarin tevens de vermogensaanwas van
de bosgrond moeten worden gecalculeerd.
Tenslorte moge met de opmerking worden volstaan, dat in deze
beschouwing nog geen rekening is gehouden met financiële
tegemoetkomingen aan de bosbouw in de vorm van bebossingssubsidies en bosbijdrageregeling.

Een populierenbeplanting bii Wessemt)

Provinciaal medewerker, resp. Consulent SÍaaÍsbosÀeheer, Maashicht

U moet wel heel diep in gedachten verzonken zijn, wanneer U,

brug bij \Tessem in het linker Maasdal, eenzaam in een uit-

rijdend met de auto van \(/eert naar Maastricht, niet het populierenbosje zier waarvoor in dit artikel Uw aandacht gevraagd

gebreid agrarisch landschap.
Beter dan een beschrijving tonen de foto's aan dat het hier.gaat
om een landschappelijk wel zeer fraai object dat zeer zeker een
nadere beschouwing waard is.

wordt.

Het ligt ten westen van de snelweg de E ! juist voor de
Popilierenbosje
iB*-; -.

bij

1l/essent, gezien uanait bet zuidet.

Maas-

40
aÍstand was 10 x 10 m; als grondbewerking werden plantgaten
gegraven van 70 x 70 x 50 cm. Bemesting werd noch bij de
aanleg, noch later gegeven, terwijl onkruidbestrijding ook nim-

mer werd

toegepas,t.

Kortom het is duidelijk dat de huidige

voorlichters, die vari een dergelijke nonchalance zouden gruwen,
toen nog in de schoolbanken vertoefden.
lil(/egens een droog seizoen, enkele jaren na de aanleg, werd
eenmaal water gegeven per boom omdat men vreesde dat de

beplanting te gronde zov ga n. De sterfte was echter - mede
dankzij voornoemde behandeling - minimaai, zodat inboeten
niet noodzakelijk was.
De eerste vier jaren werd het terrein 1 maal per jaar machinaal
gemaaid; daarna vond beweiding plaats met enkele paarden en
een vijftigtal schapen hetgeen tot op de huidige dag voortduurr.

Linher deel aan lse, bosje, gezien

uan/

de ueg,

in

zaidel.ijke richting

Zowel leek als vakman vÍa. gt ztch in het voorbijgaan af om
welke populierensoort het gaat, hoe groot het volume wel is
en hoe lang dit bos het landschap zal blijven verfraaien.
Om de algemene nieuwsgierigheid te bevredigen werd kontakt
gezocht met de eigenaar van deze beplanting de heer J. Jorissen,
fruitkweker te \)7essem, die gaarne bereid bleek alle inlichtingen te verschaffen, voorzover die hem bekend zijn.

Het perceel grond, groot ).14 ha, is eigendom van de Rijkswaterstaat en gepacht door de heer Jorissen voor de tijd van
30 jaren. Vroeger maakte het deel uit van een oude Maas-arm
en was voor 1924 een moeras waarin riet, wilgen, els e.d.
groeiden. Dit moerasje werd in 1924 volgestort mer grond, een
mengsel van zand, gtitt, zavel en klei, vrijgekomen bij het
graven van het kanaal N7essem-Nederweert. Omdar het grondmengsel wel zeer heterogeen was, zakte het perceel ongelijk na,
hetgeen de oppervlakte een golvend karakter verleende; de
grondwaterstand varieerr derhalve, en wel van ongeveer i.20 m

tot 1.50 m.

ln 1927 werd het perceel beplant met populieren welke gekapt
werden 1n 1946. Over deze beplanting waren geen nadere geélevens meer bekend.
In de jaren 1948/49 en 1949/50 werd her perceel wederom
beplant en wel met 3-jarige Populus 'Serotina erecra'. In het
voorjaar is echter duidelijk re zien dat men het in die jaren niet
zo efg nauw nam mer het selekteren der cultivars. De plantA. van Frankenhuyzen

/

Plantenzieklenkundise Dtenst,

Bescherming tegen beschadiging door vee vond niet plaats.
De populieren werden ongeveer om de drie jaren opgekroond,
waarbij tevens de dubbele toppen verwijderd werden. Omdat
alle bovengenoemde werkzaamheden bij tijd en wijle door de
eigenaar zelf werden verrichr zijn geen kostencijfers bekend.
rilíat is nu het resultaat van een beplanting die opgroeide zonder de ultramoderne vooriichting en die behandeld werd met
een vleugje zuidelijke nonchalance?
Totaal staan op het terrein 4)4 bomen. Hiervan werden een
60-tal op borsthoogte gemeten. De gemiddelde hoogre is ongeveer 20 meteÍ. Een kleine berekening leerde dat de rotaie houtmassa ongeveer 700 m3 is: voorwaar geen slecht resultaat.
Het terreinbezoek leerde dat dunning de eerste tien jaren nier

nodig zal zijn.
De populieren zien er zo kerngezond uit dat zij - voorzover het
zich thans laac aanziet - kunnen blijven staan ror de beëindiging van het pachtkontrakt (i978), zonder dat snoei of ander
onderhoud noodzakelijk is. Of een dergelijke handelwijze economisch te verantwoorden zal zijn is een open vraag, maar het
zou te ver voeren hier thans nader op in te gaan.
\lel kan men stellen dat de eigenaar reeds nu in het bezit is
van €en aardig kapitaal dat ztjn, moeite en kosten ruimschoots
zal vergoeden zeifs

bij

de huidige lage houtprijzen.

Duidelijk is echter dat het landschap bijzonder gediend is met
dergelijke beplantingen en dat het oog van de voorbijsnellende
autorijder teikenmale een rustpunr vindt wanneer deze op weg
is naar alweer een uiterst belangrijke bespreking.

1)

Foto's: J.

Th. ter Horst.

De levenswijze van Paraleucoptera sinuella Rtti., êen schadelijke
Wageningen
mineermot op populierl)

Inleid.ing

In 1966 kwam op enkele plaatsen in Nededand op populierebomen een weinig bekende mineermot voor, welke door mij
aan de mijn gedetermineerd werd als Paraleucoptera sinuella
Rtti. Deze mineermot werd op een drietal plaatsen in schadelijke mate aangetroffen, n.l. te Thorn (L.), Doetinchem (G.),
\Tanroy (N.B.) en in minder schadelijke mare te Hulst (2.),
\7ijhe en Oist. De aangetaste populieresoorren waren: Populus
alba, Populus tremula, Populus candicans en Populus euramericana c.v. Serotina. In de Nederlandse literatuur zochten wij
tevergeefs naar gegevens over de levenswijze van dit insekt. In
verband met het ontbreken van dergelijke gegevens en gezien
het schadelijk optreden, war voor windschermen rondom boomgaarden van betekenis moer worden geachr, werd het gedrag
van dit insekt in 1966 en 1967 bestudeerd, en wel op Populus
alba.

In

1966 werden voornamelijk waarnemingen gedaan over de
gedragingen van de vlinders, de copulatie, de eiafzetting en

Áfb. 1. Vlinder,

ca.

3 mnc groor (tukening A. Noord.ijk).

4L

over de wijze waarop de rupsen hun spinsels vervaardigden. In
1967 werden tussen 1 mei en 30 september zo veel mogelijk
dagelijks waarnemingen gedaan over de ontwikkeling van het
insekt. Daardoor is de levenscyclus volledig bekend geworden.
De bomen waarop de waarnemingen werden verricht, stonden
te Thorn (L.). De heer Freriks, die daar de fruitteelt beoeÍenr,
heeft de zorg voor de waarnemingen vrijwillig op zich genomen
en mij regelmatig materiaal van vlinders, bladeren met eieren
en mijnen toegezonden.
Vlinclen

Op 14 mei L966 kreeg ik de eerste, twee à drie millimeter grote
fraai getekende vlinders toegezonden. Zij waren zilverwit met
een typische goudkleurige vlek op de punt van elke voorvleugel
(zie aÍb. I).
Eieren

Het wijfje produceerde volgens waarnemingen van de

heer

Freriks elke halve minuut één ei. Hoeveel eieren één wijfje legt
kon door Freriks nog niet exakt worden nagegaan. STel werd
door hem éénmaal waargenomen dat op één blad door één

wijfje tien eieren

achter

elkaar werden afgezet (zie

afb.2).

Tijdens de vliegperiode
werd een aantal bladeren
verzameld en door mij met
een binoculait onderzocht
op de aanwezigheid van
eieren. Deze bleken in grote aantallen op de bovenzijde van het jonge blad,
soms op een rijtje gerangschikt, soms in groepjes
van vijf à zes, soms enkel-

voudig, te zijn afgezet.
Door een loep, die tienmaal vergroot, waren zij
eveneens duidelijk te zien.
Pas afgezette eieren waren
Át'b. 2. Eieren op bouenzijde lan een
blaà, door één wijíie aÍSezet (loeiÍoto),

blauwachtig, oudere eieren
meer beige getint.

Rupsen

I

Áfb. 3. ErnstiSe ddngerds, popaliereblad' met sPiaseh.

aan een zijden draad de mijn en begonnen spinselneigingen
te vertonen door met de kop heen en weer gaande bewegingen
te maken.

Het spinsel
Elke rups vervaardigde een helder wit spinsel (zie afb.5). Het
spinselproces voltrok zich uitsluitend op schaduwrijke plaatsen,
b.v. aan de onderzijde van een blad, of in de onder de bomen
aanwezige vegetatie. Op grond van de waarnemingen werd berekend dat het spinsel uit ongeveer 43.000 draden bestaat.
Na verloop van enkele uren droogde het spinsel langzaam in,
daardoor ontstond een lichte samentrekking van het substraat.

zeer kleine melkwitte rupsen zich via

Zo wetden grasstengels met door de spinseldraden veroorzaakte

de bovenste opperheid van het blad naar binnen en veroorzaakten daar opvallende zwarte mijnen (zie aÍb. 3). Aangezien op

knikken en populierebladeren met lichte vouwen aangetroffen.
Het spinsel kwam dus veelal vrij van de onderlaag te hangen,

Na enige tijd boorden de

AÍb. 4. Metkuiue, aolgroeide

(aergroot).

rttps

één blad tien

tot

dertig

eleren atgezet waren'moest

dit blad aan even

zovele

rupsen voedsel bieden. De

mijnen vloeiden daardoor
ineen tot grote zwarteplek-

ken.

In

vele gevallen was

binnen enkele dagen vrij-

wel het gehele blad

ge-

mineerd.

Op 23 |uni werd een groot
aantal aangetaste bladeren
geplukt en in een kweekglas gedaan, teneinde de
levensloop van dit insekt
in ons laboratorium te \lageningen tekunnenvolgen.
Iíeldra verlieten de volgroeide rups€n (zie afb.4)

Afb. 5. Sneetuwit spinsel (loebÍoto)

42

hetgeen waarschijniijk een bescherming betekent tegen bescha
diging door weersinvloeden, zoals regen en wind.

op6 juli

kwamen

in

ons kweekglas te rVageningen talrijke

reeds verlaten en hadden de rupsen zich
ingesponnen.

in het bekende

spinsel

Deze overwinterings-spinsels bevonden zich in de ruigte, dicht

bij de grond.
Be.rtrijd.ing

t9a5

vtid.r
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Bestrijding van dit insekt in populiereopstanden zai zelden
noodzakelijk zijn. Een dergelijke plaag wordt n.l. vaak door
parasieten en andere natuurlijke oorzaken weer snel beneden
het schadeiijk niveau gebracht. Een bespuiting met chemische
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motjes uit de spinsels tevoorschijn. Deze vlinders waren kennelijk vertegenwoordigers van de tweede vlucht, die op een later
tijdstip ook in het veld werd vastgesteld.

Ontwikkeling in

1966 en 1967

Eercte alucht

ln 1966 begon blijkens veldwaarnemingen

de eerste vlucht ongeveer half mei en eindigde in de eerste week van juni. In l)67
begon de vlucht reeds op 8 mei en duurde r.or 22 itni. In beide
jaren werd tijdens de gehele vluchtperiode eiaÍzening gecon-

stateerd. ln 1966 werden de eerste mijnen omstreeks 10 juni
waargenomen, inl96-/ werd de eerste mineeraktiviteit op 26 mei
geconstateerd. Eieren op 13 mei (1967) gelegd, kwamen op

30 mei uit; het eistadium duurde in dit geval dus 17 dagen.
Deze rupsen waren na 27 dagen volgro:id. De eerste volgroeide
rups verliet op 1! juni de mijn, de laatste op 20 juli.
In 1966 werd door de mineeraktiviteit veel blad geheel of gedeeltelijk vernieid, maar eind juni trad enige hergroei op, zodat
de toppen van de bomen in de loop van de zomer weer groen

werden.
ln 1967 was de door de eerste generatie aangerichte schade zo

groot, dat nauwelijks van enige hergroei der bomen gesproken

kon worden.
Tueede alucht
In 1966 begon de tweede vlucht te Thorn op 19 juli en eindigde op 10 augustus. b L967 duurde de tweede vlucht precies
een maand, n.l. van 10 juli tot 10 augustus. In 1966 werden
tijdens deze vluchtperiode op de inmiddels opnieuw gevormde
bladeren talrijke eieren afgezet. De gevolgen waren verschrikkelijk: deze bladeren werden door de vreetaktiviteit van de
mineerrupsen geheel vernield, zodat de bomen half september
wegens bladrui bijna kaal kwamen te staan.
In 1967 was de door de eerste generatie aangerichte schade zo
groot, dat vroeger dan in 1966 het geval was, ernstige bladval
optrad, waardoor er voor de tweede generatie slechts weinig
goede bladeren overbleven. De motjes van de tweede vlucht
verhuisden echter naar in de nabijheid van de abelen voorkomende opslag van Populus euramericana 'Serotina' en zetten
op de bladeren hun eieren af . Deze opslag die zich in de zomer
tot zware loten ontwikkeld had, vormde een welkome aanvulling op het ontstane voedseltekott. De bladeren van deze soort
werden ernstig aangetast.
In T966 verlieten de rupsen de mijnen vanaf half september. In
1967 was dit dank zij snelle ontwikkeling een maand vroeger
het geval. Half september waren de meeste mijnen toen n.l.

middelen doet dan meer kwaad dan goed. De parasieten worden
n.l. gemakkeiijker door de bestrijdingsmiddelen gedood dan de
mineerrupsen, die immers tussen de opperhuiden van de bladeren leven.
Bovendien is het ons niet bekend welke middelen door de verschillende populieresoorten al of niet goed worden verdragen.
Mocht deze mineermot ín een boonzktueAerij toch een jaarlijks
terugkerende piaag worden, dan zou men een bespuiting met
middelen welke in de fruitteelt tegen mineeuupsen worden
gebruikt, voorzichtig kunnen beproeven. Deze middelen zijn
azinfos-methyl, ultracid, parathion en mevinfos.
Men dient te spuiten als de eerste zwarte vlekjes op de bladeren
verschijnen. Dit is veelal eind mei, alsmede eind juli, het tijdstip waarop de tweede generatie optreedt, het geval. Men dient
zich ervan te overtuigen (loep gebruiken), dat op deze tijdstippen ook nog vele eieren op de bladeren aanwezig zijn (zie

afb.2).

Het zal n.l. duidelijk zijn, dat niet elk zwart vlekje door dit
insekt wordt veroorzaakt.
Samenvatting

In

1966 en L967 werd op enkele plaatsen in Nededand een
locaal ernstig opreden van de mineermot Paraleucoptera sinuella Rtti. geconstateerd. De levenswijze werd te Thorn (L.) in
het veld onderzocht; te \flageningen werden met behulp van
kweekglazen

uit te velde verzameld

materiaal vlinders opge-

kweekt.
Vastgesteld werd dat er twee gescheiden generaties optraden.
De eerste vlucht had plaats in mei-juni, de tweede in juliaugustus. Geconstateerd werd dat de vluchten in 1967 over €en
langere periode waren uitgestrekt en dat de ontwikkeling van
de rupsen belangrijk vroeger was dan in 1966 het geval was.
De verpopping en overwintering geschiedde in een zuiver witte
spinselcocon. Verscheidene populieresoorten werden aangetast.

Het zal zelden noodzakelijk zijn

bestrijdingsmaatregelen te

nemen.

Opmerkingen:

Determinatie aan de mijn werd verricht met behulp van E. M.
Hering 1957: Bestimmungstabellen der Blattminen von Europa.
Bevestiging hiervan werd verkregen door determinatie van de
vlinders door de Entomologische sektie van de Afdeling Diagnostiek van de Plantenziektenkundige Dienst.
Determinatie van enkele populierensoorten is uitgevoerd door
Ir. J. T. M. Broekhuizeft yan de afdeling Houtteelt van de
Landbouwhogeschool te rVageningen.

1)

Foto's: Plantenziektenkundige Dienst.
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wij aankondigen dat één van de volgende
nummeÍs (vermoedelijk begii 1969) geheel zal zijn gewijd aan
de bedrijfseconomische aspecten van de populierenteelt.
Reeds thans kunnen
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lr. W. D. J. Tuinzing
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Vooruitzichten van de griendcultuur (l)

Rijkslandbouwconsulen{ voor griendhoul

en riet

Van tal van houtsoorten kennen we hakhout: hout dat geregelcl
bij de grond wordt afgehakt. De oppervlakte hakhout neemr
voortdurend af. Steeds meer zal het beeld hiervan uit het landschap verdwijnen. Op menige plaars zljn gelukkig nog voorbeelden van hakhout te vinden. Een daarvan is het wilgenhakhout,
beter bekend onder de naam van griendhout. Onze grienden
brengen het voort. Níie in bijzonderheden wil treden, maakt
onderscheid tussen snijgrienden en hakgrienden. Bij de eerste
gaat het om de oogst van nog maar een- of tweejarig hout en
dit wordt afgesneden. Gezien de zwaarte van het hout van de
laatste scheidt men het gewas van de struik door afhakken.
Snij- en hakgrienden komen zowel binnen als buiren onze
dijken voor. Griendhout groeit echter slechts daar, waar her
watef zoet is. Buitendijkse grienden moet men vooral zoeken in
de Biesbosch, een gebied, waar ingrijpende wijzigingen in de
beweging van het water op rll zijn. Men zal niet nalaten een
waarlijk grote opruiming onder deze grienden te houden, zodra
de nieuwe toestand is ingetreden. Als in het onderstaande van
grienden wordt gesproken, zijn het binnendijkse hakgrienden.
Onze grienden zijn veelal oud, tientallen jaren oud. De meesre
zal men nog voor de eerste wereldoorlog hebben gestichr. Daarna is er weinig meer van het aanleggen van grienden gekomen:
l.ret was niet meer het voordelige bezit van voorheen. In de

jaren dertig, alsmede na 1945, zijn er vele gerooid. Andere
heeft men vooral mer populieren beplant en hieronder gaat her
griendhour in de loop van rien, vijftien jaar te gronde.
Griendhout is een gewas van de klei. Op de zwaarst denkbare
klei - onze veelbesproken komklei - hoort her thuis. Op zandgrond of lemige zandgrond kennen we het vrijwel uitsluitend
als onderteelt van peppels. De aanleg van grienden in onafzienbare en weinig bewoonde komkleigebieden dagtekent uit de
tijd, dat aan ontwarering en ontsluiting heel veel ontbrak. Uit
een tijd, dat de technische hulpmiddelen nog uiterst beperkt
waren. De grond behoorde ten dele roe aan eigenaren die elders
woonden. Met menig laag en afgelegen perceel grasland waren
zij blijven zitten. Pogingen om van deze nimmer bemeste hooilanden topgras en naweide kwijt te raken, hadden vaak weinig
succes. Men zag dan ook om naar een betere bestemming ervan
en is tot de teelt van griendhour overgegaan. Destijds heeft
men hierin een uitstekende geldbelegging gevonden, die tevens
het belang van de jacht diende. Overigens was er weinig veranderd. Een opzichter vormde de schakel tussen griendteler en
degene die voor het onderhoud van zijn bezit zorgde. De notaris
die tevoren de topgrasverpachtingen had geregeld, werd nu de
verkoop van teenhour en van griendhout op struik toeverttouwd. Deze publieke verkopingen hebben weliswaar veel van
l.run betekenis en luister verloren, maar op menige plaats worden ze nog gehouden.
De opkomsr van nijverheid, handel en verkeer heeÍt een toenemende behoefte aan manden en vaten voor alle mogelijke
waren betekend. Het teenhout dat het eenjarige griendgewas
bij dunning opleverde, diende de mand,enmaker tot grondstof.
Teneinde stokken van uiteenlopende lengte en dikte te verkrijgen, liet men het gewas telkens drie of vier jaar oud worden. Het waren tijden, waarin de griendhakker aan de snoeipaal tien, twaalf verschillende artikelen om zich l.reen verzamelde: stoelenhout in diverse sorteringen voor de terrasstoeltjes,
hoepelstokken in tal van afmetingen voor de hoepelmakerij en
naderhand ook bonenstaken voor de tuinderij. Het afval, uit
toppen en zijtakken bestaande, betekende brandstof voor bakker

1)

Foto: Proefstation Akker- en \Weidebouw

r)

en veehouder, of vond als rijshout zijn weg naar de warerbouwkundige werken.
Het is met grienden als met bossen: men sticht ze voor jrren.
Voor grienden geidt nog deze bijzonderheid dat gereqeld oogsten vereist is. Dit niet alleen terwiile van de bruikbaarheid van
het hout, maar evenzeer tot behoud van de griend. Hoe veelzijdiger de bestemming die het gewas kan krijgen, des te groter
de kans dat het telkens weer een afnemer vindt. Jaren lang
heeft de koper op struik voldoende spreiding van het risico
-9ekend, zodat een gezonde toestand in de griendcultuur kon
heersen. Het zijn jaren geweest, waarin deze teelt direct en
indirect tallozen werk heeft geboCen. Voor de welvaarr van een
land als het onze heeft ziy grote betekenis gehad, hoe misdeeld
de griendstreken in landbouwkundig opzicht in die dagen ook
geweest mogen zijn.
Het kenmerk van de griendcultuur zovele handen werk te geven
bij aanleg en onderhoud, alsmede bij de oogst en bovenal bij
de verwerking van het hout, is inmiddels van een verdienste in
een nadeel veranderd. Het is deze teelt in haar oorspronkelijke
opzet zelfs noodlottig geworden. Technische vooruitgang op
allerlei gebied heeft haar geleidelijk aan van haar voornaamsre
steunpunten beroofd. Ook uit landbouwkundig oogpunt gezien,
is de taak van de griendculruur geëindigd. Et ztjn geen landerijen meer, voor het gebruik waarvan de liefhebbers onrbreken. En wat de grienden zelf betreft: deze eens zo lage en
afgelegen percelen gaan griÍ in handen van boeren over om
gerooid en in gras gelegd te worden.
,,IVie wat bewaart, die heeft wat." Dit is zeker van toepassing
op degenen die ondanks alles hun grienden hebben aangehou-

In de tijd da,
u,egen

rnen d.e tuilgenstokken tan de bast ontdeed., uarert. de

tmaller dan ooit.

44
den, of deze nog niet lang geleden in opgaand bos hebben omgezet. Dankzij de grote vÍaag van de laatste jaren naar rijshout
namelijk beleven zij een gouden tijd. Op de publieke verkopingen wordt om het griendhout waarlijk gevochten. Er blijkt een
betrekkelijk groot aantal kleine zelfstandigen te zijn, dat zich
onder deze omstandigheden tot het sterk vereenvoudigde oogstwerk aangetrokken voelt. Het bestaat in het voor de voet weg

afhakken van het gewas en het bundelen ervan tot Gelders
lrout: bossen van 70 cm omvang en een lengte van tenminste

G, Lokhorst

3.50 m. Het gaat hier gewoonlijk om grienden die reeds jaren
zijn afgeschreven en waaÍvan het onderhoud is ge-

geleden
staakt.

Men heeft destijds gemeend geen gehoefte te zullen

hebben

aan het rijshout dat de hier behandelde categotie van grienden
zou kunnen voortbrengen. Niettemin zag men toch wel graag

dat dit griendbezit bleef bestaan. Opnieuw blijkt, hoe moeilijk
l.ret is op dit gebied iets omtrent de toekomstige behoefte te

zeg1en.

(wordt vervolgd)

Hervorming yan griend in populier')

/

RenÍmeesÍer Kon. Ned. Heidemaatschappij, Geldermalsen

lnleicling

lY/elke cultiuar?

De exploitatie van wilgenhakhout - beter ais griendhout bekend - is zeer arbeidsintensief.
De loonexplosie van de laatste jaren is voor de griendteler dan

De in het rivierengebied van oudsher aangeplante peppel is in

ook dubbel hard aangekomen.
Naast de sterke stijging van de arbeidslonen zagen de griendeigenaren zich tevens geplaatst tegenover het probleem dat het
steeds moeilijker werd om goede, ervaren griendwerkers aan te
trekken.

hoofdzaak de'Serotina' en later de'Serotina etecta'.
Dit vindt zljn oorzaak in het feit dat voorheen algemeen werd
aangenomen dat 'Serotina' dé populier is voor de zwaardere
gronden. Ondanks zijn gevoeligheid voor ziekten (Marssonina)
blijkt met name de 'Serotina erecta' zich op de rivierkleigronden
goed te ontwikkelen en zoals zich Iaat aanzien, tot een alleszins
aanvaardbare produktie te komen.

Hoewel de griendhoutprijzen de laatste paar jaren enigszins
zijn verbeterd, zijn vooral voor de oudere grienden de financiële
uitkomsten in vele gevallen teleurstellend en dikwijls negatief.
De gevolgen voor de griendcultuur zíjn dan ook niet uitgebleven. Het noodzakelijke onderhoud bleef achterwege, waardoor,
vooral in de laatste 10 jaten, het verval in vele grienden zich

In

in versneld tenpo heeft voortgezet.
Vele griendtelers zijn er dan ook toe overgegaan, om aan de

jarig plantsoen te bestaan.
Zowel de sterke verwildering door onkruid als het na 3 jaar
hoog opgroeiend wilgenhakhout zijn een té st€rke belemmering
om bij het doorplanten van een griend gebruik te kunnen maken van éénjaig plantsoen.
Áfhankelijk van de omstandigheden wordt in de regel gebruik
gemaakt van planrsoen in de maat 6-8, 8-10, fi-12 oÍ l2-I4
cm. Niettemin is ook in een griend de regel van kracht ,,hoe
zwaarder plantsoen - hoe moeilijker de aanslag".
In vele gevallen zal men dan ook een tussenoplossing moeten
zoeken, waarbij mijn voorkeur voor de zutaardere gronden uitg^at naaÍ de maat 8-10 cm.

oudere en dikwijls ,,versleten" grienden een andere bestemming
re geven. Het doorplanten met populier heeft in menig geval
de oplossing voor dit vraagstuk gegeven. Immers - de kostbare
maatregel om de nog aanwezlge griendhoutstruiken te rooien
en te ruimen kon hiermede worden voorkomen, terwijl het
,,overswitchen" naar een andere hoofdcultuur, in de vorm van
een snelgroeiende houtsoort vele aantrekkelijkheden met zich
medebracht.
Her handhaven van de griend als onderteelt gaf vootts de mogelijkheid om hieruit de eerste .iaren nog enige opbrengsten te

verkrijgen.
De omzetting van griend in populierenbos is uiteraard wat de
aanleg en het verdere onderhoud betreft moeilijk vergelijkbaar
met de aanplant van populier op ,,kale" grond. In het algemeen
heeft men in een bestaande griend te maken met vele factoren
welke het planten en het onderhoud bemoeilijken, t.w.
a. zware grond
b. laag gelegen grond en daardoor een slechte ontwatering

c. moeilijk begaanbaar
d. slechte ontsluiting
e. sterke verwildering.
Eru ar in. gen

a

anuit

h

e

t rfu ier en ge b ie d'

wil ik

vervolgens aan het verzoek van de redaktie
voldoen om onderstaand mijn ervaringen kenbaar te maken,
opgedaan bij de omzetting van griend in populier in het rivieGaarne

rengebied.

Indien de griendteler eenmaal tot populierenbebossing heeft
besloten, komen ook hier de bekende vraagpunten aan de orde:

latere jaren is echter meer en meer gebruik gemaakt van
'Robusta' en 'Heidemij', en in sommige gevallen 'Gelrica'. De
nieuwere cultivars zijn slechts sporadisch aangeplant.
Eén- of meerlarig plantsoen?

Het te gebruiken plantmateriaal dient bij voorkeur uit

meer-

IVijd' ol d.icht?
vaststellen van de plantafstand heeft men in praktisch
alle gevallen te maken met de bestaande terreinligging. De in
de grienden van oudsher veel voorkomende diepe greppels zijn
dikwijls bepalend voor de te kiezen plantafstand.
Daarnaast komt het vrij veel voor dat het perceel waarop oorspronkelijk griend is aangelegd, terwille van een goede ontwatering op smalle dammen is gelegd.
In het algemeen dient m.i. in een griend te worden gestreefd
naar een plantafstand, welke overeenkomt met ca. 45 m2 standruimte per boom. Dit komt in de praktijk neer op een plantafstand van gem. 6 x 8 m. In vele gevallen worden hierbij de
2 buitenrijen in een dichter verband aangeplant, b.v. 6 x 4 m.
Het toepassen van een ,,dicht" planwerband, met een mogelijkheid van dunning na 10 à 12 jaar, acht ik in een griend niet
van toepassing. De hoge onderhoudskosten zullen in deze gevallen niet opwegen tegen de opbrengsten van voornoemde
dunning. Tevens is mijn ervaring dat een ,,dichte" beplanting
g,evoelig is voor de beruchte baswlekkenziekte ('Robusta'! ).

Bij het

1.
2.
3.

plantsoenkeuze

plantafstand.

Aanplant

1)

Foto's: G. Lokhorst.

Voor het verkrijgen van zo gunstig mogelijke werkomstandigheden tijdens de gehele aanleg wordt het tijdstip van het plant-

leeftijd plantmateriaal
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klaar maken van het terrein zodanig gekozen, dat deze valt nít
de hak van het wilgenhakhout.

Hiertoe wordt de griend als 2- of 3-jarig hout in de vroege
herfst gehakt, zodat vóór het invallen van de winter de plantgaten kunnen worden aangebracht.

Het graven van de plantgaten voor de winter verdient sterk
aanbeveling, aangezien de zware, uitgegraven grond tijdens een
vorstperiode (welke we toch redelijker wijze iedere winter mogen verwachten) de gelegenheid krijgt goed door te vriezen.

Bij de inplant in het daarop volgende voorjaar kan men dan
meestal verzekerd zljn van een redelijk tot goede structuurtoestand van de te verwerken grond.
Het machinaal boren van de plantgaten is in bijna alle gevallen
niet mogelijk. Zowel de doorgaans lage en ongunstige terreinligging als de aanwezigheid van de griendhoutstobben betekenen n.l. een te grote hindernis vooÍ zwa t materieel.
Het graven van de plantgaten dient dan ook meestal in handkracht te geschieden. Hierbij worden de afmetingen van het
plantgat gebaseerd op minimaal 60 x 60 x 60 cm.
Tijdens het graven van de plantgaten worden tevens de in de
naaste omgeving staande griendhoutstobben gerooid, zodat een
,,vrije" standplaats wordt gerealiseerd van gem. 2 x 2 m.
Vooral aan dit laatste punt dient m.i. grote aandacht worden
geschonken. Door het wegnemen van het sterk concurrerende
wilgenhakhout in de directe omgeving van het plantgat verkrijgt men een zo gunstig mogelijke groeiplaats voor de toekomstige boom. Tevens leveren ruime, vrije standplaatsen voordelen op bij het toekomstige onderhoud (onkruidbestrijding,
snoei! ).

Over het planten van de bomen kan het volgende worden opgemerkt.

in een met populieren door te planten
griend van groot belang, dat aan het planten van de bomen alle

Uiteraard is het ook

aandacht wordt besteed.
Te dikwijls verwerkt men in een te snel tempo de uitgegraven
grond en wordt het geheel afgewerkt tot maaiveldhoogte. Na
enkele weken ziet men dan reeds het beeld van een scheef gewaaide opstand en vormen de plantspiegels, door verzakking
van de grond, waterreservoirs van oppervlakte-water.
Men dient dan ook tijdens het planten er voor te zorgen dat de
grond goed wordt aangetrapt en een tekort aan grond wordt
bijgestoken en opgebracht tot een heuveltje rondom de boom.
Op deze wijze wordt de boom goed verankerd in het plantgat
en behoeft het planten op zich weinig nazotg.

I7ant juist in de, meestal moeilijk

begaanbare, griendpercelen
dienen kostbare ,,nazorgkuren" zoveel mogelijk te worden voorkomen.
Goed. groeiende popilierenopstand
sterk oenailderde griend..

,r,

een

Ond.erboud,

Het onderhoud van een met populieren doorgeplant griendperceel, dient vooral bij deze cultuur gericht te zijn op het verkrijgen van een spoedige sluiting van de populierenopstand.
Gaarne wil ik in dit verband nader ingaan op enkele aspecten,
welke van belang zijn bij het onderhoud gedurende de eerste
jaten na aanleg.
In eerste instantie komen hierbij drie belangrijke punten naar
vofen t.w.
a. de concurrentie van het wilgenhakhout,
b. de in een griend van nature voorkomende, sterke onkruid-

c.

vegetatie,

het optreden van de wilgesnuitkever.

a) Het is een bekend verschijnsel dat men bij het doorplanten
van een griend met populieren te kampen heeft met ernstige
concuffentie van de steeds weer uitlopende griendwilg.

De slechte invloed van de intensieve beworteling van het wil-

wij zoveel mogelijk te beperken door bij de
vrij ruime standplaats te realiseren (zie aanleg), alsmede door het bemesten van de plantspiegels van de bomen.
Deze bemesting wordt in het algemeen gebaseerd op een jaarlijkse gift van 200 gram kalkammonsalpeter per boom.
genhout proberen
aanleg een

Afhankelijk van de aanslag en de groei van de opstand wordt
deze bemesting gedurende een termijn van 4 tot 6 jaar na aanleg voortgezet.

b)

Dat ook de onkruidvegetatie van deze bemesting profiteert,
is een duidelijke nak. Zowel eigen ervaringen als de resultaten
van proeven van het Bosbouwproefstation tonen echter duidelijk de nadelige invloeden van een concurrerende bodemvegetatie op de jeugdgroei aan.
Veel aandacht moet dan ook worden besteed aan het onkruidvrij houden van de plantplaatsen.
Geracht wordt dit onkruidvrij houden te realiseren door het
bespuiten van de plantspiegels met chemische middelen. De
resultaten hiervan zijn echter in het algemeen weinig bemoedigend.

Het terugkomen van andere onkruiden en de sterke randinvloeden noodzaakt in vele gevallen om in hetzelfde jaar de
plantplaatsen nogmaals te behandelen, hetzij door een tweede
chemische beurr, hetzij door het afmaaien van de vegerarie
rondom de boom (mulchen).

c)

Een ..3pect dat bij de hervorming van griend in populier
bijzondere aandacht verdient is de kans op aantasting van de
populieren door de wilgesnuitkever (Crypthorrynchus lapathi).

Genoeide pop*lieren, ná de baÈ aan

tuilgenhout.

bet

Srerk teraghomende onhr*id.oegetatie
een bespuiting aan de plantspiegel.

na
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Ik

volsta hier met signalering van dit Bevaar. Over deze aantasting en over de bestrijding van het insekt zijn uitvoerige

Met berekking tot het snoeien van de populieren in een griend

in het februarinummer 1966 (blz.8) en het

Het is zeer gewenst deze snoeibeurten zoveel mogelijk te laten
samenvallen met de ,,hak" van het wilgenhout. \(/anneer het

gegevens te vinden

meinummer 1966 (blz. 29) van dit tijdschrift.

Voorts zijn de volgende punten van belang:
Zoals reeds eerder opgemerkt, komen de grienden veelal voor
op de lager gelegen gronden met een matige tot slechte ontwateringstoestand. Het instandhouden van een zo goed mogelijke afwatering is niet alleen voor de griend, maar evenzo voor
de populierenopstand van levensbelang. Het jaarlijkse onderhoud aan de hoofd- en detailontwatering dient dan ook beslist
niet te worden vergeten.
Persoonlijk heb ik de indruk dat men te gauw geneigd is de
,,concurrenti€" als hoofdschuldige aan te wtjzen voor een slecht
groeiende populierenopstand in een griend. De slechte ontwateringstoestand van vele percelen is naar mijn mening dikwijls een belangrijke medeschuldige, zo niet de belangrijkste.

lr. R. Koster

/

kan in het algemeen het volgende worden opgemerkt.

wilgenhout is geruimd verkrijgt de snoeiet n.l. vrij baan en
ondervindt minder last van de dikwijls ondoordringbare griendhoutopstand.
Tenslotte

Het doorplanten met populieren betekent in vele gevallen de
oplossing voor oudere en versleten griendpercelen. Alvorens
een dergelijke ,,hervorming" wordt doorgevoerd dient men ech-

ter overtuigd te zijn van het feit dat niet te ailen tijde
bij voorbaat verzekerd is.

succes

Een goede voorbereiding, een met zorg uitgevoerde aanleg en
het voido:nde a:ndacht schenken aan de onkruidbestrijding,
bemesting en afwatering, kunnen het aanslaan en de jeugdgroei
van een dergeiijke bebossing sterk bevorderen.

De grijze abeel

BosbouwproeÍsÍa{Íon,,De Dorschkamp"

Grijze abelen zijn veel minder bekend dan andere populieren.

Zij

komen de laatste jaren echter steeds meer in de belangstelling, vooral voor de aanleg van wat men tegenwoordig pleegt
te noemen:,,landschappelijke beplantingen". Deze toenemende
belangstelling gaat gepaard met een toename van vragen over
deze houtsoort. Het is daarom wellicht nuttig hier de balans op
te maken van gebruiksmogelijkheden, van voor- en nadelen van
deze houtsoott, maat ook van wat wel en wat niet of onvoldoende bekend is. Praktijk en bosbouwonderzoek gezamenlijk
zullen op nog open vragen het anrwoord moeten zien te vinden.

De soorl
De grijze abeel (Populus canescens) lijkt sterk op een verwante
vorm, de witte abeel of P. alba. Et zijn echter wel een aantal
verschilpunten. Volgens de opvattingen van de plantensociologen behoort de grijze abeel tot de in Nederland inheemse flora.
De witte abeel zou in prehistorische tijden ook wel een inheemse soort geweest zijn, doch door veranderingen in ons
klimaat hoort deze soort hier thans niet meer thuis. Hier voorkomende witte abelen moeten dus door de mens zijn ingevoerd.

Door bastaardering in prehistorische tijden tussen de witte abeel
en een andere (ook nu nog) in ons land inheemse soort, de esp
of trilpopulier (P. tremula), is de grijze abeel ontstaan. De
naam van de grijze abeel dient dan ook als P. x caoescens te
worden geschreven, waarbij het x-teken aangeeft, dat de soort
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niet als een zuivere soort maar als een hybride (bastaard) moet
worden beschouwd. In het hierna volgende wordt eenvoudigheidshalve echter de gtijze abeel wel een soort genoemd.
Kenmerken

Het blad van verschillende klonen van de grijze abeel vertoonr

vrij grote verscheidenheid van vorm en beharing. Sommige
klonen vertonen bladeren, die op die van de esp gelijken. Zij
zijn dus min of meer rond met een zwak gegolfde bladrand en
behaarde onderkant. Andere klonen daarentegen bezitten een
blad, dat doet denken aan dat van de witte abeel: niet helemaal
zo diep ingesneden (handvormig) als bij deze houtsoort, maar
een

wel bijna, en viltig behaard aan de onderzijde. Deze viltige

be-

haring is bij de grijze abeel echter meestal minder uitgesproken
wit van kleur dan bij de witte. Bij jonge, pas gevormde, bladeren van de grijze abeel is trouwens deze beharing vaak wel, bij
wat oudere bladeren aan dezelfde boom niet meer (zo duide-

lijk)

aanwezig.

Omdat allerlei ov€rgangen tussen witte en grijze abeel kunnen
worden gevonden is een duidelijk onderscheid tussen beide
soorten op grond van bladkenmerken niet mogelijk. Botanisch
kunnen de soorten worden onderscheiden door taxonomische
verschillen in de bloeiwijzen.
Een belangrijk onderscheid tussen witte en grijze abeel voor de
kweker is wel, dat de witte abeel uit winterstek kan worden
vermeerderd, de grijze niet (althans niet de in ons land gevonden klonen). De kweker maakt hiervan gebruik door de grijze
abeel te entefl op winterstek van de witte.
Voorkomen

Om in een dichtbevolkt land als Nederland iets te zeggen over
het voorkomen van een houtsoort die sedert eeuwen in cultuur
is geweest, is altijd een wat hachelijke zaak. Een beplanting die
in het uiterste zuiden van ZLimburg werd gevonden bleek bij
navr.aag te zijn ontstaan uit planten, afkomstig uit Groningen!
En dat terwijl in Z.Limb,ug een grote rijkdom aan natuurlijke
vormen van P. canescens te vinden

is.

Volgens plantensociologische opvattingen is de grijze abeel
vooral thuis langs de rivieren en in de binnenduinen, waar hij
zich vroeger langs de haffen (binnenmeren, ontstaan door binnendringen van de zee) heeft gevestigd. Ook nu nog komen
grijze abelen in de binnenduinen veelvuldig voor. Tegenwoordig handhaaft de soort zich uitsluitend dank zij zijn veÍmogen
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Foto's 1 et 2. De origínele bonzen uan P. canescens'lYirte uan Haanstede' (links) en mn'Limbricht' (rechts)

wortelopslag te vormen. Het zaad van gecontioleerde kruisingen
tussen uitgezochte ouders, beide van deze soort, gaf nooit een
goede nakomelingschap, hetgeen overigens, daar zij hybriden

zijn, niet verwonderlijk
H

o

nrceltkuwlige

atp

e

is.

cten

Een van de redenen waarom de grijze abeel zich kon vestigen
en handhaven in het kustgebied is zijn grote weerstand tegen
wind en zout. De soort is daarom vooral geschikt voor de kustgebieden en, in het binnenland, voor plaatsen, die sterk aan de
wind zijn blootgesteld. In Groningen worden grijze abelen vaak
gebruikt rondom de boerderijen tot vlak aan de Vaddenzee
toe, gebieden waar geen andere houtsoorr, uitgezonderd misschien de Hollandse iep, kan worden gebruikt. Na de inundatie
van Z\7-Nededand bleek dat de P. canescens één van voor
zout minst gevoelige houtsoorten was. (Zie: ,,Enkele voorlopige
resultaten van een onderzoek naar de invloed van de inundatie
1951 op houtsoorten" door R. J. van der Linde en H. A. van
der Meiden, Tijdschr. Ned. Heide Mij, januari 1954.)
In vergelijking met andere populieren, zoals 'Gelrica', 'Marilandica' en dergelijke, zijn de eisen, die de grijze abeel aan de
grond stelt, bescheiden. Hij kan to€ met lichtere gronden, hoewel hij ook op rivierklei en zeeklei uitstekend gedijr. Zure
(venige) gronden zijn echter niet geschikt voor de teelt van
deze soort.

Grijze abelen zijn door hun soms zeer lichtgrijze stam en door
hun dichte donkergroene kroon een opvallende noot in het
landschap. Het zijn uitgesproken lichthoutsoorten en pioniers,
die in alle gemengd€ beplantingen tenslotte altijd de bovenste
etage trachten te bereiken en dan van verre zichtbaar zijn. De
top van hun kroon is, zelfs op grote afstand, duidelijk herkenbaar in gemengde loofhoutbeplantingen.
Hoewel de meeste klonen enigszins gevoelig zijn voor de bladziekte Marssonina, is deze ziekte blijkbaar niet in staat hun

dichte loof eÍsntig aan te tasten. Oudere bomen vertonen de
gehele zomer een opvallende dichte kroon.

Hun

eigenscl.rap om wortelopslag te vormen soms tot op vele
tientallen meters afstand van de stam moge voor de instandhouding van de soort van groot belang zijn, deze eigenschap is
voor het gebruik in parken en plantsoenen soms een groot nadeel. Er bestaan tussen de verschillende klonen echter grote

verschillen in de mate waarin wortelopslag wordt gevormd.
Hoatproclu.ktie

De grijze abeel groeit veel langzamer dan de zo juist genoemde
zwarte populieren. In de eerste jaren na aanleg van de beplanting is zijn groei, vooral zijn hoogtegroei, ook langzamer dan
die van espen. Espen zijn echter wel snel hoog, vooral in de
jeugd, maar worden niet dik, terwijl de grijze abeel tot op
oudere leeftijd in dikte blijft toenemen. Als houtproducent
neemt hij echter zowel naar massaproduktie als naar houtkwaliteit gerekend, slechts een zeer bescheiden plaats in. In
Z.Duitsland, waar langs de Donau grote bossen van deze soort
voorkomen, wordt het hout in het gunstigste geval gebruikt
voor de binnenste lagen van multiplex en dergelijke. Voor de
buitenlaag is het niet geschikt, naar verluidt omdat het na schillen 'een vezelige (2.g. wollige) oppervlaktestructuur vertoont.
Een daar veel voorkomende kwaal van oudere P. canescensstammen zijn ringscheuren, die de kwaliteit van het hout natuurlijk zeer ongunstig beïnvloeden. Ook de vaak voorkomende
verkleuring van het kernhout van oudere bomen maakt dat dit
hout niet hoog wordt aangeslagen. Het is echter niet bekend of
de houtgebreken samenhangen met bepaalde klonen of met de
groeiplaats. Het onderzoek zal hierop het antwoord moeten
trachten te geven.
Plantmater'iaal

Zoals aI werd vermeld is de grijze abeel niet uit winterstek te
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Foto's 3 en 4, Versehillend.e typen aan P. canescens. Top uan 12-jarige bonen in, O.Fleaoland. Links
steile tahstanà. Rechtt 'Limbr;cht'; bredere kroon door rneer at'staande takÈen.

vermeerderen. Dit is een van de belangrijkste pÍactische nadelen geweest van deze soort, die vroegeÍ zijn gebruik in de

weg srond.
In de praktijk werd en wordt P. canescens vooral vermeerderd
als volgt:

1) uit wortelopslag
2) door enten op P. alba (die
3)

wel uit winterstek te vermeer-

deren is)
uit wortelstek.

Daarnaast is sedert enkele jaren bij enkele kwekers de vermeerderingswijze, ontwikkeld bij het Bosbouwproefstation, in
zwang gekomen, n.l.
(zomerstek) onder nevel in de open lucht.
Hoewel nog andere methoden mogelijk zijn (enten op wilg,

4) uit bladstek

oculeren, afleggen, vermeerdering uit aan de wortel ontstane
bladscheuten in de kas, vermeerdering uit blad in de kas) zijn
deze, voor zover ons bekend, in de praktijk niet gangbaar.
De methode t heeft als nadeel, dat meestal slechts een beperkte
hoeveelheid materiaal kan worden verkregen. Dit is bovendien
vaak bijzonder ongelijkmatig van kwaliteit. De eruit gegroeide
planten zijn dan vaak sterk verschillend in grootte en beworteiing.

Methode 2 is de meest rationale der drie eerste methoden om
een groot aantal onderling vergelijkbare planten te verkrijgen.
Een nadeel is, dat alle planten de eerste jaren moeten worden
aangebonden.

Bij methode 3 worden wortels met ongeveer de afmetingen van
een potlood rechtstandig gestoken, op dezelfde wijze als winterstek. De moeilijkheid is veelai om voldoende wortels te verkrijgen. Deze moeten dan worden gekweekt in bedden, die
regelmatig worden omgespit om wortels te delven. Overigens

is de methode goed bruikbaar, hoewel niet zeer goedkoop.

Methode 4 leidt in korte tijd tot zeer grote aantallen bewortelde planten. De werkwijze is beschreven in Korte Mededeling
nr. 60 van het Bosbouwproefstation, getiteld ,,Vermeerdering
van populieren uit bladstek in de open lucht". Bij dit sysreem

'lYitte tan

Haantstede'; stnalle

kroot

door

moet een open bak met bijvoorbeeld houten wanden worden
voorzien van een pijp met sproeidoppen, die wordt aangesloten
aan de waterleiding. Deze zorgt voor nevel gedurende de dag.
's Nachts wordt niet geneveld, doch alleen geschermd.
Het uitgangsmateriaal wordt gevormd door pas gegroeide topjes van scheuten, nog onveÍhout, met 2-3 bladeren, liefst van
moeren. De beworteling is na vier weken voldoende om het
nevelen te beëindigen. Kosten aan water bleken minder dan
1 cent per bewortelde plant. In kwekerijen zonder regelmatig
toezicht kan de methode niet worden toegepast, daar bij het afl.rarden regelmatig ingrijpen (schermen, gieten enz.) nodig is.
De beworteide stekken blijven gedurende de eerste winter in de
bak. Zij kunnen dan bij strenge vorst door schermen worden
afgedekt. Het volgend vooriaar g^an ze naar de kwekerij en
groeien in de loop van de zomer tor 1à 1,10 m hoge planten
uit.
Klonett.

In het verleden is de belangstelling voor grijze abeien in Nederland nooit zo groot geweest, dat een uitgebreide handel in
plantmateriaal van deze soort kon ontstaan. Hoewel ongetwijfeld in sommige sueken van ons land regelmatig grijze abelen
werclen geplant, was dit tocl.r te zeer van lokale betekenis om

voor de grote handelskwekerijen van veel belang te zijn. In
sommige stedrn werd ook veel grijze abeel gebruikt, die in
eigen kwekerijen werd vermeerderd, meestal uit wortelstek. De
plantsoendiensten van deze steden hadden hun eigen klonen.
Bij de toenemende vraag n M grijze abelen in de laatste jaren
was het door gebrek aan goed uitgangsmateriaal voor de kwekers vaak mo--ilijk voldoende plantmateriaal te produceren. Beproefde klonen waren dan ook niet of alleen in zeer geringe

mate te verkrijgen.
Het ligt voor de hand dat in een dergelijke situatie soms met
materiaal van onbekende kwaliteit getracht werd in de bel.roefte
te voorzien. Ook werd uit l.ret buitenland plantmateriaal ingevoerd. Soms waren dit klonen, die in eigen land hun waarde
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hadden bewezen;

in

andere gevallen was er vrijwel niets van

bekend.

tallen nieuwere klonen in proefvelden worden vergeleken, wellicht andere nog beter zullen blijken.

N ieawe N ed.erlanclse klonen

Baiienland.se klonen

Intussen was in

Nederland een verzameling inheemse klonen
bijeengebracht, eersr door de Stichting Verberering Houtopstanden, later door het Bosbouwproefstation, die in een klein aantal
proefbeplantingen werd getoetst.
Teneinde op korte termijn in de bestaande moeilijkheid een
oplossing te kunnen bieden, werd door het Bosbouwproefstation
besloten tot uitgifte van (vooilopig) een tweetal klonen van
grijze abeel. Uit nog jonge proefbeplantingen werden deze klonen gekozen op grond van windresistentie, vorm, groei en (naar
verhouding lichte) gevoeligheid voor Marssonina. Deze klonen
zijn 'lí/itte aan Haamstecld en 'Lint.brichf. Deze klonen zijn
duidelijk van elkaar te ondetscheiden, daar het blad van'\7itte
van Haamstede' wat meer op dat van de trilpopulier lijkt.
'\í-itte van Haamstede is een ? kloon, die van beide de smalste
kroon heeft in de proeÍbeplantingen, met lange opstaande takken. Daar van deze kloon een oude beplanting met een vrij
groot aantal bomen op korte afstand vaí zee voorkomt, moet
worden aangenomen, dat hij behoorlijk bestand zal zijn tegen
wind en zour.
'Limbricht', een ó kloon, heeft een brede kroon en groeit in
sommige proefbeplantingen iets sneller dan '\7itte van Flaamstede'. Dit kan natuurlijk met het klimmen der jaren veranderen. In O.Flevoland bleek deze kloon tot nu toe ook zeer goed
tegen wind bestand, iets dat niet vanzelf spreekt voor een kloon,
afkomstig van een oude boom in een meer beschutte omgeving
zoals Limbricht in N.Limburg.
Daar de omstandigheden als boven uiteengezet in dit geval
geen mogelijkheid tot langer uitstellen van de keuze van klonen
toelieten, werd deze keuze op basis van vergelijking na achr
levensjaren gedaan. Het behoefr geen betoog, dat dit voor een
vetantwoorde beoordeling een te korte periode is. Men dient
daarom deze keus als een voodopige te beschouwen. Het is
zeker, dat deze keus onder de gegeven omstandigheden, n.l. het
ontbreken van goede beproefde klonen, volkomen gewerrigd
was. Het valt echter te verwachten, dat, nu veel grotere aanFoto 5. Een goede jetgàaornt. meí àoorgaande spil.

Vooral Duitse en Belgische klonen zijn ingevoerd.

Van vroegere Duitse importen zijn die van een zestal uit het
Donaugebied, dus in Zuid-Duitsland, nabij Ingolstadt, nog in
een proefbeplanting in N.Groningen te vinden. Dezelngoltradtklonen, die in bladvoÍm zeer sterk aan P. alba doen denken,
kunnen zich in dit klimaat blijkbaar niet goed ontwikkelen.
Voor zover zij nog in leven zijn, zijn ze buitengewoon slecht
van vorm, terwijl ze ook slecht groeien.
Een andere Duitse kloon, die, naar verluidt, oorspronkelijk uit
Nederland afkomstig zott zijn, wordt veelvuldig in Sleeswijk
aangetroffen. Helaas bleek bij íaytaag, dat er onder de naam
'Schlestuig' verscheidene klonen in Duitsland in de handel zijn,
zodat niet met zekerheid hierover een oordeel kan worden gegeven. Eén exemplaar, ontvangen onder de naam'Schlesu;ig'
en staande in de kwekerij van het Bosbouwproefsration, groeit
uitstekend. Het is echter niet bekend om welke kloon het hier
gaat. Gezien het algemene gebrek aan ervaring in ons land met
buitenlandse klonen zouden deze, afkomstig uit het winderige
klimaat van de Noordduitse laagvlakte, ra Í onze mening voor
beproeving wel in aanmerking kunnen komen. Een later ont-

vangen kloon, onder de naam 'Scltlenuig

1' vertoont

goede

en redelijke rot marige vorm.
Andere, meer recenr geïmporteerde, Duitse klonen die, voor
zover een zeer korte beoordelingsperiode dat toelaar, bevredigend van vorm en groei kunnen worden genoemd, zijn: P. x
canescens'Ennigey'
-,,Miinsredánder Graupappel", original
Hanses D 505. In jonge wegbeplantingen vertoonr deze kloon
een goede groei en vorm. Zijn takken zijn lang en vrij zwaar,
zodat afgewacht moet worden of hij voldoende bestand is tegen
wind. Volgens Duitse gegevens zou deze kloon op gronden van
zeer uiteenlopende kwaliteit kunnen groeien.
P. x canescens'Tatenberg' D 506 is opvallend door zijn smalle
kroon. Ook hiermee ztjn nog vrijwel geen ervaringen opgedaan
in ons land. In Duitsland meenr men dat deze kloon alleen op
rijke gronden een goede groei kan vertonen.
gr<-rei

Foto 6. Een net brede hroon afgeplatte top.
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x canescens 'Honthorpa'. Ook in Duitsland is hiermee nog
maar weinig ervaring opgedaan. Enkele jaren oude bomen in de
kwekerij te Itrageningen vertonen behoorlijke groei en vorm.
Tenslotte een uit België afkomstige kloon P. x canescens 'De

P.

Moffarl, die sedert enige jaren in ons land wordt gebruikt.
Deze boom vertoont tot nu in wegbeplantingen een bevredigende groei. De kroon is wat smaller dan die van de 'Miinsterlánder', de takken ziln wat fijner. De indruk bestaat, dat deze
boom een wat minder forse groeier is, doch ook dit oordeel kan
alleen onder voorbehoud worden gegeven. Ook hiervoor is een
langere waarnemingsperiode nodig, opdat een beter inzicht kan
worden verkregen in de mogelijkheden die deze kloon biedt.

Conchrie

Foto 7. Popultus canescenr 'De illoffart' (laantje Lij Scbilen te Hasselt,
Belsië).
Foto's:

Nrs. 1 t/m 6: Bosbouwproefstation.
Nr. 7: H. van de Hoef, Staatsbosbeheer.

Het kan niet genoeg worden betoogd, dat de beoordeling van
deze nieuwe klonen prematuur is en daarom met alle voorbehoud moet wo:den gegeven.
Deze klonen worden nu eenmaal sedert enkele jaren in ons land
gebruikt en de gebruiker heeft het recht om de weinige geÉlevens,

die er zijn (ook al zijn die gegevens niet voldoende

zeker) tot zijn beschikking te hebben.

KALENDER
Bosaenleg

Nu is het het

goede seizoen om plant-

soen te bestellen. Alle soorten en rassen zijn nog volop aanwezig en er is

nog keuze uit de kwaliteit. Zoek stevig
materiaal dat ruim op de kwekerij is
gekweekt.

Terreinen met een sterke wilgenbe-

Het is nu ook de tijd om dunningen

gro:iing kunnen

te merken en de verkoop van opstanden voor te bereiden.
Bedenk dat te laat dunnen kan betekenen dat de opstand te lang dicht
staat zodat de groei er uit blijft ook
na de dunning. Bij een te dichte stand
beter het dunsel tegen de grond slaan,
als het nog onverkoopbaar is, dan dat
de dunning te lang achterwege blijft.

in

september met
2-4-5-T-ester bespoten worden. Ook

bramen en ander loofhout kunnen
dan bestreden worden, een en ander
uiteraard niet in een bestaande beplanting! !!

Bij

een persoonlijk bezoek aan de
kwekerij kunt u zich bovendien overtuigen of het materiaal gezond is en
niet sterk heeft te lijden van roest en
Marssonina. Bij een bezoek aan de
kwekerij wordt u misschien tevens op
de gedachte gebracht eens een andere
kloon als proef te gaan planten. Overweeg of éénjarig (dus goedkoop) ma-

teriaal niet te gebruiken is

bij

uw

bosaanleg.

Nationale Populieren Commissie

/

Bosond.erboud'

Tegen het einde van de zomer is de
grondwaterstand het laagste en kunnen
de greppels en sloten het zo nodige
onderhoud krijgen.
Snoeisel van de nazomer kan in opstanden waar koniinenschade is te ver-

wachten als voedsel dienen waardoor
de schade beperkt wordt.

Houlat'zet

nu dient u zich te oriënteren
omtrent de mogelijkheden van verkoop van hour. U heeft dan nog volop
gelegenheid de voordeligste afzetReeds

mogelijkheid te vinden.

Verslag oyer de jaren 1966 en 1967 (II, slot)

Houtsoorten.

werden onder controle van de NAKB twee rassen van

5. Het

6.

onderzoek naar de methode van morfologische beschrijving en identificatie in de kwekerij van Aigeirospopulieren kon vrijwel worden afgesloten.
In beide jaren werden talrijke kruisingen uitgevoerd en
uitgezet in de kwekerij te Hees met het doel de klonen
van wilgen en populieren met elkaar te vergelijken. Ook
Populus canescens en Populus nigra werden in dit onder-

Populus canescens in de handel gebracht.
bevolen voor proefsgewijze aanplant.

8.

zoek betrokken.

7. Door de

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor
Boomkwekerijgewassen werden als nieuwe rassen geregistreerd en in de keuring opgenomen de balsempopulieren 'Geneva', 'Oxford' en 'Androscoggin' en de Aigeirosrassen 'Flevo' en 'Dorskamp' en de wilg 'Belders'. Tevens

Hoat.
Verslag van het Landbouw Economisch Instituut inzake
,,Het potentiële verbruik van populierehout in de emballage- en kistenindustrie". In dit rapport wordt het verbruik
in 1967 geschat op ruim 28.000 m3 met een mogelijke
toeneming van 19.000 mB tot een potentieel verbruik van

ruim 47.000

9.

Zij zijn aan-

m3.

Aan het Houtinstituut T.N.O. te Delft werd verzocht een
onderzoek in te stellen naar de geschiktheid van het hout

ti
van Populus 'Robusta' voor de fabrikage van lucifers. Omdat dit onderzoek niet op korte termijn kon worden uicgevo:rd werd her onderzoek voor 1967 gericht op de verdeling in de stam van de vezellengte en de volumedicht-

h:id.
Ziekten,

10. FIet ja:rlijks onderzoek naar de kritieke periode van infectie door de ascosporen van Marssonina had tot gevolg dat
zowel in 7966 als op 5 april 1967 door het KNMI voor
Midden- en Zuid-Nederland een radiowaarschuwing werd
uitgegeven, gevolgd door een 2e waarschuwing op 18 april

11.
12.

geconstateerd op Populus alba, Populus tremula, Populus
candicans en Populus 'Serotina'.
Bed.rijlseconomie.

13. Onderzoek werd ingesteld naar de planrafsranden bij populieren in verband mer de re verwachren veranderingen
in de houtafzet.
14. Onderzoek wordt verricht naar de kosten van populiereteelt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk (eigen
onderzoek NPC).
Populiererassen.

7967 voor Noord-Nederland.
Het onderzoek naar de bacterie-kanker en naar de wilgeziekten wordt voortgezet.

15. Jaarlijks wordt een pÍognose opgesteld van de

7966 en 1967 weÀ door de Plantenziektenkundige
Dienst op enkele plaatsen in Nededand een locaal ernsrig
optreden van de mineermor Paraleucoptera sinuella Rtti

16. In 1967 verscheen het rapport van H. V. Kolster inzake
de populiererassen in de E.E.G., opgesteld door de Stich-

ln

aanplanr

van populiererassen ten behoeve van de kwekers (eigen
onderzoek NPC).

ring Industrie-Hour.

MEDEDELINGEN
NATIONALE POPULIEREN COMMISSIE
Nieuwe leden van de NPC sinds de la:-rste medede,in3 hierover
in het meinummet L)67 zijn
Ir. lï/. A. Dielentan, verregenwoordiger van de KoninklijLe Nederlandsche Bosbouw Vereeniging als opvolger van Ir. F. Iilí.
Burger,

lr, P. J. Taconis,

verregenwoordiger van de Plantenziektenkundige d-:nst als opvolger van Dr. P. M. L. Tammes en

Mr, l, l, Waltlteer, vertegenwoordiger van het Ministerie van
Economische Zaken.

Afgetreden zrjn H. Geenett. als ve:tegenwoordiger van de Triplex- en Fineerindustrie en /. B. Neyenhuis als vertegenwoordiger van de Houthandel. Voor beiden zijn nog geen nieuwe
leden benoemd.

I{oe houden \Mij een land met
steeds meer mensen en steeds
rninder ruimte bewoonb aar?

Onder meer door te zorgen
dat landbouw en recreatie met
elkaar in harrnonie zljn.
De Heidemaatschappij biedt u
een rijke ervaring op beide
gebiederr.

t
KONINKLIJKE NEDER,LANDSCHE HEIDETIAATSCHAPPIJ
iEMENE NUTTE

[,

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

P, YA]I DE]I BERK & ZO]IE]I
' Boomltwekeríjen

TeleÍoon 04132-2581

Grote voorraad 2- en 3-jarige populieren

ST. OEDENRODE - TEL. 04138-2331 b.s.g. 04138-2038

in een uitgebreid sortiment, maten 6-8-10-12-14.
Te leveren met oÍ zonder wortel.
Amerikaanse Eiken, 6-8-1 0-12-14

*
LAANBOMEI{ EN BOSPIÁNTSOEN

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

Specialiteit:

POPULIEREN El{ WILGEIII
Adtieze* en beplanlingen h*nnen àoor oas geregeld tuorden

YALOlI KO]IE

llAllARÍrl

FINLAND

molotzagen

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

A. G. POOL

Van Beethovenlaan 34 - Eindhoven - Tel.

04900-251?8

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

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 'DORSKAMP'
POPULUS'FLEVO' . POPULUS'GENEVA' . POPULUS'OXFORD'
POPULUS 'ANDROSCOGGIN'

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

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

ll.U. B0OII|KYÍEKERIJ,,UDEilHOUT"
UDENHOUT

. TELEFOON

04241.258

