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De titel van dit artikel zal waarschijnlijk bij verschillende soorten lezers uiteenlopende verwachtingeo opwekken. De een zal weliicht in de eerste plaats denken aan
een opsomming van de kruiden en grassen die men in een cultuurbos van ,,canadese"
populieren pleegt aan te treffen, de ander aan de verschillen in vegetatie van bossen
van de vier in Nederland ,,in het wild" voorkomende populierensoorten (Populus
nigra, alba, tremula en canescens) en een derde aan milieufactoren die een aanwijzing kunnen zijn (evenrueel via de ter plaatse aanwezige vegetatie) in hoeverre
een bepaald stuk land geschikt is voor de teelt van populieren.

Voorwoord

.22

Vegetatie in populierenbossen. . 22
Plastic folie bii onkruidbestrijdiÍg 25

Vogels en populieren
. 3I
Let o2 bij verkoop van populiere-

houtl

.11
. )4
Insektenaantastingen in 1968 . 3,
Interessante beplantingen XIIL
)6
. 38
Kalender
. 39
Mededelingen
Het rapport ,,Midden-Delfland"

(Jitercuaarrlen.

/

Laboralorium voor PlantensysíematÍek
Landbouwhogesch ool

bij

tYageningen

in

de

uinier,
Foto: Van der Meiden

Het is niet de bedoeling al deze onderwerpen hier te behandelen. Dit zou een te

uitgebreid geheel opleveren, en bovendien zijn over sommige aspecten nog te weinig
gegevens bekend om hierover iets te kunnen schrijven dat enig praktisch houvast
zou kunnen bieden.
rX/ij willen ons in de eerste plaats beperken tot de zwarte populier (Populus nigra)
en de uit kruisingen van deze met de amerikaanse populier (P. deltoides) ontstane
,,canadapopulieren" (P. euramericaoa). De andere soorten, zowel de inheemse als de

gekweekte, blijven dus buiten beschouwing. In de tweede plaats is een speciale
vegetatiekundige studie van de beplantingen van deze populieren nog niet verricht,
en zijn nauwkeurige gegevens hierover dus niet aanwezig. Een dergelijke studie,
waarbij men zou moeten trachten uit te werken, hoe de ondergroei van deze opstanden enerzijds samenhangt met de bodemgesteldheid en met klimatologische verschillen binnen Nederland en anderzijds met de groeifase (hoeveelheid schaduw! ) zowel
als met de groeikracht (boniteit) der bomen, zov zeeÍ gewenst zijn. Gewoonlijk
blijken dergelijke studies niet alleen voor de praktijk, maar ook voor de wetenschap
en voor het natuurbehoud warrdevolle gegevens op te leveren.
In verband mer het bovenstaande lijkt het nuttig om, alvorens hec eigenlijke onderwerp van dit artikel aan te vatten, kort aan te duiden hoe de vegetatiekunde, in de
vorm van een wetenschappelijk verantwoorde bosrypologie, een bijdrage kan leveren
ror de houtteelt.
Een belangrijk punt, walrover juist in praktijkkringen nogal wat misverstand blijkt
re bestaan, is de verhouding van ,,natuur" en ,,cultuur" bij het besruderen der vegetatie. ZoIang men bij het denken hierover ook nog maar enigszins in de gedachtensfeer van de door de mens ,,ongerepte" natuur blijft hangen, is men n.l. op een
hopeloos dwaalspoor. Indien het zo zou zijn, dat vegetaties die meer of minder inten-
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sief doot de mens zijn beïnvloed, hierdoor hun waarde voor de
oecoloog verloren zouden hebben, zou er zowel in als buiten
Nederland en Europa niet meer veel voor hem te doen zijn. Uit
het vegetatiekundig onderzoek blijkt echter telkens weer, dat de
aanwezigheid van die menselijke invloed weliswaar tot grote
voorzichtigheid dwingt wanneer het gaat om een diepgaande
uerklaring van de waargenomen situaties, maar dat anderzijds
zelfs bij in hoge mate ,,kunstmatige" vegetaties (bijv. akkers en
grasland) bijna altijd verschillen in plantengroei te vinden zijn
die duidelijk gecorreleerd zijn met milieuverschillen die nier of
niet volledig door de mens zijn bepaald (bijv. korrelgrooffe en
vochtgehalte van de grond). Men mag zeggen dat er alleen in
extreme gevallen, bijv. in een goed onderhouden ruin of in een
bloembollenveld, voor de vegetatiekundige niet meer genoeg te
bestuderen overblijft om een bijdrage tor een optimaal bodemgebruik te kunnen leveren. De geplante populierenbossen, mer
hun ondergroei die zich gewoonlijk toch wel gedurende enkele
tientallen jaren min oÍ meer spootaan kan ontwikkelen, en dus
op deze wijze de kans krijgt om allerlei milieufactoren te weerspiegelen, valien hier zeker niet onder.
De bestudering van bosvegetaties is vooral op tweeërlei wijze
van belang voor de houtteelt. In de eerste plaats vormen de bosprodukten (in Nededand vrijwel uitsluitend hout) een deel van
de vegetatie, en geeft een beschrijving en indeling van vegetatietypen dus tevens een overzicht van de plaats, aard en globale
hoeveelheid der produkten die de oogst zullen of kunnen opleveren. Dit lijkt misschien een war omslachtige manier om dit
te bereiken, maar heeft het voordeel dat een dergelijke indeling
veel minder van allerlei toevallige omstandigheden afhankelijk

is, en een beter en veelzijdiger beeld geeft van de potentiële
mogelijkheden van een bosgebied dan een inventarisatie van
uitsluitend die produkten die men op een gegeven tijd en plaats
als economisch waardevol beschouwt. Het zal duidelijk zijn dat
dit voordeel speciaal geldt in sporitaan opgegroeide, gemengde
bossen in gebieden die nog niet eerder geïnventariseerd zijn,
dus bijv. in tropische gebieden of in dun bevolkte of weinig
onrwikkelde landen. In Nededand geldt het bij inventarisaties
in verband met het nao.rur- en landschapsbeheer, maar in mindere mate in de houtteelt, aangezien de opstanden van een bosbedrijf hier gewoonlijk wel nauwkeurig geïnventariseerd zijn.
Aangezien onze populierenopstanden vrijwel alle zovrel geplant
als ongemengd zijn, zal in dit opzichr een beschrijving van
vegetatietypen weinig voordelen bieden boven een zuiver houtteeltkundige inventarisatie.
Het tweede aspect van de vegetatiekunde, dat meer dan het
vorige een universeel belang heeft voor de bosbouw, is dat van
de vegetatie als aanwijzer (,,indicator") van milieu-omstandigheden in het algemeen, en van de geschiktheid van de groeiplaats voor bepaalde houtsoorten in het bijzonder. Ook hier lijkt
het misschien op het eerste gezichr eenvoudiger, de bodem- en
klimaatfactoren direct te meten, zonder de omweg via de vegetatie. Een bemraar hiervan is evenwel, dat er vaak geen goede
samenhang is russen de boomgroei en een bepaalde factor, omdat het in werkelijkheid gaat om het moeilijk te omschrijven
samenspel van vele factoren. Zo kan een bepaalde grondwaterstand bijv. een heel verschillende uirwerking hebben op resp.
een klei-, een veen- en een zandgrond of in een koel en vochtig
resp. een ril/armer en droger klimaat. Voorts blijkt dat naast de
gemiddelde grondwaterstand ook de schommelingen daarin zeer
belangrijk zijn. Zulke factoren, ook bijv. de wisselende hoeveelheden voor de planten beschikbare stikstof in de grond, zijn
soms ook moeilijk te meten. De vegetatie reageem nu juist wel
op dit samenspel van en deze wisselingen in de factoren, ook
op de moeilijk meetbare en zelfs ook op ons nog onbekende
factoren, die misschien ook van groot belang zijn. Een ander
voordeel van het gebruik van de vegerarie als een indicator van

Foto 1, Zo kan men zich de krai.d.maegeta.tie in eeo nat*ailijÈ pop*liercnbos in Nedeianà aoorstelleo. Grcte brandnetel (tJrtica d.ioiia),
tmeenuortel (Symphytam oíÍicinale), moerasstreepzaad (Crepis pal*dosa), Íl*itekr*id. (Ánthritcas syluestris), in àe grienden aan ,,àe Dood"
(Brdb4nrse Biesbos).

het milieu is, dat deze, wanneer men de planten en beschrijvingsmethoden eenmaal kent, en in het juiste seizoen werkt,
betrekkelijk snel geïnventariseerd en geïnterpreteerd kan worden. Men kan dan bijv. de diverse terreinrypen aangeven op een
vegetatiekaart, waarbij tevens nog het voordeel geldt dat men
de vegetatie, anders dan bijv. de bodem, in ztjn totale oppervlakte kan overzien en dus niet op steekproeven aangewezen is.
Meting van milieufactoren of beschrijving van bodemprofielen
blijft daarbij van groot belang, maat vaak gelukt het om mer
behulp hiervan de indicatorische waarde van de vegerarie re
ijken, zodat men, tenminste binnen een beperkt gebied, de vegetatie voortaan als ,,meetinstrument" kan gebruiken.
Bij de in Nederland en aangrenzende landen gebruikelijke indeling in bosvegetatietypen houdt men rekening mer de aanwezigheid en de hoeveelheden van alle soorren bomen, struiken,
dwergstruiken, lianen, kruiden, grassen, en zoveel mogelijk ook
de mossen en korstmossen, die hierin aanwezig zijn. Men mag
verwachten, dat een indeling die hierop gebasseerd is, her milieu
ook zo volledig mogelijk weerspiegelr. De bomen vormen dus
maar één componenr van dit geheel: Het aantal bij ons voorkomende boomsoorten is bovendien slechts gering en d,eze zijn
zeer vaak geplanq en zullen dus het milieu minder goed weerspiegelen dan de meer sponraan optredende planten. Het ligt
dus voor de hand dat vooral de soorten van de ondergroei bij
ons een zeer belangrijke rol zullen spelen als basis van een in-
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Eiken-haagbeukenbossen. Bossen op rijke, relatief hooggelegen,
oudere gronden, vooral in Zuid-Limburg en Twente. Zomer-

en wintereik, beuk, haagbeuk, wilde kers, es, kleinbladige
linde, esdoorn.

op arme, maar niet veenachtige
gronden, vooral op pleistocene zandgronden. Zomer- en
wintereik, berk, lijsterbes, trilpopulier, beuk.
Berkenbroekbossen. IJle bossen op zeer arm hoogveen, thans
zeer zeldzaam. Zachte berk, lijsterbes.
Essen-iepenbossen. Bossen op zeer rijke, vochtige (maar niet
zeer natte) jongere gronden, vooral op de hoget gelegen
rivier- en zeekleigronden en langs de binnenduinrand. Iep,
Eiken-berkenbossen. Bossen

es, zomereik, esdoorn, abeel.

Elzen-essenbossen. Bosseo op zeer

rijkg

natte, jongere gronden,

vooral op de binnendijkse, lager gelegen rivier- en zeekleigronden en in vele beekdalen. Zwane els, es, zwarte populier.
Elzenbroekbossen. Bossen op relatief rijke laagveengronden.

Zwarte

els.

Elzen-berkenbroekbossen. Bossen op relatief arme moerasveengronden. Zachte berk, zwarte els.
Vilgen-populierenbossen. Bossen op regelmatig door rivieren

of beken overstroomd terrein (bijv. in uiterwaarden of in
het zoerwatergetijdengebied). Schietwilg, kraakwilg,

z:watte

populier.

Foto 2. Áls foto 7. Moerasstreepzaad., fliltekraid., bosrid.d.en*ring
( R*mex o btasif oli*s
sp. sylaestis ), hr*ipend.e boterbloent ( Ran*ncal*s
s

rcpens),

ntu

beemdgrat (Poa triuialis).

deling in bosrypen. Gewoonlijk is het verband tussen deze bostypen en de van nature er in voorkomende boomsoorten echter
toch wel zo nauw, dat men m^g zeggen dat ieder type in principe ook gekenmerkt wordt door zijn eigen combinatie van
boomsoorten, en dat men dus omgekeerd meestal met behulp
van de boomsoorten alléén toch wel het bosrype kan bepalen.
Dit laatste geldt althans voor de globale eenheden, bijv. voor de
,,verbonden", zoals die hierna worden besproken, en niet voor
alle meer gedetailleerde indelingen. Verder geldt het dus niet
voor geplante bossen van boomsoorten buiten hun natuurlijk
milieu, in het algemeen daarom ook niet voor onze populierenbossen.

deze lange, maar noodzakelijke inleiding kunnen wij het te
bespreken onderwerp van twee zijden benadeten, n.l.
1) In welke ,,naruudijke" Nededandse bosrypen hoort de zwarte populier thuis?
2) Wat is de vegetatie van onze populierenbossen (doorgaans
cultuurbossen van canadese populier) en welke conclusies
kunnen wij hieruit (en uit de diverse andere in aanmerking

Na

komende vegetatierypen) trekken in verband met de geschiktheid van de groeiplaats voor populieren?

1) Hieronder volgt een lijst van de 8 in Nededand voorkomende globale boseenheden, ,,verbonden" genaamd, met hun Nederlandse namen, een korte aanduiding van hun milieu en voorkomen in Nededand en hun voornaamste boomsoorten.

Zoals men hieruit kan zien, komt de zwafie populier voor in
de elzen-essenbossen en in de wilgen-populierenbossen. In het
rivierengebied en ook in de Biesbos ueft men hier en daar nog
een enkele zwarte populier aan, die waarschijnlljk zaI afstammen van de oorspronkelijk veel talrijker ,,bevolking". Van deze
laatste is overigens weinig bekend. Ook in de duinen zijn nog
mooie exemplaren, bijv. bij \íassenaar en bij Bloemendaal,maar
of de soort hiet van nature in het wild voorkwam is twijfelachtig. Het wilgen-populierenbos is het gemakkelijkst te herkennen aan ztjn houtige gewassen. De boomlaag wordt, behalve
door de eventuele geplante populieren, geheel beheerst doot de
genoemde boomvormige wilgen, de struiklaag bijv. door katwilg en amandelwilg. Van nature vertonen deze landschappen
meestal een snelle afwisseling van hoger en lager gelegen plekken: oevers, oeverwallen en kommen. Op de lage, langdurig
overstroomde plaatsen hebben de struikvormige wilgen de
alleenheerschappij. Op de hogere plaatsen voegen zich hierbij
de boomvormige wilgen en alleen op enigszins vaste bodems
zijn ook populieren op hun plaats.
Het elzen-essenbos heeÍt een boomlaag die geheel bestaat uit
soorten die, in andere combinaties, ook veel in andere bosrypen
voorkomen, en kan dus gemakkelijker gekarakteriseerd worden
met behulp van zijn ondergroei. Enkele belangrijke soorten zijn

vogelkers (Prunus padus), engelwortel (Angelica sylvestris),
moerasspiraea (Filipendula ulmaria), wijdaarzegge (Carex remota), grote brandnetel (Urtica dioica), hondsdraf (Glechoma
hederacea), kleefkruid (Galium aparine), ruw beemdgras (Poa
trivialis), dauwbraam (Rubus caesius), bosandoorn (Stachys sylvatica), hop (Humulus lupulus), valeriaan (Valeriana officinalis)
en vele andere moeras- en bosplanten.

2) Uit het voorgaande volgt geenszins, dat men populieren
alleen in de twee genoemde bostypen, of in terreinen waar deze
bosrypen zouden kunnen voorkomen, kan of mag planten. \Vij
zullen nu dus moeten nagaan in hoeverre zij, met menselijke
hulp, ook in de andere typen een plaats zouden kunnen krijgen.

De berkenbroekbossen en de elzen-berkenbroekbossen

hebben

een bodem die wel nat genoeg, maar veel te arm is voor populieren. Plant men ze hier toch, dan zullen zij op hun best zeer
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langzaam groeien en nooit een behoorlijke boom worden. Dergelijke terreinen herkent men bijv. aan de groei van veenmos
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(Sphagnum-sooten), rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea), melkeppe (Peucedanum palustre), vuilboom (Frangula alnus), pijpestrootje (Molinia co:rulea), geoorde wilg (Salix aurita) gagel
(Myrica gale) enz. Door bemesting kan men eventueel een
bodem krijgen, die in rijkdom overeenkomt met die van het
elzenbroekbos, dat o.a. te herkennen is door het voorkomen van
de combinatie van dotterbloem (Caltha palusris), gele lis (Iris
pseudacorus), wederik (Lysimachia vulgaris), kale jonker (Cirsium palustre), grauwe wilg (Salix cinerea), watermunt (Mentha
aquatica), bitterzoet (Solanum dulcamara), kattestaart (Lythrum
salicaria) en wolfspoot (Lycopus europaeus). Sommige populieren kunnen hier wel groeien. Het bezwaar dat men met een
slappe veenbodem te maken heeft, zodat stammen van enig formaat, mede door hun op dit bodemtype veelal vlakke wortelstelsel, gemakkelijk omwaaien, blijft hier evenwel een ernstige
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langs de grenzen russen het rivierenlandschap en de hoge zandgronden. Het is rijk aan meidoorn (Crataegus monogyna), vlier
(Sambucus nigra), grote brandnetel (Urtica dioica), hondsdraf
(Glechoma hederacea), kleefkruid (Galium aparine), dagkoe-

koeksbloem (Melandrium rubrum), zevenblad (Aegopodium
podagraria), look-zonder-look (Alliaria petiolata), fluitekruid
(Anthriscus sylvestris), nagelkruid (Geum urbanum), speenkruid (Ranunculus ficaria) en robertskruid (Geranium robertianum). Er zljn in Nederland evenwel vrij grote oppervlakten,
die als potentiële standplaatsen van dit bos beschouwd kunnen
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sia flexuosa), hengel (Melampyrum pratense), blauwe bosbes
(Vaccinium myrtillus) en diverse mossoorten. Ir. S. van der

vo

\íerf
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nabij St. Huberrus een kleine,'zeer goede populierenopstand op

wa

een vochtige sruifzandbodem, waarvan de bodemvegetatie als
die van een relatief rijk eiken-berkenbos omschreven kan worden. Hoewel dit een uitzonderlijk geval is, waarbii het feit dat
dit terrein vroeger in culruur geweest is (en dus ongetwiifeld
bemest werd) zeker een rol speelt, mag men dus niet uitsluiten
dat op een rijke, vochtige eiken-berkenbosstandplaats in gunstige gevallen populieren gekweekt zouden kunnen worden. De
vegetatie van dergelijke plaatsen zal gewoonlijk veel zachte wit-

worden, bijv. in de IJsselmeerpolders, en deze zullen veelal ook
geschikt zijn voor de populierenteelt.
Als resultaat krijgen wij dus het wilgen-populierenbos, het
elzen-essenbos en het essen-iepenbos als geschikte milieus voor
de populier. Aangezien het eerste type veelal nog iets te nat,
en het laatste iets te droog is, ligt het optimum duidelijk in het
midden van deze reeks.
Ieder bosrype correspondeert met een bepaalde reeks struweelen graslandtypen en onkruidgezelschappen, die het kunnen vervangen. Op deze wijze zou men ook voor gebieden waar geen
bos aanwezig is, op grond van de vegetatie kunnen aangeven
in hoeverre ze geschikt zijn voor de populierenteelt. Dit zou
hier natuudijk veel te ver voeren.
Tenslotte kunnen populierenbossen, ondanks hun sterk kunstmatig karakrer, toch rijk zijn aan interessante plantesoorten.
Het mooist in dit opzicht zijn wellicht sommige opstanden in
Brabantse beekdalen, die corresponderen met één bepaalde associatie (het z.g. ,,Pruno-Fraxinerum") uit de groep der elzenessenbossen, en daarom, naast de daarvoor reeds genoemde
soorten, rijk kunnen zijn aan hazelaar (Corylus avellana), gele
dovenetel (Lamium galeobdolon), bosanemoon (Anemone nemorosa) en slanke sleutelbloem (Primula elatior). Een ander,
eveneens in Brabant gelegen, populierenbos is zelfs een groei-

bol (Holcus mollis), bramen (Rubus fruticosus),

plaats van een van onze zeldzaamste planten, de moesdistel
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belemmering.
De eiken-berkenbossen zijn gewoonlijk te arm en bovendien te
droog. Men kan deze gemakkelijk herkennen aan planten als
adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), bochtige smele (Deschamp-
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constateerde echter

bij zijn onderzoek op de HogeVeluwe

frambozen

(Rubus idaeus), amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), drienerfmuur (Moehringia trinervia) en stekelvarens (Dryopteris
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austriaca) bevatten.
In de eiken-haagbeukenbossen en in de essen-iepenbossen speelt
de concurrentie door andere boom- en struiksoorten en door een

dichte kruidengroei een ongunstige rol voor vestiging van de
populier, terwijl de bodem op zichzelf, vooral in het laatste
geval, veelal als gunstig mag worden beschouwd. Dit betekent
dat van nature de populier hier niet of weinig voorkomt, doch
er wel geplant kan worden als men de concurrentie voldoende
uitschakelt. In de eiken-haagbeukenbossen, o.a. te herkennen
aan de combinatie bosanemoon (Anemone nemorosa), boszegge
(Carex sylvatica), mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas), gierstgras (Milium effusum), bosklaverzuring (Oxalis acetosella) en
veelbloemige salomonszegel (Polygonatum multiflorum), zal de
vochtvoorziening vaak nog te Iaag zrjn voor een optimale groei
van de populier, en bovendien is dit rype door zijn grote rijkdom aan planten en zijn zeldzaamheid in Nederland zo belangrijk voor de natuurbescherming dat beplanting met populieren

praktisch niet in aanmerking komt. Het essen-iepenbos vinden
wij thans vooral op oude buitenplaatsen en in smalle stroken
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hebben. Tengevolge van de gewijzigde omstandigheden, waaronder ook het ophouden of minder intensief worden van de be-

weiding van belang is, kan hier tijdelijk een onkruidprobleem,
bijv. een plaag van akkerdistels (Cirsium arvense) ontstaan.
Hierop werd ik attenr gemaakt door Dr. Ir. I. S. Zonneveld.
Misschien zou, als men bang is dat gewone weidegrassen niet
voldoen, het inzaaien van concurrentiekrachtige grassen die zich
in een dergelijk milieu goed thuisvoelen en een dichte en hoge
begroeiing kunnen vormen, bijv. rietgras (Phalaris arundinacea)
of rietzwenkgras (Festuca arundinacea) een hulp bij het onder-

drukken van dergelijke onkruiden kunnen zijn.
Literattar:

H. Doing Kraft - Landschap en beplanting in
Nederland. H. Veenman & Zonen N.V. '$7'ageningen. 1919.
À{eijer Drees, E. - De bosvegetatie van de Áchterhoek en enkele aangrenzende gebieden. Dissertatie'W'ageningen. 1936.
Zonneveld, I. S. - De Brabantse Biesbos. Dissertatie $7'ageningen. 1!60.
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Plastic Íolie bi; onkruidbestrijding in populierenbeplantingen')

nd u strie - H o ut

I. Inleitling
In de tuinbouw wordt

reeds jarenlang en met veel succes de
onkruidgroei tegengegaan door de grond met polyetheenfolie
te bedekken. Deze dunne zgn. landbouwplastic is tot voor kort
in de populierenteelt een onbekend hulpmiddel gebleven. Om-

1)

(Cirsium oleraceum).

De ondergroei van jonge, in grasland geplante populieren zal
geen boskarakter, maar veeleer dat van een ,,gestoord", en in de
loop der iaren steeds meer dat van een beschaduwd grasland

Foto's: H. rW. Kolster

sueeks 1963 werden op beperkte schaal door de heer Tielens
van het Staatsbosbeheer experimenten uitgevoerd om met deze
folie de onkruidgroei op de plantspiegels van populieren te
voorkomen, waarbij zowel doorzichtige als zwatte folie werd
gebruikt. Het gebruik van doorzichtige folie leidde tot averechtse resultaten daar de onder de folie aanwezige gras- en onkruid-
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vegetatie normaal doorgroeide en de folie omhoog drukte.
Op uitgebreidere schaal wordt nu in een aantal demonstratie-

augustus 1968 vermeld; alleen het stikstof- en het kaligehalte
zijn bepaalà.

beplantingen van de Stichting Industrie-Hout nagegaan wat de
invloed is van onkruidbestrijding door zwarte folie (zwart landbouwplastic) op de groei van populieren.

Tabel 1. Meetresultaten van de'Oxford'en'Rochester'

II.

Kloon

Methoile

De folie, 0,05 mm dik, wordt in stukken van 1 m2 geknipt.
Deze worden in het midden tot op de helft doorgeknipt, waardoor ze rondom de boorn kunnen worden gelegd. Het plastic
wordt met plaggen op de hoekpunten vastgelegd om wegwaaien

in

bruikt werd was het uitvoeren van een stikstofbemesting op

bemesting

bestrilding;
stikstof

'Rochester' Folie; geen
bemesting

de

Hoogte (cm)

Hoogte-

eind

groei (cm)

Omtrek
(cm)
eind
1968

1966 t967

1968

299 376

592

68

22'

15,1

262 348

642

86

294

18,5

321 3t0 t94

29

244

16,3

3r3 3t5

42

268

19,)

1967 1968

Geen onkruid-

bestrijding;
stikstof

623

Kosten

Het gebruik van polytheenfolie om de plantspiegels van populieren af te dekken is een

vrij

De kosten per boom bedragen

ca.

f l,-,

aarzíenlijk lager te liggen. Daar de chemische bestrijding in de
meeste gevallen gedurende 2 jaat moet worden uitgevoerd, en
jaarlijks een stikstofbemesting op de plantspiegels nodig is om
een maximaal effekt van het schoonhouden van de plantspiegels
op de groei van de populieren te verkrijgen, zullen de totale
kosten bij chemische onkruidbestrijding aan het einde van het
tweede jaar ongeveer gehjk zijn aan de kosten bij gebruik van
folie.
De goedkoopste methode van onderhoud is die waarbij de plantspiegels niet worden schoongehouden maar de bomen alleen
jaarlijks met stikstof worden bemest.
De hogere uitgaven die gemaakt moeten worden ten opzichte
van de laatstgenoemde methode, zullen alleen dàn verantwoord
zijn als de groei van de populieren zoveel wordt verbeterd dat
die meerdere kosten daardoor minstens worden gecompenseerd.

IV.

Tabel 2. Het stikstof- en kaligehalte van het blad; Doetinchem.

kostbare onderhoudsmaatregel.

waarbij inbegrepen
de materiaalkosten, kosten van het knippen en van het leggen
van de folie en de kosten van toezicht. Vergelijken wij hiermee
de kosten van het chemisch besrijden van de onkruidvegetatie
op de plantspiegels in het jaar van aanleg, dan blijken deze

I)

1967 en 1968

Geen onkruid-

plantspiegels uiteraard niet mogelijk.

III.

Onkruidbestriiding
en bemesting

'Oxfotd' Folie; geen

te voorkomen.

Ter vergelijking is bij andere bomen de onkruidvegetatie op de
plantspiegels met chemische middelen bestreden of werd in het
geheel geen onkruidbestrijding uitgevoerd. In de beide laatste
gevallen werden de bomen met stikstof bemest; waar folie ge-

in

demonsttatiebeplanting Doetinchem.

Resultaten

eplanting D o etinc henz
de demonsratiebeplanting van de Stichting Industrie-Hout,
die in het voorjaar van 1967 is aangelegd in de boswachterij
,,De Slangenburg" van het Staatsbosbeheer, is bij de twee balsemhybriden 'Oxford' en 'Rochester' de afdekking van de plantspiegels met folie vergeleken met het nier besuijden van onkruid. De bomen zonder afdekking zijn in her voorjaar van
1967 met 100 g en in het voorjaar van 1968 met 200 g kalkammonsalpeter bemest. Van elke kloon zijn 2 vakken van 12
bomen ingeplant. Het plantsoen was bij de aanleg van de beplanting 2 jaar oud. De vegetatie in de 'Oxford'-vakken bestaat
D enzonstratieb

In

uit gras en biezen en in de vakken met 'Rochester' uit

gras. Het

bodemprofiel bestaat uit 50 à 80 cm leem op zandige leem. De
bovengrond is tot een diepte van 30 cm humeus.
In tabel 1 zijn de resultaten van de metingen vermeld.
Uit de meetresultaten blijkt duidelijk dat het afdekken van de
plantspiegels met folie in de eerste jaren minder gunstig was
dan stikstofbemesting. Het effekt was in de zomer van 1968
aan de bomen duidelijk waarneembaar, vooral bij 'Oxford'. Bij
de bomen waar folie op de plantspiegels was gelegd, was de
bladkleur lichter en de bladbezetting iets minder goed.
In tabel 2 zijn de resultaten van de bladmonsteranalyses van

Bladsamenstellin9 (%)

Onkruidbestrijding
en bemesting

'OxÍord'

'Rochester'

NK

NK

200 g kas per boom;
geen onkruidbestrijding

2,64

1,37

2,7

Folie op de plantspiegels;
geen bemesting

2,14

l,7l

2,JO

'

L,t4

t,4t

Het stikstofgehalte van het blad bij de bemeste bomen blijkt
hoger te zijn dan dat van de bomen waarbij de plantspiegels
zijn afgedekt met folie; in het laatste geval is het kaligehalte
van het blad hoger.

2)

emoutratizbeplanting Driel
Deze beplanting is in het voorjaar van 1967 door de Stichting
Industrie-Hout aangelegd en is eigendom van de \Tatedeiding
Maatschappij ,,Gelderland". De beplanting is aangelegd op de
plaats van een kort tevoren gerooide boomgaard.
Het bodemprofiel bestaat uit matig zware rivierklei met 64 7o
afslibbare delen in de bovengrond. De vegetatie bestaat hoofdD

zakelijk uit gras.
In de demonstratie-beplanting zijn in vakken van

ongeveer 60

bomen o.a. de volgende behandelingen uitgevoerd (in enkelvoud):
a) Geen onkruidbestrijding; in 1967 100 g en in 1968 200 g
kalkammonsalpeter per boom.

b)

Bestrijding van de grasvegetatie op de plantspiegels met
dalapon en simazin op basis van resp. 7,5 kg en 2,5 kg per

ha; bemesting als bij a).
Afdekken van de plantspiegels met folie.
De vakken zijn ingeplant met l-jarige 'Robusta' bij een plantafstand van 4 x 4 m, driehoeksverband. De bemesting per boom
is in het eerste jaar half mei en in 1968 eind februari gegeven.
De chemische onkruidbestrijding is zowel in L967 als in 1968
begin april uitgevoerd, waarbij 1 m2 rond de boom bespoten
werd. De folie is direct na het planten op de plantspiegels ge-

c)

legd.

In

T967 stonden de planten waar geen onkruidbestrijding was
toegepast (a) minder goed in blad dan de andere, terwijl ook de
bladkleur en bladgrootte minder goed waren. De bladkleur bij
folie-afdekking was echter lichter dan die bij de chemische on-

kruidbestrijding.
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In

september bleek, dat muizen bij veel bomen de bast vlak
boven de grond hadCen afgevreten. Er was een duidelijk verband russea het percentage beschadigde bomen en het al dan
niet aanwezig zijn van een onkruid- en grasvegetatie op de
plantspiegels, zoals blijkt uit tabel 3.
Tabel 3. Het percentage door muizen beschadigde bomen bij verschillende behandelingen; Driel.

/e

Onkruidbestrijding

beschadigde bomen

Folie

10

Geen
Chemische

60
30

De vegetatie op de plantspiegels, die met dalapon en simazin
behandeld waren, bestond in oktober uit wat gras, boterbloemen
en hondsdraf; de mate van hergroei was gering.

In

1968, het tweede jaar na
stonden de bomen bij alle
behandelingen goed in blad, ^anleg,
alleen was nu de bladkleur bij de
met folie afgedekte bomen het lichtst.
Half augusrus waren de plantspiegels, waarop een chemische
onkruidbestrijding was uitgevoerd, voor 50 .46 en drie weken
later voor maximaal 70 7o weer begroeid; de vegetatie bestond
voornamelijk uit gras en hondsdraf.
Na 2 jaar verkeerde de folie nog in een redelijke conditie; wel
waren op tal van plaatsen scheurtjes en gaten ontstaan rerwiil
ook bleek dat kweekgras in geringe mate er door heen groeide.
Onder de folie bleek bij een aantal bomen een witte schimmel
op de grond a nwezig te zijn efl werden bij enkele bomen muizeigangen gevonden.
In tabel 4 zijn de meeuesultaten vermeld.
Tabel 4. De meetresultaten van 1967 en 1968 bij verschillende bodembehandeling in demonstratiebeplanting Driel.
Onktuidbestrijding
en bemesting

Hoogte (cm)

Hoogte-groei

eind

(cm) in

1966 1967
Geen onkruidbesuijding;
stikstof

1968

1968

100

1r4

200

L4

86

111

r36

2t7

2'

t2l

t20

118

2t7

18

79

Chemische onkruid-

bestrijding; stikstoÍ

1967

Afdekking met folie;
geen bemesting

De chemische onkruidbestrijding op de plantspiegels heeft in
beide jaren een duidelijk beter effekt dan het afdekken van de
plantspiegels met folie. Het verschil tussen de groei bij het gebruik van folie en bij stikstofbemesting zonder onkruidbestrijding is zeer gerirg.
In mbel 5 zijn het stikstof- en het kaligehalte vermeld van bladmonsteÍs die in augustus 1968 zijn genomen.
Tabel

5. Het stikstoÍ-

en kaligehalte van het blad

Onktuidbestrijding
en bemesting

in

1968; Driel.

Bladsamenstelling /6

N

K

2,71

t,30

Chemische onkruid-

))

eplanting Liem.pd.e
In het voorjaaÍ vaÍ 1967 is in de omgeving van Liempde een
demonstratiebeplanting aangelegd op een terrein van de heer
I7outers te Tilburg. Het bodemprofiel bestaat uit weinig leemhoudend, matig fijn zand; de bouwvoor bevat 3 % humus. De
ondergrond bestaat uit leem op 100-120 cm diepte. De grond is
vroeger 50 tot 70 cm diep bewerkt.
In deze beplanting wilde de Stichting Industrie-Hout o.a. de
invloed van het afdekken met folie van de plantspiegels vergelijken met stikstofbemesting zonder onkruidbesuijding en
met het achterwege laten van elke besuijding en bemesting. De
volgende behandelingen zijn in tweevoud uitgevoerd in vakken
van 14 (2 rijen van 7) bomen, gescheiden door isolatie-rijen.
a) Geen bemesting in 1967 en 1968.
b) 100 g kalkammonsalpeter per boom ín 1967.
200 g kalkammonsalpeter per boom in 1968.
c) Afdekken van de plantspiegels met folie.
De vakken zijn met I-jarige 'Dorskamp' ingeplant, de plantafstand bedraagt 4 x 4 m. Het perceel, voor deze beplanting
gebruikt, was een reeds enkele jaren oude kunstweide waarin
veel kweek voorkwam. De folie is, direkt na het planten rond
de bomen gelegd, de stikstofbemesting is in 1967 half mei en
in 1968 eind april uitgevoerd.
In het eerste jaar hadden de bomen met folie een donkere bladkleur en was hun bladgrootte en bladbezerting zeer goed, beter
dan bij de niet-bemeste bomen die een geel-groene bladkleur
hadden. De met stikstof bemeste bomen stonden in bladkleur,
bladgrootte en bladbezetting russen deze beide behandelingen
in. Na een periode van droogte in de vegetatie-periode hadden
de niet mer srikstof bemeste bomen vrij veel, de bomen van de
D ent onsttatie

b

andere twee behandelingen weinig gele bladeren.

In 1968 stonden, in tegenstelling tot 1967, de met stikstof bemeste bomen beter in blad dan de bomen waarvan de plantspiegels met folie waren afgedekt; ook bladkleur en bladgrootte
waren beter. De bomen zond€r onkruidbestrijding en zonder
bemesting stonden iets slechter in blad en hadden een iets lichtere bladkleur dan de bomen met folie.
De vegetatie bestond in beide jaren uit een dichte en hoge onkruidvegetatie, voornamelijk gras.
De folie verkeert na 2 jaar nog in een redelijke conditie, wel
waren op tal van plaatsen scheurtjes en garen ontstaan. Reeds
in het eerste jaar groeide plaatselijk kweekgras door de folie
heen. Onder de folie werden veel graswortels gevonden.
In tabel 6 zijn de resultaten van de hoogtemednge n van L967
en 1968 en de omtrekmeting van 1p68 vermeld.

6. Meetresultaten van 1967 en 1968 bij verschillende bodembehandeling in demonstratiebeplanting Liempde.

Tabel

Onktuidbestrijding
en bemesting

(cm) in

1968

180

2JL 38t

ding; wél stikstof

t76

233

19r

280

bestrijding; stikstof

1,t0

Folie; geen stikstof

Folie-afdekking;
geen bemesting

l'98

1,72

Uit

stikstofgehalte

(cm) in

Omtrek

1967 1-96e

(cm)
eind
1968

51

150

8,9

4J7

57

204

12,0

444

89

t64

7t,7

Geen onkruidbestrij-

j,L4

Uit de analyse-resultaten blijkt duidelijk dat het

Hooge-groei

Hoogte

1966 1967
Geen

Geen onkruidbestrijding;

stikstof

van het blad bij de bomen, waarvan de plantspiegels met folie
zijn afgedekt, aanzienlijk lager is, terwijl het kaligehalte hoger
is. Het stikstofgehalte van het blad is het hoogste bij die bomen
waarvaÍt het onkruid op de plantspiegels chemisch bestreden is.

de meetresultaten

blijkt dat in beide jaren het gebruik van

folie een betere groei van de bomen geeft dan waar geen onkruidbestrijding en bemesting werd uitgevoerd, maar dat in het
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tweede jaar de bomen, die met stikstof worden bemest, het beste
groeiden.
In tabel 7 zijn de analyse-resultaten van de in augustus 1968
genomen biadmonsters vermeld; alleen het stikstof- en het kaligehalte van het blad zijn bepaald.
'ÍabeI

7. Het stikstof- en kaligehalte van het blad in

1968; Liempde.

Bladsamenstell^" %

Onkruidbestrijding
en bemesting

NK

Geen bemesting;
geen onkruidbesttijding

2,67

1,83

100 g kas per boom/1967
200 g kas per boom/1968;
geen onkruidbestrijding

i,34

r,7

2,54

r,78

5

Folie op de plantspiegels;
geen bemesting

Uit

de analyse-resultaten blijkt duidelijk het effekt van de stikstofbemesting op de bladsamenstelling. Bij de bomen waar folie
op de plantspiegels is gelegd is het stikstofgehalte van het blad
lager dan bij de niet-bemeste bomen.

4)

stratiebeplanting W aard'etzb urg
De demonstratiebeplanting is in het voorjaar van 1967 aangelegd, evenals die te Driel in samenwerking met de eigenaar, de
\Taterleiding Maatschappij,,Gelderland".
Het terrein was vóór de aanleg van de beplanting weiland; het
bodemprofiel bestaat uit matig zware rivietklei (68 % aÍs\bbaar); het humusgehaite bedraagt bijna 13 %.
Het gedeelte van de beplanting, waar met folie is geëxperimenteerd, is aangelegd met 1-jarige 'Dorskamp' bij een plantafstand
vao 4 x 4 m. Schade door schapen maakte het nodig dat de
gehele beplanting in 1p68 opnieuw moest worden aangelegd,
waarbij in plaats van 'Dorskamp' I-jaige'Lóns' werd gebruikt.
Daar de resultaten van de groeimetingen van 1968 (het eerste
groeíjaar van de 'Lóns') in grote lijnen overeen kwamen met de
Denzott

resultaten vao L967 bij de 'Dorskamp', zullen de resultaten van
beide jaren besproken worden.
De volgende behandelinget zijn, in enkelvoud, uitgevoerd in
vakken van 24 (3 rijen van 8) bomen.
a) Geen onkruidbestrijding. Bemesting met 100 g kalkammonsalpeter per boom.
b) Bestrijding van de grasvegetatie op de plantspiegels met
dalapon en simazin, één keer per ja^r, op basis van resp. 7,5
en 2,5 kg per ha. Bemesting als bij a).
c) Onkruidbestrijding op de plantspiegels met Gramoxone,
twee keer rn 1968, op basis van 5 liter per ha (- 0,1 cc per
boom). Bemesting als bij a).
d) Afdekken van de plantspiegels met folie. Geen bemesting.

De behandelingen a), b) en d) werden zowel in 1967 als in
1!68 uitgevoerd, de behandeling c) alleen in 1968 bij 'Ións'.
De bestrijding met dalapon en simazin werd half maart 1967
en half april 1p68 uitgevoerd, de besuijding met Gramoxone
half mei en eind juli 1968. De stikstofbemesting werd in 1967
half mei en in 1968 half april gegeven. De folie werd direkt na
het planten op de plantspiegels gelegd.
Tor half augustus 1967 waren de plantspiegels, bespoten met
dalapon en simazin, nog redelijk schoon, maar in de tweede
helft van oktober waren ze dicht met gras begroeid.
In 1968 waren de plantspiegels, bespoten met dalapon en simazin, half juli weer grotendeels begroeid; half september was op
de plantspiegels weer een dichte grasvegetatie aanwezig. De
grasvegetatie op de met Gramoxone bespoten plantspiegels was
half juli niet dicht; nadat deze bespuiting eind juli herhaald
was waren de plantspiegels medio september weer vrij dicht
met gras begroeid.
De groeigegevens zijn vermeld in tabel 8.
Hoewel het hier slechts om de groei in het eerste jaar gaat, ztjn
de resultaten toch in dit artikel opgenomen, omdat ze zowel in
1967 als in 1968 parallel lopen met de tendens die in de andere

is gevonden. In het eerste jaar een iets betere
bij gebruik van folie, vergeleken met bemesting zonder

beplantingen

groei

onkruidbestrijding.

1. De onkntiduegetatie aan lset eind. aan 1968 in de denronstratiebeplanting lVeert. V.l.n.r. een, onbehardelde bootn, een. boom met ÍolieaÍd.ekking (ouergroeid door gras) en een boont T!aa/!d,t de planrQiegel nt.et Granzoxone is bespoten.
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Tabel

8'

Resultaten van de hoogtemetingen van 7967

en 1968 in

Jemonstratiebeplanting Ilaardenburg.

1967

'Lóns'
L968

Hoogtegroei (cm)

Hoogtegrcci (cm)

?()

29

49

38

a. Geen bestrijding;
wel stikstof

b. Dalapon en simazin;
met stikstof

c. Gtamoxone; met

34

stikstof

J4

38

d. Folie; geen stikstof

5) D etnons traiie b eplanting IY eetr
Deze demonstratiebeplanting van de Stichting Industrie-Hout
is eigendom van de heer Timmermans te \íaalwijk en is in het
uoot-put van 1967 op voormalig weiland aangelegd- Het bodemprofiel bestaat uit 50 à 70 cm leem op.matig fijn zand;-de
Loo*u*, is gemiddeld 35 cm dik en bevat ongeveer 6 7o
humus. De grondwaterstand varieert van t 40 tot 90 cm diepte. Bij de aánleg is l-jarig plantsoen gebruikt bij een plantafstand van 4 x 4 m. Per behandeling zijn 2 vakken ingeplant,
één met 'Ións' en één met 'Dorskamp'; elk vak bestaat uit 3
rijen van 8 bomen.
De volgende behandelingen zijn in het kader van dit artikel van
belang:

a)

G"een

onkruidbesuijding;

in

aanbren-

gen daarozn,

'Dorskamo'

Onkruidbestrijding
en bemesting

Foto 2. Scheuren en gaten im de

Íolie, tuee jaar na het

L967 100 g en

in

1968 20O g

kalkammonsalpeter Per boom.
Bestrijding van de grasvegetatie

op de plantspiegels met
b)'
Gramoxoie op basis vaí 4ltter per ha (2 x per jaar); bemesting als bij a).
c) Bestrijáing van de grasvegetatie op de plantspiegels met
dalapon en simazin oP basis van resp. 7,5 kg en 2,5 kg pet
ha (1 x per jaar); bemesting als bij a).

d)

Afdekken van de plantspiegels met folie.
De folie is kort na dè aanleg van de beplanting op de plantspiegels gelegd. De onkruidbestrijding.met dalapon en sima-zin
ii zowel ín t96l als in 1968 omstreeks begin april uitgevoerd.
Met Gramoxone zijn |n 1967 en in 1968 de plantspiegels twee
maal bespoten en wel op 30 mei en 21 augusrus 1p67 en op
4 juni en 5 augusrus 1!68.
Dá bemesting met stikstof is in 1967 eÏnd mei en in 1968
begin april uitgevoerd.
Dà onkruidbestrijding met dalapon en simazin heeÍt zowel in
1967 als in 1968 weinig effekt gehad; het gras op de plantspiegels verkleurde iets en stierf in zeer geringe mate af. De

ooiaak van deze slechte spuitresultaten zijn onbekend.
De onkruidbestriiding met Gramoxone gaf in beide jaren een
zeer goed resultaat te zien de plantspiegels waren in 1967 vóór
de rweede bespuiting weer met vrij lang gras begroeid, Íi at

dit vormde geén dichte vegetatie' In 1968 bestond de vegetatie
op de plantspiegels vóór de tweede bespuiting uit wat gras,

disteh èn anà"re kruidachtige planten; de plantspiegels waren
eind september 1968 weinig begroeid (zie foto 1).
ln 1967 waren de bladeren van de 'Dorskamp' en de 'Ións'
alleen bij behandeling met Gramoxone Sroot en zeer donkergroen; bij de andere behandelingen klein en-lichter van kleur.
ín 1968 was hetzelfde het geval, maar waren bij 'Dorskamp' de
bladeren bij de met folie afgedekte bomen het lichtst van kleur
en het kleinst.
In julí 1967 werd in de gehele beplanting een vrij hevige muizenplaag waargenomen; bij 60 à 70 % van de planten, onafhankelijk ván de bodembehandeling, was de bast van de planten
vlak boven de grond aan één zijde van de boom aÍgevreten.
De folie is na 2 iaar nog in een redeliike conditie, wel zijn er

wat scheurties en Saten in
ontstaan (zie foto 2). Een
gedeelte van de graswortels
van de zoden, die op de hoek-

punten van de folie waren
gelegd, zijn door de folie gegroeid. De grond onder de
folie is duidelijk natter dan
de grond om de andere bomen; plaatselijk was de grond
onder de folie met een witte
schimmel bedekt. Bij een aan-

tal bomen werden onder

folie muizengangen

de

gevon-

den (zie foto 3).
! en 10 zijnde meetresultaten vermeld'

In tabel
Tabel

9.

Meetresultaten van de 'Dorskamp'

demonstratiebeplanting

Hoogte-groei
(cm)

Hoogte

Onkruidbestrijding
en bemesting

(cm) eind

1966 t967
Geen onkruidbestrii-

in L967 en 1968 in

de

Iíeert.

1968

1967

1968

Omtrek
(cm)
eind
1968

ding; wél stikstof

20)

239

366

)6

t27

9

Gramoxone;
met stikstof

204

J04

,43

100

239

t6

240

)87

42

r47

9

249

itl

49

t02

7

Dalapon en simazin;
met stikstof
Folie; geen stikstof

r98
200

Tabel 10. Meetresultaten van de 'Ións' ]n 1967 en 1968 in de demonstratiebeplanting Weert.
Hoogte-gtoei
(cm)

Hoogte

Onkruidbestriiding

(cm) eind

en bemesting

Omtrek
(cm)
eind
1968

1966 1967

1968

Á4

198

)16

14

118

8

met stikstof

Ê6

246

401

i10

rt7

L3

Dalapon en simazin;
met stikstof

li6

188

j09

t2

121

199

291

6r

c:t)

Geen onkruidbestrii
ding; wel stikstof
Gramoxone;

Folie; geen stikstof

138

1961 t968

7

In vergelijking met de groei van de bomen waar alleen bemest
is, blijkt ook-nu weer dat bij beide cultivars de folie in het
eerste groei-jaar een positieve en in het rweede groei-jaar een
negatieve invloed op de groei heeft.
nif d-e 'Dorskamp' is, vergeleken met bomen die alleen bemest
zijn, in beide jaren een gèringe groeiverbetering te zien- bij de
bomen, waarvan de vegetatie op de plantspiegels met dalaPon
en simazin bestreden is; bij de'kins' is echtet van geen enkele
groeiverbetering sprake. Het bestrijden van de onkruidvegetatie

óp de plantspiegels met Gramoxone heeft echter tot een

zeer

sierke groeiverbetering geleid (zie foto's 4 en 5).

In

1968 zijn

blj de bomen van beide cultivars bladmonsters

genomen. De analyse-tesultaten zijn vermeld
het stikstof- en kaligehalte zijn bepaald.

in tabel 11; alleen
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handelde gevallen bij folie een hoog K-gehalte van het blad.
Bij 'Dorskamp' is dit, evenals in Liempde, niet her geval.

V. Samenvatting
In een aanral demonsrrariebepianringen

van de Stichting Indusrie-Hout is een vergelijking gemaakt tussen verschiÍende
vormen van onkruidbestrijding om de populierenplanren, wel

of niet in kombinatie mer sriksrofbemeirÀg. In áit artikel is
vcornamelijk gesproken over onkruidbestrijding door bespuiting
met dalapon en simazin, door bespuiting mei Gramoxàne eí
onderdrukking van het onkruid door afdèkking van de plant_
spiegels mer zwarre plastic folie (landbouwplastic). De voorlopige resultaten laten het volgende zien: eiè ook tabel 12)
1ï '"
t ., ï

Tabel 12- De groei van de populieren in een aantai beplantingen in de
eeÍste z ta Í.
Beplanting
(cultivar)

Foto

3,

Maizengartgen

in

Onkruidbestrijding

le jaar

onbegroeide grond. onder de Íolie.

Tabel 11. Het stiksrol- en kaligehalte van het blad in 196g: \7eert.
Onkruidbestrij ding
en bemesting

Bladsamensteliins (%)
'Dotskamp

'Lóns'

NK

NK

Doetinchem
r/'Ovfnrrl'\

geen

Doetinchem
('Rochester')

geen

Driel

geen

('Robusta')

folie

Geen onkruidbestrijding;

folie
folie

3,17

2,09

2,59

t,39

Gramoxone; met srikstof
Dalapon en Simazin;
met stikstof

Liempde

3,08

1,7

4

2,96

r,t4

('Dorskamp') folie

2,80

t,i9

2,9r

1,84

Folie; geen stikstof

r,89

t,28

2,43

1,82

waar folie op de plantspiegels is gelegd, is het
bil de ándás behanHet kaligehalte van het blad géeft geen duidelijk
9.19: b_".+..". 'Lóns'
beeld. Bij de
vinden we evenals in di meeite eerder bestikstofgehalte van her blad weer tager àan

\W'eert
('Dorskamp')

$7eert
('Lóns')

f N
f N

f N
dalaponfsimazinfN

wéi stikstof

Bij de bomen

Gtoei (cm) in

geen

f N

geen{N
folie
dalaponfsimazinfN
Gramoxone { N

86

ío

2e

jaat

294

7e

| 2e jaar
380

Ll)

42
?o

268
244

310

M
18

86
79

25

121

100
97
146

26r

zt)

t7

204

89

t64

25i
163

16

t27

49

t02

42
100

r47

189

2t9

i39

geen

>4

118

folie

172

6r
52

t2l

1t3
17)

110

r57

267

f N
dalaponfsimazinfN
Gramoxone f N

())

151

Foto 4' Grcei aan P''Làny' in de demonstratiebeplanting l-Y/eert. V.l.n.r. onbehantlelde bornen
die alleen met stikstof zijn bemett, bonze, u)aarrat
de plantspiegel.nzet folie is afgedekt en bonten *oorroi. d" ptonttp;iías-**"ërorrorone
zijn bespoten.
Let ter rcrgelijking op de almeting aan de boom net de erit.rust itoàa,
ioioor.

3r

Foto

5. P.'Dorskarnp'in demonttratiebeplanting lVeert. Zie uerd.er bijsehrift foto I.

I

In vier van de vijf beplantingen (Driel, Liempde, ITaardenburg
en I7eert) is in het eerste jaar de groei van de bomen, waarvao

durende

de plantspiegels met folie zijn afgedekt, beter dan van debomen
die zonder onkruidbestrijding alleen mer sriksrof (N) zijn be-

45 7o tot I007o.

mest. In het rweede groet-jaar is in alle beplantingen de groei
bij de laatstgenoemde behandeling echter dusdanig beter, dat in
beide jaren samen de resultaten met folie relatief ongunstig zijn.

Het gebruik van folie lijkq gezien de meerkosten r.o.v. de kosten van stikstofbemesting gedurende 2 jaar, op grond van onze
resultaten niet verantwoord. Een definirieve konklusie kan over
enkele jaren getrokken woÍden.
Uit de gegevens over de groei van de bomen, waaÍvan de vegetatie op de plantspiegels met dalapon en simazin of met Gramoxone bestreden is, blijkt dat het gebruik van dalapon en
simazin in Driel (gedurende 2 jaar) en in \Taardenburg (ge-

J. F, Sollie

/

durende
folie.

jaar) en het gebruik van Gramoxone in I7eert (ge-

2 jaat) ror berere resulraten leidt dan het gebruik van
De procentuele groeiverbeteringen in 2 jaar bed,ngen van

Uit de resultaten van de chemische onkruidbestrijding

kan

worden gekonkludeerd dat deze m,erhode verre re verkiezen is
boven het gebruik van folie.
De folie blijkt na 2 jaar nog in een redelijke conditie te zijn,
hoewel in alle beplantingen scheurtjes en gaten in de folie zijn
ontstaan. Vooral kweek is in staat reeds na I jaat in geringe
mate door de folie heen te groeien.
In alle beplantingen is het stikstofgehalte van her blad bij de
met stikstof bemeste bomen hoger dan bij de bomen met folieafdekking. Het kaligehalte van het blad is, uitgezonderd bij de
'Dorskamp' in Liempde en S7eerr, bij de bomen met folieafdekking hoger.

Vogels en populieren ')

Journalist

De vogelkenners, die de kop van dit artikel zien, zullen waarschijnlijk eerst hun hoofd schudden, voordar ze beginnen re

Desondanks blijven populieren vogelarm, zolang die term betrekking heeft op de broedvogelstand in de populier. Niemand

lezen. Populieren dragen nu eenmaal, nier ren onrechte het predicaat ,,vogelarm", ongeacht de soort. In een populier wil dan
nog wel eens een ekster of kraai gaan broeden en in één van de
takvorken tegen de stam een grote iijster en als een populier in
een parkachtige omgeving staat (maar dat is al veel minder
bekend), dan hangt er aan een dunnere takvork, niet tegen de
stam, nog wel eens een uitstekend verborgen nest van een

maakt zich bijvoorbeeld illusies over de broedvogelstand in
populieren, die bij wijze vafi fraaie verkeersgeleiders langs onze
wegen staan, of soms in kleine groepjes in weilanden of langs
de sloot van een boerenerf en voor een populierenbos zonder
meer behoeft men wat de broedvogelstand betreft ook geen verwachtingen te koesteren, al worden de mogelijkheden daar al
gfotef.

wielewaal.
Voor de meeste vogelkenners houdt daarmee de vogelrijkdom
van een populier op en dat is eigenlijk ook wel zo, al wil er in
slecht gesnoeide populiereÍr russen de stam en de bijna loodrecht langs de stam lopende, met veel twijgen begroeide scheuten nog wel eens graag een spowogel, een lijster, een heggemus
en dergelijke broeden en eens hebben we op zo'n plaars zelfs
het nest van een pimpelmees gevonden.

\Vie over ,,Vogels en Populieren" wil schrijven moer dan ook
niet proberen de populier als nestelboom te propageren, maar
hij moet het meer zoeken in de richting van de populier als
voedselboom, die onder bepaalde omstandigheden een betrekkeiijk grote aantrekkingskÍacht op vogels kan hebben. Die bepaalde omstandigheden kunnen zijn een aantrekkelijke onderbegroeiing in een groot vak populieren of de directe nabijheid
van grotere vakken of brede ,,singels" andere houtsoorren, die

1)

Foto's: Sollie.

wel een aantrekkelijke broedgelegenheid bieden.
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economische overwegingen wordt in Nededand nogal eens
een combinatie van populier en fijnspar (kerstbomen) toegepast
en in dergelijke combinaties valt te constateren dat verscheidene

Uit

dunsnavelige zangvogeltjes (insectenetets), maar ook graag
kneutjes nestelen in de sparren om hun eigen voedsel en dat
voor hun jongen te zoeken in de populieren.
Het is nu eenmaal zo, dat vrijwel alle populierensoorten en
-rassen dragers zijn van een grote verscheidenheid aan insecten
en hun larven en dat van sommige van deze soorten inseccen
vaak de larven dermate massaal voorkomen, dat de vogels de
meeste jaren in populieren lukraak voedsel kunnen vinden. Van
Vlaamse gaaien is bekend dat ze in het zomerhalfjaar in hoofdzaak leven van grote insecten en hun larven. De wielewaal doet
hetzelfde en beide vogelsoorten brengen hun jongen in hoofdzaak groot met grote rupsen en ze broeden daarom bij voorkeui
in een terrein, waar die rupsen massaal gevangen kunnen wolden.

Nu zijn er natuurlijk ook

die de hele zomer in de toppen van de populieren

insecten-

larven zoeken en vinden. Het lijkt erop dat de vogels verbazend
gauw leren welke bladeren het meeste voedsel leveren. De sterk
door populierehaantjes aangetaste bladeren worden graag be'
zocht door de kleinere zangvogels en het kornt goed uit dat de
larven hiervan weer juist in de broedtiid van de dunsnavelige
zangvogeltjes actief zijn. De meeste van al die kleine zangvogels beginnen pas begin mei te nestelen en ze hebben dan
pas jongen in de weede helft van die maand. De populierehaantjes verpoppen zich in het algemeen Pas tegen of in juli.
Naast de Íupsen van de satijnvlinder en de larven van de beide
soorten populierehaantjes krioelt het op de meeste populierensoorten (niet op alle) van massa's andere rupsen en larven, die
de populierenteler soms niet eens altijd bekend zijr^, maar de
insectenverzamelaar wel. Lang niet allemaal richten ze noemenswaardige schade aan de populier aaÍ, maaÍ de vogels lusten ze
wel en dat is belangrijk binnen het kader van dit artikel, dat

andere boomsoorten, die geplaagd

worden door grote rupsen, maar populieten worden vrijwel
altijd wel bezocht door de satijnvlinders, waaÍva,n de jonge rupsen in de schorsspleten ovetwinteren, om in april en mei actief
te worden en hard te groeien, dus in de broedtiid van de vogels.

Daarom zitten wielewalen graag in plantsoenen, waarin naast
andere houtsoorten ook populieren zijn aangeplant. Vlaamse
gaaien nestelen graag in zeer dicht hout en als er in de buurt
van grotere populierenvakken geschikte nestbomen staan, dan
broeden daar gegarandeerd Vlaamse gaaien in. En in zulke gevallen worden de gaaienjongen beslist groot gebracht met rup-

in hoofdzaak.
In de Noordoostpolder, waar men in verband met allerlei, toen
sen van de satijnvlinder, althans

no.g maar ten dele bekende omstandigheden, heeft moeten experimenteren met de aanleg van de boscomplexen, heeft men
indertijd op verschillende plaatsen kleinere vakken populieren
aangeplant, die grenzen aan vakken met andere houtsoorten,
onder andere veel Sitka-spar.
Deze wijze van aanplaot is in het algemeen een vrij goede combinatie gebleken ten behoeve van de broedvogelstand. Op de
grenzen van de vakken worden veel dunsnavelige zangvogels
aangetroffen, vooral veel spotvogels, maar ook andere soorten,

'

De satijntlinder,
een geureesde uijand

oan de poP*lier,
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groot gebrdcbt.
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De grote, mer6tuaardig geaormde iltpJ l)do de doorgaans aeel tah'ijker
dan' men denht aoorh,onende hernelijnulinder, zit bij aoorkeur op
populier. De grote ru.psen lorflen een dankbaar aoed.sel aoor gzaien en
uieleualen en ook tuel aoor kleinere uogels, mits er nestelgelegenbeid
aoor de uogels in de burrt. is.

allerminst volledig is en dat ook niet volledig behoeft te zijn.
Het gaat er hier om het door vogelliefhebbers onderkende belang van de populier voor de broedvogelstand te laten zien.
Discussie en een diepgaander onderzoek door vakbiologen is

altijd mogelijk over de hierboven ingenomen stelling, die berust

op waarnemingen, voornamelijk gedaan in de bossen van de
Noordoostpolder en later in Oostelijk Fievoland.
NTat nu te doen als er ooit nog eens een uitgestrekt populierenbos zou worden aangelegd in een van de IJsselmeerpolders,
zoals daar plannen voor zijn geweest in Oostelijk Flevoland?

Ervan uitgaande dat de aanwezigheid van een zo gtcnt mogelijk
aantal vogels in een zo groot mogelijke verscheidenheid een
belangrijk onderdeel vormt van de totale recreatie, dan kan men
niet alleen volstaan, zoals voor Oostelijk Flevoland de bedoeling
was, met de aanpiant van randbeplantingen met andere houtsoorten langs de bospaden. Dat biedt natuuriijk al wel vrij veel
mogelijkheden, maar het hart van het bos zal vogelarm blijven,
zoals de vele eentonige sparren- of dennenbossen op de Veluwe.
Middenin uitgestrektere populierenbossen zouden brede tot zeer
brede singels met andere houtsoorten kunnen worden aange-

plant, waarbij her aanbeveling zou verdienen te trachten

de

bodemoppervlakte in die singels zo droog mogelijk te krijgen.
Bodembroeders, zoals onder andere fitis en grasmus nestelen
niet graag in een populierenbos, waar de grond meestal aan de

vochtige kant is. Tegen die singels aan zouden speelweiden
kunnen worden aangelegd, maar een hint in die richting valt
buiten het kader van dit artikel.

lr. H. A. van der Meiden
SÍichltns

I

nd u strie -H

/

?teJt graag

in

een takaonn tegen d.e .ítdm aan €en

uat hogere popalier.

Het hout in de singels dient zo gevarieerd mogelijk te zijn, al
zal er dan ook rekening moeten worden gehouden met de rentabiliteit, ook van deze singels.
De studie over de broedvogelstand en de populier is tot nu toe,
voorzover we hebben kunnen nagaan, nog een vrijwel onbetreden terrein. \íij hopen met dit noodzakelijkerwijze nogal oppervlakkige artikel, waarvan de strekking op weliswaar nooit
aangetekende, ma Í toch degelijke en herhaalde gedane waarnemingen berust, het begin van een nieuwe dimensie te hebben
mogen toevoegen aan de mogelijkheden voor een zeer redelijke
broedvogelstand in samenhang met de als vogelarm gedoodverfde populier.

Let op bii de verkoop van populierehout !

out

titel (,,Augen auf - beim Pappelverkaufl ") verin het Landwirtschaftliches \íochenblatt van Vestfalen-

Onder deze
scheen

De grote l;jster (hier troiluens niet in een Qobulier) boaut zijn groae

Lippe op 31 oktober j.l. een waarschuwing aan populierentelers,
die wij g alne ook voor Nederland overnemen.
Onzerzijds is reeds meer malen (zie o.a. ,,Populier" van mei
1!68) gewezen op de grote bezwaren, die verbonden zijn aan
het versnipperde houtaanbod, een versnippering die bij populier

extreme vofmen aanneemt. Het zijn vaak zeer kleine partijen
populierehout, die te koop worden aangeboden door telers die
slechts éénmaal per 20 à 25 jaar hout verkopen! Men heeft
med,e daardoor te weinig inzicht in de markt om te weten of
men redelijke prijzen krijgt, en men weet bovendien niet of
onvoldoende aan wie men wel en aan wie men niet zijn hout
moet verkopen.
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gaat n! ook het genoemde Duitse artikel. Het blijkt
in \7est-Duitsland dat, eveneens door te geringe marktervaring

1) Zoveel mogelijk

van populierentelers, hout verkocht wordt tegen prijzen die dikwijls tot 50 %o onder de normale marktprijs liggen. Het blad
beklaagt zich erover dat in het laatste jaar bij een stabiele markt
voor andere houtsoorten de gemiddelde prijs van populierehout
met 10 DM per m3 is gedaald, enkel en alleen door de ondes-

2) Zich terdege op de hoogte te stellen

kundigheid van de verkopers. Lettedijk staat vermeld: ,,Alle

Ter illustratie van het feit dat ook in Nederland op het gebied
van de populierehouthandel misstanden voorkomen, kan het

Hierover

verkopers van populierehout moeten eronder lijden, indien een
groot aantal boeren zich bij de verkoop van poplierehout het
vel over de oren laat halen."
Zoals ons ook voor Nederland bekend is, signaleert het Duitse
blad het optreden van gelegenheids-houtkopers, mensen die hun
hoofdberoep hebben in geheel andere sektoren, vaak ook handel, bijvoorbeeld in vee, veevoer of eieren.
Deze mensen kopen àf rechtstreeks tegen lage prijzen en verkopen tegen normale marktprijzen aan de bonafide houthandel,

treden op als commissionair in ovedeg met een houthandel die aldus vaak lage prijzen kan betalen dankzij het feit
dat de houwerkopende boeren de ,,commissionair" uit hoofde
van zijn hoofdberoep kennen en vertrouwen.
Het Duitse blad klaagt er verder over dat men de houtverkoper
veelal misleidt door zeer hoge prijzen te bieden voor onderstammen met een hoge topdiameter, en vrijwel niets voor het
resterende hout. Als men deze prijs dan over het totaal omslaat,
blijkt dat de verkoper met een te lage gemiddelde m8-prijs genoegen moet nemen. Hierbij willen wij wel de kanttekening
maken, dat dit toch duidelijk een gevolg is zowel van een te
klein aanbod als van een onbekendheid met de houtmarkt; dit
betekent namelijk dat de verkoper geen begrip van sofiimenten
heeft, maar deze bovendien door het kleine houtkwantum dat
hij aanbiedt niet afzonderlijk kan verkopen. Hier lijkt ons dus
de oorzaak meer bij de verkoper dan bij de koper te liggen.

eerder een tekort aan zwaar populierehout bestaat.
Ons inziens echter moet men dit meer genuanceerd zien; inderdaad zouden, o.a. in de fineer- en emballage-industie, nog steeds
goede mogelijkheden kunnen worden gevonden om behoorlijke
hoeveelheden populierehout af te zetten. Maar dan moet men

wel denken aan continue leveringsmogelijkheden vaÍr

zv.raÍe

stammen van uitstekende kwaliiett; dan moet men zeker niet
denken aan diameters (op borsthoogte) van 40 cm en minder,
en ook niet aan stammen die door slechte snoei of slechte vorm
nog meer aan vraarde voor bovengenoemde industrieën verliezen. Ook hier ligt een fout bij de telers, die onvoldoende of
veelal in het geheel niet op de hoogte zijn van de eisen van de
industrie en er daardoor uiteraard ook te weinig rekening mee
houden bij de wijze waarop ze populieren telen.
Desondanks willen wij de tendens van het Duitse artikel ook
voor Nederland overnemen, door er bij de populierentelers op
aan te dringen:

tot grotere houwerkopen

te

3)

van de mogelijkheden
ten aanzien van afzet en prijs van het hout.
Zích te wenden tot deskundige, betrouwbare houtkopers en
het hout niet te verkopen aan gelegenheidshandelaren.

volgende merkwaardige maaÍ werkelijk gebeurde verhaal dienen.

Een gemeente, die wij gemakshalve gemeente X zullen noemen,
moest enkele populierenlanen vellen. Het ging grotendeels om
zware stammen. Het betrof verscheidene honderden ms hout.
De gemeente X kreeg bezoek van ,,houthandelaar" A, die zich
beteid verklaarde de stammen te vellen indien hij f 4.000
kreeg toebetaald!

àf zij

Verder wijst het Duitse blad er op dat vele houtkopers een te
groot aanboC van popuiierehout als argument gebruiken om
daarmee Iage pnjzen te kunnen bedingen. Het blad acht dit een
onjuiste voorstelling van zaken; men meent namelijk dat er

gezamenlijk

geraken.

X

vond dit een te nadelige zaak. Daarna kwam
,,houthandelaar" B bij deze gemeente, en bood aan, de bomen
,,op te ruimen" indien hij / 2.000 kreeg toebetaald. Het is ons
niet bekend oÍ A en B kontakt met elkaar hadden, maar beiden
voerden als argument de onverkoopbaarheid van populierehout
aan. De gemeente vergeleek dit aanbod van B met het aanbod
van A, dacht op deze wijze Í 2.000 te verdienen, en gunde het
hout aan B, die dus ï 2.000 toekreeg. Zowel A als B waren
gelegenheidshoutkopers, die hun hoofdberoep in een andere
sektor uitoefenden. ,,Houthandelaar" B ging vervolgens naar een
goed bekend staande houthandelaar C en verkocht hem het
staande hout voor Í 8.000! Houthandelaar C velde de beplanting en verkocht de zware onderstammen aan houthandelaar D.
Deze exporteerde ze naar een niet nader te noemen land, waarGemeente

mee duidelijk mag zijn dat de bomen van goede kwaliteit
moeten zijn geweest.
Tot zover deze historie die hopelijk een zeldzaam en extreem
geval bereft, maar die toch een les inhoudt.
Doordat gemeente X niet van de populierehoutmarkt op de
hoogte was en onder de indruk kwam van her argument van de
houtkopers Á en B dat populierehour momenteel niet verkoopbaar is, heeft zij een verlies geleden van I 10.000; enkele houtkopers zijn gesteund in hun minder plezierige praktijken; de
goede naam van de bonafide houthandel is aangetast; en de
animo om populieren te planten zal bij de betreffende gemeen-

te niet groot meer zijn. Nogmaals, het betreft misschien een
extreem geval. Maar dergelijke voorvallen, zij het in war ,,mildere" vorm, zallen zích vaker voordoen naarmate de onrust op
de houtmarkt toeneemt. En daarom willen wij nogmaals herhalen: Laat men toch meer naar concentratie bij het houtaanbod
streven; laat men meer om voorlichting over de houtmarkt vragen bij de grote voodichtende bosbouwinstanties in ons land
(die hier een nog onvoldoende begrepen taak hebben! ); en laat
men zich voor zijn houwerkoop richten tot deskundigg ervaren
en goed met de markt bekend zijnde houtkopers, die het belang
inzien van een blijvende goede naam bij de houtproducenten
en bij de uiteindelijke houtafnemers.

,,Midden-DelÍland"
Ontutikkelingsplan. aoor de open ruimte

Hoewel in ons gehele land de ruimte een kostbaar goed geworden is, geldt dit wel het sterkst voor het gebied van de Randstad
Holland. Door grote bevolkingsui$reiding, bebouwing en industrialisatie wordt zoveel aanspraak op de beschikbare ruimte
aldaar gemaakt, dat deze op zeer weloverwogen wijze zal moeten worden ingedeeld om onherstelbare schendingen van de

leefbaarheid van de Randstad te voorkomen. Dit betekent dat
de thans nog bestaande open ruimten tussen de steden alleen
met gedegen bestemmingsplannen kunnen worden ingericht

voor een zo veelzljdig mogelijk gebruik met behoud van waarde
voor de toeÍ<omst.
Eén van deze open ruimten is het gebied Midden-Delfland, ge-
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in de driehoek Rotterdam-Delft-Maassluis. Men kan hier
nu inderdaad nog van ruimte spreken, maat deze dreigt te
legen

worden verslonden door stadsuirbreidingen, wegenbouw en nrinbouw onder glas. Teneinde een plan voor de ontwikkeling en
het gebruik van het gebied re onrwerpen dat ook garanries zou

kunnen bieden voor blijvende bruikbaarheid, is in 1963 aangevangen met bestudering der problemen in commissieverband.
Nu, vijf jaar Iater, is door de Stichting ,,Onderzoek MiddenDelfland" een rapporr in de openbaarheid gebracht, dat op wel
zeer duidelijke wijze de problemen en de mogelijke oplossingen
van ruimtebesteding laat zien. Het ,,rapport in hoofdlijnen"
steunt op een documentatie van acht deelrapporten, die elk verschillende facetten van de plannen behandelen. In een uitmuntend verzorgde uiwoering worden de lezer overzichtelijk de
aspecten van indeling en inrichting, landschap en recrearie,
land- en tuinbouw, waterhuishouding, bodemopbouw en speciewinning en tenslotte die van bestuurlijke, financiële en sociale
aard uiteengezet.

D. Doom

/

Herstrucrurering van het landschap, het wegenparroofl, de waterhuishouding, de bedrijven en de bodem is noodzakelijk om
de open ruimte een blijvende optimale waarde re geven voor de
stedelingen en de bewoners van de streek. Op korte termijn zal
begonnen moeten worden met de inrichting om het gebied ook
als bufferzóne voldoende tegenwicht te geven tegen de aan de
rand verrijzende stadswijken. Dit geldt met name voor de aanleg van beplantingen, die immers veel meer tijd behoeven om
een redelijke hoogce te bereiken dan flatgebouwen. Teneinde
een gezonde onrwikkeling van deze beplantingen te garanderen,
zal veel aandacht moeten worden besteed aan de keuze van
houtsoorten (warbij zeker ook aan de populier gedacht dient
te worden), bodemvoorbereiding en aanlegmethoden. Juist in
deze geiitbaniseerde gebieden kan men zich geen mislukkingen

in Midden-Delfland vrorden
dan ook met de grootste aandacht door verschillende onderzoekinstanties in de bosbouw bestudeerd.
Ir. J. L. Guldemond

permitteren. Ontwikkelingen als

lnsektenaantastingen van populier en wilE

in 19ó8 ')

Itbon
Schade door insekten aan populieren en wilgen was in 1968 in
het algemeen van minder betekenis dan in 1967. Zo namen de
aantastingen door de satijnvlinder (Leucoma. salicis) in de popu-

komen hier en daar tevens aantastingen door de wilgehoutrups
(Cossus cotsus) voor. Van matige betekenis waren de aanrastingen door de grote boktor o.a. bij Houten, Duiven en Geffen,

lierenculruur zuidelijk van de grote rivieren duidelijk af. In
Oostelijk Flevoland en bij Scheemda kwam echter nog kaal-

Foto 1. Rupsen aan de satijnulind.er op popdierestam.

vreterij voor. De houtboorders Saperda carcbar'ias en Cossus
cossus blljven vooral in het oostelijk deel van Noord-Brabant
zotgetr baren, evenals plaatselijk in de Betuwe in weg- en
grensbeplantingen. De gaten in stammen, gemaakt door de larven van de grote populiereboktor, bevorderen bovendien de
schade als gevolg van het secundair opteden van de wilgehoutrups. Dergelijke bomen die dan een groot gevaar voor het
wegverkeer betekenen, dienen onmiddellijk te worden geveld.

In de wegbeplantingen met wilgen

ootstaan z.g. Cossus-bomen

voornamelijk doordat het wegverkeer de bast van die bomen
tevoren ernstig heeft beschadigd. Daarnaast zijn door blikseminslag getroffen bomen ook in een enkel geval als Cossus-boom
waargenomen.

In de populierenculruur treedt de satijnvlinder plaatselijk nog
actief op. Zoals hiervoren reeds is vermeld, zijn bomen kaal-

gevreten geweest in het populierenbos bij Roggebotsluis ondanks het feit dat men er met Arkotine (DDT) heeft bestreden.
Er konden duidelijk banen kaalgevreten bomen worden waargenomen, zodat mag worden verondersteld dat het insekticide
niet gelijkmatig over het gebied verspreid is geweest. Bij
Scheemda en Zuidbroek stonden de populieren in een wegbeplanting opnieuw kaal. I7interbestrijdingsproeven zullen er
in overleg met ons door de Rijkswaterstaat omstreeks maart
worden toegepast. Bij Roermond, Hedel, Elst en \Toensdrecht
waren de aantastingen in graden variërend tussen licht en matig
te kwalificeren. Tussen Bergeijk en het Belgische Lommel,
alwaar in de periode 1959 tot 1963 een plaag heerste die zich
toen in noordelijke richting tot de bossen rond Boxtel en Best
heeft uitgestrekt, is opnieuw een verhoogde populatie waargenomen. Men dient er rekening mee re houden dat het bovengenoemd gebied in 1969 (na 10 jaren dus) opnieuw binnen de

aantastingssfeer van de satijnvlinder kan geraken. - De grote
populierebok t ot ( S ap eda carc h niat ) veroorzaakte ernsrige schade aan een wegbeplanting bij Beers en in een weggedeelte
tussen Vinssen en Bergharen. In beide genoemde beplantingen

1)

Verschijnt tevens als ltbon-overdruk E 244. Foto's: Itbon.
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terwijl in de provincie Drente algemeen een lichte aantasting
is opgegeven. - De kleine populiereboktor (Saperd.a popalnea),
voornamelijk schade toebrengend aan populieretakken van de
groep Leuce, deed dat in Oostelijk Flevoland en op De Hoge
Veluwe. - De populiereglasvlinder (Sci.apteron tabaniformi:)
bleek schade van matige betekenis te hebben veroorzaakt aan
jonge populierebeplantingen bij Ospel (L.) en bij Oosterland
(2.). Bij de laatstgenoemde beplanting is door mij waargenomen dat de infecties zich via de snoeiwonden hebben volffokken. - Italiaanse populieren in particuliere tuinen in Ede en
Otterlo werden kaalgevreten door de grasgroene rupsen van de
populiereuil of ,,Roesje" (Scoliopteryx libatrix),

Bij Dodewaard waren enkele wilgen in een oudere wegbeplanting zodanig door de wilgehoutrups aangetast, dat de Gemeente
ze op ons advies heeft geveld en vernietigd; dit laatste om verspreiding tegen te gaan. De bomen bleken vóór de aantasting
door het verkeer beschadigd te zijn. - Het wilgehaantje (Phyllod.ecïa sp.) veroorzaakte een matige aantasting van Salix pur.
purea in de stadsplantsoenen te Haadem en Den Haag; in eerst.
genoemde plaats werden bovendien ook andere wilgesoorten
- In een boomkwekerij bij Haaren (N.8.) trof men
^aÍgetast.
aan de stammetjes en op de takken van Salix alba'Liempdd de
dromedarisluis (Tuberohchnu salignws) in grote aanrallen aan.
De schade door deze soort kan van tweeërlei aard zijn, nl. brosheid van het tijs en verkleuring van het hout van blanke wilgetenen. Aangezien het insekr in ons land slechts in de herfst
optreedt en in de winter dood vriest, moet een aantasting het
volgend jaar op dezelfde plaats vrijwel uitgesloten worden geacht. Een bestrijding van dit insekt kan derhalve als zinloos
worden beschouwd, aldus Dr. D. Hille Ris Lambers (bladluisonderzoek T.N.O.), die voot ons tevens de luis determineerde.
Foto

2.

Grote popaliereboktor op éénjarige

INTERESSANTE BEPLANTINGEN

twijg ttan pop*lier

1)

(xrr)
Ten oosten en zuidoosten van Assen, russen deze plaats en de
Hondsrug, vindt men een landschap dat een heel aparte bekoring heeft. Eén van de mooiste gedeelten is het beekdal van
de Drentse Á, zoals men dat onder andere vlak buiten Amen,
als men op weg is naar Grollq aan weerszijden van de weg
ziet liggen. Men moet dan vooral letten op het gedeelte ten
noorden van de weg. De lage graslanden, medelanden, worden
er doorsneden door prachtige houtwallen met eiken, elzen en
betken (zie foto 1).
Langs beide kanten van de weg Amen-Grollo, waar deze het
beekdal passeert, staat een rij populieren die sinds vele jaren
mijn aandacht trok door een merkwaardig vedoop in de groei.
Als men Amen uitrijdt komt men direkt buiten dit kleine dorp
zowel links als rechts van de weg zeer matig groeiende populieren tegen (foto 2); naarmate men de brug over de Drentse Á
nadert worden ze geleidelijk beter (foto 3), om ná de brug
weer sterk in groei af te nemen. Dit groeiverloop is aangegeven
in figuur I, waat elke stip een boom aangeeft; de afstand tussen
stip en de horizontale lijn, die de weg Amen-Grollo voorstelt,
geeft de diameter van die boom aan. Duidelijk blijkt dat de
groei geleidelijk afneemt naarmate de populieren verder van de
beek verwijderd zijn; dit geldt voor beide kanten van de weg.
Pas onlangs was ik in de gelegenheid om samen met mijn

1)

Foto's:

H. A. van der Meiden.

medewerker de heer Kolster de siruatie eens beter te bekijken
en de oorzaak van de groeiverschillen proberen te achterhalen.
Eerst iets over de beplanting. Deze is aangelegd in 1952 met

-jarig plantsoen. Hoewel het gebruikte ras te boek staat als
'Heidemij', vragen wij ons aÍ oÍ het hier toch niet om 'Robusta'
gaat; hietover hebben we nog geen zeketheid omdat verschillen
Foto 1. DaJ aan de Drenrse

A bij

Ámen.
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tan de popalierenbeplanting langs de taeg Amen-Grollo.

Tabel 1. Groei en bodem langs de noordzijde van de weg Ámen-Grollo
(zie ook fig. 1).
Groep
bomen

Gemidd.
diameter
(cm)

Gemidd.
hoogte
(cm)

d

24,9

18,0

Bodemprofiel

(diepte
6O

in

cm)

- I25: zw^rt zaÍà

(A van humuspodsol)

c

)),

/

2r,2

60 - 9O: zwaÍt. z^Íd (Á), na 81 venig.
90 - 125 lemig bruin, later geel zand.

b

19,9

21,2

t0-

a

t8,2

"Íabel 2. Gtoei en bodem langs de zuidziide van de weg Ámen-Grollo
(zie ook fig. 1).
Groep
bomen

Gemidd.
diameter
(cm)

Gemidd.
hoogte
(cm)

n

2r,4

17,1

50- 100 à 110: bruin beekveen.
I00 - 125: zand met leem.

60- 80:

zwatt zand (Á).
121: bruin tot bruingriis zand (B).
60- 80 à 100: venig zwatt zand (A).
80 à 110 -125: geel zand, soms na
8O -

,o,,

21,6

4t,o

21,,

38,7

21,)

70 - 120: beekveen, overgaand in mindet brokkelig venig materiaal.

o

i6,0

r9,4

60 -

r2): bruin

p

10,4

19,r

60

-

t0: stetk

25,8

16,3

65
80: zwart venig zand (À).
80
95: bruingriis zand (B).
95 - r2J: geel zand.

r9,7

1j,7

40
60 zwart zand (A).
60
90: koffiebruin zand (B)
90 - 121: geel zand.

m

oYergang van bruin zand (B).

100 à 110: zwart veen, zandig,
sterk doorworteld.
110 - 125: leem- en zandlagen.

20,0

Bodemprofiel
in cm)

(diepte

k

70 - 110: zwart zandig veen.
ll0 - 125: wit filn zand.

brug

brug
e

J9,o

20,4

60 - 12J: bruin beekveen,
na 100 zwart en nat.

Í

jo,j

18,8

50

-

80:

bruine leem,
plaatselijk met veen.

op -r 125 gereduceerd.

s

26,t

h

22,)

r5,2

10 - 100: zwart venig zand.
t00 - t25: wit zand, soms vrij grof,
soms met leembandjes.

40

-

70: zwart

70 - 12):

venig zand

(A van podsol)

koffiebruin zand
(B van podsol)

firssen deze rassen in de winter vrijwel niet te konstateren zijn.
De bomen zijn geplant in plantgaten van maar liefst 80 cm
breed en volgens onze infomatie ook 80 cm diep. Ze staan in

een grasberm, ongeveer één meter vanaf de verharding, en, aan

f

humeus,

lemig bruinzwaÍt zar'd.
70 - 725: geel/wit zand met roest.

80 - 721: geel zand,

r7,1

beekveen, na 80 zwart
en minder brokkelig.

-

de andere kant, één meter uit de rand van een smalle sloot. De
populieren zijn geplant op een onderlinge afstand van 7 m. De
afstand tussen de rijen aan beide kanten van de weg is 7 à 8 m;
de rijen staan ten opzichte van elkaar in driehoeksverband. De
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staande beschrijving begint, blijkt vanzelf de gemiddelde dikte
van het zanddek voor elk van de groep bomen.
S7e kunnen een aantal globale konklusies uit deze gegevens af-

leiden:

1) Het op het oorspronkelijke profiel

opgebrachte en overal
ongeveer geiijke zanddek, bepaalt minder dan verwacht de
groei van de bomen. I7aarschijnlijk is de groei van de be-

in zijn geheel wel iets verbeterd door het aanwezige zanddek, maar de verschillen in groei worden verootzaakt door de ondergrond (het oorspronkelijke profiel)

planting

2)

en zijn zeer opvallend.
Onder het zanddek vindt men bij de beek (a, k, e, o) een
vrij dikke laag vat waarschijnlijk tamelijk rijk beekveen;
hier groeien de populieren goed en bereikten een gemiddelde inho'ud van ruim 0,9 -a per boom, 17 jaar na het
planten.

3)
Foto 2. (links) Slechte gedeelte aan de populierenbeplanting.
Foto 3. (rechts) Goede gedeelte aan de populierenbeplanting.

beplanting strekt zich aan weerszijden van de weg over

een

4)

lengte van ongeveer 750 m uit, waarbij de beek hem ongeveer
in het midden kruist.
\íij hebben van elke tweede boom de omtrek op borsthoogre
gemeten en van ongeveer elke vierde boom de hoogte. Verder
is op verschillende plaatsen het bodemprofiel bekeken.

In figuur I zijn, zoals reeds gezegd, de diameters van de gemeten bomen aangegeven. Door verticale gestreepte lijnen is in
de figuur de beplanting onderverdeeld in groepen bomen met
ongeveer dezelfde diameter. De groepen zijn met letters (a, b,
enz.) aangegeven. In onderstaande tabellen is een overzicht
gegeven van de gemiddelde boomafmeting en van het bodemprofiel in elk van de groepen. In verband mer her bodemprofiel
moet worden opgemerkt dat overal een meestal humeus zanddek van 50 à 70 cm dikte werd gevonden, waarschijnlijk bij de
aanleg van de weg opgebracht op het oorspronkelijke bodemprofiel. Dit dek is niet vermeld in de profielbeschrijving; uit de
diepte waarop het oorspronkelijke profiel volgens de onder-

Aan het einde van de beplanting (d, h, n, r, s) vindr men
een humuspodsol met overwegend een goed ontwikkelde
bruine B-laag. Hier is de groei van de populieren slecht; ze
hebben nu een gemiddelde inhoud van ruim 0,3 mB per
boom.

Op de overgang van het beekveen naar de zojuist genoemde
uitgesproken podsolgrond vindt men een profiel met (waarschijnlijk vrij arm) zwart venig zand ol zandig veen, soms
zwak gepodsoleerd (b, c, g, fr, l). Hier is de groei gemiddeld
nog verrassend goed, nl. met een gemiddelde inhoud van
-f 0,85 mB per boom. Merkwaardig is het verschil in groei
tussen groep g enerzijds en b, c, m en I anderzijds. S7ellicht
speelt de vruchtbaarheid van het venige materiaal hierbij
een ro1.

Wij

ziln van plan het onderzoek in deze beplanting voort re
hij wellicht nog meer gegevens kan opleveren die
ons een betere indruk kunnen verschaffen van de mogelijkzetten, omdat

heden om in dergelijke gebieden populieren te gebruiken. Deze
mogelijkheden blijken in de hier besproken beplanting toch wel
nihil te zijn zodra men te maken heeft met een humuspodsol
met een uitgesproken B-laag. Op meer venige gronden in beekdalen lijken wèl goede mogelijkheden aanwezig te zijn.
Ir. H. A. van der Meiden

KALENDER
Het plantseizoen is weer aangebroken.
Gebruik liefst 1- of desnoods 2-jarig
plantsoen. Jong plantsoen is goedkoper
en slaat gemakkelijker aan. Álleen in

sterk verwilderde terreinen en langs
wegen is het gebruik van ouder plantsoen veraorwoord. Bij volle grondbewerking kan met kleine plantgaten
van 30 x 30 x 30 cm of 40 x 40 x 40

cm worden volstaan. \7ordt

geen

Groot slap plantsoen kan ingekort
worden.

Na het aanbrengen van de beplanting
Simazin op de plantspiegel spuiten
om deze een lange tijd onkruidvrij rc
houden. Verder tussen half maaft en
half april dalapon spuiten op de gras-

mat rond de bomen om het gras
doden of althans de groei srerk

grondbewerking toegepast dan een
grotere plantspiegel onkruidvrij ma-

reÍtmen.

ken.

In mei 100 gram

In het plantgat 300 à 500 gram

Kalkammonsalpeter

bevorderen.

Op open vlakten het plantsoen goed
diep planten zodat het stevig ver-

worden. Een jonge, beschadigde boom
herstelt zich wel, maat moeizaam, dus
groeiverlies (zie artikel ,,Populier" mei
1967 no.2,blz.25).
Mocht U nog snoeien, denk dan aan
de stelregels:

regelmatig (iedere

2

jaar

in

de

per boom geven.

-

Oudere beplantingen in februari bemesten met 200-500 gram Kalkam-

- niet alleen opsnoeien, maar ook
- dikkere takken hoger in de kroon

Slak-

kenmeel mengen om de wortelgroei te

ankerd staat.

re
te

Ook is het nu de tijd om te stekken,
zie hiervoor ook de artikelen in ,,Populier" februari 1967 blz.5 en 8.
Tegen wildschade zullen vele populierenopstanden beschermd moeren

jeugd)
per keer niet te veel

monsalpeter per boom.

tijdig wegnemen

Verdeel het risico door meerdere rassen te gebruiken, maar ten minste 50
stuks per ras.

nooit hoger dan 8 meter opkronen

- al het snoeiwerk vanaf
- doen.

de grond
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MEDEDELINGEN

NATIONALE POPULIEREN COMMISSIE

In opdracht van de Nationale Populieren

Commissie heeft het

Houtinstituur TNO te Delfc een anatomisch onderzoek inge-

De Heer J. B. Nijenhuis is per i5-11-1968 ontheven van het
lidmaatschap van de N.P.C. In zijn plaats is benoemd als
vertegenwoordiger van de houthandel de Heer A. J. Ássink
te Neede.

steld ter bepaling van de afmetingen van diverse onderdelen der

libriformvezels in Populus'Robusta'.

Rapport H-68-L2 vermeldt de resultaten van microscopische
metingen van lengte, lumendiameter en celwanddikte van de
libriformvezels in één populierestam van 'Robusta', afkomstig
uit de Noordoostpolder.
Rapport H-68-82: Enkele fysische en andere eigenschappen van
drie stammen van Populus 'Robusta'.
Rapport H-68-87 brengt verslag uit van het onderzoek voor
nog rwee stammen van Populus 'Robusta'. Hierin zijn tevens de
gegevens van rapport H-68-I2 opgenomen.
yarl het onderzoek
Rapport H-68-143 geeft de resultaten
van het takhout van Populus 'Robusta'. ^an
H-68-Il4: Onderzoek naar de verwerking van het hout van
Populus'Robusta'in een lucifersfabriek en in een zagerij.
Voor belangstellenden zijn deze rapporren regen een geringe
vergoeding ff 3,-) verkrijgbaar bij het Hourinstituut TNO,
Schoemakersttaat 97 (Zuidpolder) te Delft.
Een samenvatting van de resultaten van de eerste vier fapporten
is verschenen in ,,Populier", november 1968.

De N.P.C. heeft besloten in het vervolg geen prognose meer
te geven van de aanplant van populiererassen. In vele gevallen
is het verschil tussen advies en realisering zo groor dat gemeend
wordt dat de prognose niet aan het doel beanrwoordt. ITel zal
de N.P.C. zich blijven oriënteren omrrenr de mate van aanplant
van populieren in de komende jaren.

RECTIFICATIE

In het extra-nummer (januari 1969) dat geheel is gewijd
aan de financiële resultaten van populierenopstanden
komt een drukfour voor in tabel 1:
Het bovenschrift (niet de getallen) van de derde kolom
moet worden verwisseld met dat van de zesde kolom.

Het op qeil houden va,n de
a,gra,rische produktie in een
Iand met steeds meer
mensen en steeds minder
ruimte vereist mensen met
kennis, enza,ring en visie.
De Heidema,a,tschappij kan
die tot tfw beschikkittg
stellelf..

KONINKTIJKE NEDER,TANDSCHE HEIDEfiIAATSCHAPPIJ

P[0EGtS

Buonkutekerijen

-

Rod.en

Een der meest gesoÍteerde kwekerijen
den. Kwekeriien op zandgrond.

P. YAil DEil BERK & ZoilElt

(Dr.)

BOOMKWEKERIJEN

in het Noor-

ST. OEDENRODE

- TE1.04138-2331 b.g.g.

Speciaal ingericht voor wegenbeplantingen en onderhoudswerken. Geheel mechanisch ingericht.

'Wij

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

*
LAANBOMEN EN BOSPLANTSOEN
Specialiteit:

Tuinaanleg op elk gebied.
Recreatieplannen ook met subsidie.

Vraagt Prijt en inlicbtingen

lnteresse

voor:

POPULIEREil EN WILGEN

Eigen landschapsarchitect.

Telefoon (01908) 9016

GOED GEKWEEKT - GEVORMD PLANTMATERIAAL

Flinke voorraden van: Struikv. - Spilvorm Appel en Peer. Uilgebreid goed sortiment, meest geëigende- en moderne onderstammen 1-2-3-jarig met en zonder tussenstam, hoog veredeld.
HOOGSTAM - HALFSTAM - STRUIKVORM: Kersen en Pruimen,

Adtiezen en beplantingen k*nnen door ons geregeld tuorden

uAt0il K0ilE
FINLAND

volautomatische schilmachine

Perziken, Abrikozen, Morellen, van de meest rendabele soorten
* BESSEN: Rode-, Zwarle-, Witte- en Kruisbessen, Frambozen en Bramen. * WINDSCHUT: Prima Zwarte

en onderstammen.

ALLE HOUTSOORTEN
(zonder verlies van hout)

VOOr

Elzen, ltaliaanse Populierên, Canada Populieren, Heidemij, Robusta, Gelrica, Zeeland, Serotina enz. * HAAGPLANTSOEN:
Ligustrum, Haagdoorn, Haagbeuk, Berberis enz. * ROZEN:
Struikrozen, KLimrozen, Stamrozen, diverse kleuren.
Bezoekt onze goed verzorgdê kwekeÍilenl
BOOMKWEKERIJ-DEDRIJVEN

A. S. van Rijn de Bruyn - Uden (N.-Br.)
TeleÍoon 04132-2581

04138-2038

*
lmporteur:

Handelsonderneming
Van Beethovenlaan 34

A. G. POOL

- Eindhoven - Te|.04900-25178

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

.

.

POPULUS 'DORSKAMP'

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/of andere beplantingen.

ll.U. B00Iï|KUÍEKERIJ,,UDEIIH0UT"
UDENHOUT

. TELEFOON

04241.258

