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oPgenomen waarin verschillende aspecren van deze samenwerking en de gevolgen

daarvan voor de populierenteelt worden behandeld. Hoewel tabillen niet tot-de
gemakkelijk leesbare literatuur behoren, willen wij de overzichten, behorend bij het
artikel van H. $í. Kolsrer, in uw bijzondere aandacht aanbevelen.
Een ander punt dat uw belangstelling verdienr, is de abonnementsprijs. Sinds het
eerste nummer in 1964 verscheen, is de prijs onveranderd ï 3,- gebleven. Tengevolge van de voorrduÍende prijsstijgingen is in 1970 een kleine verhoging noodzakelijk. Het bedrag kan echter helaas nog niet definitief worden vustgèst.1d. Yzil
verzoeken U daarom te wachten met het overmaken van fjw abonnementsgeld
'u-oor
tot,op deze plaats een nieuwe mededeling is opgenomen. Zij die de
-1970
Girodienst hebben gemachtigd tot periodieke overschrijving, onwangen peisoonlijk
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Het is ons een genoegen te kunnen aankondigen dat in januari L970 een boekwerk
over populieren zal verschijnen dat door de ,,Stichting Populier" wordt uitgegeven.
Onder de titel ,,Populieren in bos, stad en landschap" toonc het in I20 btádlilaen
de functie van populieren in velerlei iandschappen en de mogelijkheden die het
gebruik van deze productieve houtsoort met zijn rijkdom aan vormen biedt. De tekst
van Bert Schut en een 130-tal foto's, die deels speciaal voor het boek werden gemaakt en deels van verschillende zijden ter beschikking werden gesteld, geven een
beeld van wat de populier voor ons land betekent. over de wijze van bestelling
ontvangt U binnenkorc nader berichr.
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De internationale samenwerking wordt op vele gebieden intensiever.

qói9d van de populierenteelt. In het bijzonder geldt dit voor de Europese landen.
Dit is de reden dat in dit nummer, naasr andere bijdragen, een uu.rtufurdkelen is

in de Braak-

lr. R. Koster
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E.E.G.-handelsbepalinEen voor populiereplantsoen
BosbouwproeÍsÍaÍíon ,,De Dorschkamp"
en StekhOUt

Teneinde de maatstaveo voor de beoordeling van plantsoen voor de bosbouw in de
zes E.E.G.-landen onderling gelijk te maken is sedert enige jaren overleg tussen die
landen gaande. Deze beoordelings-maatstaven hebben betrekking op de kwaliteit, de
raszuiverheid en de gezondheid. Het doel van dit overleg is te bereiken, dat de 6
E.E.G.-landen dezelfde maatstaven zullen aanleggen bij de beoordeling of plantsoen
al dan niet tot de handel kan worden toegelaten.
Onder dit plantsoen voor de bosbouw vormen de populieren een aparre groep en het
is begrijpelijk dat voor deze groep een aantal specifieke bepalingen moest worden
overeengekomen. Sommige bepalingen zijn reeds van kracht, over andere is nog
ovedeg gaande. De reeds van kracht zijnde bepalingen zijn in de vorm van een
,,Richtlijn van de Raad" gedateeÀ 14 juni L966 gepubliceerd (zie: Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen 66/404). De N.A.K.B. in Nederland en de over-
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met deze richtlijn in overeensremming gebracht.
In genoemde ,,Richtlijn van de Raad" is een aantal arrikelen van toepassing op de
handel in populier. Deze behelzen hoofdzakelijk de algemene voorschriften, te hanteren door de keuringsdiensten. Voorgeschreven wordt:
a) Teeltmateriaal (b.v. stekhout) mag alleen in de handel worden gebracht, indien
l.ret afkomstig is van officieel toegelaten klonen. Uitzonderingen kunnen worden
gemaakt vooÍ v/etenschappelijke of kweekdoeleinden of voor plantmateriaal, waarvan vaststaat, dat het niet voor houtproduktie wordt geteeld (dit is dus b.v. siergoed)
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in de kwekerij,
gedeeltelijA Èlaar aoor aerzend.ing
Foto: Kolster

in de andere E.E.G.-landen hebben hun reglementen

(art.4).

b)

Alleen klonen die, gezien hun kwaliteit, geschikt lijken voor vermeerdering en
die geen voor de houtproduktie ongunstige eigenschappen vemonen mogen tot de
handel worden toegelaten (art. 5).
Voor deze kwaliteit van klonen worden in een bijlage in de Richtlijn enkele maatstaven genoemd, zoals: goede houtmassaproduktie, houtkwaliteit, vorm, gezondheids

toestand en resistentie tegen schadelijke organismen en ongunstige milieufactoren.
Tenslotte wordt voorgeschreven, dat de bomen zo oud moeten zijn, dat een zinvol
oordeel over hun eigenschappen kan worden gegeven.
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Het is duidelijk, dat de maatstaven voor kwaliteit ondanks hun
omschrijving niet alle steeds in geliike mate gehanteerd zuilen
worden. Al naar gelang de speciale eisen van de groeiplaats zal
b.v. een hoge resistentie tegen wind belangrijker zijn dan een
hoge houtmassaproduktie. Houtkwaliteit van eenzelfde kloon
kan geheel verschillend worden gewaardeerd voor verschillende

c)

Ieder E.E.G.-land moet een officiële lijst van de kionen opstellen, die op zijn grondgebied worden toegelaten (art. 6).
d) Klonen moeten tijdens oogst, opslag, vervoer en teelt gescheiden worden gehouden (art. 8). Van oogst tot aflevering
aan de laatste gebruiker dient het E.E.G.-land ervoor te zorgen'
dat de identiteit der klonen door een officiële contróle-regeling
is gewaarborgd (art. 11).
e) Stekken en planten, die in de handel worden gebracht, moeten zijn voorzien van een ,,document", waarop vermeld: de
botanische oaam, de naam van de leverancier en de hoeveelheid.
Degeen die het document opstelt is voor de juistheid ervan
verantwoordelijk (arr. 9).
f) Elk E.E.G.-land kan voorschrijven dat teeltmateriaal (b.v.
planten, enthout of stekken, uitgezondeld poten) alleen mag
worden ingevoerd indien vergezeld van een officieel certificaat
van echtheid van de kloon, waarop is aangegeven dat het materiaal door de keuringsdienst is gecontroleerd, verder (als belangrijkste punten):
de soort plantmateriaal (bewortelde planten, stekhout etc.);
geslacht, soort, kloon (ook de botanische naam);
duur van de teelt in de kwekerij;
hoeveelheid;
colli: hun aantal, hun aard, herkenningstekens etc.

Tot zover de bepalingen, die thans van kracht ziin en die in

de

reglementen van de keuringsdiensten der E.E.G.-landen zijn
verwerkt.

Over andere bepalingen is het overleg nog gaande en het is
misschien nuttig ook hierover alvast iets mee te delen.
Voorstellen 1)oor aanaullend'e gegeaenr.

Voorgesteld wordt de mogelijkheid open te laten voor een
E.E.G.land om stekhout en planten in klassen in te delen.
Voorts om nog andere opgaven te verlangen zoals die van de

hoogteligging van de kwekerij waar het materiaal vandaan
komt en de leeftijd indien het stekhout meer dan 1 jaar oud is.
Tenslotte de maten van de planten.
h) Voorstel aoor de toelating aan klonen,
De door Nededand aan de E.E.G. voorgestelde normen voor

het in Nederland toelaten van populiereklonen voor de teelt
worden bepaald door overwegingen, gegrond op hun gevoeligheid voor ziekten.
In principe ztjn alle klonen toegelaten, doch enkele tientallen
worden (voor de teelt) niet aanvaard; bijvoorbeeld 'Brabantica'
wegens zijn gevoeligheid voor bacteriekanker en een aantal
Italiaanse klonen wegens hun gevoeligheid voor bladziekten.
i) Voorstel aoor hualiteitsnotnz.en

Als algemene norm, die is voorgesteld voor partijen stekhout
of planten, geldt, dat minstens 95 7o van elke partij van goede
(gangbare) kwaliteit moet zijn. Als niet van goede kwaliteit
worden beschouwd delen van stekhout of planten, die onverhout zijn of wel ouder dan 2 vegetatieperioden; voons delen,

Foto's: Van der Meiden.

Dit

principe, het gebruik van de verhouding lengte aan d'e
phnt : clikte aan de wortelhals als maatstaÍ voor de kwaliteit
is aanvaatd voor de kwaliteitsbeoordeling van alle naaldhoutsoorten, waarover binnen de E.E.G. handelsafspraken zijn gemaakt en voor eiken en beuken. Daat de dikste planten steeds
de beste zijn, heeft men terecht voor deze houtsoorten hoogtekkssen ingesteld, elk met een minintunt. d'iameter. Uiteraard
moet er een algehele minimumgrens voor de hoogte zijn: te
korte planten kunnen niet worden aanvaard. Dit is terecht in
alle voorstellen neergelegd.
Helaas is men voor populier van bovengenoemd principe afgeweken. Het in eerste instantie aanvaarde voorstel (waartegen
Nederland bezwaar heeft gemaakt) stelt voor éénlarige populieren d.iameterklassen elk met een minim.umboogte voor. D.w.z.
dat men bij een gegeven dikte van het plantsoen de langste
planten de voorkeur zou moeten geven. Dit is juist het tegenovergestelde van het eerder (voor de andere houtsoorten) aanvaarde principe. Voor meerjarige populieren is het voorstel nog
minder consequent: voor elke d.ianzererklasse wordt zorael d,e
minimam- als de maximumhoogte vermeld. Dit betekent een
gelijktijdige begrenzing van de kwaliteit in positieve en in
negatieve zin; m.a.w. alleen het middelmatige materiaal is toegelaten.

Het is te hopen, dat de delegaties van de E.E.G.-landen van dit
voorstel zullen terugkomen.
IJet zal duidelijk ztjn, dat veel ovedeg nodig is om de handelsbarrières, die nationale grenzen nu eenmaal zijn, binnen de
E.E.G. te doen verdwijnen. ITil men bovendien voor de kwaliteit van het te verhandelen materiaal, in dit geval populieteplantsoen, minimumnormen vaststellen, dan is daarmee nog
meer tijd gemoeid. Slechts op de lange duur zullen de resultaten
voor de gebruikers, de telers en kwekers van populieren merkbaar worden.

/

Het is zeker geen populier voor het kustgebied, tenzij hij
1)

j lk) Voorttel ooor twten adn stek en plantsoen (uitsluitend
voor Áigeirospopulieren).
In het voorstel voor de kwaliteitsnormen voor alle populieren
zijn ook minimum afmetingen voor winterstek en planten van
Aigeirospopulieren opgenomen. De minimum afmetingen voor
stek zijn 20 cm lengte en een doorsnede van 8 mm aan het
dunne eind voor stek van E.E.G.-klasse 1, terwijl voor E.E.G.klasse 2 deze dootsnede 10 mm bedraagt.
Minimum maten voor stek en plantsoen gelden dus niet voor
balsempopulieren of hybriden daarvan, abelen, espen enz.
k) Maten aan bhntsoen.
Door onderzoek in Duitsland en (vooral) Nededand met plantso3n van diverse houtsoorten is vastgesteld dat de kwaliteit van
planten kan worden beoordeeld aan de verhouding tussen de
lengte van de plant en de dikte van de wortelhals. Hoe dikker
een plant is bij gegeven lengte des te beter zijn aanslag en zijn
groei na aanslag.

Eigenschappen en gebruiksmogeliikheden van populieresoorten
Wageningen
en -rassen III t)

lr. H. A. van der Meiden
SÍicrrting lndustrie-Hout,

organismen worden als gebreken beschouwd.
Deze omschrijving is niet van toepassing op zomerstek en wortelstek.

doeleinden.

g)

die gebreken vertonen zoals dubbele toppen of overmatige
kromming. Ook de aanwezigheid van minder dan 2 goede
knoppen, wonden of verdrogingsverschijnselen, plaatsen waar
de bast los is, dode plekken in de bast (necrose) en schadelijke

op

tegen de zeewind beschutte plaatsen kan worden aangePlant.
'Gelrica' heeft, vergeleken met de andere handelspopulieren,
een opvallend goede diktegroei. Terecht heeft hij dus de naam

to

blijkt uir de analyse van de resultaten van een houtonderzoek,
+- 15 jaar geleden door de Nationale Populieren Commissie
verrichr. (Deze analyse zai in een van de volgende nummers van

Populier verschijnen.) Deze eigenschap is ongunstig voor het
gebruik van 'Gelrica'-hout in de papierindustrie, waar men dus
voor 1 mB van dit hour minder zal kunnen betalen dan voor
1 mB 'Robusta'-hout. Daar staat echter voor de teler regenover
dat de_sneliere groei van 'Gelrica' her geringere gewicht per m3
meer dan goed kan maken, en dat in de meeste gevallên ook
ruimschoots doet.
Samenvattend kunnen wij zeggen dat 'Gelrica' een goed ras is
voor aanplant in het gehele land, uitgezonderd de kuststreken,
zij het dat zijn gevoeligheid voor Marssonina aanplant op goede
populieren-groeiplaatsen, dat wil zeggen mer een goede vochren voedingsstoffen-voorziening, noodzakelijk maakr. Het is een
decoratieve boom, vooral dlnr zijn typische bastkleur en -tekening, die een zeer goede houtproduktie kan geven. 'Gelrica' is
vooral op zijn plaats in grens- en wegbeplantingen, en verder

in wijd-geplante

4)

opstanden.

Poptrtts etrratnericatu'Serotinl

De in het voorgaande behandelde

populiererassen, 'Robusta',

inclusief 'Zeeland','H,eidemij' en 'Gelrica' maken g0 à 90%

uit van her jaarlijks verkochte populiereplantsoen. Ongetwijfeld
zdlen zij dus binnen afzienbare tijd een dominerende rol in ons

Foto

9. JJ-jarige'SeroÍina' in het popul.ierenproet'aeld.

ldnd se Heid ettaars chdppij te Elsr.

Foto B. JJ-jarige 'Gelrica'

in het popilierenproefueld aan àe Neder
ilj op de toorgrond.l op de acbter-

landse Heidentaatschappij te El.st (de
grond' Alarilandica' ).

een zeer goede houtproducenr rc zijn, maar dit moer meer op
rekening van de dikte- dan van de l.roogtegroei worden geschoveo. Dit blijkt uit de onderstaande tabel, die betrekking heeft
op de groei van 5 van oudsher bekende rassen, in 1933 aangeplant in proefvelden van de Heidemaatschappij in Elst en
Oirschot. Het eersrgenoemde bestaat nog sreeds. Alleen enkele
nieuwe rassen, 'Dorskamp' en plaatselijk 'I 2L4', overtreffen de
'Gelrica' in houtproduktie, hoewel nog weinig bekend is over
de groei van die rassen op latere leeftijd.
Groeicijfers eind 1959 van populierenproeÍvelden van de Ned. Heidemij
in Elst en Oirschot, aangeiegd in 1913.

Cultivar

Gem. diameter b.h.
(cm)

Gem. hoogte
(m)

Gem. volume

per stam (m3)

Elst Oirschot Elst Oirschot Eist
'Marilandica

48,3

43,0

'Gelrica'
'Serotina'

t4,0

56,6
3 8,8
38,7
41,8

'Heidemij'
'Robusta'

44,9
45,0
45,6

26,3
28,9

24,j
)1 0

29,2
28,9

2r,8

29,t

27,4

25,6

Oirschot

1,8t

r,36

2,56

2,68

1,84
1,82
1,88

I,19

1,18
1,7

t

De berichten over de houtkwaliteit zijn uiteenlopend. In het
algemeen is de beoordeling door de indusuieën, dË zwaar hout
verwerken, gunstig. Dit is minder het geval bij de papierindustrie. De droge-stofproduktie per ms van 'Gelrica' is-námelijk 15-30 /o lager dan die van andere bekende rassen, zoals

aan de Neder-
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clie men bij 'Robusta' en 'Heidemij' aantteft. Daardoor maakt
cle kroon een ijlere indruk. De enigszins gebogen stam krijgt
reeds op vrij jonge leeftijd smalle schorsplaten. Voor verdere
botanische eigenschappen van deze boom kan worden verwezen
naa.r een

artikel van Broekhuizen

in

,,Populier" van augustus

1967.

Foto 10. Zeer or:/e 'Serotin:/ lrtgs de lJssel bij Giesbeeh.
landscl.rap spei€n. Dit is nu nog niet overal het geval, omdat in
veischiilende delen van Nederland de o'.iriere beplantingen uit
rnCcie rassen bestaan. Dit zijn dan voolal 'Serotina', 'Mariiandica' en, op enkele plaatsen, 'Regenerata'. Zoals reeds eerder is
gezegd heeft men de laatstgenoemde, die veel in het rivierl<leigebied en in de N.O.-Polder is gebruikt, uit de N.A.K.B.keuring genomen wegens zijn extreme gevoeligheid voor À4arssonina. Ik zal dit ras, in tegenstelling tot 'Serotina' en 'Marilandica', dan ook niet behandelen.
'Serotina' is de oudste in Europa gekweekte cultuurvariëteit van
de groep euramerikaanse populieren. Volgens Houtzagers zijn
er aanwijzingen dat dit ras reeds vóór 1750 in Frankrijk, Zwitserland, Italië en Duitsland is verspreid. Vennoedelijk kwam hij
ook in Nederland reeds in de 18e eeuw voor. Sindsdien is deze
populier in ons hele land verspreid; Houtzagers vermeldt in zijn
boek ,,Het geslacht Populus" dat omstreeks 1935 bilna 50 9ó
van onze populierenareaal uit 'Serotina' bestond! Het was bij
uitstek de boom van de kleistreken, zowel in het rivierengebied
ais in het Zuid-Vesten van Nederland, terwijl hij ook in het
noorden en oosten van het land en in Limburg domineerde. \Vij
moeten ons wel realiseren dat tot 1930 niet gesproken werd
over 'Serotina', maar dat deze populier in de verschillende streken van het land toen onder verschillende namen bekend stond.
In de naam vind men meestal de streek terug, omdat men dacht
met een ras te maken te hebben dat alleen in dat gebied werd
gevonden. Zo sprak men Gve! BetuwseBlauwe, Zeeuwse Blauwe,
Limburgse Zwafte en Graafschapse Zwarte. Pas door het werk
van Teerink en Houtzagers, ongeveer 35 jaar geleden, is ontdekt dat al deze namen betrekking hadden op hetzelfde ras, dat
nu 'Serotina' wordt genoemd. Men kan rustig stelien dat de
ontwikkeling van de populierenteelt in ons land voor een belangrijk deel door dit ras is bepaald. Nog steeds vindt men in
de bovengenoemde gebieden veel oude'Serotina'-beplantingen,
maar het aantal jonge beplantingen is dermate gering dat binnen korte tijd deze populier een nog slechts zeer ondergeschikte
rol, zowel in de populierenteelt als in het landschap, zal spelen.
In 1952 maakte 'Serotina' nog slechts I0 Vo uit van het verkochte populierenplantsoen, terwijl dit in 1968 tot minder dan
2 7o was afgenomen! Dit illustreerc duidelijk de bovengeschetste ontwikkeling. Op de oorzaken hiervan kom ik nader terug.

'Serotina' heeft een vorm, die sterk door de leeftijd wordt bepaald. Jonge bomen hebben een vrij smalle kroon met spitse
top. Oudere bomen hebben, tenminste als zij de ruimte hebben,
een brede kroon, met in de bovenste helft omhoog gebogen
takken (Foto )). Bij zeer oude, vrijstaande bomen kan de kroon
een enorme omvang bereiken (Foto 10). Opvallend is verder
het ontbreken van de vele korte zijtakjes, zogenaamde kortloten,

'Serotina' is zeer gevoeiig vooÍ rosst (Melampsora larici-populina) die er de oorzaak van is geweest dat dit ras in NoordBrabrnt, walr na 1950 veel lariks werd geplant, vrijwel is verdwenen (Foto 11). Toch is dit niet de belangrijkste oorzaak,
wa.i!om de teelt van 'Serotina' in betekenis sterk is afgenomen.
In cle eerste plaats heeft de makkeiijk te kw,eken en ook voor
cie telei aantrekkelijke Populus 'Robusta' hem op veel plaetsen
verdrongen. In de tweede piaats vertoont de 'Serotina' in toenemende mate in vele deien van het land een afsterven van takken (Foto 12), waarop ik reeds in 1962 in Bericht no. 19 van
liet Bosbouwproefstation de aandacht vestigde. Ik weet dat sommige kwekers met deze publikatie bijzonder ongelukkig n'aren
omdar prompt daarna de vraag naar 'Serotina' sterk daalde. De
taksterfte ontwikkelde zich echter d,ermate ernstig, dat het onverantwoord was de telers, die bij a:npiant van bos nu eenmarl
een langlopende investering doen, hierop niet zo spoedig mogelijk attent te maken.
Ten tijde van de bovengenoemde publikatie was over de oorzaak van deze kroonsterfte nog weinig bekend. Er deed een
tl.reorie de ronde dat hier sprake was van kloonveroudering.
Deze theorie komt in het kort daarop neer dat alle bomen van
een kloon te gronde gaan op het moment dat de oorspronkelijke
boom, waarvan de kloon afkomstig is, zijn natuurlijke leeftijdsgrens zou hebben bereikt. Dit zou derhalve betekenen dat, indien men aanneemt dat de eerste 'Serotina' in het begin van de
iSe eeuw als zaaíling is ontstaan, deze boom nu zijn maximum
haalbare leeftijd zou hebben bereikt en zou zijn afgestorven, dat
aile bomen, die via vegetatieve vermeerdering uiteindelijk van
deze eerste afkomstig zijn, te gronde gaan. Hetzelfde zou gelden
voor de Italiaanse populier die evenals de 'Serotina' in grote
delen van Europa taksterfte vertoont. Het tijdstip van afsterving
van de verschillende bomen van een dergelijke kloon zou enigerFoto 11. Kroonstert'te tan Popalrs'Serotinz'bij Best, getolg tan herl:aaldelijke ern:tige aantasting door roest. De foto is gernaakt in jani
1957.
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mate kunnen worden uitgesteld door een gunsrige groeiplaars
of een jeugdige leeftijd van de boom, maar zou anderzijds kunnen worden versneld door ongunstige omstandigheden. Her is
moeilijk een oordeel te vormen over de juistheid van deze
theorie. \7el is het een feit dat ongunstige omstandigheden het
kroonsterven sterk bevorderen. De belangrijkste hiervan is een
late wintervorst, volgend op een zachte periode, een situatie die
wij onder andere meegemaakt hebben in maart 1962 en ook
weer in het begin van dit jaar. Ik heb hierover geschreven in
,,Populier" van februari 1965, en kom hierop in de rubriek
,,Interessante Beplantingen" in het eerswolgende nummer van

dit tijdschrift terug.
Samenvattend moer men constateren dat de rol van 'Serotina' in
de Nederlandse populierenteelt vrijwel is uitgespeeld. Zijn aanplant is dermate riskant geworden dat men deze nier meer kan
adviseren. Dit geldt niet alleen voor Nederland. Ook in OosrDuitsland heeft men dezelfde moeilijkheden. In Slest-Duitsland

schrijft Miiller

in

zijn uitstekende boek ,,Altstammsorten

der

Schwarzpappelbastarde": ,,Heute isr die Serotina nicht mehr das,
was Sie einst war." Hij beschrijft de Nederlandse ervaringen
omtfent de ernstige gevoigen van aantasting door roest, maar
ook hij heeft opgemerkt dat niet alleen deze ziekte maar tevens
de geringe weerstand van 'Serotina' tegen bepaalde milieufaktoren een ernstige omvang aanneemt. Deze verzwakking mani-

festeert zich sinds 1957 in Duitsland in sterke mate. Evenals
een ieder, die sterk bij de populierenteelt is betrokken, voelt
Miiller enige weemoed bij het zien verdwijnen van de'Serotina',
die zo'n grote historische betekenis heeít en in zovele streken
het landschap heeft bepaald. Hij schrijft: ,,Es scheint mit den
Sorten 3) nicht anders zu sein, wie mit den Prinzessinnen, die
Rijbezahl a) als Gespielinnen fijr seine entfiihrte echte Prinzessin aus Riiben hervorzauberte, und die verwelkten, als thre Zeit
um waf."
Foto 12. Taktterlte bij'Serotina', zodls deze op l)ele plaatsen in het
land optreedt. Beeld uan een uegbeplattting bij Ruineru,old.

3)
a)

Populieretassen.
Beschermgeest uit het Reuzengebergte.

(wordt vervolgd)

/ Internationale registratie yan populierenamen in Midden- en
NOOrdWest-EurOpa
HouÍteelt

lr. J. T, M. van Broekhuizen
Landbouwhogeschoo/, Aldeting

Op 16 en 17 september 1969 vond te Keulen de derde bijeenkomst plaats van de ,,Studiegroep voor de registratie van populierenamen in Midden- en Noordwest-Europa". Dit is een goede
aanleiding om een en ander mede te delen omtrent het doel en
de werkwijze van deze studiegroep en over de inmiddels be-

reikte resultaten.
De oprichting geschiedde, als gevolg van een gezamenlijk voorstel van de Nederlandse en de Duitse Populieren Commissie,
tn 7964 door de Internaticnale Populieren Commissie met het
doel:

a)

de morfologische beschrijving van handelsrassen van populieren ten behoeve van de regismatie Coor de I.P.C. te verbeteren;

b) te

voorkómen dat eenzeifde ras door een aantal landen
onder verschiliende namen ter Fegistratie zouden worden
aangemeld;

c)

aan de I.P.C. advies uit te brengen omtrent de te regisreren
rassen en omtfent de juiste naam indien Íneef dan één naam
voor een ras in gebruik is.

De volgend,e landen zijnbij de studiegroep aangesloten: België,
Duitsland (Bondsrepubiiek), Engeland (officieel: het Verenigd
Koninkrijk), Nederland, Oostenrijk en Zwitsedand. Elk land
heefc één vertegenwoordiger aangewezen. Het lidmaatschap is

ras binnen het gebied van deze ianden slechts weinig variabel
zijn. Een uitzondering moet worden gemaakt voor het deel van
Frankrijk ten Zuiden van de Loire. Het klimaat in dat gebied

is namelijk zodanig dat onder meer de afmetingen van

de

bladeren en de bladverhoudingen van bijvoorbeeld 'Robusta',
groeiend in Zuid-Frankrijk, duidelijk afwijken van die van 'Robusta', voorkomend in bijvoorbeeld Nederland. Om deze reden
worden die Franse rassen die alleen van belang zijn voor het
gebied ten Zuiden van de Loire niet in de werkzaamheden betrokken.
Selecties en kunstmatige hybriden die wel in de aangesloten
landen in de handel z1jn, ma:r die afkomstig zijn uit andere
landen en daar als handelsras zijn geregistreerd, worden voorlopig evenmin behandeld. Dit geldt in het bijzonder voor rassen
uit andere Europese landen, zoals bijvoorbeeld het ltaliaanse ras
'l 214'. Het wordt juister geacht, dat deze rassen door de betreffende landen zelf worden aangemeld, hetgeen in het geval
van'I 214' reeds is geschied, zij het dan aan de hand van het
destijds nog niet verbeterde, internationale beschrijvingsformu-

lier. Zo nodig wordt dan ook voor i.ret gebied van de studiegroep €en aparte beschrijving opgesteld, welke ter kennisneming naar de I.P.C. wordt gezonden.
Teneinde de vergelijking en identificatie te vergemakkelijken
is bij Keulen een populetum aangelegd. Hierop wordt later nog

ror deze landen beperkt, omdat is gebleken dat de morfolo-

teruggekomen.

gische eigenschappen en dus de identificatiekenmerken van een

Daar binnen de I.P.C., en in het bijzonder in de Europese lan-
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den, vooral belangstelling bestaat voor rassen van de Aigeirosgroep, werden tot nu toe door de I.P.C. slechts rassen van deze
sectie geregistreerd.

het als 'setotina de Champagne' geplombeerde handelsras nu

dat voor het gebied rondom de Middellandse Zee een aparte

officieel 'Tardif de Champagne' zal moeten heten. llelaas werd
het Nederlandse voorstel om dit hier reeds verschillende malen
van naam veranderde ras korrweg 'Champagne' te noemen, niet
aanvaard. Daar staat tegenover dat thans definitief een internationaal unifotme naamgeving voor de genoemde rassen is
vastgesteld, waardoor onder meer onze 'Heidemij' ook in het

srudiegroep zal worden ingesteld. Samenwerking tussen de reeds
bestaande en nieuw op te richten groePen zal uiteraard nood-

handeld.

Van Italiaanse zijde is reeds belangstelling getoond voor de
werkwijze van de studiegroep. Het is dan ook niet onmogelijk

buitenland onder deze naam moet worden geregistreerd en ver-

zakelijk zijn.

Tijdens de bijeenkomst in september 1969 verstrekten de ver-

De eerste vergadering vond plaats in januari 1965. Deze was

omtrent de eigenschaPpen van de

vooral gewijd aan een kritische beschouwing van het reeds eerder door de I.P.C. opgestelde beschrijvingsformulier dat moet
worden ingevuld om internationale registratie door deze Commissie te verkrijgen. Hieruit resulteerde een aantal voorstellen
tot wije'ging welke door de I.P.C. werden overgenomen'
Elk lid van de studiegrosp onrving in 1965 van zijn collega's
stekmateriaal van alle door de aangesloten landen aan te melden
rassen. Ieder was daardoor in staat al deze rassen te vergelijken.
Op basis daarvan kon worden vastgesteld welke rassen al dan
nièt idendek zijn. Zo is bijvoorbeeld enerzijds gebleken dat het
Engelse handelsras 'Laevigiata' hetzelfde ras is als de Nederlandse 'Heidemij' en dat de door verschillende landen ingezonden 'Robusta's identiek zijn, terwijl er anderzijds nog twijfel
over bestaat of de Duitse en Nederlandse 'Serotina' identiek
zijn aan het door Oostenrijk onder deze naam ingezonden ras.

in september 1965 plaats
vond, kon een beslissing worden genomen over de voorstellen
ror de aanmelding van een aaptal rassen. Daarbij werd tevens
besloten welk ras door welk land zou worden voorgesteld. In
enkele gevallen bleek het in verband met de internationale
regels voor de naamgeving noodzakelijk de tot dan gebruikte
rasnaam te wijzigen.
ln 1966 werden de voorstellen van de studiegroep overgenomen
door de ,,Sub-commissie voor de nomenclatuur" van de LP.C.
en tijdens de 13e zitting van de I.P.C. in Canada in 1968 verklaarde ook het bestuur van de I.P.C. zich met de voorstellen
akkoord. Hoewel het officiële verslag van deze zitting nog niet
is verschenen, kan daarom worden gesteld dat de hierna te
noemen 19 rasnamen in alle bij de I.P.C. aangesloten landen
officieel de juiste dienen te zijn. De rassen zijn ingedeeld naar
de landen door welke ze zijn aangemeld, nl.:
Door Frankrijk:
P. deltoides angulata 'Chautagne' (vroegere naam: P. deltoides
'Angulata de Chautagne'),
P. euramericana 'Blanc du Poitou' (vroegere rasnaam: 'Serotina
du Poitou'),
P. euramericana'Robusta',
P. euramericana'TardiÍ de Champagne' (vroegere rasnaam: 'Se-

Tijdens de tweede vergadering, die

rotina de Champagne'),

P. euramericana 'Virginie de Frignicourt' (vroegere naam:

P.

deltoides'Virginiana de Frignicourt').
Door Duitsland:
De tot de groep P. euramericana behorende rassen 'Brabantica',

'Eckhof','Flachslanden','Forndorf','Grandis','Hafif','Leipzig',
'Lingenfeld','Lóns','Neupotz' en'Steckby'.
Door Nederland:
P. euramericana 'Gelrica' en 'Heidemij'.

Door Engeland:
P. euramericana'Eugenei'.

De naamswij ziging van de Franse rassen is in Frankrijk reeds
per ministerieel decreet van 28 januari 1967 officieel vastgelegd. Voor Nederland is het gevolg van deze wijzigingen dat

tegenwoordigers van verschillende landen aanvullende gegevens
1! geregistreerde rassen, in
het bijzonder over de gevoeligheid voor Marssonina en kanker.
In de komende jaren zullen zo veel mogelijk verdere gegevens
worden verzameld omdat ook de kennis omffent resistentie
tegen ziekten van belang kan zijn voor de identificatie van
fassen.

Het ras 'serotina' kon ook tijdens deze bijeenkomst niet voor
internationale registratie worden aanbevolen. De oorzaak hiervan is dat niet alleen de beschrijvingen die door enkele landen
waren ingediend, zoals reeds eerder werd vermeld niet gelijkluidend wareo, maar omdat bovendien verschillen in habitus
werden geconstateerd russen de bomen die uit stekmateriaal van
deze landen afkomstig zijn. Hoewel dit niet betekent dat het in
dit geval om verschillende rassen gaat - de bomen zijn immers
pas 4 jaar oud en daarom nog niet goed te beoordelen - is
verdere vergelijking van het materiaal noodzakelijk.
Door Nederland werden tijdens de bijeenkomst de rassen'Flevo'
en'Dorskamp' voorgesteld voor registratie. De studiegroep besloot deze rassen zonder meer voor registratie door de I.P.C.
voor te stellen omdat het kunstmatige Nededaridse bastaarden
betreft die niet reeds sinds lang elders onder andere namen
kunnen voorkomen.

Franse vertegenwoordiger deelde mede dat in Frankrijk
onderzocht wordt tot welke rassen de populieren behoren die
daar onder de naam ,,Régénéré" worden aangeplant. Hoewel
nog geen definitief resultaat is bereikt, werd het vermoeden
geuit dat enkele van deze ,,Régénéré's" identiek zijn aan'Forndorf' (onze vroegere 'Serotina erecta' : 'Regenerata'). Dit
sreunr de reeds in het novembernummer 1967 (blz. 69) door
mij gemaakte opmetking omtrent hun identiteit.
Tenslotte werd naar aanleiding van een Nederlands voorstel de
wenselijkheid besproken om in de nabije toekomst Íassen van
de sectie Tacamahaca (de balsempopulieren) eveneens te registreren. Men bleek algemeen overtuigd te ziin van het nut en
de noodzaak hiervan. In verschillende landen ziin immers al
enkele rassen, ontstaan uit kruisingen van balsempopulieren en
populieren van de sectie Áigeiros (zoals 'Geneva', 'Oxford', e.a.)
officieel in de handel. Voorts kan worden verwacht dat binnenkort in een aantal landen ook rassen van de soort P. trichocarpa
zullen worden uitgegeven. In verband hiermede zal aan d.e
I.P.C. worden geadviseerd internationale registratie van deze
rassen mogelijk te maken. Tevens werd besloten dat de studiegroep zelf zaI nagaan in welk opzicht het huidige registrarieformulier voor dit doel zal moeten worden aangepast.

De

Hel populettlm te Keulen
Het gemeentebesruur van Keulen heeft 15 ha grond ter beschikking van de srudiegroep gesteld voor de aanleg van een
populetum. Daarin zullen alle door de aangesloten landen ter
registratie voorgestelde handelsrassen worden opgenomen. De
aanleg en het onderhoud worden op basis van richtlijnen van
de srudiegroep uitgevoerd door de stadshouwesterij van Keulen
met medewerking van het populiereninstiruut te Hann.Miinden,
Duitsland.
Thans is 4 ha ingeplant in een verband van 8 x 8 m. Naast de
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19 geregistreerde rassen zijn ook de niet voor inrernationale

herhalingen van vier planten aanwezig.
Vooruitlo,pend op de vermoedelijke registratie van balsempopulieren zullen de thans in de handel zijnde balsemhybridèn-en
de waarschijniijk binnenkort in enkele landen in de handel
komende balsempopuiieren vanaf 1973 worden aangeplant.

registratie in aanmerking komende, doch wel aangemelde, rassen opgenomen. Bepaalde rassen komen meer dan één maal
voor, namelijk die welke door verschillende landen werden ingediend. Van alle 56 oorspronkelijk aangemelde rassen zijn drie

H. W,

Kolster

/

De populiererassen in de E.E.G.-landen

SÍiclrÍ;ng Indu strie-Hout, W ageningen
Tabel 1. Overzicht van de rassen waarvan de aanplant toegelaten

Áfstamming

Ras

In de handel in
Nederland

België

1)

1)

2)

Androscoggin
Bachelieri

B

X

Bleu d'Exaerde
De Moffart

E

zie Robusta

E

c

Dorskamp

E

Drómling

E

Enniger
Flachslanden
Flevo
Gelrica

E
E
E

Geneva

B

HarÍf

E
E

Heidemij
Honthorpa

r 2t4

E

Ingolstadt la
Keppels Glorie
Leipzig
Limbricht

E

X

X

;

X
X
X
X

X

X
X

X

X

c
zie Serotina de Champagne

X

Marilandica

E
E

E

c

Neupotz
Ostia

E
E
B
E
E

Robusta
E
Rochester
B
Rudolf Schmidt's Graupappel C
Schleswig 1
C
Schiilp Marsch
C
E

E
E

E

1)

2)

Haamstede

X

X

X
X
X
X
X

X

XX
XX

X

X
X

X

X
zie Robusta

zie Virginiana de Nancy

c

X
X

geregistreerd handelsras
geen geregistreerd handelsras

X

X
X

XX

E
E

X

zie Drómling

X

E

X

X

c

Vernirubens

Tceland

X
zie Harff

zie Serotina de Champagne

Virginiana de Nancy
Virginiana de Vittel

X

X

E

N

Witte van

:

X
zie Heidemij
zie Enniger

T

Vereecken

1)

X

X

c

Miinsterlànder

2)

X

E

E

Tatenberg

1)

2)

Italië

X

;

X

sP. 126
Tardif de Champagne

1)

;

Lóns
Manitobensis

Serotina
Serotina de Champagne
Serotina de Selys

Frankriik

X

N

Regenerata Duitsland
Régénéré de Suisse

Duitsland

X
X

Loenen

Oxford

2)

c

c

Missouriensis Holland

is.

Áfstamming:

BC=
E-

X

Balsemhybride

P. canescens
P. euramericana

N:P,
T_P.
D_P

nigra
trichocarpa
deltoides

2)
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De Stichting Industrie-Hour heeft in 7965 en 1966 een overzicht opgesteld van de eigenschapPen van een groot aantal
populiererassen in de E.E.G.-landen. Er waren verschillende aan-

leidingen tot het ontstaan van dit werk, dat ín 1967 door de
Stichting Bosbouwproefstation te \íageningen is uitgegeven.
Ten eerste wil de Stichting Industrie-Hout door de aanleg van

demonstratie-beplantingen van populier de voorlichtiíg aaÍt
populierentelers vergemakkelijken. In deze beplantingen worden naast methoden van populierenteelt ook de mogelijkheden
gedemonstreerd van rassen die voor ons van betekenis zouden
kunnen zijn. Voor de beoordeling van hun bruikbaarheid moeïabe| 2. Overzicht van de

Angulata de Chautagne

D

BrM

E

import van populiererassen uit andere landen alleen op phytosanitaire gronden kan worden geweigerd. In de Nationale Populieren Commissie was in dit verband de wens naar voren gebracht dat meer bekend moet zijn over de eigenschappen van
rassen die in andere landen van de E.E.G. worden verhandeld,
iets waaraan de Stichting Indusrie-Hout gaarne zijn medewerking verleent.

onbekendheid Nederland België
met ras en

praktijkervaring

Canadese Commune

E

Carolin
Chautagne

D
D

wintervorst

Clava

E

ziekten

E

70D

E

74D
128

E
E
E
E
E

X
X
X
X

I

30

E

SP
SP
6, /5 1 SP

D
D
D
D

zuid. herkomst
id.
id.
id.

D
D
D

id.
id.

E
E

Jacometti 42A
Jacometti 788

Knoblochsaue 34
Lampertheim

naJÍurrsvorst

i

K.l.

Lingenfeld

Mellone
NND
Prisdorf
Pyramidalis

N

Regenerata de Neeroeteren E

Marsch

C

Zwarte van Kampenhout E

Voor toelichting: zie onder tabel I

X
X

X
X
X
X

C

E

X
X

bladziekte

x

E

X

X

E

N

X
X

X
X

E

Schiemann
Spreewald
Steckby

X

X

X
X
X

E
E

X
X

X
X

E
E

Regenerata Van Straelen
Régénéré de I'Yonne

2)

X

X

E
E

1)

1) 2)

:X

X
X
X
X
X
X
X
X

Jacomeai IJA

1) 2)

zie Bietigheim

E

| 72/tr sP
t 74/51 SP
| 77 /rt sP
I 110

1) 2)

Italië

X
X
X
X

Boccalari

I 37
I 63 /, 1
I 64/s I

1) 2)

Duitsland Frankriik

zrc Chautagne

E
E
E

Hubertus

In de handel in

heid

Baden 513
Bietigheim
Batard d'Hauterive
BL

Striibbel

Ten tweede brengt integratie in de E.E.G. met zich mee dat

ongerl'enst-

Baden 8/9/10
Baden 408
Baden 431

Drapal T. 14)

uiteraard zoveel mogeiijk van de eigenschappen van

rassen waaÍvan de aanplant ongewenst is.

wegens

Dizeta 2l

wij

deze rassen kennen, dit is o.a. gedaan in verband met het slechts
beperkre aantal rassen dat door de N.A.K.B. gekeurd wordt.

Afstamming Àanplant af te taden i.v.m.

Ras

I

ten

X

X
X
X

zie Regenerata de Neeroeteren

bladziekte

X
X
X
X
X
X

V
V
\1
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Tabel 3. Overzicht van de rassen waarvan import en aanplant in Nederland veÍboden zouden moeten worden.
Ras

Áfstamming Import ongewenst

wegens

kanker Mars-

roest

sonlna

Allenstein

E

BzF

E

Baden

X
X
X

3)2, Kastenwórth

Baden J53
Blanc du Poitou
Brabantica

CBD

E

I

E
E

X

Charkowiensis

N

Dolomiten

E
E

Eckhof

X

X

X
X

X

Haro

E

D

I 6,
I 92/ 40

E

I 1r4

X

I

E
E

262
455

E
E

:

476
488

E

I
I

XX

XXX
XXX

X

X

Frignicourt

zie Forndorf

E

zie Virginie de Frignicourt

T

X
zie Forndorf
zie Blanc du Poitou

E

^

XX

E

D
Virginiana de Frignicourt E

XX
X

B

E
E

X

XX

X

;

X
X
X
X

N
N

Regenerata
Regenerata erecta
Senior
Serotina erecta
Serotina du Poitou
Virginiana
Virginie de

X

E

Irresheim
Mac Kee

X

"X

45/5r

2)

X

X

Italica

1)

1) 2)

X

E

r

Italië

1) 2)

X

Grandis

t

Frankriik Duitsland

1) 2)

X
X

zie Virginie de Frignicourt

I

België

X

E
E

|

baswlekkenziekte

de handel in

X

Forndorf

Eukalyptus

In

X

zie Virginie de Frignicourt
zie Virginie de Frignicourt

X
X

X

X
X

Voor toelichting: zie onder tabel I

Na het uitkomen van ons rapport 1) is door de Nationale Populieren Commissie een uit 4 leden bestaande werkgroep ingesteld
die belast werd met de volgende opdrachren:

a)
b)

samenvatting van bovengenoemd rapport om dit geschikr re
maken voor voodichting aan kwekers en telers van populieren;

In

het opstellen van een adviesbasis voor de bevoegde instanties mer betrekking ror een eventueel invoerverbod van be-

verschillende klonen

paalde rassen op grond van phyto-sanitaire overwegingen.

De werkgroep heeft de populiererassen ingedeeld in verschillende categorieën, nl. een groep rassen waarvan de import in
Nededand op phyto-sanitaire gronden verboden zou moeren
worden, een groep waarvan de import niet verboden kan worden maar waarvan wel de aanplant moet worden afgeraden,
en ten derde een groep van rassen waarvan de aanplant nier
zonder meer kan worden afgeraden. Nadrakkelijk n oet uotd,en

in deze laatste groep ook, rdtsen thuishoren
alleen proefsgeuijr datgepknt kunnen word.em en ratsen
opgerlue&t d.at

1)

reedt in d.e keuring zijn, maar laaaroítn de aanphnt d.abieus is
(biju.'Serctind). lndien nzen tol aanphnt odn d.eze klonen otter
tail gaan, laat U d.an d,oor deskunàigen aooilicbten on grote
risico't te uermijden.

,,Populiererassen

l.

d,ie

in de E.E.G.landen" door H. !í. Kolster, Stich-

ting Bosbouwproefstation ,,De Dorschkamp", 1967 Uiwoerig

Band 8, nr.

d.ie

Verslag

bijgaande tabellen vindt men een overzichr van de verschil-

lende groepen Íassen. Hierin is vermeld

in

welke landen

in de handel zijn, waatbij onderscheid

de
ge-

maakt is in:

a)

Rassen die door overheids-

of semi-overheidsinstanties offi-

cieel geregistreerd zijn en waarvan het materiaal bij aflevering eventueel van een plombe of certificaat wordr voorzien

b)

(in de tabellen vermeld als: geregistreerd handelsras).
zijn of. voorheen geregistreerd

Rassen die niet geregistreerd

waren (in de tabellen vermeld als: geen geregistreerd handelsras).

Onder afstamming wordt in dit geval versraan de groep of soorr
populieren v/aartoe de genoemde rassen behoren; van een aantal
is de afstamming niet bekend.
Tevens zijn van een aantal rassen de synoniemen vermeld, d.w.z.
de verschillende namen waaronder een bepaald ras in de verschillende landen voorkomt.

8t
H. Goossens

/

Popu lierenbossen

Staatsbosbeheer, Axel

in de Braakman bepalend voor het landschapsbeeld
in midden Zeeuwsch-Vlaanderen

1952 de rVevelswaaldijk de Braakman voorgoed van
de \íesterschelde scheidde, kwamen 1500 ha grond ter beschik-

Nadat

in

king waarvan de kwaliteit sterk uiteen liep. De minst

goede

groÁd bleek zelfs ongeschikt voor landbouwdoeleinden. Dit was
àchter niet de enige oorzaak dat besloten werd in de Braakman
een bepaalde oppirvlakte te bebossen. De opzet was van dit
nieuwe gebied landschappelijk een aantrekkelijk geheel te maken. DaI hiervoor de gronden gebruikt zouden worden welke

voor de landbouw minder geschikt waren is begrijpelijk' Het
was normaal dat in die tijd het zwaartepunt gelegd zou worden

op de houtproduktie. De landschappelijke en recreatieve betËkenis moc-ht echter niet uit het oog worden vedoren. Dat de
plannenmakers in 1952 reeds veel aandacht besteedden aan
à.r. ,*.. laatste aspecten is een gelukkige zaak gebleken. Na
amper vijftien jaar blilkt reeds van welke grote betekenis dit
boi landschappelijk zowel als recreatief voor midden-ZeeuwschVlaanderen is geworden.

Ai

waren de gronden welke voor bebossing in aanmerking
à. landbouw minder geschikt, voor de bosbouw

kwamen ooo.

waren ze over het algemeen van prima kwaliteit.
De te bebossen percelen bestonden voor een klein gedeelte uit
zavellaag van 80 cm en vooÍ het grootste
schorgrond
"uit met een
plaatgrond met een zavellaag van 20 cm op zand'
deel
I/egens ie kans op verdroging kwamen deze gronden voor be-

borJng in aanmerting met volledige instemming van de l.a1dbouwdiskundigen welke hiervoor minder interesse hadden'
Daar het zourcijfer de eerste jaren na de inpoldering nog te
hoog was kon niet direct met de uitvoering van de plannen
worden begonnen.
Daarom wérd de eerste twee jaren een landbouwvoorbouw toe-

Ook uoor het landschap is dit popttlietenbos in de Braaknun u'aardeuol

of rogge, zonder bemesting en- na
giondbewerking. Vóór de inplant werd geschijfd en
waar een hàrde ondergrond voorkwam bovendien geploegd en
gewoeld tot ongeveer 30 cm. Gezien de heterogene samenstelling uun de grond kreeg men de gelegenheid een zo gevarieerd
mogelijk boscomplex te creëren. De totale oppervlakte .van
90 ha'ligt verspreid over drie objecten van ongeveer gelijke

gepast van gerst, koolzaad

Ë.n

li.trt.

gfootte.
Èet volgende bebossingsplan kwam tot stand:

eik
Populier
Ovèrig loofhout
Gemengd loofhout

Inlandse

ha
ha
7 ha
17 ha

14
27

Singels

13

ha

3

ha

Gemengd loof- en

naaldhout
Corsicaanse en

19 ha
Oostenrijkse den
Het zwaartepunt lag dus op het loofhout. De minder goede
plaatgronden, ongeveer I/3 van het geheel, kwam in aanmerting ,root naaldhout, in hoofdzaak Pinus' Naderhand is gebieken dat de gehanteerde normen bij de kwaliteitsbeoordeling
aan de lage kant lagen. Zo bleek een perceel dat oorspronkeliik
was ingeplant met dennen, maar als gevolg van de weelderige
onkruiàgioei verloren ging, geschikt te ziln voor loofhour. Her-

beplanting vond plaats met l-jarige populier en een onderbeplanting van gemengd loofhout. Op dit moment is het een
uutr d. beit geslaagde beplantingen van het gehele object.
Door hun snelle groei domineren de 27 ha populier het gehele
boscomplex. Uiteraard werden hiervoor de beste perceien gebruikt terwijl ovetal een onderbeplanting met zwarte els plaats
vond. Daar alleen gebruik gemaakt werd van 1-jarige bewortelde stek moesten na drie iaar de elzen worden af gezet. Daarna
ondervonden de populieren geen hinder meer van de els. De

Foto r Eversdiik
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verdeling tussen de verschillende rassen was als volgt: 10 ha
'Robusta', 10 ha 'Heidemij',3 ha 'serotina', 4 ha als-proefveld
gemengd'Serotina','Gelrica','Heidemij','Robusta' en;Zeeland'.
Het proefveld werd aangelegd onder supervisie van het Bosbouwproefstation. Gezien de verwachting dat de vraag naar

popuiierehour door de papierfabrieken grorer zou wordeÁ werden enkele percelen ingeplanr op afsranden van 4 bij 4 meter.
Deze verwachting is jammer genoeg niet uitgekomen. Andere
percelen werden geplanr op afstanden van 8 bij 6 m,7 bij 4 m

en5bij 5m.

Het zijn vooral de perceien mer her dichte plantverband weike
de lartste jaren het meesr de aandacht uroegèn. De moeilijkheid
was dat men het er niet over eens was wat met deze beplan_
tingen te doen. Enkele deskundigen beweerden dat reeds eerder

gedund had moeten worden daar de overblijvende bomen anders biij,'end schade zouden ondervinden. Anderen meenden
dat her b'eter was het dunnen nog uit te stellen zolang van een
normale aanwas kon vrotden gesproken. De bomen met een
diameter van 20 ror 25 cm hadden immers geen enkele irandelswaarde. ln 1966 werd besloten ror dunning over te gaan. De
afstand in deze percelen is nu 8 bij 8 m geworden. yanaf 196I
werden elk jaar pei perceel enkele bomen gemeren. De aanwas
(in cm omtrek) van de populieren in de verschillende percelen
biijkt uit de tabel hiernaast.
Voorai de laatste jaten zijn de bossen in de Braakman als wandelgebied in betekenis toegenomeo. In het bosarme Zeeland
blijken zi voor de recreant een grore trekpleister te zijn. Vooral
in cle zomermaanden wordt van de wandèlgeiegenheid door de
toerist:n en bezoekers van de nabij geiegen camping een druk
gebiuik genaakt.
Ook de Zeeuwsch-Vlamin-e heeft na enige azrzeling dit mooie
wandelgebied onrdekr. De gunstige ligging midáen in het
Zeeuwsch-Vlaamse land maakt het gemakkelijk bereikbaar. Zo
blijl,t dir bos behaive zijn landschappelijke waarde waarbij
vooral de populierenopstanden zulk een belangrijke rol vervullen, ook recrearief in een grote behoefte te voorri.rr.

P.'Heidemij' in 1.968 gedtnd oan 4 x 4

tittg aan auarte els.

els,

Foto: Eversdiik
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VÁK-ÁFD.

3e. Plantafstand
5 6j 6 m.'Robusta
Oppervl. 2.30 ha

2k. Sbii 5m.
'Serotina'.

Oppetvl. 2.90 ha
P, 'Heidemij' nte, onderbeplanting ran ztuarte

n tot 8 x g nt. Onderbeplan-

3k.7bij4m.

6.66s.i66

4.8

4

6.1 5.1 7.6

6.7

6.7

6.3

5.2 4.9 8

6.1

6.r

4.8

4.3

6.)

5.1 7

4

3.8

).4

3.2

/.5

>.4

4.8

4.8

4.7

,.3

4.j

5.t

o./

'Robusta'.

Oppervl. 3.45 ha

4j.4bij4m.
'Robusta'.

Oppervl. 2.6O ha

4u.4bij4n.

'Heidemij'.
Oppervl. 8.70 ha.

Niet gedund
Na dunning
tot 4 bij 8 mt)

/

1)

Na. de tweede. dunning tot 8 bij 8 m heeft nog geen mering plaats
gevonden. Dit gebeurt jn het najaar 1969.
lnteresso

voor:

GOED GEKWEEKT - GEVORMD PLANTMATERIAAL

Flinke voorradên van: Struikv. - Spilvorm Appel en peer. Uitgêbreid goed sortiment, meest geëigende- en moderne onder_
slammen 1-2-3-jarig met en zonder tussenstam, hoog veredeld.

HOOGSTAM - HALFSTAM - STRUTKVORM: Kersen en pruimen,
Perziken, Abrikozen, Morellen, van de meest rendabele soorten
en onderstammen. * BESSEN: Rode-, Zwarte-, Witte- en Kruis_
bessen, Frambozen en Bramen. * WINDSCHUT: prima Zwarte
Elzen, ltaliaanse Populieren, Canada populieren, Heidemij, Ro-

busta, Gelrica, Zeeland, Serotina enz.

*

HAAGpLANTSOEN:

Ligustrum, Haagdoorn, Haagbeuk, Berberis enz. * ROZEN:
Struikrozen, Klimrozen, Stamrozen, diverse kleuren.
Bezoekt onze goed verzorgde kwekeÍliên!

BOOMKWEKERIJ.BEDRIJVEN

A. S. van Rijn de Bruyn - Uden (N.-Br.)
Teleíoon 04192-258í

8'
KALENDER

Nu het

plantseizoen weer nadert

wordt het tijd Uw plantmateriaal

te

gaan bestellen indien U dit no.g niet
hebt gedaan. Het is van groot belang

dat de aan te kopen populieren de
gehele zomer weinig of geen bladziekten (roest en Marssonina) hebben

gehad en dat

er geen beschadiging

door insecten is opgetreden. Vraagt
stevig plantsoen. Meestal zal L-iarig
plantsoen de voorkeur verdienen boven 2- of meerjarig plantsoen; het is
goedkoper in aanschaf- en plantkosten
en geeft minder risico's van aantasting

door schorsbrand (Dothichiza). \Vanneer l-jarig plantsoen gebruikt wordt
verdienen stevige, zo mogelijk goed
vertakte planten de voorkeur. Indier.r
het gebruik van dit plantsoen door

niet mogeliik is (aanleg van populieren in

bepaalde omstandigheden

grienden oÍ hakhoutpercelen, bepaalde
weg- en perceelsgrensbeplantingen)
verdient 2-jartg plantsoen, minimummaac 6-8 cm omtrek oP I m hoogte,
de voorkeur boven ouder plantsoen.

Het proefsgewijs aanplanten van

de

nieuwe klonen 'Flevo', 'DorskamP' en
de balsemhybriden 'Oxford' en 'Gene-

va' verdient overweging. Plant, om
later teleurstellingen te voorkomen,
vooral geen populieren die zeer gevoelig zijn voor bladziekten. Twijfelt
U aan de geschiktheid van de grond,
win dan een deskundig advies in.
Voor een goede ontwatering, zowel
bij nieuw aan te leggen bossen als bii
herbebossing van een kapvlakte, verdient het aanbeveling dichtgegroeide
sloten en greppels schoon te maken.

Het maken van plantgaten op zware
gronden kan het beste voor de winter
plaats vinden; de grond kan dan doorvriezen hetgeen het planten later ver-

gemakkelijkt. Ook de grondbewerking, het ploegen en ftezen, van te
beplanten percelen kan het beste voor

de winter uitgevoerd worden,

zodat

de grond kan nazakken.
In het algemeen wordt in het vroege
voorjaar geplant. Op gronden met een
zeer hoge grondwaterstand kan men
echter het beste direct na het maken
van de plantgaten de popuiieren planten, ook als deze voor de winter wor-

den gemaakt.
Het snoeien van populieren dat bij

voorkeur

in juni en juli

uitgevoerd

moet worden, kan ook in najaar en
winter plaats vinden, ma t nooit tijdens vorstperiodes, ook niet bii licht
vriezend weer. Snoei nooit te veel of

tehoog(max.7à8m).

\Waar schade door reeën of ander wild
te verwachten is dienen de stammen
van jonge planten beschermd te worden door middel van plastic spiralen
of kokers van gaas (zie,,Populier" van

mel 1967). Controleer vooral ook de
reeds met gazen kokers beschermde
bomen om ingroeien van het gaas in
de stam te voorkomen.
Het verkopen van hout dient nu te
geschieden. Oriënteert U eerst over de
mogelijkheden om een zo goed mogelijke prijs voor het hout te krijgen en
neemt daarom contact op met andere
verkopers. Stelt U zich verder in verbinding met betrouwbare handelaren

of met verbruikers die rechtstreeks

van de houtproducenten kopen. Bij
verkoop vóór de winter kan vooral op

slecht toegankelijke en laaggelegen
percelen gedurende de winrer geveld
worden waardoor het hout als de
grond bevroren is gemakkelijker en
goedkoper afgevoerd kan worden.

BELANGRIJKE PUBLIKATIES

K, R. uan' Lynd'en, H, A, uatt d'er Meid'en:
Houtsoorten voor nieuwe bossen in Nederland; uitgave Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschapprj, 1969; I 22,-.
C. P, uatt. Goor,

Met het opkomen van de gedachte dat het woon- en leefklimaat
in bepaalde, dichtbevolkte gebieden van ons land verbetering
behoeft en dat hiervoor de aanleg van nieuwe boscomplexen
nodig zal zijn, is de Nededandse bosbouw voor geheel nieuwe
problemen gesteld. D'e doelstellingen van de aan te leggen.bosien zullen soms aanzienlijk afwijken van de tot nu toe gebruikelijke en men zal hen moeten creëren op groeiplaatsen waarmede de bosbouw nog weinig ervaring he.-ft opgedaan.
De auteurs van het hier besproken boek hebben zich tot taak
gesteld de grondslagen aan te geven waarop een verantwoorde
uiwoering van deze bebossingen dient te berusten' Voorop staat
dat het bos, voor welk doel het ook mag ziin ontworpen, in
elk geval moet bestaan uit gezonde, goed groeiende opstanden.
Hieruit volgt onmiddellijk dat de te kiezen houtsoorten geschikt
moeten zijn voor de voorhanden standplaatsen. Een belangrijk
deel van het boek behandelt dan ook de mogelijkheden en beperkingen van de beschikbare houtsoorten en groeiplaatsen.
Daar bovendien gesteld wordt dat het bos geen financiële last
mag betekenen voor de eigenaar of de gemeenschap, wordt ook
ruiÀe aandacht geschonken aan de economische kant van de
houtsoortenkeuze.

Het valt niet te verwonderen dat ruime aandacht wordt besteed
aan de populieren en wilgen, soorten die van nature geschikt
zljn als pionierhoutsoorten oP jonge gronden op te trede!, en
wtaawan bovendien de economische aspecten goed bestudeerd

zijn.

Het boek bedoelt geen handleiding voor de bebossingen te zijn;
het geeft slechts aan welke punten men in zijn overwegingen
moet betrekken en daarnaast een aanduiding van mogelijke oplossingen. Het stelt dan ook uitdrukkelijk dat voor de concrete
uitwerking van een bebossingsplan deskundig advies onontbeer-

lijk

is.

Het boek is goed opgezet, de tekst is overzichtelijk ingedeeld
en beknopt gehouden. Dit laatste heeft wel eens het bezwaar
dat bepaalde uitspraken een ongenuanceerde indruk maken. De
illustraties zijn over het algemeen goed, onder de kleurenfoto's
komen ware juweeltjes voor. Achterin het boek zit een schema
in kleurendruk dat een samenvatting geeft van de voorafgaande
beschouwingen over de mogelijkheden van diverse houtsoorten
op verschillende bodemtypen. Ook hier geldt weer dat dit
schema niet bedoeld is als middel om snel vast te stellen welke
soort men in een gegeven situatie moet kiezen.
AIs inleiding in de problematiek van de nieuwe bebossingen en
als globale inventarisatie van de beschikbare kennis vervult dit
boek een nuttige rol.
J.J

HeeÍt U het ,,Voorwoord" gelezen?

*
Wij vragen daarvoor
Uw bijzondere aandacht!

\7.
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MEDEDELINGEN
BRÁBANTSE POPULIEREN VERENIGING
V ers lag Algemene a er gaàering
gehoaden op 26 septernber 1969

Aanwezig van het bestuur:

V. Timmermans, C. Tutein Nol-

thenius, K. Ádema, \(/. van der Vleuten en H. van lersel.
Voorzitter G. J. Laurijssens afwezig mer berichr van verhindering.
De heer Timmermans heet allen welkom op deze geimproviseerde jaarvergadering.
Hij. deelt aan-vergadering mede dat op het ogenblik het enige

probleem is de voorziening in de voorzittersvakature, daar áe
heer Laurijssens, nu hij gepensioneerd is als burgemeesrer van
Liempde, gÍa;ag zotr bedanken als voorzitter. Na enkele voorzichtige peilingen zijn wij ror op heden nog niet geslaagd.
De heer Timmermans vraagr evenruele aanmeldingen of suggesties voor een nieuwe kandidaar.
De financiële positie van de vereniging is geruststellend.
Tot leden van de kascontrolecommissie werden benoemd de
heer Van de Craats en de heer Van Genuchten.
Bij de rondvraag stelt de heer Meeuws uir Helmond voor om
middels het secretariaat meer informaties uit te wisselen. Voor-

zitter zegr dit toe.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vice-voorzitter de vergadering.

Verilag aan d.e excursie naar
d.e omgeting uan Keulen

d.e

in

onze aankomst om :L 10.30 uur werden wij begroet door
Oberforstmeister Niemann.
Na een koffiepauze werd onder deskundige leiding van Revierfórster Friedel het slot Pfaffendorf bezichtigd.
Dit slot is ingericht als bezoekerscenrrum voor de ,,Braun-

Bij

,,RltàniscbeBraunkohlenuerke"

Op vrijdag 26 september 1969 vertrok de Brabantse populieren
Vereniging met 46 personen onder stralend zomerweer naar
Pfaffendorf in de omgeving van Keulen.

kohlenwerke" en aaÍ de hand van overzichtelijke maquettes
kan men een goed inzicht krijgen.

Hierna werd omstreeks 12.00 uur in het recreariecenrmm van
de,,Braunkohlenwerke" de deelnemers een diner aangeboden.
Na het diner werd een bruinkoolgroeve bezichrigd en kregen
de deelnemers een indruk van de groorre van de machines die
in open dagbouw deze bruinkool naar de oppervlakte brengen.
In het bijzonder hadden de graafmachines in dit maanachiige
landschap belangstelling.

Na het bezichtigen van een nieuw opgerichte boerderij op de
v/eerin cultuur gebrachte gronden, kwam het uiteindelijke doel
van de excursie, de bezichtiging van populieren, onder leiding
van Forstmeister Teubner. Ook hier bleek wel dat men uitzondedijke resultaten geboekt heeft met diverse nieuwe Tacamahaca-klonen (w.o. ook trichocarpa), terwijl de Aigeiros-kionen
meer en meer door diverse ziekten worden aangerasr. Bijzooder
interessante discussies ontwikkelden zich over rassenkeus en

plantafstand, terwijl andere deelnemers het snoeiprobleem rer
tafel brachten.
Om -+ 18.00 uur werd deze excursie gesloten met een dankwoord van beide voorzifters, resp. Oberlandforstmeister Dr.
Niemann en onze vice-voorzitter V. Timmermans.
Op d. terugweg werd na een oponrhoud in Heerlen de algemene vergadering wegens gebrek aan tijd gehouden in de bus.
Daar er organisatorisch en financieel weinig problemen waren,
had

Eindhoven aan.

P. YAII IIE]I BERK & ZO]IE]I
- TE1.04138-2s31 b.g.g. 04198-2038

*
LAANBOMEN EN BOSPLANTSOEN
Specialiteit:

POPUTIEREN EN WILGEN
Ádaiezen en beplantingm knnnet? door

,rPopulieren

ou

TUINBOUWARTIKETEN
Een kleine greep uit onze liist:
Plastic boommanchêtlen - Hang- en steeketiketten

BOOMKWEKERIJEN
ST. OEDENRODE

dit een vlot verloop.

Met enige veruaging kwamen wij omstreeks 2j30 uur weer in

geregeld. utord.en

- Labels
Schermdoek
Tuingereedschap - Snoeigereedschap - Grasmaaimachines
Pulverlsaleurs - JiíÍypots - Jifíy-Seven - plaslicpotten - plantacryl
Blndmaterlaal - Handschoenen en wanten - Krulwagens
Kaskitten en vêrfwaren - BestÍijdingsmiddelên - enz. enz.
Tonkinstokken

-

Boombanden

- Acryl gaaslinnen -

Vraagt onze ultvoerige prijscourant

A. MAURIT7Z & ZN. T{.V.
BRINKLAAN 2.10
De

.

s peciaalzaak y

.

BUSSUM

TELEFOON 02159.15068

oor tuinbouw artikelen

in bos, stad en landschaptt
Kent U de esthetische waarde van populieren, hun betekenis voor de recreatie en
voor de snelle opbouw van een gezond leeÍmilieu? Wist U dat moerasachtige
grond niet de beste plaats is om populieren te planten?

lndien dit niet het geval is, neemt U dan kennis van het boekwerk dat onder bovenstaande titel begin volgend
jaar uitkomt als uitgave van de ,,Stichting Populier".
Ook als U daarvan wel op de hoogte bent, zal dit boek U veel nieuwe en verrassende aspecten tonen.
Let op nadere aankondigingen in dit tijdschriÍt en andere vakbladen.

N.V. BOOMKWEKERII ,,UDENHOUT"
DE KWEKERIJ DIE JUIST EVEN VOOR IS

Een greep uit ons populieren-assortiment: POPULUS 'DORSKAMP'
'FLEVO'
'GELRICA'
'HARFF'
,HEIDEMIJ'

'l

214',

,LUNS'
'MARILANDICA'
'ROBUSTA'
'REGENERATA'
'ZEELAND'
'ANDROSCOGGIN'
'GENEVA'

Denk Yooruit

!

Bestel nog heden

Pop. trichocarpa tMB' (tSP 126')

'oxFoRD'
'ROCHESTER'

TRICHOCARPA'MB' ('SP 126')
CANESCENS'DE MOFFART'
'ENNIGER'

Lees het augustus-nummer op pag. 63

'HONTHORPA'

'LIMBRICHT'
,WITTE VAN HAAMSTEDE'
'TATENBERG'
'SCHLESWIG I'
'SCHIJNDEL'

TREMULA'OOST.PRUISEN'

ll.u, B00ilKnEKERlJ,,ullEllll0uT"
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