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Voorwoord
Tijd.tchrift uoor teeh

en afzet uan populier en wilg
7e JAARGANG No. I

FEBR.

1970

Uitgaue aan d'e Stichting Popalier
Verschijnt vier maal per iaar

Een belangrijk gedeelre van het thans voor U liggende nummer wordt ingenomen
door bijdragen over de gebruiksmogelijkheden van een aantal populiereraisen. Bestudering .hiervan vergemakkelijkt de rassenkeuze voor de eerswàlgende jaren. In
het artikel over insecenaanrasringen in 1969 worden voorrs behaitigenswaardige
aanwijzingen gegeven voor de bestrijding van enkele insecten. In dè ,,Kalendei,,
vindt u zoals gewoonlijk weer talrijke gegevens over de werkzaamheden in het

Red.actie:

K. Adema, Eindhoven
Ir. J. T. M. van Broekhuizen,
Secretaris, rVageningen

Ir. R. Koster, \íageningen
ir. \7. E. Meijerink, Arnhem
Ir. J. L. F. Overbeek, Zwolle

komende seizoen.

In het vorige nrunmer werd aangekondigd dat de abonnemenÍsprijs van het tijdschrift verhoogd_moet worden. Deze is voor 1970 vastgesteld op Í 3,50. Vij verzoeken u dit bedrag thans spoed.ig over re maken op postrekening nr. 1172915 t.n.v.
Stichting,,Populier" te ril[ageningen.

Ir. P. de Sonnaville, \finssen
Ad,minis ttat

ie e n

red.act ie

Gen. Foulkesweg

Naar aanleiding van het rapport van de werkgroep Bedrijfseconomie van de Narionale-Populieren commissie, gepubliceerd in het exrra nummer van januari 196g,
werden een aantal vragen en opmerkingen onrvangen. Het antwoord van de werkgroep hierop is in dit nummer opgenomen. Het is verheugend dat het extra nummer,
waarvan ondanks de sterk vergrote oplage nog slechts enkele exemplaren in voorraad'
zijn, alom grote belangstelling trok.

:

64,

wij uw bijzondere aandacht voor de aankondiging van het door de
Stichting ,,Populier" uit te geven boekwerk ,,Populieren in bos, stad en landschap,,,
dat in maan verschijnt. In verband mer de reeds gebleken grore belangstelling- is
spoedige bestelling_ gewensr.
foto op de omslag van dit n.rmmer van-,,popuiier"
_De
is één van de talrijke foto's die in het boek zijn opgenomen.
Tenslotte vragen

rVageningen

Telefoon: 0837O-A[

Postrekening m: lI729I5
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te \Tageningen
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losse nummers I 1,50
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Spijk 5, Tel. 283I,'Wageningen

Financiële resultaten van populierenopstanden
Commentaar van de werkgroep ,,Bedrijíseconomie" van de N.P,C. op reacÍies
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Kalender
Insektenaantastingen

1969

Interessante beplantingen

RijP

te splitsen.
11

in

XIV

I2
T3

nie*u beeld rnet
j)-jarige'Robasta's bij lítage-

schetste een

d.eze ca

een extra nummer van,,Populier" werd in januari 1969 ons rappon gepubliceerd
over wijd-geplante populierenopstanden. Nier alleen mondeling, Áaar óok in twee
brieven weike ons via de redactie van het tijdschrift bereiká, is op dit rapporr
gereageerd in de vorm van vragen om nadere toelichtingen of in de oot- vun kriiiek,
op bepaalde punren gericht. De vragen en aanmerkin gen ztjn in een aantal rubrieken

ningen..

Foto: v. d. Meiden

l) Rente en, inkomtlenbelasting
De aanname van een rentevoer van 2%o (zowel bij prolongatie van kosten als bij de
berekening van een jaarlijkse winst uit de totale winst aan het einde van de omloop)
blijkt een nadere toelichting re vragen.
ITij willen hier met enkele opmerkingen volstaan:
a) Nadrul<kelijk is gesteld dat is uitgegaan van een populierenteler als belegger van
eigen kapitaal, reden waarom bij de aanname van de renrevoer met alternatieve
beleggingsmogelijkheden rekening is gehouden. Hiervoor is 4Vo getomen; voor
de motivering verwijzen wij naar enkele artikelen van Mooy (Nederlands Bosbouw Tijdschrift maart 1968, ,,Populier" augustus 1968).
b) De halvering van,.de genoemde 4Vo tot 2/6, waarmee in ons rapport is gewerkt,
berust enkel en alleen op het feit dat hout is vrijgesteld van inkómsrenb"elasting.
Daarbij is gerekend mer een gemiddelde I.B. van 50%o over méér-inkomstei,
hetgeen het geval is bij een jaarinkomen van I 30.000 à I 40.000.
Is.dit inkomen hoger dan wordt de te hanreren renre evenredig lager, is her
inkomen uit andere bron lager dan wordt hij hoger; het eerste lijkt ons waarschijnlijker dan her laarsre, remeeÍ daar onze berekeningen gebaseerd zijn op
1 3 10 ha populierenbos, een niet onaanzienlijke investerLg.
c) Eén briefschrijver we€s er op dat weliswaar over de opbrengsten van bosexploitatie geen inkomsrenbelasting hoeft te worden betaald, maai dat de kosten-ook
nier kunnen worden afgetrokken. Maar dit laatste is uiteraard een gevolg van
het eerste!

3

d) In het rapport is een berekening van de totale exploitatiewinst en een berekening van de (fictieve! ) jaadijkse winst

e)

2)

gemaakt (tabeI 6-7). Daarbij is de fout gemaakt dat wel de
rente i.v.m. de vrijstelling van inkomstenbelasting is gehalveerd, maar dat niet de winst (opbrengst minus kosten f
renteverlies) is verdubbeld! Bij alternatieve beleggingsmogelijkheden is het echter zo dat niet slechts de renre over
de opbrengst belast is maar ook die opbrengst (b.v. dividend) zelf! Op deze verdubbeling is wel gewezen i.v.m. de
rendementsberekening op pag. 10 van het rapport.
Voor een goed begrip van de bedrijÍsresultaten is het investeringsrendement, zoals dit is berekend in de tabellen 10
en 11, kennelijk doeltreffender, omdar velerlei vragen omtrent de bosrentevoet worden vermeden. \Vij menen de aandacht van de lezers dan ook nog eens op deze tabellen te
moeten richten, waarbij men de bijbehorende tekst op pag.
! en 10 niet mag overslaan!
tJlaard'eaernzeerd,ering uam d.e gronl,: grond als ko$enfactor

Beide briefschrijvers merkten op dat waardevermeerdering van
de grond geen enkel voordeel oplevert voor degene die zijn
grond niet wil verkopen. Is echter bij andere beleggingsmogelijkheden niet precies hetzelfde geval? Als men aandelen niet
wil verkopen, kan men een koerswinst uiteraard niet incasseren,
maar deze winst is desondanks wel potentieel aanwezig. Ten
aanzien van de grondwaarde als kostenfactor hebben wij er op
gewezen dat het moeilijk is hiervoor een kostenbedrag in de
berekeningen op te nemen, als men daarin niet tevens de jaarlijkse waardestijging van de grond opbren gt, waarbij, nogmaals,
uitgegaan is van het populierenbos als belegging. Overigens
hebben wij tevens opgemerkt dat een ieder, die dar wensr,
evenrueel een vergoeding voor de grond kan incalculeren, gebaseerd op de pachrwaarde (pag. 5 van het rapport). Dit is
trouwens gebeurd in de tabellen 10 en I!, waar het investeringsrendement is berekend bij verschillende pachrwaarden van
de grond.

Eén van de vragenstellers schrijft: ,,Voor landbouwgrond ligt
zaak daarom anders, omdat zo stil-aan de pachten achter dat
accres (waardestijging van de grond) aansukkelen". Dit is logisch, omdat de pachtopbrengst niet op een ,,vrije markt" tot
stand komt maar gebonden is aan pachtnormen die op hun beurt
weer gekoppeld zijn aan een bepaalde toegekende grondwaarde.
Dit geeft minder risico maar kan ook financieël aanrekkelijker
gebruiksmogelijkheden van de grond uitsluiten, zoals uit ons
rapporr wel blijkt.
De concrete vraag is gesteld of wij het juist vinden dat de
bosbezitter, die zijn grond niet verkoopt, gèen vergoeding voor
zijn grond behoeft te hebben. Hierop kunnen wij slechts antwoorden dat de bosbezitter-belegger die vergoeding in zijn
winst terugvindt. Of hij die vergoeding voldoende zal vinden,
zal afhangen van de grootre van de winst, dus de ,,ruimre" voor
een dergelijke vergoeding, eÍl van de eisen die hij zelf. aan d,e
hoogte van die vergoeding meent re kunnen stellen. Vooral bij
vergelijking met verpachting is het irreëel om een dergelijke
,,vergoeding" als kosten op te brengen, evenmin als het juist
zou zijn om bij verpachting de alternatieve bosopbrengst als
kosten in te calculeren!

de

3)

V

ergelij hing p opulierenopbrengst-pacbtopbrmgst

In het rapport is een vergelijking gemaakt

tussen de opbrengst
van populierenbos en die van verpachting van de grond (pag.

9).

Ál

eerder

in dit

commentaar is er op gev/ezen dat in-hàt

{1pnor1 de fout is gemaakt de vergelijkbare populierenopbrengst

(jaadijkse winst, vermeld in tabel 7 en 8) niet te verhogen met
een factor i.v.m. de vrijstelling van de bosopbrengst van I.B.
Omgekeerd zou men dit ook kunnen uitdrukken doór te zeggeÍ

bij de pachtopbrengst geen reductie is toegepasr i.v.m. het
feit dat over deze opbrengst minus de kosren wél I.B. moet
worden betaald. De vergelijking, zoals die in het rapporr ie
gemaakt, is dan ook aanzienlijk geflatteerd voor de pachtopdat

brengst.

De vnag is gesteld of men niet rekening moet houden met de
jaarlijkse rente die de geincasseerde pacht kan opbrengen in
tegenstelling tot de eerst aan her eind van de omloop der popu-

lieren binnenkomende gelden. Naruurlijk moer dir gebeuren,
en is ook in onze berekeningen geschied: De berekening van
de jaarlijkse winst (tabel 7 en 8) waarmee pachtopbrengsten
zijn vergeleken, is tot stand gekomen door de winst aan het
eind van de omloop te delen door een factor waarin het aantal
jarcn van de omloop én een rente aan

4% wél belast) zijn

4)

2/o

(veryehjkbaar met

ingebracht.

De boutprijs

Een van de vragenstellers heeft ons geschreven dat de hourprijs
van gemiddeld Í 60,-/m3, aangehouden in onze berekeningen,

hem erg hoog lijkt. Hierop kan worden geantwoord dat de
berekeningen betrekking hebben op goed onderhouden populierenbossen, die daardoor een goede kwaliteit hout produceren.
Het bedrag van f 6Q- is gebaseerd op de prijs die blijkens

mededelingen uit de praktijk 2 jaar geleden, toen de berekeningen werden opgesteld, voor goed hout uit opstanden werd be-

taald. Overigens moer worden verwezen

n aÍ pag.

Il

en

12

van het rapporr waar is aangegeven welke invloed een verande-

ring van de houtprijs op de winst heefr. Een ieder die

een

hogere of lagere hourprijs wil aannemen, kan daarvoor deze
pagina's en met name tabel 12 taadplegen. In de tabellen 13
en 14 is ook nog aangegeven de prijs van het hout waarbij een
rendement van27o (:4Vo bij een belastbare belegging) wordt
verkregen bij een verschillende pachtwaarde van de grond. Hieruit blijkt dat alleen bij slechte groei en dan nog meestal op
gronden mer een relatief hoge pachtwaarde een kosryrijs van
meer dan f 60,- ms wordt bereikt. Meestal ligt deze echter
aanzíenlijk onder dat bedrag.

,)

De omloop

Iemand heeft ons geschreven dat een omloop van 25 à 30 jaar,
zoals aangehouden in onze berekeningen, te korr is voor zeer
arme gronden, en ook voor te nlare en laaggelegen gronden.
T.a.v. de laarste kan worden gezcgd dat hier ( we denlen aan
de komgronden) de groei van populieren zonder meer goed is,
zoals uit vele metingen van het Bosbouwproefstation blijkt.
T.a.v. de zeet arme gronden (hier kunnen alleen arme zandgronden worden bedoeld) geldt dat deze gronden ongeschikt
voor de populierenteelt zijn en daarom ook buiten onie berekeningen vallen.

6)

Bemesting

Eén wan de opmerkingen, die

wij

onwingen, heeft betrekking

op de bemesting van populierenopstanden, zoals deze in

ons

gPport is aangehouden. Deze bemesting wordt te gering geacht.
De vragensteller meenr dat in de eerste 10 jaar zeker / l.ó00,aan bemesting moer worden uitgegeven. Hierop kunnen wij
slechts anrwoorden dat onderzoek heeft aangetoond dut een der-

gelijk intensieve en veelvuldig herhaalde bemesting overbodig
is, althans op voor populier geschikte gronden; op andere gronl
den moet men nu eenmaal geen populier planteni

7) Eli
Er is een vraag gekomen met betrekking tot de els, nl. of deze
niet na de herinplant optrieuw zijn fuktie kan vervullen. Hierop
kan worden geanrwoord dat meestal blijkt tegen te vallen wit
er van de els na velling van de populieren overblijft. Daarom

4

voor het planten op kleigrond, welk bedrag J 110,- te
hoog is. Rectificatie levert op dat de totale winst (tabel 6)

is geen rekening gehouden met ,,overblijvende" els en dus een
goedkopere herinplant.

8)

Neoenopbrcngsten

Zeer terecht heeft een van de vragenstellers de aanmerking
gemaakt dat

wij

geen rekening hebben gehouden met de be-

uit verpachting van de jacht. Een
andere omissie enerzijds is dat de voor 5 à 10 ha zeker geldende
subsidie voor openstelling van het bos niet aan de opbrengstkant
lastingvrije!) opbrengsten

is opgevoerd. Het gaat hier om bedragen van aanztenliike omvang, nl. totaal toch zeker f 60,- à 170,- per ha per jaar.
Deze moet men dus optellen bij de in tabel 7 vermelde belas-

tingvrije)

9)
a)

bedragen.

Enkele fouten in d'e kosten
Achteraf is gebleken dat wij enkele kosten, vermeld in tabel
1, te hoog getaxeerd hebben. Dit geldt voor het maken van
plantgaten op zandgrond, waarvoor een bedrag is opgenomen dat f 60,- per ha te hoog is, vootts voor de snoei in
het 7e jaag die J 100,- te hoog is geraamd, en tenslotte

b)

voor zandgrond met f 243,- (25-j. omloop) en I 270,(30-j. omloop) en voor kleigrond met resp. ï 326,- en
ï 360,- moet worden verhoogd. De jaadijkse winst (tabel
7) wordt verhoogd voor zandgronden met resp. / 8,- en
f 7,- en voor kleigrond met resp. I 10,- efl ï 9,-.
Tabel 10 en 11 zijn gebaseerd op de cijfers, vermeld in de

In tegenstelling tot de andere berekeningen is er
deze bijlage van uitgegaan dat de kosten aan het eind
en nier aan het begin van het jaar zijn gemaakt. Dit heeft
geen belangrijke konsekwenties voor de renderingspercentages in de tabellen 10 en 11.
Tenslotte willen wij hen die ons hun vragen en opmerkingen
hebben toegezonden, ten zeerste danken voor de medewerking
die zij op deze wijze hebben vedeend. Ons werk kan alleen op
doelmatige wijze worden voortgezet als wij regelmatig vragen
bijlage.

in

en kritiek onrvangen.
\Terkgroep,,Bedrijfseconomie" van

de Nationale Populierencommissie

lr H. A. van der Meiden / Eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van populieresoorten
S{tchttng ndu strie-Houl, W ageningen
en rassen lV (slot')
I

))

Populu euramericana' Mariland'ica'

Evenals de 'serotina' behoort de 'Marilandica' tot de oudste in
Europa verhandelde populiererassen. Hoewel ook over de oor-

dit ras niets bekend is, mogen wij wel aannemen,
dat het reeds in de 18e eeuw bestond. In onze tijd komt het
vooral nog voor in ons land, Duitsland, België, Engeland en
enkele midden-Europese landen. In ons land bestond in de dersprong van

tiger jaren volgens Houtzagers 437o van ons populierenareaal

uit 'Marilandica'. Hoewel hij over het

gehele land voorkwam,
zijn bepaalde streken nu nog gekarakteriseerd door deze populier. \Vij denken daarbij natuurlijk vooral aan Noord-Brabant.
Hoe populair dit ras in het vededen is geweest, blijkt wel uit
het grote aantal namen. Zo heette hij in Brabant de Stander,

Brabantse stander of doorgaande stander; in de Achterhoek
meipeppel; in de lJsselstreek de Virginische populier; in Zt:jdLimburg Kromme blauwe en inZeeland de Zeeuwse witte.

Men moet wel bedenken, dat men in de tijd, dat deze volksoamen werden gegeven, zich absoluut niet realiseerde dat het
om één en dezelfde populier ging. Dit is pas ongeveer 35 jaren
geleden door Houtzagers en Teerink vastgesteld.
Hiervoor werd de opmerking gemaakt, dat beplantingen van

1)

Foto's: Van det Meiden.

d.e achtergrond' orà bos aan Pop*las 'Marilandicd
rod.e. Op d.e toorgrond' jonge beplanting aan'Gelricd.

Op

bij

St. Oeden-

'Marilandica' karakteristiek zijn voor bepaalde streken in ons
land. Hieraan kan worden toegevoegd, dat deze populier op
zich zelÍ, d.w.z. als boom, óók een heel eigen karakter heeft.
Helaas moet worden gezegd, dat deze karakteristieke boom in
snel tempo uit de lang door hem gekaraktetiseerde landschappen
zal verdwijnen. Bezwaren, waarop wij hierna nog terugkomen,
hebben tot gevolg gehad, dat de aanplant van dit ras sterk is
teruggelopen en binnen niet te lange tijd tot het verleden zal

In het plantseizoen 1967/1968 bestond nog
2,6/6 van de aangeplante populieren uit 'Marilandica'.
behoren.

slechts

Voor de kwekers is 'Marilandica' zeker geen gemakkelijk boom.
Hij heeft de neiging krom te groeien, zich sterk te vertakken,
terwijl bovendien de groeisnelheid zeer matig is. Er komt nog
een probleem bij, dat vrij intensief is onderzochr door de Duit-

Mtller, uiwoerig gepubliceerd in zijn boek ,,Altsrammsorren
der Schwarzpappelbastarden". Ik bedoel het verschijnsel van
,,induktie", in het kort daarop neerkomend dat de vorm van de
jonge plant in sterke mate w.ordt bepaald door de herkomst
ser

van de stek. Neemt men bijvoorbeeld het stekmateriaal uit de
zijtakken van een jonge boom, dan kan men hieruit zeer kromme planten krijgen; neemt men daarentegen een stek uit de
topscheut, dan heeft men een aanzienlijk grorere kans op rechte
planten. Dit verschijnsel, waarop ik nu niet nader wil ingaan,
zou de oorzaak kunnen zijnvan het feit dat in bepaalde streken
van ons land, ik denk aan plaatsen in de omgeving van Schijndel, veel rechte 'Marilandica' bomen voorkomen.
Daarbij moet ik echter wel wijzen op een tweede oorzaak van
een goede vorm van dit ras, namelijk de groeiplaats. Hoe beter
de grondkwaliteit en hoe minder invloed van groeistorende faktoren, des te beter de vorm van 'Marilandica' en andere normaliter vrij kromme en breedkronige rassen.
'Marilandica' (vrouwelijk) komt vroeg in het blad, iets na 'Robusta'. Het volwassen blad is lichter van kleur dan dat van de
meeste handelsrassen (zie verder Broekhuizen in ,,Populier" van
mei 1967). De stam vormr vroeg een diep gegroefde schors.
Als volwassen boom heeft hij een iets bochtige stam mer een
brede, sterke vertakte kroon. De bovenkant van de kroon is
rond en op latere leeftijd afgeplat. Opvallend is dat per ,,takkrans" één tak zich veelal sterk ontwikkelt.
Hoewel vaak anders gedacht wordt, kan men 'Marilandica' niet
zonder meer een slechte groeier noemen. De diktegroei is na-
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melijk zeer redelijk, maar de hoogregroei gering in vergelijking
met andere handelsrassen.
Indien men voornamelijk zijn opbrengsr verwacht van de on-

6 meter ,is de geringe hoogtegroei
geen nadeel van betekenis. Het is dan ook begrijpelijk dat in
een periode, waarin de populierenhoutprijzen in sterke mate
werden bepaald door fineer- en lucifersindustrie, de teelt van
'Marilandica' in aanzien bleef, mede doordat de kwaliteit van
het hout gunstig werd beoordeeld.
I{er zal echter duidelijk zijn dat, indien men vooral her oog
heeft op massaproduktie, de 'Marilandica' geen enkele kans
heeft tegenover rassen als 'Robusta', 'Gelrica' en nieuwe klonen.
De betekenis van 'Marilandica' is behalve door zijn marige hoogtegroei en moeilijke vorm vooral ook afgenomen door zrjn gevoeligheid voor enkele bladziekten.
In een periode dat men nog weinig wist van de invloed van
roestziekte op de gezondheid van populieren, is in het 'Marilandica'-gebied bij uitstek, de streek van Noord-Brabant tussen
dersram, d.w.z. de onderste 4 à

's Hertogenbosch en Eindhoven, vrij veel lariks aangeplant. Nu
is lariks de tussenwaardpiant van een bepaalde populiereroest

(Melampsora larici-populina), wat wil zeggen dar deze roest
vó& zijn ontwikkeling op populierebladeren een ontwikkelingsstadium op lariksnaalden doormaakt. Her zal duidelijk zijn d,at
bij een afwisseling van populieren- en lariksbossen zeer grore
kansen op infektie van de populieren aaÍwezig zijn. Dit is in

Brabant dus het geval geweest en heeft daar sinds het eind van
de veertiger jaren geleid ror een jaarlijks terugkerende vervroegde bladval (augusrus/september). Bij de populier heeft, zoals
wij iater ontdekten, deze vervroegde bladval een sterke verzwakking, taksterfte en in ernsrige gevallen afsterven van de populieren tot gevolg. Ditzelfde verschijnsel rreedt op na aanrasting
door een nog gevaarlijker bladschimmel, namelijk Marssonina
brunnea. Deze ziekte waarvoor 'Marilandica' zeer gevoelig is,
treedt sinds 1957 in ons land soms massaal op. Hoewel er na
het kappen van veel lariksopstanden een verberering in de situatie is opgeueden, moeren wij toch wel zeggen dat, mede door
het optreden van Marssonina, de betekenis van 'Marilandica'
ook voor Brabant verleden tijd aan het worden is. Zijn plaats
wordt ingenomen door'Gelrica', Robusta' en andere rassen, die
in meer of mindere mare een geringere gevoeligheid voor de
genoemde bladziekten bezitten, maar die ook beter groeien en
gemakkelijker te kweken en te behandelen (snoeienl) zijn.
Zoals wel eens eerder is aangeduid, produceerr 'Marilandica'
hout van een kwaliteit, die met name door de lucifersindusuie
wordt verkozen. Het blijkr dat dit hout speciaal voor de fabrikage van zeer dunne fineerplaten geschikt is, en dat het, vergeleken met andere rassen, betrekkelijk weinig ,,harig" fineer
levert. Het zal echter bekend zijn, dat de lucifersindustrie voor
de dozen en hulzen, die vroeger van dat dunne fineer werden
gemaakt geheel overgaat op karton. Toch blijft deze indusrrie
hoogwaardig fineerhout vragen in verband mer de roenemende
produktie van lucifers in boekjes. De interesse van de fineerindustrie voor her 'Marilandica' hout is minder uirgesproken,
maar ook daar wordt het gewaardeerd.
Voor de pulpfabrikage heeft het geen speciale voordelen boven
rassen als 'Robusta' en 'Heidemij'.
Samenvattend kunnen wij, evenals voor 'serotina', vasrsrellen,
dat 'Marilandica' binnen afzienbare tijd geen rol van berekenis
in ons landschap meer zal spelen. Men moet touwens verwachten dat, naarmate meer nieuwe rassen in de handel komen, het
tempo van vervanging van rassen, ook van betrekkelijk nieuwe
klonen, versneld zal worden. Deze onrwikkeling heeft reeds
sinds lang in de land- en tuinbouw plaats.
\7il men nog 'Marilandica' planten, dan is dit alleen nog verantwoord op uitgesproken goede populieregronden, met excellent gekweekt materiaal en zeker nier in de nabijheid van de

Deel aan. 35-jarig bos aat. Populu 'Marilandica'

bij

St. Oedenrod.e.

kust. Hoe meer luwte deze boom krijgt des te beter.

6)

Popilus etratneri.catta'Tarclif tle C/tampagne'
(

:'Serotina

d,e Cbampagrze' )

Deze mannelijke populier komt uitgebreid voor in het noorden
van Frankrijk, waar hij volgens Miiller ook zijn oorsprong heeft.

Volgens deze Duitse popuiierenonderzoeker heeft de kweker
Raverdeau hem destijds geselekteerd uit populierenbeplantingen

in het

Seine-dal.

De naam'Tardif de Champagne' is sinds kort de officiële naam
voor deze cultivar. In Frankrijk en ook Nederland staat hij echter nog algemeen bekend als 'Serorina de Champagne', terwijl
hij in Nederland vroeger ook verhandeld is onder de namen
'Keppels Groen' en 'Keppels Glorie'. In Nederland kwam dit
ras oorspronkelijk gemengd voor mer 'serorina erecra'; men
moet aannemen dat dit mengsel als zodanig uit Frankrijk is
geimporteerd. Het gaat echrer om twee voikomen verschillende
populieren, waarvan de vrouwelijke, 'Serotina erecta' (later
'Regenerata' genoemd), sinds kort uit de handel is genomen.
Voor een uitvoerige beschrijving van kwekerij-kenmerken, waaronder ook gegevens over het blad, verwijs ik naar een beschrijving van Broekhuizen in het augustus-nurruner 1,967 van ,,po-

pulier".

6

Hoewel hij in noord-Frankrijk veel in wegbeplantingen voorkomt, blijkt uit de enkele beplantingen in Nederland dat hij
minder geschikt is voor gebieden met veel wind.
Volgens Pourtet, een Franse populieren-expert, is het hout van
dit ras van uitstekende kwaliteit en zeer gevnagd door de industrie. Hij roemt de lichte kleur van het hout.
Konkiuderend kunnen wij zeggen, dat dit ras, waarvan in ons
land in L966à67 1000 en 1n 1967/68 géén planten werden
geplombeerd, voor Nederland van zeer beperkte betekenis zal
blijven. \7el verdient hij iets meer aandacht dan nu het geval
is, vooral op goede gronden en in luwte, maar zeker niet in
gebieden met veel lariks.

7)

'Tard.iÍ d.e Cbampagte', 14
(seine et

Marnz)'

iad ou.le beplanting in

Noord.-FrankrijÈ

Foto: s E.LT,A. lService de prantation)

'Tardif de Champagne' is op de kwekerij een vrij brede, sterk
vertakte plant. Op latere leeftijd heeft hij een vrij rechte stam
en vormt een brede kroon met zware takken. Deze populier
komt laat in het blad, iets voor 'Serotina'.
Zijr jeugdgroei is matig, die op latere leeÍtijd redelijk, ongeveer
te vergelijken met die van 'Serotina'. Het ras is zeer gevoelig
vooi roest, hetgeen als konsekwenties heeft dat op de kwekerij
tegen deze ziekte moet worden gespoten (inlichtingen te vetkrijgen bij de Plantenziektekundige Dienst te \íageningen),
en dat men hem niet moet aanplanten in gebieden met veel
lariks of in de nabijheid van lariks.
'Tardif de Campagne' is echter matig gevoelig voor Marssonina.
4-iarige Popalus'Ldns'

Populus euramedcana'Ldns'
Ook hier gaat het om een ras dat waarschijnlijk als bijmenging
van een auder ras uit Frankrijk is geëxporteerd. Met een verschil van slechts enkele jaren heeft men hem in Duitsland en
Nederland als een aparte kloon ontdekt, namelijk in 1952 in
ITestfalen en in I9J4 bij Best. In het laatste geval stond hij
tussen twee sterk door kanker aangetaste bomen van het ras
'Brabantica', maar was zelf volledig gezond. Vermoedelijk is
deze boom omstreeks 1930 gemengd met 'Robusta' uit Frankrijk geimporteerd. Omdat hij het eerst in Duitsland een eige;r
naam heeft gekregen, namelijk 'Iriins', is hij ook onder deze
naam in Nederland in de handel gebracht.
Het is een mannelijke populier, die in tegenstelling tot onze
meeste handelspopulieren groen-uitlopend blad heefg terwijl
het zomerblad breder is dan lang; dit laatste is opvallend kenmerk (zie voor een uitvoerige beschrijving Broekhuizen in ,,Po-

'Lóns' bij Best. Vermoedelijh seplanr

in

Foto: Bosbouwproefstation

1934
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pulier" van mei i967). Ook de jonge scheuten van ,Ións' zijn
groen. Hij loop_r onge-veer gelijktijdig uit mer 'Gelrica,.
yr! breedkronig met betrekkelijk weinig, ,iiJonge
bomen
tír?rÍ
lange takken. De oudere boom heeft een rechte ,tu*--.i ...

vrij brede kroon en omhoogstrevende mkken. Hij doet wel iets
denken aan'Serotina'.
De 'kjns' is een goed groeiende populier, die een produktie kan
bereiken die volgens Duitse gegeuins duidelijk bloven die van
'Robus.ta' ligt. Hij is matig gevoelig uoo. Mu.rronina

gevoelig voor roesr.

en vrij

Hij is zeer waarschijnlijk resistent

tegeá

kanker.

Hoewel ook dit ras in Nederland nog vrij weinig bekend is,
geeft het wel de indruk beter te ziji dan'verschlllende sindi
lang-verhandelde populiererassen en kan mijns inziens kwaii_
radef op.één lijn gesteld worden met 'Gelrica'. Beperkte aanplant is dan ook zeker veranrwoord, behalve in het i<usrgebiecl.

8)

Populas eurantericana'Harff
,Regenerata

Deze populier, in Duitsland veelal nog
Deutschland,
genoemd, heeft daar een zeer goede nàam, hetgeen blijkr uit het
feit dar ongeveer 5 jaar geledèn 35Vo van het*verkochte Duitsc

populiereplantsoen uit dit ras bestond.
Oude beplantingen van deze populier zijn sinds lang bekend
in het westen van Duitsland, waàr hij in ongeveer 1-g70 door
de Freiherr van Mirbach-Harff uit Érankriji is gebracht en
sindsdien vermeerderd. Hoewel hij dus over onze OÀtgrens zeer
veel voorkomr, wordt 'Ha!f' bij ons slechts zeer weiríg gevon_
den. Dit kan mede in verband sraan met het feiq dat irï freder_
land alle populieren, die vroeger terecht of ten onrechte de naam
'Regenerata' voerden, van gevoeligheid
voor kanker werden ver_
dacht (in de meeste gevallen waràn deze kankergevoelige populieren echter bomen van her ras 'Grandis,).
Tot voor korr kwam een fraaie beplanting van populus ,Hafif'
voor ren zuiden van Zaltbommel; deze is ámiddeligeveld.
Men kan zich afvragen waarom de 'Harff, wél zo sterk verbreid
is in Duitsland. Voor een groor deel moet dit op rekening worden geschrevel_uun propuganda, enerzijds een àverdreuá pro_

paganda- tegen 'Robusta'

in verband

meL diens gevoeligheid

ioor
baswlekkenziekte, anderzijds een propaganda-voor de,Harff,.
popuiier, waaraaÍ sterk overtrokken opbrengsrgegevens van
Schmitz-Lenders niet vreemd zijn.
Sinds kort is Populus 'Harff in Nederland met N.A.K.B._plombe verkrijgbaar, maaÍ de aanplant van dit ras is minimàt. tn

1967/1968 werden slechm 80b planten geplombeerd.
Populus 'Hatff is vrouwelijk, komt ruim?éï week na 'Robusta,
in blad en loopt donkerbruin uit. Voor morfologisch. g.g.rr.n,
kan verder worden verwezen naar een artikel ván BroákÉuizen
in
van mei 1967 Op de kwekerij is het een vrij
-,,Populier"
rechte plant met steile zijtakken èn een marige groei.
Ook jonge bomen hebben een smalle kroJn en groeien vrij
Langzaam. Op latere leeftijd schijnt populus ,HaïfÍ,,
uotg.n;
Duitse gegevens, zeer goed te groeien; -fril t eeft durr ...rï,
Dochtlge sram, ongeveer als die van 'serorina, en een vrij fastigiate kroon mer lange, opsrrevende takken. Áls indikatie'voor
de groei kan worden vermeld, dat in een 27-jarige gemengde
populierenlaan bij Zaltbommel de,Harff, .".r'g.Àidá"lde
íiamerer. op borsthoogte had van 59,3 cm, regenover )),0 voor
'Serorina'.

Populus.'Hr:lt. is vrij gevoelig voor roesr en gevoelig voor
Marssonina._Hij is resistenr,regen kanker en heáft welnig
te
lijden van de baswlekkenziektel Een belangrijke eigenscha! is
hij goed bestand is tegen sterke wind. " '
_dat

Volgens Duitse gegevens is het hout van ,Harff, van een
kwali_
teit, die vergelijkbaar is met die van ,Marilandica' en ,Serotina,.
Het werd in Duitsland op grote schaal gebruikt in de fineer_
industrie.

'Harff' te Echt

Foto: Bosbouwproefstation

Konkluderend moeren wij zeggen, dat populus ,Harff' vooral
van belang is voor ons kustgebie d, aangezià.n hij met ,Robusta'
en 'Heidemij' ons__enige populierenras-is dat voldoende tegen
zeewind bestand. Voor de resr van ons land acht ik hem ïan

minder betekenis.

))

'l 214'
over de gehele wereld befaamd geworden populier is van
Italiaanse.oorsprong. Al voor 1940 is hij gesel"Ëtàd door
Ja_
comÊrri uit nakomelingen van een otoo*elijke populus delói_
'I 214' rs. vooral na de oorlog het paradepaard
des ss.
-angulata.
geworden van het Populiereninsrituur van ósule -Monfáruto.
Zowel.door_ zijn goede_groei als ook door een inrensieve proPj}anda is hij verspreid over geheel Europa, het Middellandse
Zeegebied, Azië en Amerika.
Het ras is vooral in het noorden van lralië, het zuiden van
Frankrijk en in Joegoslavië massaal aangeplant. Met name in
Noord-Italië heeft de teelr echrer een ,*áre klap moeten incasseren toen bleek dat '1 2I4' zeer gevoelig is voor Marssonina
brunnea, een ziekte die sinds otrgeu"er á jur"., ook in Italië
grote schade aanrichr. Hieruit blijkt weer eens het grore gevaar
v.ar-r e:n te.eenzijdig gebruik van klonen; men is tegá a"rg€ti;Le
risico's gedekt als gebruik kan worden (en ook wordt! gáuáL,
)
van een ruim rassensortiment.
In Nederland is'1 214' sinds l9)5 in de handel en heefr ook
hierbij tijdelijk vrij veel aandacht gekregen. In 7959/1960 wer_
den 15.000 planten geplombeerd,
-uuiin 1967/Ig6g was dit
aantal tot minder dan i000 gezaki De voornaamste oorzaak
van deze daling is waarschijnlijk de al sinds 1957 in Nederland
Populu:

De_ze

optredende Marssonina.

8

ziekte, zijn door tot dusver onopgehelderde oorzaken de gevolgen minder ernstig, d.w.z. dat geen sterÍte van enig betekenis
is opgetreden.
ftei Éoot van 'I 2I4' wordt zeer verschillend beoordeeld. Bepaalde lucifersfabrieken in Italië vinden het te los van sttuktuur,
inaar volgens de Italiaanse houttechnoloog Giordano is het van
uitstekenáe kwaliteit, ook voor de fabrikage van fineer.
Samenvattend kunnen wij opmerken, dat aanplant van 'I 2I4'
voor Nederland alleen nog verantwoord is in het zuiden van
het land, en dan alleen óp zeer goede groeiplaatsen en bij
goede beschutting.

l0)

Populus' Anl.roscoggin'
ras, dat sinds enkele jaren in de handel is, is een zuivere
balsempopulier, hoewel geen aparte soort' Hii is afkomstig uit
een kniising, uitgevoerd door de Amerikanen Stuot en Schreiner
tussen Popílus áraximowicztr en Populus trichocarpa. De b9tanische áigenschappen zijn beschreven door Broekhuizen in

Dit

,,Populier" van novembet

1961

.

b. g.*p

Tacamahaca oftewel balsempopulieren geeft lieuwe
mogetllLheden voor de Nederlandse populierenteek. Zlj kunnen
niei alieen een geheel ander uiterlijk dan de euramerikaanse

l2-jarige beplanting oan Poptl*s

frii"Ër;iel.'Oe giond in àe

'I

214' in bet Popilet*m te Vinedl

beplanting

is idailiiks

schoongehoad'en'

Dianzeter aam d'e bomem ongeaeer 40 ctn.

Populus 'I 2I4' ís vrouweliik, loopt vroeg uit (vóór 'Robusta');
hei zomerblad heeft een opvallend lichtgroene kleut (zie verder
Broekhuizen in ,,Populier" van november L966).
ve.tJonge planten hebbèn een vrij bochtige stam en zijn breed
iut t. Op latere leeftijd blijft de stam enigermate krom, terwijl
de kroón weliswaar niet dicht is maar toch vrij zware takken
heeÍt. De groei van dit ras is zeer goed en het wordt dan ook
als één ván de snelstgroeiende Europese handelsrassen beschouwd. Ik moet wel opmerken, dat de groeigegevens uit het
buitenland vaak geflatteerd ziin, als men ze vergelijkt met Nederlandse groeigegevens; dit komt doordat de buitenlandse gegevens màtalàfkomstíg zíin van beplanting€n waar regelmaIig ..n mechanische onkruidbestrijding wordt toegepast, vaak

vele jaren achtereen.

'I 2I4' is goed

bestand tegen kanker, heeft weinig last van de
baswlekkenziekte, is redelijk resistent tegen roest' maar nogmaals, zeer gevoelig voor Marssonina brunnea. Verwacht moest
worden dat deze ziekte de betekenis van dit ras overal in Europ,r
nog veel meer dan tot dusverre zal verminderen.
In Nederland,wa r deze bladziekte sinds 1957 voorkomt, is hij
dodelijk gebleken voor 'I 214' in Oosteliik Flevoland. Ook elders
ten noorà.n van de grote rivieren heeft dit ras in sterke mate
onder aantasting van Matssonina te lijden gehad. Hoewel het
ook in het zuiden van ons land gevoelig blijkt te zijn voor deze

populieren hebbá, maar, en dat is belangrijker, ze nemen ook
genoegen met iets minder gunstige gronden (droger) en met
éen kóeler klimaat. Over de groeiplaatseisen van deze populiercn zal trouwens nog veel onderzocht moeten worden. Dit is
noodzakelijk omdat zíi in de toekomst een steeds grotere Plaats
in ons populierenassortiment zullen gaan innemen. Hoe snel
dir. zaI faaihangt mede af van het tempo waarin het Bosbouwproefstition hetlerantwoord acht nieuwe rassen in de praktijk
te brengen.
Populus 'Androscoggin' is mannelijk en heeft een vrij losse,
opËn kroon, die de leek niet direkt de indruk van-een populier
gèeft. De stam is recht met een lichtgroene, gladde schors; het
i, u.n r.., snelgroeiend ras. 'Androscoggin'is zeer goed bestand
tegen de bladzièkten roest en Marssonina, maar is in de laatste
jaien niet voldoende resistent tegen kanker gebleken.
Het hout van àezn populier is van een goede kwaliteit, zoals
uit proefverwerkingén in Engeland en Nededand is gebleken.
Gezien zijn gevoeligheid voor kanker is het de vraag of-'Ándroscoggin' in de handel zal blijven; dit is mede afhankelijk
uun *.t .t aan alternatieve mogeliikheden kan worden geboden.
NZil men deze in ander opzicht aantrekkeliike boom toch aanplanten, dan dient men dit toch steeds op beperkte- schaal te
àoen, alleen in dichte opstanden (4 à5 meter plantafstand) en
dan gemengd met een ander ras, waarbij ik denk aan de hierna
te behandelen'Oxford' of 'Geneva'.

LI)

Popul*s'Genead
Deze vrouwelijke populier is eveneens een selectie van Stout
en Schreiner, verkregen uit een in 1934 uitgevoerde kruising
tussen een Populus berolinensens (de vader) en Populus maximowiczii (de moeder).
Aangezien Populus berolinensens weer een kruising is tussen
Populus nigra en een balsempopulier, is Populus 'Geneva' ook
nog .rr.t*uttt aan de Aigeiros groep en dus geen zuivere balsempopulier.
'GeÀeva' heeft een rechte stam en een vrij brede kroon. Hij
komt, evenals het voorgaande ras, zeer vroeg in blad, ongeveer
één week voor'Heidemij'. De groei van dit ras is goed. Bij vrii
dichte stand van eeo beplanting valt op dat, in tegenstelling tot
de euramerikaanse populieren, de onderste takken lang gebladerd blijven. Er is echter nog on voldoende onderzoek verricht
om te kunnen zeggeÍt dat men dit ras en andere balsempopulieren of hybriden langer bij een kleine plantafstand kan laten
staan dan onze euramerikaanse populieren.

9
geen gezegd.is bij Populus 'Geneva,. Beide rassen
zijn botanisch
beschreven door Broekhuizen in ,,populier" van novámbe
r I96i.
Populus 'Oxford' heeft een iets regel-matiger en meer g.drong..,
vorm dan 'Geneva', en is in tegensrelling-ror deze weiílg g.ó.-

lig voor late wintervorst.

De in het vo.orgaande behandelde rassen zijn alle voor 1935
ontsraan en zijn soms zelfs reeds eeuwenlang in gebruik.
In Europa is pas na de oorlog .., uunuu.fgemlakt met doel_
bewust kruisingswerk bij pop-ulieren op gËË schaal,
een werk
dar grote perspekrieven uTii,. nabije tókomst lieat.
Às wij
spreken over ,,o.p grote schaal",
-o.Í.r, wij niet generaliseren.

Her-zijn namelijk vooral Nederland

(het Éosbooípro"fstation
te rVageni,ngen) en België (populiereninstiruut te Geraards_
bergen) waar dit kruisingsonder )oek nu 1945 inderda;J gr";;_
scheeps is aangepakt. In Italië en Duitsland beginr
het ní ook

op gang te komen.
De eerste uit-gecontroleerde kruisingen onrsrane Nederlandse
lass;n zijn enkele jaren geleden dooihet Bosbouwproefstation
rn de handel gebracht; zij worden hierna behandeld.
Het zaI duidelijk zij.n, dat niet alleen her aantal nieuwe rassen,
maar ook hun kwaliteit geleidelijk zal toenemen. Men zal
bj
de uitgiÍte van volkomeÀ nieuwá russen echà sreeds risico,s

accepreren, risico's.op het gebied r,""
;;
i^T:1ï.blijven
ner gebled van resisrentie regen ziekren en op het t;;i,
g.6i.d uun
de hourkwalireit. Dit zijn ris-ico's voor de populiereítelers,
die
zij moeten aanvaarden, daarbij wel beseffàd dat ook de teelt
van sinds lang in de handel zijnde rassen, evenals trouwens
elke teelr, risico's met zich meebrengr! Daarom zou ik
de populierentelers toch wel dringend wilËn aanbevelen
door irày,

geutjzy aanplant, zo mogelijk gemengd met andere
rassen, mede
te werken aan de prakrijktoersing uuÀ, doo, het onderzoek
daar_
voor rer beschikking gestelde, nieuwg veelbelovende
rassen.
1)'jarige beplanting uan popuros 'oxf ord.' in oosterijÈ
Freuorand.

4-iarige-beplanting tart. Popnlus 'Geneua', aangelegd tnet I_iarig plant_
soen (Oostelijh Fleaoland).
'Geneva'_is weinig gevoelig voor
roesr en is resisrent tegen Mars_
Hij is minder kankergevoelig dan de hiervoor -behandel-

sgnlna.

de 'Ándroscoggin'.

Vij

hebben in" ons land reeds 2}-jarigs

beplantingen, waarin echter nog geen kanker is gevonden. .W"el
is 'Geneva' gevoelig voor late *inï..uorrr, o.u. oof in 1969 weer
optredend na een zachre periode in februari.
Dit verschijnsel heb ik uitgebreid beschreven in ,,populier,, van
februari 7965.In de praktijk is gebleken dar ,Geneva' ztch van
deze schade goed herstelt, in tegenstelling tot ,serotina' en de

Italiaanse populier.
Het, hout heeft bij proefverwerkingen in de lucifersindustrie
goed voldaan; het is zeer blank en goed te schillen.
Over de g_eschiktheid voor de pap-ierindustrie is nog niets mer
zekerheid bekend. Men mag echt& wel aannemen dát het daar_
voor-bruikbaar is, maar een belangrijk punt is het droge_stof_
gehalte; hoe hoger dit is, hoe hoger het populierehout door
de
papierindustrie wordt gewaardeerd.
Populus 'Geneva' kan beperkr worden aangeplant, waarbij men
echter hec kustgebied moet mijden. VerJei dient te órden
opgemerkt, dat 'Geneva' evenals vele balsempopdlieren op
zntr'_
re gronden in de eerste paar jaren langzaamlràeit.

12)

Popu)ut'Oxford;

Voor deze populier kan ik vrijwel volledig verwijzen naar

her_

10

af te raden voor gebieden met sterke wind'

14) Poputus etaameticana'Fleao'
'Flevo' is ontstaan uit dezelfde ouders als 'Dorskamp', is even
weinig gevoelig voor bladziekten' maar beter bestand tegen.de
baktáe"kanker] H., tut heeft goede groei, zij het minder dan
;Dorska-p', maar beter dan 'Róustal 'Fleuo' loopt evenals de
vorige klóon vroeg uit, iets vóór 'Heidemij'. De stam is rechter
en d"e kroo.t smaflér dan die van 'Dorskamp'' Ook 'Flevo' is voor
proefsgewijze aanplant aan te bevelen, rnaar met minder risico
dan 'Dorskamp'.
Het lijkt een kloon met perspektief.
Buitenlanàte russen
In het voorgaande heb ik getracht een indruk te geven ya.n de
eigenschappin en gebruiksmogeliikheden- van onze handelsrasrá. u." àl.nt *àt te bedenken dat alleen de in Nededand
onder N.A.K.B.-plombe verhandelde rassen ter sprake zijn ge-

komen. In de oni omringende landen zijn echter nog vele rassen
verkrijgbaar, die bij een toenemende liberalisatie van im- en
."poti-nutt bosplantsoen wellicht ook onder de aandacht van
ónze populierenielers en -kwekers zullen komen. In dit verband
*o.r-*êtt bedenken dat er zeer veel kaf onder het koren schuilt'
De heer Kolster van de Stichting Industrie-Hout heeft een uitgebreide srudie gewijd aan de populiererassen in de EE'G'l"unden 1), waarbij hii er omstreeks honderd heefc beschreven
en hun bruikbaarheid voor Nederland heeft aangegeven' De
belangrijkste resultaten van deze srudie heeft hij verwerk-in
,,Popíier" van december L969. Zowel kwekers als telers willen

wil'aunrad"n geen enkel buitenlands ras te gebruiken, zonder
dií artikel te hébben geraadpleegd of bij de heer Kolster inlichtingen te hebben ingewonnen.2)

t) Hi$rt K"ltter - Populiererassen in de E.E.G.Janden

en hun bruik-

Éaarheid voor Nederland. Stichting Bosbouwproefstation,,De Dorschkamo". Uitvoeris verslag, Band 8, nr. l, 1961 '

z1 '?e bereihenTijt Stiíhtins Industrie-Hout, Bos'lespark 18 te Síageninsen. Telefoon 08i7
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13) Pofulus eilranzericana'Dortkamp'
De kruising, waaruit deze kloon is ontstaan, is door het

Bos-

bouwproefstation uitgevoetd in 1952.
Een v'an de belangrijÉte redenen om dit ras voor proefsgewijze
aanPlant uit te geven was zijn volkomen resistentie tegen ro.est

|

_\'

van resistentie tegen de andere belangrijke
,.., grot.hut.
"Marssonina.
Bovendien vertoonde dit ras, morfolobladziekte
eisch beschreven door Broekhuizen in ,,Populier" van november
"1966,
zeer goede groei, beter dan van enige in de handel
populierácultivàr. Over deze groei is door Van Goor
ziinde "rn
en Kosiei uitgebreid gepubliceerd in het jongste mei-nummer

.r, à.

van dit blad.

Er zijn aanwijzingen dat 'Dorskamp' gevoeliger is voor bakte-

riekanker dan'weid verwacht, hoewel er vele beplantingen zijn
waar tot dusver deze ziekte niet is waargenomen. Het is in dit
stadium nog moeilijk.te zeggen in hoeverre,deze qevoeligheid
een argument moet zijn om hem weer uit de handel terug te
trekkeí. Men dient in dit verband wel te bedenken, dat door
zijn snelle groei 'Dorskamp' reeds na 8-à 10 jaren verkoopbaar
hout kan pioduceren in een sortiment dat andere rassen Pas na
L2 à 15 jaar leveren.
Ik zou de nadruk willen leggen op de aanbeveling van het
Bosbouwproefstation, dit ns alleen aoor ptoefsg-ewijze aan'p.lant
te gebruilen, d.w.z. op zeer bperkte schaal en. dan bij voorkeur
góengd met andere rassen. Deze populier is echter absoluut

7-jarige stam
a4n

P.'DonÉamP'

11

KALENDER

Nu het plantseizoen weer is aangebroken verdient een goede ontwatering
van de in te planten percelen onze
aandacht. Door een goede afvoer van
overtollig water zijn de percelen beter
toegankelijk voor het uitvoeren van de

nodige werkzaamheden.

U nog geen plantsoen besteld
hebt, doet U het dan zo spoedig mogelijk; overweeg bij het opstellen van

Indien

uw plannen of l-jarig plantsoen
voorkeur verdient boven

meer-

de

jarig

plantsoen. U vedaagt er Uw aanlegkosten mee (plantsoen- en plantkosten) en loopt minder risico's van uitval
door schotsbrand. Vraag 1-jarig plantsoen dat op ruime afstand op de kwekerij is opgegroeid. De kosten van dit
plantsoen zijn wel wat hoger, maar de

kwaliteir is beter.
Voor de aanleg van beplantingen zijn
plantgaten van35 x 35 cm of 4O x 40
cm bij een diepte van 40 cm voldoende groot voor l-jarig plantsoen; voor
2- of 3-jaig plantsoen ziln plantgaten
van 60 x 60 cm voldoende. Op plaatsen waar het plantsoen erg op de wind
komt te staan kan men door dieper te
planten scheefwaaien van de bomen
voorkomen. Het gebruik van boompalen, hetgeen erg duur is, is bij voldoende diep planten niet noodzakelijk.

Te grote plantgaten verhogen onnodig

Uw aanlegkosten.
Mocht bij meerjarig plantsoen

grond is alleen door analyse van een
grondmonster te bepalen. Voor her
nemen van grondmonsters moet men
zich in verbinding stellen met het
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en
Gewasonderzoek te Oosterbeek. Bij
een P-totaal van de grond van 40 of
meer is fosfaatbemesting niet nodig.
Een te laag fosfaatgehalte van de grond

kan erop duiden dat de grond niet
geschlkt is voor populier.

Bij kleine plantgaten is 250 gram en

bij

grote plantgaten (voor meerjarig

planrsoen)

is 500 gram slakkenmeel

per plantgat voldoende. Het slakkenmeel moet goed door de grond uit
het plantgat gemengd worden. Bij
gebruik van te grote hoeveelheden is
de kans voor het optreden van kopergebrek groot.
Op beekbezinkingsgronden, waar veei-

vuldig kaligebrek

bij

populieren optreedt, verdient het aanbeveling het in
planten perceel breedweqpig te bemesten met 400 kg kalizout 40/o per ha.
Deze kalibemesting kan her beste in

februari of maart, afhankelijk van
de weersomstandigheden, uitgevoerd
worden. Bemesting van in vorige ja-

ren aangelegde beplantingen is alleen
noodzakelijk indien in het voorafgaande groeiseizoen duidelijke kaligebrekssymptomen aan de bladeren geconsrateerd werden.
Bomen in nieuw aangelegde beplan-

worden. Bij het spuiten moet er vooral
op worden gelet dat de bladeren van
vroeg uitlopende rassen, zoals de balsemhybriden, niet geraakt worden,

waarop vooral bij gebruik van I-jarig
plantsoen kans bestaat.

Op bewerkte grond is in het eerste jaar een bespuiting mer simazin
voldoende waarbij àf de gehele oppervlakte (bij menging met struikenétage) àf alleen de plantenspiegels
bespoten worden.

Op verwilderde terreinen en grasland
kan de vegetatie op de plantspiegels
met dalapon en simazin bespoten worden; een andere mogelijkheid is het
later spuiten met gramoxone (zie meinummer).
Bescherm Uw bomen met plastic spiralen of gazen kokers direct na het

planten vooral

in die beplantingen,

waar schade door reeën of ander wild
te verwachten is. In het voorjaar zijn
pas aangelegde beplantingen beter te
betreden dan in de zomer waardoor
de bescherming gemakkelijker en sneller, dus goedkoper, aan te brengen is.

Indien door bepaalde omstandigheden
het snoeien ror in de winter wordt
uitgesteld denk er dan aan nooit te
snoeien tijdens vorstperiodes of bij
vriezend weer; bij wintersnoei overgroeien de snoeiwonden slechter en is

enkele zeer mvarc zijtak aanwezig zijn,
dan kan deze beter vóór het uitplan-

eerste helft van mei mer sriksrof wor-

de vorming van waterloten sterker.
Snoei nooit te veel of te hoog (max.
6 à 8 m) en bij voorkeur in juni en

den bemest; per boom is een gift van

juli.

ten worden verwijderd. U"rup, 1-larig
plantsoen moet niet gesnoeid worden.
Op percelen met een zeer hoge grondwaterstand kan men het beste direct
na het maken van de plantgaten de

100 gram kalkammonsalpeter voldoende. In twee of drie jaar oude beplan-

Voor

een

bomen planten zodar de plantgaten
niet vol water kunnen lopen. Bij gebruik van meerjarig plantsoen op deze
gronden kan men overwegen de bomen als poten te planten door hun
wortelstelsel (schuin) af te hakken.
Voor deze poten moeten gaten geboord worden van70 à 80 cm diepte,
de poten moeten stevig in het gat ge-

drukt worden; het is echter

beslist

noodzakelijk alle takken van de bomen
te verwijderen om uitdroging van de
bomen en het optreden van schorsband te voorkomen.

Op gronden met een laag fosÍaatgehalte verdient fosfaatbemesting aanbeveling om de wortelvorming te stimuleren. Het fosfaatgehalte van de

tingen moeten bij voorkeur

in

de

tingen kan de bemesting op lichte
gronden in de tweede helft van april
of begin mei, op zware gronden het
beste al in februari of maart worden
uitgevoerd, en wel met 200 à250 gram
per boom. Een vroegtijdige bemesting
alleen uiwoeren als de grond niet
bevroren is, als er geen sneeuw ligt
en geen sneeuw verwacht wordt.
Het bemesten van populieren met
mengmeststoffen is in het algemeen
af te raden, zeker wanneer de grond
voldoende fosfor en kali bevat. Bij
veel mengmeststoffen moer de dubbele
hoeveelheid mengmeststof toegediend
worden om met dezelfde hoeveelheid
stikstof te bemesten die met kalkammonsalpeter gegeven wordt.
Chemische onkruidbestrijding kan het
beste in de tweede helft van maart of
in de eerste helft van april uitgevoerd

hec maken van stekken is het nu
nog tijd; maak de stekken niet langer
dan 25 cm met een doorsnee van 1015 mm. Steek in het voorjaar de stekken op ruime afstand (50 x 50 cm);
te dicht gestoken stekken geven slap
plantsoen en de kans op uiwal en op
planten van zeeÍ slechte kwaliteit is

groter. Gebruik voor stekhout alleen

I-jaige en rechte scheuten maar niet
in het voorafgaande
groeiseizoen door bladziekten (roest
of Marssonina) hun bladeren vroegtijdig hebben verloren.
van planten die

Gaat men over tot de aanleg van nieuwe beplantingen van t ha of meer
(geen herplant) stelr U dan in verbinding met het Staatsbosbeheer voor her
aanvragen van een renteloos voorschot.
Dit bedraagt ï 400,- per ha indien

U minder en Í 800,- per ha indien
U meer dan 400 bomen per ha plant.
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lnsektenaantastinEen van populier en wilg

/

in 1969

Rrjksinstituut voor NaÍuurbeheer, Arnhem

worden dat de plaag zich in 1970 zaI herhalen, besloot de Rijksdienst IJsselmeerpolders in dat geval bestrijdingsmaatregelen te
nemen. In overleg met ons zal het biologische preparaat Tribactur (- Bacillus thu.ringiensis) hiervoor worden gebruikt.
Ondanks de in proeven gebleken goede werking van dit middel
op bijna volwassen satijnvlinderrupsen kan de, vooral bij ongunstige weersomstandigheden, zeer korte werkingsduur, een
goed resultaat in de weg staan. Slechts in dat geval zal de bestrijding worden herhaald, maar dan met het chemische prep;rraar Dipterex, een organische fosforverbinding met een geringe

Foro

1 Pop*lier bij Zridbroek. Bestrijding

oan de satijtalinder. Beban-

deling op 4 a|ril 1969. Het et'fect eds op ( luni 1969 opaallend

Zie aerder de

tekst,

Foto: R.I.N.

De gegevens van dit jaaroverzichc verkregen we zoals gebruikelijk uit de informaties van de leden van onze Nlaarnemetsorganisatie. Uiteraard zijn er ook enkele waaÍnemingen van
onze eigen medewerkers in verwerkt.
De satijnvlinder (Leucoma salicis), een sedert 1959 voor onze
populieren van

)

jaar en ouder endemisch geworden plaaginsekt,

in Oostelijk Flevoland in een tamelijk groot boscomplex kaalvreterij. Vanuit het oorspronkelijke haardgebied
noordoostelijk van Dronten verplaatste de plaag zich in zuid-

veroorzaakte

oostelijke richting naar een langgerekte strook van rond 120 ha
langs de weg Elburg-Roggebotsluis. Meer dan de helft van de
bomen in dit gebied stond in juni volledig kaal. Een bestrijding

werd er ditmaal niet op toegepast. In augustus skeletteerde de
jonge generatie de opnieuw gevormde bladeren in die mate,
dat ze zeer vervroegd bruin verkleurden. Omdat verwacht mag

persistentie.
Een andere bestrijdingswijze, namelijk het bespuiten van de op
de stammen overwinterende rupsjes in de nawinter, is bij ZuiCbroek uitgevoerd. Deze proef waarbij de populieren in de wegbeplanting om de andere met vruchtboomcarbolineum werden
behandeld, leidde tot goede verwachtingen (zie foto 1). Een
publicatie over deze en soortgelijke in België genomen proeven
verschijnt in het februari-nummer van het Ned. Bosbouw Tijdschrift. ln 1970 zullen de proeven in Nederland en in België
worden voortgezet. Plagen van de satijnvlinder als in Oostelijk
Flevoland kwamen in andere delen van Nederland niet meer
voor. Áantastingen van slechts matige betekenis werden nog

bij Zuidbroek en bij Dinteloord

waargenomen.

De schade door de larven van de grote populiereboktor (Saperd'a
carchariat) in populierestammen breidde zich naar een aantal
plaatsen in Utrecht vt. Zo kwamen ernstige aantastingen voor
bij Jutphaas en Harmelen. In het stadsplantsoen te Utrecht
langs het Merwedekanaal bleken kapitale populieren behalve
door de boktor, ook ernstig te worden aangetast door de rupsen
van de horzelvlinder (Sesia apiformis). Het personeel van de
plantsoenendienst verzamelde na blootlegging van stamvoet en
wortelhals enige tientallen rupsen, die zich tussen bast en hout
ophielden.

De populiereglasvlinder (Sciapteron tabaniformis) bleek in jonge populierestammen op het eiland Rozenburg en in een kwe-

Foto 2, 3, 4. Het optreden aan de cuilgespinselnot.
Spinselouertrek en ur.psenholonies in
Statn me, spinselotertrek

Foro's: Scholtens
cJe

kroon.

.,Spinselhils" gedeeltelijÈ ueruijderd.

T3

kerij bij Lelystad ernstige schade te hebben veroorzaakt. Ter
voorkoming van verdere ui'tbreiding van de plaag zal het nuttig
zijn om alle wonden (bijv. snoei- en schaafwonden) zo spoedig
mogelijk af te dekken met teer of met een andet wondafdekmiddel.

De wilgehoutrups (Cossus cotws) was volgens de berichten
zeer schadelijk in een populierewegbeplanting te Vlaardingen.
Vermoedelijk hebben we hier te maken met reeds door het
wegverkeer beschadigde bomen.
Met betrekking tot de insektenaantastingen in de wilgenculruur
dient het plotselinge en opvallende optreden van de wilgespinseknot (Yponon euta rorella) in enkele wegbeplantingen te worden vermeld. Stam en takken worden door een dichte spinsel
a.h.w. met een witte huls bekleed waarachter zich de rupsen
verplaatsen. Ondanks de enorme aantallen rupsen die in de

kroon vaak als kluiten zichrbaar zijn, wordt de boom zelden
geheel kaal gevreren (Íoto 2 r./m4). Een bestrijding is derhalve
overbodig, temeer omdar zo'n plaag even plotseling verdwijnt
als zij ontstaat. Dergelijke voor betrokkenen vaak veronrrusrende aantastingen kwamen o.a. voor bij Ter Aar, Baambrugge,
Steenwijk en in Friesland bij Grouw, Ákkrum en Terhorne.

De vorige plaag die plaatselijk in de Beruwe en in een oude
opstand

bij

St. Oedenrode

in

1962 ontstond, verdween

in

1963

bijna geheel.
De meest ernstige bladvreterij door de larven en kevers van
de wilgehaan (Pbfilod,ecta sp) wetd waargenomen aan de wilgen langs de weg Arnhem-Nijmegen bij Elst; bij Hardenberg
kwam een matige aanrasting voor.
De elze (- wilge) snuitkever (Cryptofth,Jncbat lapathi) rcnslotte taste de wilgen bij \íorkum zeer ernstig aan.

INTERESSANTE BEPLANTINGEN

(XIV)
Iedereen, populierendeskundige en leek, kent de Italiaanse populier met zijn strakke zui,lvorm. De boom is zelfs zo bekend,
dat vele nier-deskundigen zijn vorm als typerend voor ,,de"
populier beschouwen. Ten onrechte, waflt het gaat daarentegen

gaat, een veroudering van de steeds vegetatief vermeerderde
boom die immers al eeuwen oud is. Hierop zal ik nu niet nader
tngaan, maar wil slechts opmerken dat het afsterven van de
Italiaanse populier door deze veroudering dan nu al een eeuw

om een zeer uitzondedijke vorm.
Populus nigra 'Italica' is niet alleen een opvallend maar ook
een zeer oud ras. Houtzagen heeft in zijn srudie ,,Het geslacht
Populus" (L931) de vermoedelijke geschiedenis van de ltaliaanse populier uiwoerig beschreven. De boom is waarschijnlijk
vó& ll00 in Azië ontstaan en via Italië naar \íest-Europa en
Ámerika gekomen.
Ook in Nederland is de Italiaanse populier sinds lang aanwezig.
Hij is hier gebruikt als sierboom, als boom in wegebeplantingeo
en in windschermeÍI, maar is niet geschikt gebleken voor het
produceren van hout; de kwaliteit daaman is namelijk zo slecht
dat men het gerust onbruikbaar mag noemen.
Niet alleen in Nederland maar ook in vele andere landen verliest dit ras nu snel aan betekenis. Een oorzaak daarvan is zijn
zeer grote gevoeligheid voor de bladziekte Marssonina, maar
vooral het in bepaalde jaren optreden van taksterfte of zelfs
het afsterven van hele bomen en beplantingen, waarbij dikwijls
massaal optreden van de schimmel Dothichiza (schorsbrand)
wordt geconstateerd. Er is wel eens verband gelegd met de
vermoedelijk omstreeks 1955 uit Amerika geimporteerde Marssonina, maar deze ziekte is tenminste in dit geval van taksterfte
niet primair. Iíant al in de tweede helft van de vorige eeuw
werd dit kroonsterven bij de Italiaanse populier gemeld (zie
Houtzagers bovengenoemde publikatie). Sinds lang ook al doet
de theorie opgeld dat het hier om een verouderingsverschijnsel

zou voortduren, een onwaarschijnlijk langdurig

Tuee foto's adn een erlbeplanting aan Italiaanse popalier, genomen

in

sterfteproces

voor een boom!
In ,,Populier" van februari 1965 heb ik een artikel geschreven
over m.i. werkelijke aanleiding ror her kroonsrerven, namelijk
een late wintervorst na een zachre periode. Dit artikel vond

zijn oorsprong in een massaal afsterven van verschillende rassen
van populier en wilg in het voorjaat van I)62; daarbij was ook
de Italiaanse populier. In 1962 volgde een vorstperiode in de
rweede helft van februari en begin maart op een zachre janaali
en eerste helft van februari.
In de late zomer van 1968 had ik een erfbeplanting van ltaliaanse populier bij Bronkhorst gefotografeerd. In de voorzomer
van 1969 ben ik weer naar dit pittoreske lJsselstadje gereden
om de beplanti,ng nog eens te fotograferen. Hec resultaat ziet
u in de hierbij geplaatste foto's. De bomen waren inmiddels
zwaar beschadigd door het afsterven van een deel van de kronen.

Deze beplanting was niet de enige met dit verschijnsel. Op
vele plaatsen in het land kon men weer, zij het in mindere
mate dan ín 1962, bij bepaalde populieren en ook wilgen taksterfte zien optreden. Dit was, behalve bij de Italiaanse populier,
vooral het geval bij 'Robusta' en 'serotina'.
Laten we nu eens het weersverloop in het begin van 1969 nagaan. De daarvoor nodige cijfers, uiteraard afkomstig van het
K.N.M.I. in De Bilt, zijn vermeld i,n de tabel. ller is interessant
om deze te vergelijken mer de tabel, voorkomend in mijn al
resp. september 1968 en

j*ni

1969

Foto's: v. d. Meiden
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TemperatuurveÍloop in januari, februari en maaÍt 1969.
Periode

jan.
1

2

febr
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Dagelijks min.

III

III
t,r

II

I
6o
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0,6
3,6
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-1,1
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,,9

4,7

3,7
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_1,9
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4,0

)r
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_^1
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Áfwijking van de gemiddelde maandtempeÍatuuÍ januari:
februari
van het normale maandgemiddelde (1931 -1960):

De Bilt
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I
II

in 1969
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(rr);

-3,3
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eerder genoemd artikel in ,,Populier" van februari 1965. Men
ziet dan hetzelfde verloop, namelijk een koude periode met veel
vorst laat in de winter, volgend op een zachte periode. In 1962
begon de koude periode n^ 20 februari na een zachte periode die
sinds t 10 januari duurde. In 1969 begon de koude periode
-+ 10 februari na een zachte periode eveneens sinds 10 januari.
Dus precies hetzelfde beeld! Dat een dergelijk weersverloop
afstervingsverschijnselen bij populier vetootzaakt, is fysiologisch verklaarbaar. Zonder hierop verder in te gaan kan worden
gezegd, dat na een zachte periode in januati/Íebruari bij een

verhoogde cambiumaktiviteit de bast zeer gevoelig is voor uitdroging (zoals door vorst). Dan wordt, als tenminste het uitdro-

P. UfiI IIE]I BERK & ZO]IE]I

TUINBOUWARTIKELEN

gingproces niet te snel verloopt en dit daardoor d.irekt tot
afsterven leidt, de bast gemakkelijk door schorsbrand, Dothichiza, aafiSetast.

Nog een opmerking: Men dient na een weerssituatie als hierboven is geschetst, zeer voorzichtig te zijn bij de inkoop van
meerjarig plantsoen. Ook dit blijkt dan namelijk vaak door
Dothichiza te zijn
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piljs echíer uaarschijnlijk enigsziu

aerhoogd

POPTJLITREN

in ltos, stad

Onder deze titel verschijnt in
maart een boek

en landsc/tap

.,l20

dat in
pagina,s
aan de hand van 130 Íoto,s de grote
vormenrijkdom van de
populier en de

betekenis van deze soort voor
bos, landschap en
stedelijke beplantingen laat zie;r.
De tekst, waarin ook aandacht
wordt besteed aan de rol van popurieren
in vorksreven en vorksgeloof, is geschreven door
Bert Schut, bekend door zijn
vele
publikaties over de natuur.

Zowel voor bosbouwkundigen
als voor degenen die uit andere
hooÍde bij het gebruik van bomen
ziin Ààtror<ten, is er nu ge_
legenheid om op snelle. en praktischá
*,ir" vertrouwd te raken
met de mogelijkheden die de populier
hen biedt.*

Dankzij aanzienlijke subsídies
kon de prijs van

deze i.raai uitgevoerde uitgave van de Stichting
,,populier,, (Íormaat Zl xZl cÀ
worden vastgesteld op het uiterst
lage
bedrag van

B.T.W.).

Bestelling door overschrijving
van

I 5,_

(incl.

f5,_ per

stuk op post_
rekening 1172915 t.n.v. Stichting
eoputier,,, Wageningen, onder

vermelding van ,,. . , . ex. boekwerk
poputieren,,.

*

lnhoud:
Wat zijn populieren?
De populier in volksleven
en volksgelooÍ
De populier als boom

Populierenlandschappen
De groei van populier
De toepassing van populíer
Populier en houtproduktie

CijÍers en Íeiten

N.V. BOOMKWEKERII ,,uDENH0uÏ"
VOOR IS
DE KWEKERIJ DIE JUIST EVEN

Een greep uit ons populieren-assortiment:

POPULUS 'DORSKAMP'
'FLEVO'
'GELRICA'
'HARFF'
'HEIDEMIJ'

'l

214',

'LoNS'
'MARILANDICA'
'ROBUSTA'
'REGE,NERATA'

'ZEELAND'
'ANDROSCOGGIN'
'GENEVA'

'oxFoRD'

Denk Yooruit !

'ROCHESTER'
PAULEY'
TRICHOCARPA'MB' ='SP 126' ='FRlTZl

Bestel nog heden:

tFritzi Pauleyt
Pop. trichocarPa
1969 op
Lees het augustus-nummer
TijdschriÍt'
en Nederlands Bosbouw
1
jan. 1970 oP Pag'

pag'

CANESCENS'DE MOFFART'
'ENNIGER'
'HONTHORPA'
,LIMBRICHT'
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'WITTE VAN HAAMSTEDE'
'TATENBERG'
'SCHLESWIG I'
'SCHIJNDEL'
TREMULA'OOST-PRUISEN'

II.Y, BOOilIKWEKERIJ,,UDETHOUT''
UDENHOUT

. TELEFOON 04241'258

