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Populus tremula

Houtvester der N.V. Vereenigde Hollandsche LuciÍersfabrieken' Eindhoven

Inleiding
De bedoeling van dit artikel is de aandacht te vestigen op de
populieresoort Populus tremula, die in Nederland vrijwel niet
als produktiehoutsoort wordt aangeplant.

In

Nederland is de Populus tremula bekend als trilpopulier,
ratelpopulier, klaterpeppel en esP. De inlandse esp komt voor
in wà[en, berkenbosjes, overhoeken en langs sloten en beken.
Opgaande bomen komen weinig voor, omdat de esp vaak met
houtsoorten als hakhout werd geveld. Ook werden de
"nd.r.
rechte staken gebruikt voor boerengerief zoals vork- en schopstelen.

Met enige geheimzinnigheid werd vroeger over de esp gesp{oken, waarbij het praktisch steeds in beweging ziin van de bladeren zeker een rol zal hebben gespeeld.

In

andere landen worden de namen aspen, aspe, Espe, asp en
osp gebruikt voor de Populus tremula.

Verbreiding

De esp heeft een groot natuudijk verbreidingsgebied en heeft

zijn noordelijke grens ongeveer aan de 70o breedtegraad. De
esp komt zowel in de dalen als in de bergen voor. De grote
verbreiding van de espen is te danken aan ziin vermogen zich
aan te passen aan uiteenlopende klimaten en bodem-ry_pen'
De espis winterhard, in Noord-Zweden komen nog boomhoogten voor van 18 m en stamdoorsneden boven de dertig cm. In
Zrid- en Midden-Zweden worden espen geveld met een ouderdom van 50 à 60 jaa1 die een inhoud hebben van meer dan
1 m3.
Onder zeer gunstige omstandigheden kunnen gezonde esPen een
leeftijd bereiken van 100 tot 150 iaar. Deze bomen, die o.a. in
Rusland voorkomen, zijn dan 30 m hoog.
In Nededand en in de ons omringende landen komen bomen
met dergelijke afmetingen niet voor. Dit is mede een gevolg
van bodemgesteldheid en het optreden van het z'g. hartrot. Het
hartrot wordt door een zwam veroorzaakt. Vooral bii ongunstige
bodemomstandigheden kan als de boom 30 à 40 jaar oud is
hartrot optreden, het gevolg is dat de groei van de boom sterk
terug loopt. Ook het wortelbroed kan in de jeugd reeds besmet
worden. Hoe beter de bodemomstandigheden zijn, des te langer
blijft de boom gezond.
De esp groeit het best op vruchtbare leemhoudende grond met
een góede vochwoorziening. Ook oP een minder goede grond
wil de esp wel groeien, de houtproduktie zal dan niet zo gÍoot
zijn.
De esp, die tweehuizig is, verbreidt zich o.a. door middel van
zaad. Her. zaad wordt door de wind meegenomen en krijgt de
mogelijkheid zich te onrwikkelen op oPen plaatsen waar weinig
concurÍentie van grassen en dergelijke is te verwachten. Een
andere wijze van uitbreiding dan door zaad vindt plaats door
middet van wortelopslag. Uit deze wortelopslag kunnen op
enige afstand van de stam nieuwe bomen groeien, zodat eenklonige groepen ontstaan. Áls de wortelopslag zich in één tichting sneller ontwikkelt dan in andere richtingen ,,wandelt" de
kloon als het ware voort, doordat hii zíin weg zoekt naar de
beste groeiomstandigheden. De esp is een pionier, een lichthoutsoort, en de planten groeien goed, mits zij niet te veel last
van schaduw krijgen.
Zaailingen hebben een grote verscheidenheid in vorm en eigenschappén. Bij vermeerdering uit wortelbroed van dergelijke
zaailingen blijven de eigenschappen der oorspronkelijke zaai'

lingen behouden. Door selectie zijn goede vormen te verkrijgen.

In de naruur ontstane goede vormen zijn in diverse landen bekend; zij kunnen dienen als uitgangsmateriaal voor aan te leggen beplantingen. Van groot belang is hierbij welke verschillen
er bestaan in bodem en klimaat russen de plaats van aanplant
en de plaats van herkomst en van het aanpassingsvermogen van
de kloon.

Hybridisatie
Een in de natuur ontstane tussenvorm tussen Populus alba (de
witte abeel) uit Midden- en Zuid-Europa en Populus tremula
is Populus canescens, de grauwe abeel.
Espen laten zich met P. canescens, die bij ons van nature voorkomt, gemakkelijk kruisen. De daaruit verkregen planten vertonen een grote verscheidenheid in groei en vorm. Hoewel hun
kwaliteit meestal niet meevalt, kunnen toch goede boomvormen
met goede groei-eigenschappen door selectie worden verkregen'
In Zweden kent men triploide espen, welke soms een zeer goede
houtproduktie geven, doch voor ons weinig betekenis hebben,
omdat ze niet zijn aangepast aan ons klimaat. Men kent verder
nog andere bastaard espen, n.l. die welke zijn ontstaan door
kruising van Europese espen met één der Noordamerikaanse of
Canadese espen (Populus tremuloides).
Door het Bosbouwproefstation te \Tageningen zijn een aantal
van dergelijke espenkruisingen gemaakt. Van een kruising voor'
komende in een espenzaailingen-proefveld van het Bosbouw27 taar oade etbeno4stantl aan ait Polen geïmporteerd' zaal.
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espen.

4 jaar oule
mndbeplanting bij

een labriekscornplex.

proefstation, geplant te Best in 196I, plantafstand 3 x 3 m,
hadden tien bomen, gemeten op borsthoogte, op negenjarige
leeftijd een omtrek van resp. 46, 52, 5r, 65, 63, 55, 52, 62, 59
en 67 cm, wat neerkomr op een gemiddelde omtrekaanwas van
6,4 cm per jaar. Bij deze aanwas kan het re overwegen zijn een
dergelijke kruising voor houtproduktie aan te planten. Zo staan
in ons land op goede leemhoudende zandgronden grovedennenopstanden, die mogelijk met goed gevolg door espen vervangen
kunnen worden.

Groei en houtgebruik
Het voordeel van de esp is, dat hij vrij dicht geplant kan wor-

bij een plantafstand van 4 x 4 m nog een goede houtopbrengst aan papierslijphout kan opleveren. Bij een beplanting
den en
van 4

x4m

staat nog de mogelijkheid open om ror dunning
over te gaan, waarblj een selectie kan worden roegepast.
In de praktijk is gebleken, dat de esp vooral tijdens zijn jeugd-

groei gunstig reageert op een bemesting met stikstof en kali.
De diktegroei bleek er aanmerkelijk door te verbereren.
De esp heeft vast hout. Het is iets zwaarder dan dat van onze
andere populieren, is goed splijtbaar en zeer buigzaam. Bij gezonde bomen heeft het hout een gelijkmatige lichte kleur.
Hoewel de aanwas van de esp veel geringer is dan die van de
ons bekende populiererassen, zoals P. 'Marilandica', P. 'Robusta'
of P. 'Gelrica', wordt deze geringere aanwas in bepaalde gevallen gecompenseerd door de betere eigenschappen van het hout.
Áls voorbeeld kan hiertoe dienen een schilproef verricht in de
lucifersindustrie ten behoeve van boekjeslucifers. Boekjeslucifers zijn lucifers gevat in een kartonnen omslag, die veel voor
reclamedoeleinden worden gebruikt.
De boekjeslucifer is veel dunner dan het normale luciferstokje.
Aan het hiervoor te gebruiken fineer moeten hogere eisen gesteld worden dan aan dat voor het gewone luciferhoutje. Voor
de fabricage van deze lucifers, waarbij het hout niet gekleurd
wordg wotden de volgende eisen aan het fineer gesreld:

1

2

vast, goed buigbaar;
rechtdradig;

) wit van kleur
Voor dit doel komen alleen die staÍlmen in

aanmerking die
regelmatig gegroeid zijn. De jaarringen moeren niet te breed
zijr. en evenwijdig lopen. Behalve deze goede eigenschappen
moet er voldoende spinthour op de stam aarrwezig zijn; dit
moet, zoals reeds gezegd is, zeer licht van kleur zijn.
Het is in Nededand geen gemakkelijke opgave dit soort hout
te vinden; meestal is alleen het hout van 'Marilandica' voor dit
doel geschikt. Bij veel 'Marilandica' bevindt zich echter weinig
licht gekleurd spinrhour op de sram; een dikte van 5 cm is al
veel!

Ter vergelijking met esp werden voor her bovengenoemde onderzoek ook 'Marilandica' stammen verwerkt. De leeftijd van
de espen was ca. 30 jaar en die van de 'Marilandica' ca.27 jaar.
De hieruit gezaagde bollen waren vrij rond mer een niet te
dikke bast en zonder noesren. De gemiddelde diameter van de
espenbollen was mer schots 32,2 cm en zonder schors 30,4 cm
en van de 'Marilandica' bollen resp. 38,0 en 35,0 cm. Bij de
metingen weÍden, gebaseerd op her verkregen boekjesfineer, de
volgende resultaten verkregen:
Bastpercentage:

'Marilandica'
Espenhout

S

cbilrend.ement:

'Marilandica'
Espenhout

t6,0
r0,8

7o
70

38,0 /o
77,3 70

Het grote verschil in schilrendemenr ten gunste van her
hout ontstond doordat:

espen-

1

Het espenhout veel wit spinrhout had en een naar verhou-

2

ding kleine, iets donker gekleurde kern.
H.et verkregen fineer rechtdradig en glad van oppervlakte
v/as.
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4 jaar oude espen
geplant bij een t'abriek
ter afscbernittg tan
een olietanÈ.

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat voor

bepaalde

doeleinden, zoals voor boekjesluciferfineer, voor espenhout een
hogere prijs betaald kan worden. Uit financieel oogpunt bekeken kan de prijs per mB zeker 100 /o hoger zijn. Naast het
goede schilrendemenr en het geringe bastpercentage komen ook
nog andere pluspunten naar voren. In bepaalde gevallen kan
met dunner fineer worden volstaan aangezien het hout sterker
is. De Zweedse lucifers worden dan ook uit dar dunne espenhoutfineer gemaakr. De manuren per mB netto fineer komen
ook lager te liggen.

Indien er voor bepaalde doeleinden een fineerkwalireit wordt
gevraagd, die aan hoge eisen moer voldoen, zal de consumenr
zeker graag een hoge prijs voor espenhout betalen. Andere doeleinden waarvoor dit hout zeer geschikt is zijn: kisten voor de
verpakking van waÍen, die geen geur van het hout mogen opflemen. Espenhour is volkomen reukloos. Ook prothesen kunnen uit espenhout worden vervaardigd.
In de papierindustrie is het espenhour zeeÍ gezochr wegens het

hoge cellulosegehalte, namelijk 40-52 % . Her levert revens mooi

wit papier.

Espen voor het landschap

De esp verdient tevens als laan- en parkboom belangstelling.
Voor gebruik in wegbeplantingen heeft de esp het voordeel, dát
de goede vormen slank zijn, dus een niet ie zware of brede
kroon. Behaive het opkronen behoeft aan de bomen weinig gesnoeid te worden. De esp groeit in zijn jeugd vrij snel in de
lengte, zodat men spoedig een beplanting heeft, die het aanzien
waard is. De bast van de boom kan zeer mooi van kleur zijn.
Als solitair of in een groepje geplant doet de esp her heel aardig terwijl voor afscherming van minder fraaie bouwwerken of
als accentuering in het landschap de esp zeker op zilnplaats is.
De goede eigenschappen van de esp, zowel voor het landschap
als voor de houtproduktie (houtkwaliteit) rechtvaardigen dit
meer aandacht aan de esp wordt besteed. Rassen, die zowel produktief als landschappelijk aantrekkelijk zijn, zouden daarbi.j de
voorkeur moeten verdienen.

Bestel tijdig plantsoen voor komende plantseizoenen
Van de Nationale Populieren Commissie hebben we het verzoek
gekregen het navolgende onder uw aandacl.rt te brengen.
De sterk wisselende belangstelling voor de aanplant van populieren l.reefr ror gevolg gehad dat kwekers revoren moeilijk kirn-

nen overzien welke aantallen zij moeten kweken. Daardoor is
dán weer een te veel, dán weer een tekort aan plantsoen aanwezig. In het huidige plantseizoen, dus 1970-1971, was het
reeds in oktober zeer moeilijk om nog eenjarig populiereplantsoen bij de kwekers te krijgen. \Vil men nog planisoen 6estellen, dan zal dir zo eoedig mogelijk moeren gèsèhieden.
Om in de volgende jaren teleurstellingen te voorkomen, worden
degenen, die populieren willen planten, aangeraden spoedig een

raming te maken van hun behoefte voor de komende jaren en
deze behoefte reeds rzzz de kweker of de handel in plantsoen
bekend te maken. De kwekers kunnen dan bij het kweken van
plantsoen met deze reserveringen door telers en handel rekening
l.rouden. Zij kunnen hun teeltplan hierop instellen en de gebruikers zijn verzekerd van de leverantie van her goede plantsoen.
Vanzelfsprekend dienr als eis te worden gesteld dat het plantmateriaal met NAKB plombe, kwaliteit ,,Normaal" geleverd
wordt en bovendien voldoet aan speciale eisen ten
van
de gewenste cultuurvarieteir, de maat en eventuele"aniie.r
extra kwa-

liteitsnormen.
Redactie
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*)
Populieren op vuilstortlerreinen

BosbouwproeÍstation, Wageningen

*) Het navolgende is grotendeels

ontleend aan het artikel ,,Mogelijkheden voor beplanting van vuilstortterreinen" door dezelfde auteur in
het decembernummer 1970 van het tijdschrift Groen. In dat artikel dat
als Mededeling m. ll2 bii het Bosbouwproefstation, Bosrandweg 20 te
\Tageningen verktijgbaar is, werden behalve populier vele andete houtsoorten behandeld.

1

Een moderne samenleving brengt jaadijks groter wordende hoeveelheden vaste afvalstoÍfen voort. \7erd in Nederland in 1965
4,6 mrljoen ton afval geproduceerd, h 1970 was dit naar schatting 6 miljoen ton en omstreeks 2000 wordt een jaadijkse hoeveelheid van circa 14 miljoen ton verwacht.

Deze afvalstoffen worden op verschillende manieren uit onze
samenleving verwijderd, in hoofdzaak volgens drie methoden:
door storteÀ op vuilstortterreinen, door verbranden in vuilverbrandingsovens eo door composteren.
Het storlen van vuil is thans de meest verbreide methode van
67 7o van alle afval wordt gestort, 25 7o wotdt
verwerking:
-8
vefbrand, %o wordt gecomPosteerd. Verwacht wordt dat in
2000 ca. 60 Vo van alle afval nog zal worden gestort' ca. 35 7o
verbrand en 5 7o gecomPosteerd. Het storten blijft dus, naar
het zich laat aanzien, een zeer belangrijke methode' Men mag
naar schatting verwachten tot aan 2000 nog een hoeveelheid
gestort vuil van ca. 180 miljoen ton in ons land te zien veriijzen, verdeeld over een aantal grote en kleine stortterreinen.
\Íat dit onder meer voor ons landschap betekent, kan gedemonstreerd worden door enige oppervlaktecijfers: thans vergt het
gestorte vuil (ruim 4 mitjoen ton per jaar) een oppervlakte van
t;O a ZOO ha per jaar, indien gestort met een uiteindeliike
laagdikte van 2 m na samendrukken, verteren en nazakken; in
ZOOO is onder dezelfde voorwaarde een oppervlakte nodig van
350 à 400 ha per jaar voor de dan jaarlijks verwachte 8,4 miljoen ton gestort vuil.
De vuilstortterreinen zijn meestal geen sieraad voor hun om-

in

bestaande

of

De oppervlakte van de opgegeven terreinen liep uiteen

van

enkelè aren tot vele hectaren en de aangebrachte beplantingen
varieerden van enkele bomen en struiken tot flinke boscomplexen. Na enige selectie bleven 88 terreinen over die de moeii. ,run het inventariseren waard leken te ziin. Deze werden
bezocht en geïnventariseerd met behulp van gegevens van het
beheer, waarnemingen en metingen.
Op grond van de verzamelde feiten werd bepaald of de objecteÁ voldoende waarde hadden of zelfs nog aanleiding Saven tot
nader onderzoek (uiwoerige groeimetingen, wortelonderzoek,
aanleg proefbeplantingen etc.). Tenslotte bleven 49 represen-

tatievi ètt *uutd.oolle objecten over, die uiwoerig werden beschreven en waarvan de beplantingsgegevens werden verwerkt.

3
a

Resultaten van de inventarisatie
De smnenstelling aan het gesturre auil
De samenstelling van het gestorte vuil is zeer uiteenlopend. Behalve huisvuil kan dit ook puin, indusrieafvalstoffen, agrarisch
afvaI, zuíverrngsslib, tuin- en plantsoenafval, autowrakken, verIn het algemeen dus een zeer
heterogene massa met een aantal veelal onvoorspelbare en mogelijk riskante eigenschappen ten aanzien van de ,,bodemvor-

pakkingsmateriaal etc. omvatten.

ming".

De indruk bestaat dat de ,,kwaliteit" van het gestorte vuil voor
beplantingsdoeleinden in het algemeen genomen minder wordt.
Hêt gehalte aan Plastics en andere kunststoffen (o.m. verpak-

toekomstige

gro..iotr.t of in

gebieden met een recreatieve betekenis en
É.rnn.t daar een storend element vormen. Beplanting is vaak
gewenst om de stortterreinen aan het oog te onttÍekken en voor
een nieuwe functie geschikt te maken. De belangstelling voor
beplanting en bos- of parkaanleg op terreinen waar het vuilstorten bèeindigd is neemt dan ook sterk toe. De kennis van
de mogelijkheden voor beplanting is echter tot nu toe gering
en berust'op incidentele waarnemingen in vroeger aangelegde
beplantingen. Een samenvattend overzicht van hetgeen in het
o.il.d.n ieeds ervaren is en onderzoek in proefbeplantingen
ontbÍaken tot voor kort. Daarom is in L967 een begin gemaakt
met de aanleg van proefvelden met verschillende houtsoorten op
enkele vuilstórtplaatsen en werd in 1969 een inventarisatie uitgevoerd van in vroegere jaren aangelegde beplantingen op dit
ioort terreinen. Hierbij is per object een groot aantal gegevens
van de beplantingen en de vuilstortterreinen zelf vastgelegd.
In dit artikel worden enkele resultaten van de bij de inventarisatie aangetroffen populierenbeplandngen behandeld, waarbij
reiultaten van onderzoek een aantal prakdank zlj de
"erste
tische adviezen te geven is.

2

ter

reinen groter is, maar dat van verscheidene, vooral oude beplantingen de voorgeschiedenis niet meer bekend is. Het is overigens door de moeilijk te achterhalen uitgangssituatie een vraag
óÍ. ,ru oude beplantingen op vuilstortterreinen grote waarde
voor dit onderzoek hebben. Bovendien is de samenstelling van
het vuil van vroeger nauwelijks te vergelijken met het vuil van
de laatste jaren.

Inleitling

geving. Vele ervan liggen juist

waren. Het vemoeden bestaat dat het werkelijke aantal

fnventarisatie

Staatsbosbeheer en de Nederlandse Vereniging van
Reinigingsdirecteuren is een enquête gehouden. Ruim honderd

Via het

uoontiulig. of gedeeltelijk nog in gebruik zijnde vuilstottplaatsen werdin opgegeu"t die op de een of andere wiize beplant

Het opperalak kan door auare uerhtaigen ltstgeteden en bard taotden'

3T

kingsmaterialen), chemische reststoffen, glas, puin e.d. wordt
voortdurend groter, het gehalte aan organische afvalstoffen,
plantaardig materiaal en as wordt relatief steeds kleiner.
In hoeverre deze aard van het vuil voor de aanleg van beplantingen van belang is, hangt samen mer de opbouw van een
vuilstortterein. Er zijn verschillende merhoden om vuil op een
stortplaats te bergen welke meestal terug te brengen zijn tot
verschillen in sortering van her aangevoerde vuil (meestal naar
grofheid, soms naar andere eigenschappen) en in de wijze van
storten. Vaak wordt gestort in lagen, soms mer tussenlagen van
grond of klein vuil en in vele gevallen wordt na het beëindigen van het storten een afdeklaag van grond of klein vuil aangebracht. De uiteindelijke totale hoogte van een stortterrein is
niet alleen een kwestie van storttechniek, maar ook afhankelijk
van de verdere bestemming van een dergelijk rerrein. De invloed van de samenstelling van het vuil op de beplanting blijft
beperkt tot een bovenlaag van 1,5 à 2 m vuil en evenruele afdekking. ITat zich daaronder bevindt aan gesrorr matetiaal,
heeft in het algemeen weinig betekenis meer voor de groei van
de houtsoorten, tenzij er sprake is van voor planten giftige of
schadelijke afvalstoffen (chemische stoffen, olieresten e.d.).
Het is dus van belang de bovenlaag van 1,5 à 2 m van een te
beplanten vuilstortterrein voor een beplanting zo gunsrig mogelijk te maken. ITat een gunstige situatie inhoudt zal aan d,e
hand van inventarisatie- en voodopige onderzoekgegevens nader behandeld worden.
In vele gevallen is vóór het aanleggen van eer beplanting op
vuilstortterreinen een afdeklaag over het vuil aangebracht. Hoewel het doel hiervan vrijwel overal hetzelfde is, n.l. het onttrekken van het vuil aan het gezicht, het tegengaan van stank
en verwaaiing en het scheppen van een beplantbare, begaanbare
bodem, zijn de variaties in afdeklagen bijzonder groor. Vanaf
ca. 10 cm dikte tot meer dan 150 cm komen alle mogelijke dikten voor, terwijl het materiaal ook zeer verschillend van aard is.
Men maakt gebruik van klei, zand, gemengde grond, teelaarde,
compost, veegvuil, verkleind vuil, organisch afval, kortom van
alles wat min of meer toevallig voorhanden is. Men mag veronderstellen dat een beplanting sterk reageerr op de ,,kwaliteit"
van een afdeklaag. Zo zullen afdeklagen van klei, organisch afval of teelaarde een betere invloed hebben op een beplanting
dan lagen veegvuil of zand. Meestal zijn echter de aanwezigheid
van bepaald materiaal en de kosten voor het verkrijgen ervan de
doorslaggevende factoren bij het kiezen van afdekmateriaal.
Vooral wanneer een vuilstortplaats gedurende een groot aantal

jaren gebruikt wordt, is het nauwelijks te vermijden dat het
oppervlak door heen en weer rijden en schuiven met zwaar rollend materiaal vastgereden en hard q/ordt. Ook dit heeft invloed
op een aan te brengen beplanting.
als vastheid van het oppervlak zijn als belangrijke factoren bestudeerd. Dit leidde tot enkele adviezen die aan
het slot worden behandeld.

Zowel afdeklaag

b

De beplantingen
Op de 49 ujwoerig onderzochte terreinen werden

in totaal 36
houtsoorten (bomen en struiken) of rassen van houtsoorten in
beplantingen van enig formaat aangetroffen. Hierbij bleek Populus 'Robusta' 19 keer voor re komen, Populus'Gelrica' 5 keer
en Populus 'Heidemij', de witte en grauwe abeel, de balsempopulier en de trilpopulier enkele keren. Tervergelijkingenkele
andere houtsoorten: zwarte els 17 keet, berk 11 keer, eik 10
keer, es 4 keer, schietwilg 4 keer. Naaldhoutsoorten komen
weinig voor, het meesr nog de groveden (8 keer).
Van de groep der z.g. Aigeirospopulieren is 'Robusta' in Nederland, op grond van zijn betrouwbaarheid ook onder moeilijke
bodem- en klimaatsomstandigheden de meest aangeplante kloon.
Het is waarschijnlijk dat hij ook daardoor van alle populieren

Teryuijl een deel oam bet terrein nog uoor tt*ilstorten gebrniÈt uordr
is ltet afgetaerÈte deel al beplant.

het meest is geplant op vuilstortterreinen.

'Robusta'-beplantingen komen bij de inventarisatie in allerlei
leeftijden voor ror 35 jaar toe. De resultaten zijn in de meesre
gevallen zeer goed. Een gering uirvalpercentage, eeÍl jaarlijkse
Iengtegroei van 1 tot 1,5 m en een jaadijkse diktegroei van 1,5
tot 2 cm komen regelmatig voor en wel onder zeer wisselende
omstandigheden.

De aanplant van 'Gelrica' is beperkt tot vuilstortterreinen in
het oosten van ons land. Ook hierbij komen goede resultaten
voor: weinig uitval, gemiddeld wat minder lengtegroei dan bij
'Robusta', n.l. ca. 1 m per jaar en een vergelijkbare diktegroei;
de vitaliteit is in de meesre gevallen goed. Zowel bij 'Robusta'
als bij 'Gelrica' wordt goede groei op tal van verschillende vuilsamenstellingen bereikq op alle mogelijke afdeklagen van klei,

zand, composq teelaarde, klein vuil in dikten van 10 cm rot
100 cm of zonder afdeklaag en bij een pH russen 5 en 7.
Slechre resultaten

zijn behalve in enkele gevallen van duidelijk

vochtgebrek vrijwel altijd te wijten aan tekortkomingen bij
aanleg of onderhoud, zoals het niet besuijden van zware verwildering, het gebruik van voor moeilijke omstandigheden te
oud plantmateriaal (grote verplantschok, grorere gevoeligheid
voor schorsbrand), het ondiep planten, het nier aanffappen van
losgewaaide ionge planten, het niet voorkómen van wildschade
en het op te late leeftijd dunnen. S7aarschijnlijk met het motief
om snel een gesloten beplanting te hebben of uit vrees voor
veel uitval heeft men nogal eens kleine plantafstanden gekozen
(tot zelfs 2 à 3 m). Dat dit bij snelle groei spoedig een z€er
vroege dunning tot gevolg moer hebben, behoeft geen betoog.
Het is beter om de plantafstand niet kleiner dan 4 à 5 m te
kiezen: de beplanting zal zich toch snel genoeg sluiten en de
uiwal behoefr niet groot te zrjn. Gebleken is dat de populier als
een typische pionierhoutsoor bij goede aanleg- en onderhoudsmethoden, waardoor hij zich in de eerste jaren goed kan ontwikkelen, verder weinig problemen geeft op de meeste vuil.
stortterreinen, wanneer althans voldoende vocht in de bodem
aanwezig is. Dit laatste blijkt wel zeer essentieel te zijn. Bij de
aanleg kunnen problemen ontsraan wanfleer de bovenlaag van
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opleveren en leemten in onze kennis van de mogelijkheden van
vooral de nieuwere klonen opvullen.

4

Adviezen voor de aanleg van beplantingen
op vuilstortterreinen

Op grond van inventarisatie en onderzoek kunnen behalve over
dá bruikbaarheid van populier oP vuilstortterreinen ook nog
enkele voodopige adviezen worden gegeven over de noodzaak
en dikte van afàekhgen en het onderhoud van de beplanting.
Voorts worden enige opmerkingen gemaakt over de invloed van
een vastgereden vuiloppervlak op de beplanting.

Hierbij

-o.t

opg.-érkt worden dat het soms

geringe

. aantal

waarnémingett èÁ a. vaak nauwelijks vergeliikbare objecten
alleen voorlopige conclusies en daarop gebaseerde adviezen toelaten. Door áe resultuten van verdet onderzoek zoals in proefvelden zullen deze adviezen getoetst en wellicht aangevuld worden.

a

Afd.eklagen

De afdeklagen kunnen in drie groepen ingedeeld worden: dunne (tot 10á 15 cm), matig dikke (15 tot ca.60 cm) en dikke
(60 cm en meer).
Dunne afdeklagen zijn in feite alleen van belang uit esthetisch
of hygiënisch oogp.,ttt, het vuil wordt aan het gezicht onttrok-

Na

beplanting kam een aailstotlïeneàn

in

enkele iaren onberhenbaar

t,eranderen,

het vuil zeer vast ingereden is (harde puinlaag) en het in het
plantgat teruggestorte materiaal na het planten niet voldoende

In dat geval is het aanbrengen van een laag
afdekgrond vóór het planten of het inbrengen van teelaarde in
de plántgaten gewenst. Bij het aanbrengen van een afdeklaag
besàat hit risico dat de harde oppervlaktelaa,g van het vuil als
ondoorlatende, storende laag in het profiel gaat fungeren. Dit

àe wórtels omsluit.

geldt overigens voor alle houtsoorten en de specifieke proble-

áen uun afàekhgen worden nog apart behandeld.
Op grond van dé inventarisatiegegevens mag men concluderen
dat Robusta (c.q.'Zee\and') ook op aan de wind blootgestelde

vuilstortterreinen en in de kuststreek goed voldoet. Dit is, waar
vele stortplaatsen zeer open gelegen ziin, een belangrijk voordeel. De áanplant van 'Gelrica' is op dergelijke terteinen in het
westen en nóorden niet veranfwoord. Hier ontstaat als gevolg
van het voor deze kloon ongunstiger klimaat een verminderde
conditie en geringe weerstand tegen ziekten.
Andere populieren dan de genoemde twee komen tot nu toe op
stortplaaisén weinig voor. Op grond van enkele waarnemingen
en Áetingen lijken Populus 'Heidemij' en grauwe abeel wel
enig perspectief te bieden. De grauwe abeel schijnt hietbij wat
meér-droógte te kunnen verdragen dan de Aigeiros populieren.
De resultaien van de witte abeel ztin in het algemeen slechts
zeer m^tig: veel uitval, matige tot geringe gtoei en vitaliteit.
Trilpopulier en balsempopulier kwamen te weinig voor om
goed te kunnen beoordelen.
I{aar aanleiding van het voorgaande kan gesteld worden dat uit
de inventatisatie duidelijk is gebleken dat de populier een waardevolle houtsoort voor de beplanting van vuilstortterreinen is,
maar dat de ervaring ermee beperkt is tot enkele klonen' Onderzoek naar de mógelijkheden van het gebruik van andete
klonen is gewenst. IÀ dit verband moet vermeld worden dat
nabij Zwolle oP een vuilstortplaats door de gemeente-in.samenwerking mèt de Stichting Industrie-Hout een beplanting
met vele niéuwe populierenklonen is aangelegd waarvan de eetste resultaten van de meeste klonen bijzonder gunstig zijn. Dergelijke beplantingen kunnen in korte tijd zeer veel informatie

ken,'s1ank en verwaaiing van het vuil worden voorkomen. Een
beplanting wordt echter als het ware direct op de onderliggende
uoilluug geplant en za\ ziin wortels meteen daarin moeten ontwikkelén. In dit opzicht is een dergelijke beplanting vrijwel te
vergelijken met eán die op een terrein zonder afdeklaag wordt
aangebracht.

Matig d'ikke afdeklagen hebben op de beplanting meer invloed.
Zij trebben in het algemeen voldoende doorwortelbaar volume
voor struiken gedurende de gehele levensduur daarvan en voor

bomen gedureÁde de eerste iaren na aanleg. Een suuikbeplanting (vilhoutsoorten) kan met zijn wortels peÍmanent in de
afdiklaag blijven, de hoofdhoutsoorten zullen na verloop van
Populieren htnnen zeer btuiábaar zijn op ouilttorttereinen' Deze zijn
aier 'jaar oad'.

))
tijd met hun wortels in het onderliggende vuil trachten door te
dringen.
Dikke afdeklagen kunnen voor vul- en hoofdhoursoorten vol-

doende doorwortelingsmogelijkheden bieden, zonder dat de
wortels verder gaan in de onderliggende vuillaag. Is de afdekTaag zeer dik, dan wordt de beplanting door het vuil weinig beinvloed, tenzij dit schadelijke stoffen bevat, die kunnen áoordringen in de afdeklaag (chemische stofÍen, olie etc.).
Bij de toepassing van matig dikke afdeklagen kunnen evenwel
voor de beplanting ongunsrige situaties ontsraan. Zijn deze
Iagen aangebracht op een harde, vast ingereden vuillaag, dan
blijkt het Íegenwater moeilijk naar de oÁdergrond te k"unnen
wegvloeien, waardoor plaatselijk zeet
piekken ontstaan
met een slappe bodemsnuctuur. Vooral^atte
wann€er in een enigs-

zins geaccidenteerd terrein ingesloten laagten bestaan, is

de

kans,groot dar een jonge beplanting slecht aanslaat en grore
uitual gaat verronen. In een droge periode droogt een Àatig

dikke afdeklaag op harde ondergrond ook snel uit, waardool
een-beplanting ook bij droogte overlast ondervindt. Spelen deze
problemen door wat gunstiger omstandigheden een Àinder belangrijke rol, waardoor een beplanting zich toch weet te onrwikkelen op een matig dikke afdeklaag, dan komt evenwel de
tijd waarop vooral de hoofdhoutsoorten niet meer voldoende
doorwortelbaar volume in de bovenlaag vinden. De harde vuilondergrond fungeert dan echter als storende laag waarin de

wortels zich niet kunnen onmikkelen en de beplanting gaat
kwijnen. Het effect van de storende laag kan bóvendiÀ nog
worden vergroot wanneer het gewicht van een afdektaag dË
borenlaag van het vuil nog meer samenperst. Er blijft dan een
scherpe scheiding tussen de lagen bestaan.

In het

algemeen is een gunstig effect van marig dikke afdek-

lagen op beplantingen dus alleen te verwachten wanneer het
vuil er onder niet vast ingereden is of vóór het afdekken weer
goed losgemaakt is en wanneer het vuil niet sterk door de afdeklaag wordt samengeperst. Alleen dan is een vrij normale
waterhuishouding mogelijk en kunnen de wortels het vuil voldoende binnendringen. Deze problemen spelen bij dikke en
vooral zeer dikke afdeklagen een veel minder belangrijke rol.
Ook een dunne afdeklaag of zelÍs het achterwege htén van afdekking is echter nog vaak te verkiezen boven án matig dikke
afdeklaag op vast vuil. Men plant het plantmateriaal daÀ in elk
geval in de vuillaag, waarvan het oppervlak door het graven
van plantgaten op regelmatige afstanden wordt gebroken en de
wortels moeten zich direct in het vuil ontwikkelen. De uitval
kan dan plaatselijk wel wat groter zijn bijvoorbeeld door schadelijke stoffen, maar de overblijvende planten onrwikkelen zich
op den duur beter dan planten die eerst een te kleine hoeveelheid ,,normale" grond doorwortelen en daarna in een harde
vuillaag moeren doordringen. Een voorwaarde voor het direct
in_het vuil planten is overigens wel dat men losse grond moer
hebben (van de dunne afdeklaag of anders van in depot gebrachte grond) om de plantgaten weer op te vullen. Het in de
plantgaten weer terugbrengen van puin of grof vuil is ongewenst in verband met uitdroging van de wortels.

b

Vanbeid aan het uuilopperakk
de invenrarisatie bleek dat de bovenlaag van een vuilsrorrterrein vaak hard en dicht is. Bij het aanbrengen van een dikke
tot zeer dikke afdeklaag schept dir voor een beplanting weinig
protlemen. Bij het gebruik van dunne afdeklagen of Ëij afwezigheid van een afdeklaag is het graven van plantgaten in de
harde laag zeer moeilijk. Bij matig dikke afdetlageá spelen de
hiervoor beschreven problemen een rol.
Gesteld mag worden dat steeds een berekkelijk losse bovenlaag
van vuil het meest verkieslijk is, of men nu gaat afdekken of
niet. Dit kan bereikt worden door een laatste toplaag van los

Uit

Dankzij goed. ond.erltoad. is deze .jonge beplanting n* d.oor de moeilijhe

aanlegperiode heen. Ooà op d.it
dering.

teriein àot

"ti

sterke

onkrlidaeríil-

vuil, zo mogelijk met veel organisch materiaal, over de vroeger
gestorte, verharde vuillagen aan te brengen en deze laatste zo
min mogelijk meer re berijden. Het is daarnaast gewenst en
mogelijk een harde oppewlaktelaag vó& het evenruele afdekken weer los te maken met een daarvoor geschikt werktuig.
Het behoeft geen betoog dat deze ingrijpendl werkzaamhedá
tijdig voorbereid moeten worden en gecórdineerd met het beeindigen van het vuilstorren. Zij kunnen echrer essentieel zijn
voor het welslagen van een beplanting en daardoor zeer veranrwoord. Het herstellen van een door de slechte toestand van de
ondergrond kwijnende of gedeeltelijk mislukte beplanting is
een vrijwel onmogelijke zaak.

c

Onderboud, aan d.e beplantingen

Het onderhoud van een beplanting op een vuilstortterrein

is

essentieel voor het slagen ervan. Helaas bestaat de indruk echter

dat vele beplantingen die met veel moeite op vuilstortterreinen
zijn aangebtacht na de aanleg min of meer aan hun lot werden
overgelaten, omdat het terrein nog niet direct voor recrearief of
ander gebruik nodig is. Deze handelwijze is onjuist. Men heeft
bij een beplanting na de aanleg nu eenmaal te maken mer een
voortdurend aan verandering onderhevige toestand.
De beplanting dient regelmatig te worden gecontroleerd om
bepaalde ontwikkelingen tijdig te signaleren. Alleen dan kunnen ook tijdig maatregelen worden genomen. Dit geldr vooral
in de eerste jaren na aanleg, wanneer bijvoorbeeld lós gewaaide
bomen moeren worden vastgezer of aangetrapq or.r á beoordelen of bemesting en/of onkruidbestrijding nodig zijn, om
een beplanting voor totale verdroging te behóeden, ó- ziekten
of beschadigingen te onderkennen, om de noodzaak van eventuele dunningen tijdig te zien, enz.
Vooral onkruidbestrijding kan zeer noodzakelijk zijn. Op vuitstortplaarsen kan een zo sterke onkruidverwildering opueden
dat de beplanting overwoekerd dreigt te worden. Íildige bestrijding is dan noodzakelijk, ook uit het oogpunt van 6randpreventie (dor materiaal).
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storingen

Conclusies
Voor de eerste aanleg van een beplanting op vuilstortterreinen is populier als pionierhoutsoort goed bruikbaar. Nader
onderzóek naar de mogelijkheden van een aantal klonen is

/

()

(1

tuurmaatregelen vóór en bij aanleg werden Senomen.
Het onderhloud na de aanleg mag niet worden verwaarloosd'
Een regelmatige controle van de beplanting, een tijdige bestrijding van èrnstige onkruidverwildering en het eventueel
uitvoerèn van dunningen zíjn noodzakelijk om een voor-

4

gereden en harde oppervlaktelaagvan het vuil kan fungeren
als ernstig storende laag in het profiel.
Bij de toópassing van afdeklagen op het vuil vóór de aanleg
kunnen matig àikke afdeklagen (20 tot 60 cm) ernstige

D. Doom

verooÍ-

dikke afdeklagen ziin vaak te prefereren, mits de juiste cul-

gewenst.

Yoor het welslagen van een beplanting is een losse sttucnrur van de bovenlaag van het vuil gunstig. Een vast in-

in de ontwikkeling van de beplanting

zaken, vooral wanneer zich hieronder een verharde vuillaag
60 cm) of zeer
ZO cm) en dikke
bevindt. Dunne

spoedige ontwikkeling van eefl met veel moeite en kosten
aàngelegde beplanting te waarborgen'

(Gypsonoma aceriana)
De verschillen in de aantastingswiize en betekenis van de populierescheutboorder
en de populiereknoprups (Gypsonoma oppressana) in de populierenteell

Ri,ksinstituut voor Natuurbeheer' Arnhem

De tot de familie van de bladrollers (Tortricidae) behorende
populierescheutboorder en populiereknoprups kunnen aan de

Looulier schade van verschillend., to-t ook van identieke aard
ï"roorruk.n. Omdat de wijze van aantasting niet gelijk is, varieert de bestrijdingswíize dan ook per soort. Onderstaand schetsen we daarom dé levenswijze van beide soorten' de bosbouwkundise aspecten van de door hen toegebrachte schade en in
uerbuíd daàrmede de bestri.idingsmethoden.

De populierescheutboorder (Gypsonoma ace.tiata Dup') holt,
.rr.rràh d. dennenscheerder dat in onze dennebeplantingen doet,
de jonge loten uit van populieren en soms van esdoorn' De
uor,íut,tg wordt gekenmêrkt doordat zich ovet het inboorgaatje

een kommavormig excrementenzakje ontwikkelt en het aangetaste twijgje galachtig opzwelt (foto 1).
Dit inselï w-erd in tgjt ooot het eerst in De Beemster door
Houtman aan Populus.nigra'Itahca' en aan P' 'Marilandica' als
schadelijk gekwa[f iceerd (De Fruitte ek, 4I (24) 195\) ' \n 1952
werd het iigON gecon{ronteerd met een door de Kon' Ned'

in haar kwekerij te Keppel waargenomen ernstige
aantasting in ongeveer 6'iarige abelen. Omdat destijds zeet wei-

Heidemij

Foto 2.

Foro 3

nig over dit insekt bekend was, nam Blankwaardt het in onder-

resultaat van deze studie verscheen in het Neci' Bosb'
Tijdschr. 2l (I0) 1955 (Meded. ITBON m.22).In 1960 en in
1961 bereikten ons opnieuw berichten over zware aantastingen
,oËk.

H.t

uit Zwolle ..t ,rit h.t oostelijk deel van .Noord-Brabant'
ïet laatste geval herstelden de populieren zich van de aan-

resp.

In

tasting nog vóór de herfst van hetzeifde jaar.

De váag ïilst of de consequenties van een plaag van de popu-

tot geval kunnen verschillen' Om
zullen we de ontwikkebeantwoorden
te
kunnen
vtaag
deze
lingsreeks-van G. aceriana \agaan en die vervolgens in relatie
,ruIh,.n te brengen met de groeikracht van ziin voedselpla-nt' De vlindertjes lággen in juli de eieren afzonderlijk op de bladeren van populieren van alle leeftijden. FIet na een paar weken
verschijnénde rupsje mineert in het blad een ca. 7 mm groot

lieresche"utboorder van gevál

de buurt van de hoofdnerf'
plekje gewoonlijk'in
"het
Foto

1

In

oktober

het blud .tt kruipt via de bladsteel naar de basis van
u.tláut
de knop, waarin of waarbij het in een spinseltje overwintert'

35

Zodta in het voorjaar de knop gaat schuiven begint tevens het
rupsje zijn acrivireir. Aanvankelijk wordt dan aan her ontluikende blad gevreren, maar spoedig boort het zich in het ontwikkelende lot. Soms worden echter ook aantastingen in het
lot van het vorige jaar aangetroffen. In juni is de rups volwassen en verlaat de boom om onder het strooisel in ein aarden
cocon te verpoppen (Schefer-Immel, Anz. f. Schiidl.k. j2 (lL)
1959).

Uit

deze korte beschrijving van de ontwikkelingscyclus van
G. aceriana volgr dat er twee redenen kunnen zijn die de mate
van schadelijkheid van het insekt kunnen relativeren, namelijk:
1 De periode waarin het insekt zich in het schadelijke sradium
bevindt (mei-juni), valt even voordat de populier zil.r grootste
groeikracht ontwikkelt.
b_ De aantasting heeft hoofdzakelijk aan de jonge uitloop
plaats.

Dit

betekenr dat

bij

goed groeiende populieren, waarbij de
regen€Íatie dus snel kan verlopen, de uitgeholde twijgen in de
zomer weer kunnen dichtgroeien. Het komt namelijk voor dat
dit regeneratiepotentieel van de boom zo sterk kan zijn, dat de
rups in de twijg door het snel naar binnen groeiende wondweefsel wordt doodgedrukt en de twijg zelfs kan openbarsten
(foto 2). Deze wonden genezen snel zodat geen nadèl voor de
boom ontstaat (foto 3). Ditzelfde verschijnsel is met name ook
bekend

bij aantastingen door de kleine populiereboktor

(Saper-

da populnea) in jonge beplantingen. (Zie hierover Doom in
Populier 3 (2) 1966.)
Foto 4.

pij slecht groeiende populieren boort het rupsje zich in het
klein blijvende lot in benedenwaartse richting zodat ook een

deel van het eenjarige hout wordt uitgehold. óoordat het herstellingsvermogen van de boom in zo'n geval gering is, heeft
afsterving van het aangerasre lor plaats wàardoor dan de ,,bossige" scheuten kunnen ontstaan.

De populiereknoprups (Gypsonoma oppressana Tr.) is een in
Nederland normaal voorkomend, maar voor de praktijk nog
onbekend insekt. De aantasting onderscheidt zich van ái. lr.í
G. aceriana doordat er geen loten maar knoppen worden uitgehold. Speciaal de eindknoppen schijnen de voorkeur te hebben (foto 4). Iíordt de knop van de topscheut vernield, dan
verdroogt behalve de knop revens een dell van het daaronder
gelegen lot, hetgeen her ontstaan van dubbele roppen of een
misvormde stam in de hand werkt.
G. oppressana zou volgens gegevens uit de oudere literatuur als

voedselplant voorkeur hebben voor Populus nigra en voor
P. nigra 'Italica'. Volgens Anders (Anz.f. Schádl.k. 3l (7) IgiB)
echter komt de soort op alle populieresoorren en op wilg voor.
Vooral de populieren rot zeven jaar kunnen volgens hem érnstig
yan d9 aantasring lijden. De levenscyclus van dè knoprups kom-t
in enkele opzichten met die van de scheutboorder óveieen. Er
zijn echter ook verschillen die voor de idenrificatie belangrijk
zijn.
De vlindertjes die vroeger dan die van G. aceriana vliegen, namelijk in de eerste helft van juni, zetten de eieren afzonderlijk
in de buurt van de eindknop op her blad af. ,De hieruit verschijnende rupsjes voeden zich met het blad, waarvan echrer
maat zeet weinig wordt gevreten. Pas in de herfst gaan ze voor
hun overwinreting naar de eindknop waarbij ze zich inspinnen.
Tabel

1

Verschillen tassen Gltpsonona aceriana en G. oppressana mel
nrorfologiscbe gegel)enr aolgens Benïinch & Djakonoff: De
Nederland.se Tortricidae (Mon. N.E.V. nr. 3, 1968, pp. lZ:1 26).

Vlinder

populierescheutboorder
Gypsonoma acetiana

populiereknoprups
Gypsonoma oppressana

vliegtijd: fuli

vliegtijd: juni

voorvleugel: witgrijs
gewolkt met zylart
wortelveld, vleugelpunt
grils met zwart stiple
erin

en bruingrijs gemarmerd,
buitenrand met 2 donkere
vlekken en een kleiner
vlekje ettussen in; geen

spanwiidte: 10-14 mm

spanwijdte: 72-14 mm

voorvleugel: lichtgrijs

zwart wortelveld

Rups

invoorjaar 8-10 mm lang in twilg
geelbruin; kop, halsschild

en poten donkerbruin;
op segmenten 5 en 6
een donker rugvlekle;
geen donker anaal-

7-8 mm lang in knop
vuil geelbruin; kop, halsschild en poten zwart;

zwatt anaalschildje

schildje

Verpopping

in

aatden cocon onder

strooisel

in juni

Aantastingsbeeld uitgehold lot soms mer
geheel of gedeeltelilk
weggevreten knoppen
van bladeren of van
kortloten; galachtige

verdikking van het lot
dat op een of meer
plaatsen kan openbarsten; excrementenzakje aan de twijg tot
1 cm lang

in ovale cocon ondet een
knop, aan blad of twijg
rn mel
uitgevreten knoppen, ge-

woonlijk eerst de eindknop; geen uitgeholde
loten; bij aantasting van
hoofdscheut volgt verdroging van de knop en
een deel van de scheut;
excrementenpropje aan

de knop tot 1/z crn
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Vroeg in het voorjaar (begin april) reeds boort het rupsje zich
in dJ knop waarbij het heeft overwinterd en vreet deze uit. Is
de knop tè klei.r om aan de totale voedselbehoefte van de rups
te voldóen, dan worden achtereenvolgens nog een of meer knop-

pen vernield. De verpopping aan de voedselplant heeft plaats
in een cocon in of bij de laatst uitgevreten knop.
\7erd de schadelijkheid van de scheutboorder door de groeitoestand van de boom bepaald, bij de knoprups lijkt die omstandigheid bijkans van weinig invloed te ziin. De mate van
sctradálijkheid voor dit insekt zal eerder in de populieresoort

(of -ras) gezocht moeten worden die van nature grote, dan wel

kleine knoppen heeft. \7ordt een populier met grote en dikke
knoppen aàng"tast, dan heeft de rups voor zijn ontwikkeling
minder knoppen nodig dan bij een populier die over kleine
beschikt. In-iabel 1 worden de verschillen van beide insektesoorten met elkaar vergeleken.

uit het voorgaande blijkt dat de wijze van aantasting
voor beide soorten wezenlijk van elkaar vetschilt, de gevolgen
van beide aartastingstypen kunnen in bepaalde gevallen soms
dezelfde zijn. Het onderzoek van Blankwaardt leerde ons reeds
dat het gevolg van een aantasting door de scheutboorder van
tweeërlei uurá ku.t zijn, namelijk a. de uitgeholde twijgen
groeien weer dicht, zodat er dus geen schade optreedt, of b. er
órrtrtuu., bossige scheuten als gevolg van het afsterven van de
jonge loten. B-ovendien merkte hij op dat een aantal knoppen
kunnen worden aangevreten, waarbij het rupsje zich over het
lot verplaatst op zoek naar nieuwe knoppen' De waarnemingen

Ofschoon

RectiÍicatie

Resumerend kunnen we steilen dat de rupsen van beide soorten
zich in de zomermaanden met het blad voeden. Deze vreterij
is in economisch opzicht van geen enkele betekenis. Indien de
rupsen in het voorjaar door hun activiteiten de normale groei
van de loten belemmeren, kan er sprake zrln van schade. Voor
de scheutboorder is die schade gekoppeld aan de fysiologische
toestand van de boom, voot de knoprups aan populieresoort of
-ras (met kleine of grote knoppen) enerziids en aan de plaatsen
waar zich de vernielde knoppen aan de boom bevinden (hoofdof zijscheuten, primaire en secundaire takken) anderzijds.
Ondervindt men dus schade door de populierescheutboorder,
dan kan men door het opvoeren van de groeitoestand van de
boom, bijvoorbeeld door bemesting, de schade beperken. Vreest
men echter economisch nadeel door de knoprups, dan zal een

bestrijding van het insekt in de zomer moeten worden toegepust, na-elilk in de periode waarin zijn verborgen levenswiize
nog niet is ingegaan. Hiertoe kan men met een eenmalige be-

sp;iting in juli of augustus met het biologische preparaat van
dacillus thuiingiensis of met catbatyl een gunstig effect verwachten.
Foto's: ITBON

mei-nummer van ,,Populier" (7e jaargang, nr. 2, mei
I970) zijn in het artikel ,,Ervaringen met verschillende soorten
populiereplantsoen in demonstratiebeplantingen van de Stichiing tndustrie-Hout" twee maal dezelfde foto's afgedrukt. Op
puginu 20 zijn foto 6 en 7 afbeeldingen van het 3-iarig planr.ioen. Op de nieuwe foto's zijn de bomen, na 5 groeijaren,

In het

In de tweede aflevering van Popttlierenieelt in beeld', verschenen in het december-nummer van 1970 (7e laargang, m. 4),
zijn tot onze spijt op pagina 66 de Íoto's, nummer J en 4, ver'
wisseld.

4 heeft betrekking op het eenjarig plantsoen,
foto nummer 3 op het tweejarig plantsoen.

Foto nummer

Denonstratiebeplantipg Schoonebeek. Van

a en b duiden kennelijk op de verschillen in regeneratievermogen van de aantastingsplaatsen bij de in het onderzoek beuokfen proefbomen. De laatstgenoemde waarneming evenwel wekt
de iÀdruk dat de bomen behalve door de scheutboorder tevens
door de knoprups moeten zijn aangetast'

linb

ttaar rechts resp. het 1-,

wederom afgebeeld.

2'

en 3-iarige beuortelde planfioer en de poten aa*'Rob*sta'
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lr. A. J. van der Poel
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De populier in Oostelijk Flevoland na twaalÍ jaar

Staatsbosbeheer/Riiksdienst voor de lJsselmeerpolders

Toen in 1957 de derde poider in het IJsselmeergebied, Oostelijk
Fievoiand, droog viel, was er nog geen sprake van, dat de bosbouw een belangrijke plaats zou gaan innemen bij de iandinrichting. De onrwikkeling tot uitsluirend agrarisch gebied
drukte nog een duidelijk stempel op de plannen. Bijna alle voor
de landbouw geschikre gronden zouden worden ontgonnen voor
de stichting van landbouq/bedrijven, de minder goede zandgronden zouden goeddeels worden geïnfiltreerd en geschikt gemaakt worden voor weidebedrijven. De allerslechtste gronden
zouden kunnen worden bebost.
De economische onrwikkeling in de landbouw liep echter harder terug, dan de ontginning voortschreed en de plannen moesten worden aangepasr aan nieuwe onrwikkelingen, waarbij
vooral met de toenemende recreatiebehoefte rekening moest
worden gehouden.
Het aantal geprojecteerde dorpen liep terug van 15 (L95I),7
(1958) naar 3 in 1965, het percentage recreatiegebied, bos en
naruurterrein liep in dertien jaar op van ca.6 tor 16 o/o varr de
totale oppervlakte (54.000 ha). Nu werden ook op goede gronden bossen geprojecteerd en aangelegd.
Bij het afsluiten van het plantseizoen in april 1970 was een
oppervlakte van5.398 ha bos, recreatie- en naruurrerrein gereed,
terwijl na het plantseizoen (1970/71) deze oppervlakte met
770 ha, zaI zijn toegenomen.
In relatief kone tijd is derhalve in Oostelijk Flevoland een
groot bosbedrijf gesticht, dat als gevolg van de aard van het
object ver verwijderd is van een normaal bosbedrijf mer een
gelijkmatige ieeftijdsklassenverhouding.

AIs hoofddoel van de bebossing staat voor ogen bossen re ves-

tigen van grote landschappelijke waarde, die in hun interne
structuru een grote afwisseling bieden naar uiterlijke verschijningsvorm (hoogte, kleur, vorm) en bovendien een gezond biotoop vormen met een gering economisch risico.
Om tot dit ver verwijderde doel, waarin een goede ieeftijdsklassenverdeling ligt opgesloten te geraken, wordt jaarlijks een
groot gedeelte van de te bebossen oppervlakte ingeplant met
houtsoorten, die een korte omloop hebben. Hierdoor wordt een
zekere flexibiliteit in het bosbeheer ingebracht, die voor dit
doel onmisbaar is.
De populier is voor dit doel bij uitstek geschikt, reden waarom
in de gehanteerde richtlijnen voor de houtsoortenkeuze de populier met een percentage dat ligt tussen de 60 en 70 verregenwoordigd is.
Bovendien doet zich de gelukkige omstandigheid voor, dar de
te bebossen gronden, uitermate geschikt zijn voor de popuiierenteelt.

Na rwaaif jaar bebossingsactiviteiten in Oostelijk Flevoland is
het goed eens na te gaan hoe de resuitaten zijn geweest. Vooropgesteld dient te worden, dat de snel groeiende populier de
jonge boscompiexen binnen korte tijd een boskarakter heeft gegeven. Zonder de populier zou de bruikbaarheid van her bos
als vormgevend landschapselement en als recreatiegebied niet
nu al die waarde hebben, die we er vanuit dat oogpunt nu aan
moeten toekennen.
In het bosklimaat zljn de hoog opgaande populierebeplantingen
van grote betekenis voor de daarrussen verspreid liggende andere houtopstanden. Door de grote houtproduktie in een relatief
korte omloop is de populier de belangrijkste waardedlager v^n

het bos en met als bijkomend voordeel dat snel een min of
meer normale leeftij dsklassenverdeling kan worden bereikt.
Bij de eerste bebossingen, die zijn aangelegd werd uitgegaan
van alle toenmaals redelijk goede populiereklonen. Een aantal

ElAaar afuitseleníJe opJtanden uan populier en andcre houtsoorten in

hct Reaebos.

daaman zijn in de loop der jaren minder geschikt of zelfs onbruikbaar gebleken. De inmiddels zich verspreidende Marssonina, roest, schorsbrand en later taksterven zijn daar schuldig
aan geweest.
Geheel ongeschikt zijn momenteel'Marilandica','I 2I4','Serotina erecta'. De 'Gelrica', de 'Harff' en 'Keppels Glorie' (Tardif
de Champagne) hebben zich in de gegeven omstandigheden bij
de minder geschikten gerangschikt.
Onder de Aigeiros populieren zijn momenteel de belangrijkste

'Robusta','Dorskamp','Flevo' en'Heidemij'.
Ook de balsempopulieren 'Geneva', 'Oxford', Androscoggin' en
'Rochester' zijn door hun snelle groei, de fraaie boomvorm en
door hun lekkere geur waardevolle elernenten voor de bosvormlng.

In de eerste jaren van de bosaanleg (1958 tot -+ L964) zijn de
populiereopstanden veelal opgezer in een vrij dicht verbancl
(4 x 4 m), hoewel ook wel iets wijdere verbanden voorkomen.
De laatste jaren is men, om de eerste dunning iets langer te
kunnen uitstelien overgegaan op wijdere verbanden. In samen-

Populier, fijnspar en els in bet Reaebos
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werking met het Bosbouwproefstation werd een uitgebreid
plantafstanden proefveld aangelegd om in deze materie meer
inzicht te verkrijgen. Op de resultaten daarvan zaluiteraard nog
enige jaren gewacht moeten worden.
Nagenoeg alle populierebeplantingen werden onderplant met
els. De bodemvelbetering door de els is van grote betekenis gebleken. Op die plaatsen, waar de els ontbreekt is de groei van
de populieren aanmerkelijk minder goed, dan die van dezelfde
klonen op vergelijkbare groeiplaatsen. Overal waar de els is gebruikt is de bovenste bodemlaag humeuzet en is de strooiselvertering beter dan in opstanden waar de els achterwege bleef.
Na drie tot vier groeijaren wordt de els afgezet. De laatste
jaren wordt dit gedaan door middel van een slagmaaier. In de
nieuwere populierebeplantingen worden om die reden in de
populiererijen geen elzen geplant, wel tussen de rijen.
Aantastingen door Marssonina hebben zoals eerder vermeld een
aantal klonen onbruikbaar gemaakt, maar ook van enkele andere
aantastingen zijn de populierebossen niet verschoond gebleven.
De stambeschadiging door de bastvlekkenziekte is vooral voor
'Robusta' en, in mindere mate voor de 'Heidemij', nadelig. Het
vermoeden lijkt gerechrvaardigd de oorzaak daarvan te zoeken
in de vrij dichte stand. Zodra de opstand in sluiting is gekomen begint de ziekte zich te openbaren.

In

L967 tor en met L970 zijn over grote oppervlakten de populieren spoedig na het uitlopen in het voorjaar kaalgevreten door
de rupsen van de satijnvlinder. Alleen de balsemkruisingen, alsmede 'Dorskamp' en 'Flevo' bleven gevrijwaard. Merkwaardigerwijze bleven vrijstaande randbomen van volledig kaal gevreten
opstanden onaangetast. Het aantal natuurlijke vijanden nam in
het afgelopen jaar sterk toe. Tevens is de besuijding van de
rups met het biologische middel Tribaëtuur (bespuiting vanuit
de lucht) zeer effectief gebleken.

Mede om dit soort plagen te voorkomen is het noodzakelijk het
populierensortiment te vergÍoten. In samenwerking met het
Bosbouwproefstation is te dien einde een groot aantal toetsingsproefvelden aangelegd, waar nieuwe klonen uit de Aigeiros, de
Tacamahaca en uit hybridisatie tussen beide secties oP hun
bruikbaarheid voor de praktijk worden getoetst. Zodra gebleken
is, dat klonen geschikt lijken te zijn voor verdere aanplant,
wordt materiaai vermeerderd voor proeven op praktijkschaal.
In het omvangrijke bebossingsprogramma van 700 tot 1.000 ha
per jaat dat door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in
de komende decennia zal worden uitgevoerd is de aanplant van
meer verschillende klonen van eminent belang.
De diversiteit van het bos wordt daardoor groter, de esthetische
waarde neemt toe en het risico wordt meer gespreid.

KALENDER

Indien u nog geen plantsoen besteld
hebq doe het dan zo spoedig moge-

liik. Het plantsoen is door de grotere
vraag rraar populieren erg schaars geworden. Indien geen plantsoen van

goede kwaliteit of van de gewenste
rassen meer verkrijgbaar is, is het
beter de aanlegvan de beplanting een
jaar uit te stellen. Zie ook pag. 29 in
(,,Bestel tijdig plantsoen
voor komende plantseizoenen").

dit nummer

Overweeg bij het opstellen van uw
plannen of eenjarig plantsoen niet de

voorkeur verdient boven meer;'arig

plantsoen. U verlaagt er uw aanlegkosten mee (plantsoen- en plantkosten) en loopt minder risico's van uitval door schorsbrand. Yruag eeniarig
plantsoen dat op ruime afstand op de
kwekerij is opgegroeid. De kosten van
dit plantsoen zijn wel wat hoger, maar
de kwaliteit is beter.
Een goede ontwatering van de in te
planten percelen verdient anze aaí'

bomen voorkomen. Het gebruik van
boompalen, hetgeen erg duur is, is bij
voldoende diep planten niet noodzakelijk. Te grote plantgaten verhogen

onnodig

bij

uw

aanlegkosten. Mochten

meerjarig plantsoen zrrare ziitakken aanwezig zljn, dan kunnen deze
beter vóór het uitplanten vlak bij de
stam worden verwijderd. Vertakt eenjarig plantsoen moet niet gesnoeid
worden.

na het maken van de plantgaten de
bomen planten zodat 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 ge-

boord worden van 70 à 80 cm diepte,
de poten moeteo stevig in het gat ge-

dacht. Door een goede afvoer van

drukt worden; het is echter

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

de nodige werkzaamheden.
Voor de aanleg van beplantingen zijn
plantgaten van35 x 35 cm of 40 x40
cm bij een diepte van 40 cm voldoende groot voor eenjarig plantsoen; voor
twee- of driejarig plantsoen zijn plant'
gaten van 60 x 6O cm voldoende. Op
plaatsen waar het plantsoen erg op de
wind komt te staan, kan men door
dieper te planten scheefwaaien van de

Gewasonderzoek te Oosterbeek.

Bij een P-totaal van de grond van 40
of meer is fosfaatbemesting niet nodig. Bij kleine plantgaten is 250 gram

bij grote plantgaten (voor meerjarig plantsoen) is 500 gram slakkenmeel per plantgat voldoende. Het

en

slakkenmeel moet goed door de gtond
uit het plantgat gemengd worden.

Bij gebruik van te grote hoeveelheden
Op percelen met een zeer hoge grondwaterstand kan men het beste direct

overtollig water zijn de percelen beter

toegankelijk voor het uitvoeren van

zich in verbinding stellen met het
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en

beslist

Op gronden met een laag f.osf.aatgehalte verdient fosfaatbemesting aanbeveling om de wortelvorming te stimuleren. Het fosfaatgehalte van de
grond is alleen doot analyse van een
grondmonster te bepalen. Voor het
nemen van grondmonsteÍs moet men

is de kans op het optreden van koper-

gebrek groot. Een te laag fosfaatgehalte, evenals een te lage pH (pH KCI

<4,0)

van de grond kan erop duiden

dat de grond niet geschikt is voor
populier.
Op beekbezinkingsgronden, waar veel-

bij populieren optreedt, verdient het aanbeveling het in
te planten perceel breedweqpig te be-

vuldig kaligebtek

mesten met 400 kg kalizout 40 o/o
per ha. Deze kalibemesting kan het
beste in februari, maart, afhankelijk

van de weersomstandigheden, uitgevoerd worden. Bemesting van in vorige jaren aangelegde beplantingen is
alleen noodzakelijk indien in het
voorafgaande groeiseizoen duidelijke
kaligebrekssymptomen aan de bladeren geconstateerd werden.

Bomen

in nieuw aangelegde beplan-

tingen moeten bij voorkeur in de eerste helft van mei met stikstof worden
bemest: per boom is een gift van 100
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velde bomen, om die aan zijn meetcijfers te toetsen.

Verilag nzeetcilriaÍ d.d. 17 nouember 1970

Na

Op 17 november 1970 hield de Brabantse Populieren Vereniging in St. Oedenrode een instructiemiddag voor het meten van
populierenhout.

Nadat de secretaris de 35 aanwezigen welkom geheten had, vertelde hij welke bedoelingen het bestuur heeft gehad met het
organiseren van deze meetdag. Door de heer ir. C. Tutein
Nolthenius werd de te volgen g Írg vafi zaken nader toegelicht.
deze uitee nzetting begaven de deelnemers zich naar het instructieperceel achter het kasteel Henkenshage te St. Oedenrode.
Het te meten object bestond uit zowel staande als liggencle
bomen. Een deel van de staande bomen werd na meting en
taxatie van de inhoud door de deelnemers geveld en daarna opnieuw gemeten, zodat een ieder zljn taxatie kon toetsen aan dc
werkelijkheid. Van de andere staande bomen en van een tiefltal
gevelde bomen werd alleen de inhoud geschat.
Iedereen is hier een hele tijd flink bezig geweest om de staan.le
en liggende bomen te meten, om diverse manieren van hoogtemeting te vergelijken en de resultaten af te wachten van de gc-

Na

l-ret veldwerk verzamelden allen zich weer in Hotel van Eyk,
waar de uitslag door de heer Tutein Nolthenius bekend gemaakt
werd.
a Het schatten van de inhoud van 5 bomen, waaÍna de bomen
geveld werden.
De schattingen liepen uiteen van 5 tot 12 m3. De werkelijke inhoud was 8,6 m:'.

b Het meten van 10 bo.men

kelijke inhoud was echter 20,1 ma.
schatten van de inhoud van 10 liggende bomen gaf
voor de meesten geen moeilijkheden. Bij de schatting van
de bomen op stam kwamen de houthandelaren het dichtst
bij de werkelijke inhoud, al waren er onder hen die zich

c Het

toch nog op de lengte van de bomen hadden verkeken.

Nadat de heer Timmermans het gezelschap nog even had toegesproken, ontstond er een levendige discussie over hout en
populieresoorten.
Orn + 18.00 uur is ieder voldaan over deze middag vertrokken.

gram kalkammonsalpeter voldoende.

trlleen de plantspiegels bespoten wor-

In twee of drie jaar oude beplantingen
kan de bemesting op lichte gronden
in de rweede helft van april of begin
mei, op zware gronden het beste al in
februari of in maart worden uitgevoerd, en wel met 200 à 250 gtam

den.

per boom. Een vroegtijdige bemesting
alleen uitvoeren als de grond niet bevroren is, als er geen sneeuw ligt en
geen sneeuw verwacht wordt. De
kunstmest moet regelmatig over de
plantspiegels van de bomen (ca. 1 m2)
verspreid worden om schade te voorkomen.

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 moet de dubbele hoeveelheid mengmeststof toege-

diend worden om met dezelfde hoeveelheid stikstof te bemesten die met
kalkammonsalpeter gegeven wordt.
Chemische onkruidbesuijding kan het
beste in de tweede helft van maatt of
in de eerste helft van april uitgevoerd
worden. Bij het spuiten moet €r vooral op worden gelet dat de bladeren
van vroeg uitlopende rassen, zoals de
balsemhybriden, niet gerazkt worden,

waarop vooral

bij gebruik van

het later spuiten met Gramoxone (zie
mei-nummer).
Bescherm uw bomen met plastic spiralen of gazen kokers direct na het

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 snel-

bladeren vroegtijdig hebben vedoren.
de

Het is voor de kwekers van belang
jonge planten om de tien

à

twaalf

dagen met 0,5 7o Maneb tegen Marssonina te bespuiten. Hiermede moet
worden aangevangen nadat de waar-

schuwing voor het optreden van sporenvluchten van deze schimmel door
de radio is uitgezonden in de rubriek
,,Mededelingen voor Land- en Tuinbouw".

nu nog tijd; maak de stekken niet
langer dan 25 cm met een doorsnede

meters weg-rijbeplanting (100 bomen

Indien door bepaalde omstandigheden

het snoeien tot in de winter wordt
uitgesteld, denk er dan aan nooit te
snoeien djdens vorstperiodes of bij
vriezend weer; bij wintersnoei overgroeien de snoeiwonden slechter en
is de vorming van waterloten sterker.
Snoei nooit te veel of te hoog (max.
6 à 8 m) en bij voorkeur in juni en

juli.

Voor het maken van stekken is het
van 10-15 mm. Steek in het voorlaar
de stekken op tuime afstand (50 x 50
cm), te dicht gestoken stekken geven

eerste

slap plantsoen en de kans op uitval
en planten vaÍ zeet slechte kwaliteit

jaar een bespuiting met simazin voldoende waarbij de gehele oppervlakte
(bij menging met struiken-étage) of

bruik geen scheuten van planten die
in het voorafgaande groeiseizoen door
bladziekten (roest of Marssonina) hun

SteI u aoorclal u tot de aanleg van
nieuwe beplantingen van t ha of meer
overgaat in verbinding met de Hoofdingenieur-Directeur bij het Staatsbosbeheer in de provincie waarin de aan
te leggen beplanting is gelegen. Bij
het Staatsbosbeheer kunnen formulieren verkregen worden voor het aanvragen van een bijdrage in de aanlegen eerste onderhoudskosten.
Ook herbebossing van percelen groter
dan 0,5 ha, of van meerdere percelen
tezamen gfoter dan 0,5 ha, of een
daarmee gelijk te stellen aantal kilo-

ler, dus goedkoper, aan te brengen is.

een-

jarig plantsoen kans bestaat.

Op bewerkte grond is in het

Op verwilderde terreinen en grasland
kan de vegetatie op de plantspiegels
met dalapon en simazin bespoten
worden. Een andere mogelijkheid is

planten vooral

op stam.

De schattingen liepen uiteen van 13,5 tot 25 mn, de wer-

is groter. Gebruik voor stekhout alleen
eenjarige en rechte scheuten maat ge-

enkeie rijige beplanting : 0,5 ha)
komen voor een bijdrage-regeling in
aanmerking (Besluit Bijdragen Herbeplantingen). Ook hiervoor geldt dat
men zich, uoordat tot de aanleg wordt
overgegaan,

in

verbinding stelt met

het Staatsbosbeheer.

J{.V. BOOMKWEKERII,,UDE]{HOUÏ"
DE KWEKERIJ DIE JUIST EVE]I VOOR IS

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

'l

214',

'LUNS'
'MARILANDICA'
'ROBUSTA'
'ZEELAND'
'LOENEN'
'ANDROSCOGGIN'
'GENEVA'

Denk Yooruit

!

'oxFoRD'
'ROCHESTER'

Bestel nog heden:

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

Pop. trichocarpa tFritzi Pauleyt

CANESCENS'DE MOFFART'
'ENNIGER'

Lees het augustus-nummer 1969 op pag.63
en het december-nummer 1970 op pag. 54

'HONTHORPA'
'LIMBRICHT
'I/VITTE VAN HAAMSTEDE'

'TATENBERG'
'SCHLESWIG I'
'SCHIJNDEL'

TREMULA'OOST.PRUISEN'

JI.Y, BOOilIKWEKERIJ,,UDE]IIIOUT"
UDENHOUT

. TELEFOON

íJ4'241.258

