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lnternationaal populierencongres in Roemenië

De Nationale Populieren Commissie deelt mede dat van 27 september ror en mer
2 oktober I97L in Boekarest (Roemenië) door de Internarionale Populieren Commissie een congres wordt georganiseerd met als thema her gebruik van populier en

wilg voor de houtproduktie op gronden die regelmatig oversrroomd worden. Allerlei
facetten van de teelt, waaronder kruising, selectie, ziekten, exploitatiq enz. en de
verwerking van het hout, zullen door verschillende werkgroepen naar voren worden

Drukkerij:

A. Verweij
Spijk 5, Tel. 283l,I7ageningen

gebracht. Op vrijdag 1 oktober vindt een excursie plaats naar het gebied van Brasov.

Aan het congres gaat een studiereis van 20 tot 26 september vooraf waarbij zullen
worden bezocht het Populieren Proefsration in Magurele en een aantal populierenen wilgenqrstanden langs de Donau en in het steppegebied.
Zlj die dit congres willen bijwonen en meer inlichtingen wensen, kunnen zich wenden tot het Secretariaat var de Nationale Populieren Commissie, Museumlaan 2,
Urrecht.

Foto omslag:

Vooriaar

in de Gelàerse Vallei. De

'Robasta' is al. aitgelopen, d,e 'Serotina' (recbts) nog niet.

Foto: Ir. H. A. van der Meiden

Adreswijziging
Met ingang van januari 1971 is het adres van de redactie en administratie geworden:
BOIUTLESPARK 18, \TAGENINGEN.
abonnementen, verkbop van losse nummers, e.d. moet men zich
staand adres wenden.
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Populier en wilg in de nieuwe bosstatistiek

Stichting lndustrie-Hout, Wageningen

In het begin van dir jaar is een voor de Nederlandse bosbouw
belangrijke publikatie verschenen, namelijk de nieuwe Nederlandse bosstatistiek, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor
de Statistiek in samenwerking met het Staatsbosbeheer t;. De
vorige bosstatistiek werd samengesteld in de periode 1952-1963
en is door mij besproken in ,,Populier" van augusrus en novembet 1967. Ik wil in dit artikel dan ook aanhaken op hetgeen in

Tabel
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Verspreiding aan het popalierenbos ouer d.e aerscbillend.e

proaincies

in Nederland, inclasief O.Fleooland (3e bos-

statistiek).
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De gegevens voor de nieuwe bosstatistiek werden, vergeleken
met de vorige bosstatistiek, in een opvallend korte periode verzameld, namelijk van 1964 tot 1968. De gederailleerde gegevens
hebben betrekking op boscomplexen van 0,5 ha of meer, terwijl
ook een beperke aandacht is besteed aan weg- en grensbeplantingen. Voorts heefr men enkele globale gegevens verzameld
over populieren- en wilgenbossen van minder dan 0,5 ha, waarop in dit artikel niet nader zal worden ingegaan; hun oppervlakte (totaal 3II ha populier en 14ha wilg) is zeer beperkt.
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IIet areaal populieren- en wilgenbos

In tabel 1 is aangegeven hoe volgens de nieuwe bosstatistiek het
populierenbosareaal over de verschillende provincies inclusief
Oostelijk Flevoland is verdeeld.
In tabel 2 vindt men hetzelfde, maat dan gescheiden naar ,,bosgebieden", wellicht voor veel lezers minder makkelijk te interpreteren dan tabel L maar traditioneel een voor onze bosstatistieken belangrijke en toch ook wel zinvolle indeling. Deze
bosgebieden zljn aangegeven

in fig.

1.
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2 Verspreding
bosgebieden
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Centraal Bureau voor de Statistiek en Staatsbosbeheer. De nieuwe
Nederlandse bosstatistiek 1964-L968,'s-Gravenhage, Staatsuitgeverij
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Fig. 1. De bosgebieàen aan Ned.eiland.

L Noordoostelijk bosgebied
2 Oostelijk bosgebied
3 De Veluwe
4 Utrechtse heuvelrug en het Gooi
5 Zuidelijk bosgebied
6 Kustgebied
7 Zuid-Limburp
8 Restgebied
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Tabel

3

Vergelijking tan het populierebotareaal, t,ermeld in de 2e en
de 3e Ned.erlandse bosstatistiek (hectaren).
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In tabel 4 is een vergeliiking gemaakt tussen de gegevens van
de 2e en die van de 3e bosstatistiek. Hieruit kunnen wij het
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volgende aflezen:
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tische steekpro€f van I0 /6 van de totale oppervlakte van Nederland. Voor een nadere omschrijving raadplege men de hier
besproken publikatie. Ook de in de vorige bosstatistiek vermeide gegevens over weg- en grensbeplantingen berusten op een
steekproef van l0 7o.

178

4 Vergelijking tan ltet aantal kilometers

xteg- en grensbeplantingen aan populier en wilg, alsrnede t,an hun houtttoorraad.,
in de 2e en in àe 3e bosstatistieh.
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resp. de 3e bosstatistiek vermelde
areaalcijfers voor populier en wilg mer elkaar vetgeleken.
Uit de tabellen 1-3 kunnen we het volgende afleiden:
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In tabel 3 ztjn de in de 2e

De totale oppervlakte populierenbos in Nederiand is in

de

periode, verlopen tussen de opnamen voor de 2e en voor de 3e
bosstatistiek, toegenomen mer 2228 ha. Hierbij moet men wel
beseffen dat vooral de opnamen voor de 2e bosstatistiek zich
over een lange periode hebben uitgestrekt.

2

gebied en het oosteiijk bosgebied. Deze gebieden zijn dan ook

voor de populierenteelt het meesr intefessanr, ook al blijkt
Zuid-Limburg, gezien de betrekkelijk geringe omvang van dar
gebied een behoorlijke oppervlakte populierenbos te hebben.

3 Het populierenbosaïea l in het zuidelijk bosgebied is in de
periode tussen 1958-i961 en 1964-1968 mer maar ljefsr 60 lo
toegenomen. Deze toename zal wei vooral op rekening komen
van het belangrijke populierengebied tussen's-Hertogenbosch
en Eindhoven maar roch ook wel van de streek ten noorden
van Sittard. Uit een vergelijking van rabel 1 en tabel 2 blijkt
dat van de 2805 ha, aangegeven voor het zuidelijk bosgebied,
-+ 650 ha in Limburg voorkomr; men kan namelijk de cijfers
van Zuid-Limburg (tabel 2) en Limburg (tabel 1) mer elkaar
vergelijken, waarbij bovengenoemd verschil blijkt. Het populierenareaal in Noord-Brabant (exkiusief het noordelijk en noordwestelijk kleigebied) moer dus ongeveer 2750 ha beslaan.

4

Gezien de toenemende betekenis van het zgn. restgebied
voor populier is her dringend gewenst dat in volgende publikaties dit gebied wordr opgesplitst. In ieder geval zou het noodzakelijk zijn dat de lJsselmeerpolders als een afzonderlijke eenheid worden beschouwd, terwijl, gezien de plannen voor nieuwe
bosaanleg, ook de gegevens van her westeiijk en zuidwestelijk
gedeelte van het restgebied apart zouden moeren worden gegeven.

5 Het areaal wilgenbos is blijkens tabel 3 sterk uitgebreid.
Deze uitbreiding heeft vrijwel geheel plaatsgehad in het restgebied (waarschijnlijk Oostelijk Flevoland) en in het zuidelijk
bosgebied. Het is de vraag of men erg gelukkig moet zijn met
deze uitbreiding, gezien het gevaar van de watermerkziektg die
vooral de laacste jaren steeds meer schade aanricht.
Populier en wilg in weg- en gre,nsbeplantingen
De nieuwe bosstatistiek vermeldt nadrukkelijk dat de gegevens
over weg- en grensbeplantingen verkregen zijn uit een sysrema-
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Er is sprake van een aanzienlijke toename van deze beplantingen, namelijk ongeveer 3700 km oftewel -+ 25 %.Van het
voor de 3e bosstatistiek vermelde totaalcijfer van 19.038 km
bestaat ongeveer I0 /6 uit wilg, de rest uit populier.

7 Vergeleken met de vorige bosstatistiek is er een aanzienlijke
verbetering opgetreden in de verdeling van de beplantingen
over de verschillende diameterklassen. Deze was immers zeer
ongelijk, mer een abnormaal groot aandeel van jonge beplantingen.

8 Er blijkt een aanzienlijke houtvoorraad aanwezig te zijn in
onze weg- en grensbeplantingen van populier en wilg. Deze is
uiteraard ook toegenomen sinds de vorige bosstatistiek en wel
met -+ 75 %. Als men dit percentage vergelijkt met de procentuele toename van het aantal kilometers beplanting Q5 %),
blijkt wel hoe zeer er een verschuiving heeft plaatsgehad naar
hogere diameterklassen, dus naar bomen met een grotere houtmassa.

in tabel 4 vermelde houtvoorraad (3e bosstatisriek)
komt ongeveet 7 7o voor rekening van wilg.
Van de

9

De indeling in diameterklassen, zoals bij grensbeplantingen
in verband met een prognose van de houtproduktie beter bruikbaar dan een indeling in leeftijdsklassen,
gebeurd, is vooral
zoals

bij het bos is gedaan.

III

De groeiklasse van het Nederlantlse
populieren- en wilgenbos
Zoals ook bij de andere houtsoorten is gebeurd heeft men in
de 3e bosstatistiek een onderscheid gemaakt in groeiklassen van
populier en wilg, zij her dat men hier slechts tot twee van dergelijke klassen kon komen. Zie tabel 5.
Voor de opnamen in het kader van deze bossratistiek heeft men
gebruik gemaakt van de opbrengsttabellen van YanLaar (1957),
die vermeld zijn in tabel 6 (deze tabel kan men vinden als bijlage van ,,Richtlijnen voor de bedrijfsregeling van bosbezit in
Nederland", een uitgave van de Nederlandse Bosbouw Vereniging). De betrekkelijkheid van deze opbrengsttabel is daarin
gelegen, dat hij gebaseerd is op metingen bii één bepaald ras,
namelijk Populus'Marilandica'. voornamelijk in Noord-Brabant
en met een bepaald niet alledaagse plantafstand (8,5 m). Daarbij
komt dat naderhand is gebleken dat een aantal van de gemeten
beplantingen in ernstige mate door roestziekte was aangerasr, een
Tabel
leef-

tijd
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)0
35

40

1'
20
25

i0
t5
40

ziekte die destijds als onschadelijk werd beschouwd maar waarvan nu bekend is dat hij het groeivedoop van de populier sterk
beïnvloedt. Voor populier bestaan echter geen goede andere opTabel

5

Verspreid.ing uan bet populierenbos ooer Nederland, opgesplitst naar groeiklasse (Van Lzar).
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brengsttabellen; men kan dan ook zeggen dat voor de bosstatistiek van de relatief beste mogelijkheid gebruik is gemaakt,
d.w.z. van de bovengenoemde opbrengsttabel van Yan Laat,
maar men kan zich tegelijkertijd afvragen of bonitering niet
beter achterwege had kunnen blijven en in plaats daarvan de
populierenboss€n in diameterklassen hadden kunnen worden
ingedeeld. Het zou nog beter zijn aIs men een combinatie van
beide kan toepassen.
Conclusies:

10 Men mag niet te veel consequenties verbinden aan de in de
bosstatistiek vermelde cijfers, voor zover deze op de boniteiten
van populier betrekking hebben. Hun waarde is twijfelachtig,
omdat van populier geen goede opbrengsttabellen voor de verschillende beplantingen beschikbaar zijn.

deel (-+ 85 7o) van de beplantingen zou
een gemiddelde jaarlijkse houtaanwas hebben die maximaal
t 5,5 m3 bedraagr. Gezien het relatief grote aantal jonge beplantingen, voorts gezien de moeilijke taxatie van leeftijden,
tenslotte gezien de grote invloed van de leeftijd op de boniteitsbepaling, moet men deze vaststelling, die al twijfelachtig is
i.v.m. conclusie 10, met nog meer scepsis bekijken. Daarbij
moet men er dan wel van uitgaan dat de leeftijden van de beplantingen juist zijn getaxeerd. In dit verband is wel opmerkelijk dat volgens de bosstatistiek in Zuid-Limburg relatief zeer
veel bossen van eerste boniteit voorkomen, bijna evenveel als
die van 2e boniteit, hoewel men toch niet kan zeggen dac in dat

deel van ons land de populieren zo veel beter zijn dan elders.
Ten aanzien van de bonitering van wilg kan men weinig zeggen, daaÍ niet bekend is waarop deze is gebaseerd.

IV

De leeftijd van het Nederlandse
populieren- en wilgenbos
In de bosstatistiek is een onderscheid gemaakt in leeftijdsklassen, voor naaldhout van tien jaat en voor loofhout van twintig
jaat. In tabel 7 is aangegeven hoe de verhouding tussen de leeftijdsklassen van populier en wilg bij de vorige bosstatistiek was
Tabel

7

Procenttele aerd.eling aan leet'tijdsklassen lan populier in de
2e en in de 3e bosstatistieh.
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4/
zijn vooral bij bomen ouder dan zeven à tien jaar niet eenvoudig!
Maar bovendien zegr. een leeftijdsklasse niets over de groei en
dus de toekomstige produktie van de beplantingen, tenzij men
over goede opbrengsttabellen beschikt, en dat is nog niet het
geval. \7il men met leeftijdsklassen werken, dan zal bovendien
voor een juist inzicht in de leeftijdsklassenverdeling van onze
populierenbossen de in de bosstatistiek vermelde leeftijdsgroep
één rot twintig jaar moeten v'orden onderverdeeld. \Vant hoewel een onderverdeling in klassen van twintig jaar voor andere
loofhoutsoorten dan populier en wilg volkomen aanvaardbaar
is, zal voor deze twee houtsoorten, gezien hun snelle groei, zelfs
een nog verdere onderscheiding moeten worden aangehouden
dan bij naaldhout, bij voorkeur leeftijdsklassen van vijf iaar.
Met andere woorden, men kan zich de moeite om bij populier
en wilg leeftijdsklassen van twintig jaar te onderscheiden besparen, omdat dit geen belangrijke informatie levert.

V
a

Enkeleslotconclusies
Een periodiek verschijnen van de bosstatistiek is voor een
ieder die met het bos te maken heeft van uitermate groot belang. Dit geldt voor de houttelers, die in verband met hun houtafzet-op-langere-termijn met een prognose over hoeveelheden

Í

moeten kunnen komen, maar ook voor de houtverwerkende industrie, die voor de beoordeling van investeringen in nieuwe
houtverwerkingsmogelijkheden een goed inzicht moet hebben
in de in de toekomst te verwachten houtproduktie. Het is dan
ook bijzonder toe te juichen dat het Staatsbosbeheer ten aanzien
van deze statistieken zeer actief is.

b In de periode tussen de opnamen
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rzod e n

hij nu is. Naar aanleiding hiervan kan het volgende worden opgemerkt:
en hoe

12

Er is praktisch geen verschuiving in de verschillende leeftijdsklassen opgetreden. Het overgrote deel, namelijk -+ 85 %,
bevindt zich in de leeftijdsklassen tot twintig jaar. Dit is begrijpelijk als men bedenkt dat de gemiddelde omloop van populierenbossen in Nederland zeker niet hoger ligt dan ongeveer
25 jaar; men laat populieren in verband met de dan te realise-

ren houtopbrengst niet vaak ouder worden. Als men van deze
omloop uitgaat, is het logisch dat 80 /o twintig jaar is of jon-

voor de 2e en de 3e bosstatistiek blijken zowel het populierenbos als de weg- en grensbeplantingen van populier aanzienlijk te zijn uitgebreid. Omgerekend in hectaren (1 km : 0,8 ha) is dit ongeveer 5200 ha.
Deze ontwikkeling is voor een ieder die met populierenbos en
populierehout te maken heeft, verheugend.

c Hopelijk zal voor de volgende bosstatistiek gebruik kunnen
worden gemaakt van meer recente en beter bruikbare opbrengsttabellen van populier.

d In een volgende bosstatistiek zal gestreefd

moeten worden
naar een onderverdeling van populier in leeftijdsklassen van vijf
jaar en, indien nog geen goede opbrengsttabellen aanwezig zijn,
naar een indeling in diameterklassen ook voor het populierenbos.

ger.

Wel blijkt dat het zuidelijk bosgebied betrekkelijk veel beplan-

tingen heeft die ouder zljt dan twintig jaar. ln dit gebied en
wel in Noord-Brabaflt komt vooral in de oudere populierenbeplantingen een hoog percentage Populus 'Marilandica' voor,
toch al geen snelgroeiend ras, maar bovendien in de groei geremd door roestziekte, iater ook door Marssonina. Dit kan verklaren waarom hier relatief vrij veel bossen in de hogere leeftijdsklassen vallen.

Gezien de grote oppervlakte populierenbossen in dit gebied
werken deze cijfers vrij sterk door in de gemiddelde leeftijdsklassenverdeling over het gehele land.
Dit houdt dan ook in dat de andere gedeelten van het land een
onevenredig groot aantal jongere beplantingen moeten hebben.

13 Reeds eerder (zie punt 9) is opgemerkt dat een indeling in
diameterklassen te prefereren is boven een indeling in leeftijdsklassen. Men is in het laatste geval afhankelijk van de juistheid
van leeftijdsschattingen door de opnemers, en deze schattingen

lYilgebos

bij

St. Oedenrode (Salix alba'Belders', 33 iaar),
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H. A. Ludwig
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Bijdragen van de overheid voor bebossingen en herbeplantingen met populier en wilg

Staatsbosbeheer

Op 16 juni 1970 heeft de Minister van Landbouw en Visserij
twee besluiten ondertekend, nl. het ,,Besluit Bijdragen Bebos-

ring (bodemvoorbereiding, onkruidbestrijding, bemesting,

aan-

tallen, soort en leeftijd plantsoen en mogelijke bijzondere omstandigheden) moet worden aangegeven. I(/anneer het plan
bosbouwkundig verantwoord is (na eventuele wijzigingen in
overleg met de eigenaar) en de bijdragetoezegging is ontvangen,
kan met de uitvoering worden begonnen.
Op het aanvraagÍormulier is ruimte gelaten om het plan van
de bebossing of herbeplanting te vermelden terwijl tevens op
de achterzijde is aangegeven onder welke voorwaarden cq. bepalingen een bijdrage wordt toegekend. In grote lijnen komt
het neer op het volgende:

singen" en het ,,Besluit Bijdragen Herbeplantingen". Naast andere houtsoorten komen in het algemeen ook bebossingen en
herbeplantingen met populier of wilg voor een bijdrage in de
kosten in aanmerking. Herbeplantingen van wegbeplantingen
en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden van
populier en wilg komen niet voor een bijdrage Herbeplantingen

in aanmerking.
Er dient een plan van bebossing of herbeplanting in drievoud
te worden ingediend waarbij gedetailleerd de wijze van uitvoeBesluit

1 \flie

komen voor een bijdrage in

aanmerking?

Bijdrage bebossingen

Bijdrage herbeplantingen

de eigenaar van de grond voor wre geen
verplichting tot herbeplanting krachtens

de eigenaar voor wie krachtens art.3 van
de Boswet een verplichting tot herbeplanting geldt.

de Boswet geldt.

2

Voor welke min. oppervlakte of min.
aaotal bomen wordt nog een bijdrage

t

ha oÍ in enkelrijige weg- of rijbeplan-

ting tenminste 200

llz

ha.

bomen.

verleendT

3

Komen reeds beplante oppervlakten
nog voor een bijdrage in aanmer-

in het algemeen niet, want het plan tot bebossing of herbeplanting moet aooraf door
de directeur van het Staatsbosbeheer zijn goedgekeurd.

king?

4
5

Door wie wordt het plan opgemaakt?

in de regel door de

Hoe groot is de bijdrage?

80 7o van de door de directeur normaal 50 7o van de door de directeur normaal
geachte kosten van bebossing.
geachte kosten van herbeplanting.

6

\Tanneer moet het plan zijn uitge-

binnen onSeveef 3 jaar na de toezegging binnen ongeveer
van de bijdrage.
'ran de bijdrage.

voerd?

7

eigenaa4 eventueel met hulp van derden.

2

jaar na de toezegging

wotdt de bijdrage uitge-

zodra het de directeur gebleken is dat de beplanting volgens het goedgekeurde plan is
uitgevoerd, wordt 3/a van het toegezegde bedrag uitbetaald; de rest binnen 3 jaar na
de 1e betaling wanneer de bebossing/herbeplanting is geslaagd. Is de bebossing/herbeplanting dan niet geslaagd dan wordt deze rest niet uitgekeerd.

8 Is terugvordering van de bijdrage
mogelijk?

ja, indien de voorwaarden van artikel 3 en 5 van het besluir niet worden nagekomen
kan de bijdrage geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd binnen 1.0 jaar nadat de
laatste uitbetaling heeft plaatsgevonden.

\Vat houdt artikel 3 van het besluit

1

N7anneer
keerd?

9

in?

2
3

10 ITat houdt artikel
11

de bebossing/herbeplanting moet volgens eeo door de directeur goedgekeurd plan
worden uitgevoerd
in bijzondere gevallen kan de directeur op een schriftelijk verzoek toestemming
verlenen van het goedgekeurde plan af te wijken
de beplanting dient te worden onderhouden.

5 van het besluit

onder meer in?

de directeur kan bij de verlening van de bijdrage nadere voorwaarden stellen, onder
meer verband houdende met de uitvoering van de beplanting en de kwaliteit van het
teeltmateriaal.

Gelden de bijdragen ook voor beplantingen binnen bebouwde kom-

neen, geen bijdragen worden verleend wanneer het gronden beueft binnen de bebouwde kom van de gemeente als bedoeld in artikel 1, vijfde lid van de Boswet.

men?

12 ITie versrekt de aanvraagformulieren en geeft nadere inlichtingen?

de Hoofdingenieur-Directeur bij het Staatsbosbeheer in de provincie(s)

Friesland en Groningen:
Drenthe:
Overijssel:
Geldedand:
Noord-Holland en Uuecht:
Zuid-Holland en Zeeland:
Noord-Brabant:
Limburg:

Spanjaatdslaan 107, Leeuwarden
postbus 111, Assen

Assendorperdijk 2, Zwolle
Gildemeestersplein 1, Arnhem
rilTesterhoutpark 3, Haarlem
postbus 2084,'s-Gravenhage
postbus 1067, Tilburg
St. Pieterskade 25, Maasuicht
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Nadere gegeaeu

Bij punt 5 is sprake van de nornual geachte kosten, vanbebossing of herbeplanting. Deze kosten variëren van plaats tot plaats
in verband met de groeiplaats en de wijze van uitvoering en
worden dan ook ter plaatse beoordeeld. NTanneer de beueffende
groeiplaats bijvoorbeeld het gebruik van eenjarige populieren
wettigt en het gebruik van tweejarige populieren overbodig is,
wordt de aanschaf van eenjarige populieren tot de normaal geachte kosten gerekend.

Hierbij is wèl

een keuze mogelijk

in het

aantal planten nl. 200 oÍ 400 sruks per ha bij aanleg in bosverband, al naar het doel dat met de aanleg wordt beoogd.
Bij punt 10 wordt als voorwaarde genoemd de kutaliteit uan ltet
plantmateriaal, Op de achterzijde van het aanvraagformulier
wordt dit nader aangeduid met ,,NAKB gekeurd materiaal".

Hieronder wordt verstaan dat

1 bij eenjarige populieren en wilgen iedere bos en bij meerjarige populieren en wilgen iedere plant voorzien moet zijn
Tabel

1

Áfmetingen uaaraarz l:et plantsoen. ntoet aoldoen.

soort plantsoen

lengte

ln
eenjarige populier

cm

100 tot 1)0
150 en op

eenjarige wilg

in

meerjarige wilg

Dendrologendag

op 25 cm boven de grontl
10

tot

meters

6
8

boven 4

10

tot

3

3

5

3tor4

7

boven 4

9

diktematen
moeten voldoen uitgaande van het principe dat een korte,
stevige plant altijd de voorkeur verdient boven een lange,
slappe plant. Deze maten zijn in onderstaande tabel vermeld.

Opgemerkt wordt dat de kwaliteitseisen, die aan het plantsoen
van populier en wilg gesteld moeten worden, nog in beweging
zijn. Zo heeft de Raad van ministers van de EEG eisen opgesteld waaÍaaÍr populieren van de Aigeiros-groep in her handelsverkeer mo€ten voldoen (zie hiervoor het artikel ,,EEG

kwaliteitsnormen voor de handel in Aigeiros populieren" in
,,Populier", december 1970) terwijl het Bosbouwproefstation
eisen heeft aang€geven voor optimaal ontwikkelde planten (zie
hiervoor het artikel ,,De kwaliteir van plantmateriaal voor bosaanleg" in het ,,Nederlands Bosbouw Tijdschrift" ,

.

bij aankoop van populieren en wilgen
1 op de NAKB plombe met blauwe strook en aanduiding

Nogmaals, let

,,Kwaliteit Normaal"

2 of de cultuurvariëteit overeenkomt met hetgeen besteld is en
3 controleer of lengte en diameter overeenkomen met de gegesteld waarbinnen het plan moer zijn
uitgevoerd. Deze termijnen geven de gelegenheid direct na de
bijdrage-toezegging het gewenste plantmateriaal bij een kweker
of handelaar eventueel één à twee jaar oooruit te reserveren
ingeval hij het niet direct voorradig heeft, zoals bij de huidige
schaarste aaÍ eenj^rig materiaal kan voorkomen. Het vooruitreseÍveren van plantmateriaal heeft het voordeel, dat de kweker
inzicht krijgt in de vraag naar de hoeveelheid en zich hierop
tijdig kan instellen bij het opmaken van zijn teeltplan terwijl
de afnemer teleurstellingen worden bespaard op het moment
dat hij de beplanting wil uitvoeren.

1971

Evenals andere jaren organiseeÍt deNederlandse Dendrologische
Vereniging voor haar leden een dendrologendag en wel op donderdag 24 |lni L971 te 10.00 uur op her Laboratorium voor
Plantensystematiek te rVageningen.

Agend.a Dend.rologenàag 197 1

10.00 uur

-

Opening

-

Veredeling en selectie van de populier
Ir. R. Koster

-

Het gebruik van de populier
Ir. H. A. van der Meiden

-

Nieuwe iepenselecties

Medewerkers van het Bosbouwproefstation, het Insrituut voor

Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool en
van de Stichting Industrie-Hout zullen op deze dag het geslacht
Populus behandelen en enkele nieuwe Ulmus selecties demonstfefen.

Voor een beperkt aantal personefl, die geen

lid zijn van de

Nederlandse Dendrologische Vereniging is voor deze dendrologendag introduktie mogelijk door deze aan re vragen bij de
heer F. J. Fontaine, Secretaris N.D.V., Yweinstraat 25, Eindhoven.

janlai l97I)

Bij punt 6 zijn termijnen

min. omtrek in cm
op 1 m boven de gtond

)tot4

2 de planten aan bepaalde lengte- en minimum

stelde normen.

't4
9

lengte
meerjarige populier

min. diameter in mm

van een NAKB plombe met het blauwe strookje en de aanduiding,,Kwaliteit Normaal",

13.30 uur 15.00 uur 12.30 luut

Systematiek en taxonomie van de populier
Ir. J. T. M. van Broekhuizen

Ir. H. M. Heybroek
Koffietafel Restaurant ,,d'Avondwake"
Bezoek Bosbouwproefstation ,,De Dorschkamp"
Bezoek klonendemonstratie populier en iep
van het Bosbouwproefstation te Hees bij Didam.

t0
L.

Wouters en J. Vis

/

Ervaringen met de toepassing van weinig giÍtige middelen bij de bestrijding van Íupsen van de
satijnvlinder,,Stilpnotia salicis" in populierenopstanden in Oostelijk Flevoland

Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders

/

Staatsbosbeheer

Inleiding
een vorig nummer werd in een artikel 1) melding gemaakt

In

van de aantasting van populierenopstanden in Oostelijk Flevoland door rupsen van de satijnvlinder en het gunstige bestrijdingseffect van het door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders toegepaste biologische middel,,Tribactur".

Nu de tijd nadert, waarin een dergelijke plaag weer actueel gaat
worden, willen wij in dit artikel wat nader ingaan op de bestrijding van deze populierenvijand. De hier beschreven ervaringen werden opgedaan in de beide oudste boscomplexen in Oostelijk Flevoland, die tesamen een bruto oppervlakte beslaan van
ca. 1500 ha, waarvan bijna 600 ha beplant is met populier.
Het merendeel van de populierenopstanden werd in de jaren
i958 tot en met I)62 aangelegd. Hierbij werd in de meeste
gevallen uitgegaan van eenjarig plantsoen. 'Robusta' en 'Heidemij' werden het meest gebruikt, voorts 'Gelrica','Mailandica',
'Serotina', 'Regenerata' en 'Tardiff de Champagne'. Een relatief

kleine oppervlakte werd beplant met 'Gneva', 'Oxford', Androscoggin', 'Rochester' en 'Dorskamp'. De populieren werden
merendeels in grote aaneengesloten blokken geplant, hetgeen,
hoewel verschillende klonen werden gebruikt, de verspreiding
van ziekten en vooral'insektenplagen over relatief grote opp€rvlakten mogelijk maakt.
Ovorzicht van de aantasting en bestrijding tot en met 1969
In de eerste acht jaren na de aanleg ztjn de populierenopstanden in beide boscomplexen slechts in geringe mate aangetasr
geweest door rupsen van de satijnvlinder. In het voorjaaÍ van
1966 uad het insekt in sterke mate op in een deel van de
oudste opstanden. De rupsenpopulatie werd echter in mei door
een spreeuwenkolonie onschadelijk gemaakt.
1967 werd de aantasting van een aanzienlijk groter areaal in
de oudste opstanden waarg€nomen. Deze maal lieten de spreeuwen op zich wachten en nam de vraat zulke ernstige vormen
aan, dat besloten werd het aangetaste gebied met behulp van

In

een landbouwvliegtuig te spuiten met Árkorine, een DDThoudend middel. Het waarneembare resultaat was, dat vele rupsen gedood werden en vrijwel nergens kaalvnat optrad. De
aangetaste opstanden herstelden zich goed. In juli stonden de
bomen weer geheel in blad.

In het voorjaat vaí 1968 werden vooral populierenopstanden
in het tweede aanlegjaar (1959) zijn geplant. De
bestrijding met Arkotine had, ondanks het late tijdstip waarop
de bespuiting werd uitgevoerd een goed effect, hoewel plaatselijk kaalvraat voorkwam. In beide jaren werden de parasieten
aangetast, die

van de rups in de aangetaste opstanden aangetroffen.
In het voorjaar van 1969 trad op een later tijdstip dan in de
voorgaande jaren vreterij van betekenis op. In korte tijd ontwikkelde zich hierna een zware aantasting bij de populieren

die in het derde aanlegjaar (I)60) zijn geplant. Van een bespuiting met het DDT-houdende middel Arkotine werd in ver-

band met haar persistentie en schadelijke nevenwerkingen afgezien.

Met andere middelen was nog te weinig ervaring opgedaan om
deze op grote schaal toe te passen. Bovendien was de ontwikkeIing van de natuurlijke vijanden van de rupsen van dien aard,
dat beperking van de plaag daarmee mogelijk leek. Hierbij gold
de overweging, dat vaak een massaal voorkomend schadelijk insekt in de bosbouw in vedoop van enkele jaren tot aanvaatd-

1)

Populier,

twaalf laar.

februari 1971.: De populier

in

Oostelijk Flevoland na

bare populaties wordt teruggebracht door het optreden van
voornamelijk monoÍage parasieten. Tenslotte werd besloten
enkele weinig giftige middelen op beperkte schaal te beproeven.
Keuze van de middelen

Ter vervanging van DDT zijn de volgende vier middelen

on-

derzocht:

Nexion emulsie 25 7o, (bromophos), een middel mer een contact- en maaggifwerking tegen insekten en een geringe giftigheid voor warmbloedige dieren. (LDso oraal nt: 3750 mg/k1).
Bij behandeling van populiereblad mer dit middel staken rupsen binnen enkele uren hun vraat. Het duurt echter drie tot vijÍ
dagen voordat alle rupsen zijn gedood.

/6, (trichlorphon), een snelwerkend
vraatgif met daarnaast een goede contacr- en ademhalingswerking op Lepidopteren, Dipteren en Heteropteren. Het middel
Di.pterex tpuitpoed.er 80

heeft een goede dieptewerking en is voor bijen, vooral wanneer
het middel is opgedroogd, weinig gevaadijk. Het middel is
matig tot weinig giftig voor warmbloedige dieren (LDso oraal
nt 450 mg/kg, LDso dermaal rat 2000 m9/kg). Dipterex vindt
toepassing op veterinair gebied.
Door een bespuiting met Dipterex worden rupsen van de satijnvlinder binnen drie dagen voor 100 7o gedood.
Gardona (SD 8447), (chloorvinylfosfaat), een snelwerkend gif
met goede vraat- en contactwerking regen Lepidopteren, Dipteren en Coleopteren. Het middel heeft een lage giftigheid voor
warmbloedige dieren (LDro oraal rat 4000 m,/kg).Bij een
bespuiting worden rupsen van de satijnvlinder binnen drie dagen door het middel gedood. In 1969 en 1970 was hiervan nog
onvoldoende beschikbaar voor de praktijk.

Tribactar, Bacillus thuringiensis Beiliner, een bacteriologisch
prepata t met een specifieke maaggifwerking tegen bladetende
rupsen (Lepidopteren). Ondanks de trage aanvangswerking van
het middel blijft na toepassing vraar aan de bladeren beperkt.
Na inname van het middel vertoont de rups vedammingsverschijnselen waardoor zij vijÍ tot acht dagen later dood op de
stam of de bladeren wordt aangetroffen. Het middel wordt ongevaarlijk geacht voor warmbloedige dieren, bijen of andere

nuttige insekten.

ln

1969 werden Dipterex en Tribacrur proefsgewijs en

in

op praktijkschaal toegepast. Gardona en Thuricide H.P.
hoogwaardig Bacillus thuringiensis-preparaar) werden
voor een grotere proef gekozen.

in

1970
(een

1970

I)e resultaten van de proeven in 1969
Op 9 juni werd onder gunstige weersomstandigheden door een
landbouwvliegtuig van het type ,,Piper Pony" 8 ha gesporen
met 10 kg Dipterex en 6 ha met eenzelfde hoeveelheid Tribactuf.

Voor beide middelen werd 250 liter vloeistof gebruikt. Op her
moment van de bespuiting waren de populieren op het met
Dipterex bespoten areaal voor 60 7o en op het met Tribactur
bespoten areaal voor 80 7o kaal. Deze geringe hoeveelheid blad
was voor het bacteriologische middel een groot nadeel. De rupsen bevonden zich in het laatste stadium vóór de verpopping;
een gedeelte had zich reeds ingesponnen.

Vierentwintig uur na de bespuiting met Dipterex waren alle
rupsen op de grond gevallen. Door observatie met de veldkijker

5T

Volledige kaaluaat aan ca. 65 ba

in

1969.

,'

en flink schudden van de bomen kon worden vastgesteld dat er
geen rupsen meer in de bomen waren achtergebleven. De meeste
rupsen die op de grond waren gevallen, bewogen zich nog of
kropen in het rond. Drie dagen later waren de rupsen echter
dood. Vanaf de eerste dag na de bespuiting konden geen sporen van verse vraat aan de populieren worden gevonden. Met
behulp van een metalen nampje van 25 x 25 cm werd onder

meer dan 300 populieren een telling verricht. Er werden 71
dode rupsen per m2 of ruim 700.000 rupsen per ha geteld.
Op het met Tribactur bespoten areaal werden gedurende de
eerste twee dagen na de bespuiting nog wel verse vraatsporen
aan de bomen aangetroffen, daarna niet meer. Hoewel drie dagen na de bespuiting nog geen dode rupsen werden gevonden
leverde een kasproef het bewijs dat het middel wel werkzaam
was. Rupsen geplaatst op door het vliegtuig bespoten blad uit
dit ateaal toonde een mortaliteit van 78 7o, terwijl op het blad
van het onbehandeld obiect onder dezelfde omstandigheden
sleclrts 13-14 /6 van de rupsen stierven.
In het onbespoten areaal ontwikkelde de plaag zich inmiddels,
wellicht begunstigd door het fraaie zomerweer, tot een calami-

\:.

Ruim 120 ha werd door de rupsen aangetast, waatbtj ca.65 ha
geheel of vrijwel geheel werd kaalgevreten en het resterende
gedeelte in meer of mindere mate werd beschadigd. In enkele
opstanden werden plaatselijk veel rupsen waargenomen, die echter geen schade van betekenis aanrichtten.

Binnen het aangetaste arcaal kwamen dus grote verschillen in
het schadebeeid voor. Opmerkelijk was, dat de opstanden aan
de oostkant van het bos het sterkst werden aangetast, waarbij
de randbomen opvallend gaaf bleven in vergelijking met de
rest van de opstand. Hevige en vooral vroeg optredende vraat
kwam voor in opstanden, die in de voorafgaande winter waren
gedund. De invloed van de dunning bleek duidelijk in de verschillen in vraat binnen een dunningspraktijk proefveld van
'Robusta', dat ver buiten het aangetaste gebied ligt. De bomen
in de systematisch gedunde proefvakken (velling om de andere

rij of andere boom)

werden volledig kaalgevreten. In het selec-

tief gedunde proefvak was de aantasting minder zwaar, terwijl
op het niet gedunde gedeelte slechts een lichte aantasting werd
gekonstateerd. In de aangrenzende en even oude populierenopstanden kwam geen schade van betekenis voor. Ten aanzien

reir.

van de gevoeligheid van de verschillende klonen hebben wij
vastgesteld, dat 'Robusta' en 'Heidemij' hevig kunnen worden

Eierleggend laijÍie aan Stilpnotia salicis oan de onderzijde gefotograt'eerd..

aangetast.

De

schade

in de later uidopende 'Marilandica', 'Gel-

rica' en 'Serotina' is minder sterk, terwijl in 'Oxford', 'Geneva',
'Androscoggin', 'Rochester' en 'Dorskamp' geen schade van betekenis voorkwam. De gladde stam van de balsemklonen biedt
waarschijnlijk een slechte schuilgelegenheid voor de overwinterende rupsjes.

De rupsen hebben zich in 1969 ongestoord kunnen verpoppen,
hetgeen een grote vlinderpopulatie en massale eiafzetting ten
gevolge had. De tweede generatie rupsjes skeletteerde eind juli
en augustus het inmiddels weer nieuw gevormde blad van de
aangetaste bomen.

IIet verloop van de aantasting en bestrijding in 19?0
Half april begonnen de populieren in het Reve-Abbertbos blad
te vormen. Gelijktijdig hiermee begon, ondanks de dikwijls
ongunstige weersomstandigheden, de trek van duizenden rupsjes
(die onder en tussen de ruwe schors van de stam hadden overwinterd) naar de lroon en takuiteinden van de populieren.
Deze trek van talloze rupsjes naar boven, speelt zich in de loop
van enkele weken af.

,2
Door regelmatige controle op vraat van de uitbottende populierentakken, kon het juiste bestrijdingstijdstip worden vastgesteld.

Dit tijdstip

lag voor het door de rupsjes aangetaste areaal

duidelijk in de tweede week van mei. Op die kavels waar de
vraat gelijke tred hield met de vorming van het blad kon alleen
toepassing van een chemisch middel als Dipterex blijvende kaalvraat voorkómen. \Vaar de populieren reeds voldoende blad
hadden gevormd werd verdere vraat voorkomen door het bacteriologische middel Tribactur te gebruiken. Beide middelen
werden met behulp van landbouwvliegtuigen van het type
,,Piper Pony" en ,,Piper Cub" in een dosering van 1 kg/ha onder ongunstige weersomstandigheden (harde wind) gespoten.

Om voldoende vloeistof in het gewas te brengen werd twee
maal over het areaal gevlogen waarbij steeds met de halve
dosering in 30 I vloeistof per ha wetd gespoten.

In totaal werd

ruim 90 ha met Tribactur en ruim 25O ha met Dipterex behandeld. Een strook van 2 ha werd met het nieuwe hoogwaardige Bacillus thuringiensis prepata.at,,Thuricide H.P." gespoten
in een dosering van r/z kg/ha en 10 ha werd behandeld met
Gardona in een dosering van 1 liter/ha.
De goede resultaten van de chemische middelen waren binnen
drie dagen zichtbaar. Een groot deel van de gedode rupsen
bleef in de schorsspleten of tussen de vertakkingen liggen, een
ander deel viel naar beneden. Áan de hand van tellingen van op
de grond gevallen rupsen werd een aantal van 480 rupsen/m2
vastgesteld (4.8 miIj. /ha).
Het effect van de bespuiting met Tribactur en Thuricide H.P.
liet een dag of vijf op zich wachten, maar ook hier waren de
resultaten zeer goed. In tegenstelling tot de rupsen die door de
chemische middelen waren gedood, bleven de rupsen die door
de bacteriologische middelen zijn gedood lange tijd in krampachtige houding op de stam of bladeren zitten alvorens later
door wind of andere oorzaken naar beneden te vallen. Opvallend was de houding waarin vele dode rupsen werden gevonden. De voorste segmenten met de kop en poten zijn als in
afweer omhoog gekromd.
De rupsen aan de satijnulinder aerzanzelen zicl: in de nanziddag bij het
àalen aan àe temperataar op d.e $am aan de pop*lier (mei 1970).

Er werd ln 1970 een toenemend aantal parasieten geconstateerd.
Uit een zending dode rupsen afkomstig uit het met Bacillus
thuringiensis bespoten areaal kon dr. L. v. d. Geest (Laboratorium toegepaste entomologie Amsterdam) vaststellen dat ruim
80 Vo van de rupsen door het middel waren gedood. Uit het
oriënterend onderzoek van ir. B. T. Bosman (Rijksinstituut voor
Natuurbeheer) is niet gebleken dat de toegepaste middelen een
nadelige invloed op de parasieten van de satijnvlinder hebben
gehad.

De resultaten van de bestrijding in het voorjaar waren van dien
aard dat er geen najaarsaantasting van betekenis meer is voorgekomen.

Naschrift
Gezien de bovengenoemde ervaringen met aantastingen van
populieren in Oostelijk Flevoland door rupsen van de satijnvlinder verwachten wij dat:

-

een aantasting van betekenis vooral op kan ffeden

-

gedunde opstanden kwetsbaarder zijn dan niet gedunde op-

in tien-

en

elfjarige opstanden.
standen.

de schade in aangetaste, niet gedunde opstanden in het algemeen meevalt.

-

opstanden van Aigeirosklonen, met uitzondering van Dorskamp, gevoelig zrjn en in het spuitplan moeten worden opgenomen als zij de leeftijd van tien jaar hebben bereikt.

-

alleen tijdig ingrijpen, d.w.z. zodra de eerste vraat en rupsenkoncentratie worden waargenomen, een maximaal bestrijdingseffect kan geven.

Aan de hand van de resultaten is de toepassing van 1 kg Tribactur per ha wanneer zich reeds voldoende blad heeft gevormd of
Dipterex spuitpoeder 80 7o wanneer nog onvoldoende blad
aanwezig is, in de praktijk zeer bruikbaar en veilig gebleken.
De kosten van de bestrijding met Tribactur en Dipterex waren
in 7970 resp. ca. f 40 en I 30 per ha. Een bespuiting met deze
weinig giftige middelen lijkt zeker vetantwoord, omdat de bijgroei, die in deze ca. tien jaar oude populierenopstanden in
Oostelijk Flevoland varieert van 8 tot 18 m3 per ha per iaar
juist in de kwetsbare periode het grootst is en door een ernstige
bladbeschadiging uiteraard zeer ongunstig wordt beïnvloed. Afgezien van dit economische motief is het ook uit landschappelijke overwegingen gewenst waar nodig een tijdige bestrijding
uit te voeren.

P. YAII DE]I BERK & ZO]IE]I
BOOMKWEKERIJEN
ST. OEDENRODE

- TE1.04138-2331 b.g.g. 04138-2038

*
LAANBOMEN EN BOSPLANTSOEN
Specialiteit:

POPULIEREN EN WILGEN
Ad.aiezen en beplantingen kannen àoor

o*t

geregeld' uorden
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D. Doom

/

lnsektenaantastingen van populier en wilg in 1970

Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem

Zoals gewoonlijk verkregen wij ook ditmaal de gegevens voor
dir jaaroverzicht uit de informaties van de leden van onze
lfaarnemersorganisatie.

In

Oostelijk Flevoland werden de populieren wederom zeer
ernstig door de Íupsen van de satijnvlinder (Leucoma salicis)
aangetast. Omdat de encrme aantallen rupsen reeds vroeg

in het

voorjaar het ontluikende blad over een zeer groor areaal wegvraten, besloot men tot bestrijdingsmaatregelen over re gaan.
Elders in dit nummer wordt over deze plaag, zijn gevolgen en
de motieven welke de besrijding rechtvaardigen uitvoerig ingegaafi. In verband hiermede kan worden volsraan met re vermelden dat het insekt matige schade in een wegbeplanting bij
Scheemda veroorzaakte, terwijl in het westelijk deel van NoordBrabant plaatselijk enige vreterij werd waargenomen.
Een- en tweejarige populieren in kwekerijen maaÍ ook daarbuiten worden hier en daar vaak op ernstige wijze aangetast
door de populiereglasvlinder (Sciapteron tabaniformis). De aantasting, die meestal in het bovenste deel van de srek begint en
vervolgens het jonge lot uitholt, bleek in vele gevallen reeds in
de kwekerij te ontstaan. Voorbeelden hiervan werden o.a. waargenomen bij Rilland, bij Besr en in Oostelijk Fievoland bij
Roggebotsluis. Wil men in deze besmettingshaarden de plaag
onderdrukken, dan zal men in de kwekerijen bestrijdingsmaatregelen moeten treffen. Daarnaasr dient ernstig te worden overwogen om pas geplante populieren de eerste vier à vijf jaren
niet te snoeien. Indien de bomen daarna in een optimale groeiconditie verkeren, dan kan men door de snoei na 15 augustus
toe te passen de aantasting in hetzelfde jaar verhinderen. Volgens de literatuur zal men dan ook in het daarop volgende jaar
weinig of geen aantasting behoeven te verwachren omdar in de
vliegperiode van het insekt een voldoende hoeveelheid wondweefsel de wonden tegen het indringen van de rupsjes heeft
beschermd.

De wilgehoutrups (Cossus cossus) veroorzaakte in een wegbeplanting bij Sommelsdijk zodanige schade dat er 745 populieren
geveld moesten worden. De desbetreffende bomen die aanvankelijk door de slagmaaier aan de stamvoet beschadigd waren,
werden vervolgens door de wilgehoutrups op de wondplekken
uitgehold zodat ernstig gevaar voor omwaaien bestond. Matige
schade werd door dit insekt veroorzaakr in de wegbeplantingen
bij Gouda, Vlaardingen en Schiedam.
Op diverse plaatsen (o.a. in Haarlem, Ámstelveen, Voorschoten

Rrpsen

un

de satijnulinder op een populierestam

Foto: RIN

en Leiden) waar de Italiaanse populier in het stadsplantsoen of
in particuliere tuinen voorkomt, kwam de luis die op de bladstelen gallen veroorzaakr (Pemphigus sp.) in zeer grore aantallen voor. Hierdoor werd het eronder groeiende gewas met een
laag honingdauw, gemengd met grijsgrauw gekleurd waswol,
bedekt. Omdat regen van enige betekenis - die d,eze laag gewoonlijk wegspoelt - uitbleef, werd her assimilatievermogen
van deze gewassen ernstig geremd. Voor de populier heeft deze
aantasting echter nauwelijks berekenis.
Bij Hees waren populieren (P. trichocarpa x deltoides) ernsrig

door de populierescheutboorder (Gypsonoma aceriana) aangetast. Bii Ell (gem. Hunsel) veroorzaakte de bladmineerder Phyllocnistis suffusella schade aan de klonen 'Oxford' en 'Andros-

coggin'.

De wiigen die ]n 1969 op een spectaculaire wijze door de wilgespinselmot (Yponomeuta rorella) waren aangerasr, verroonden in 1970 slechts hier en daar (o.a. bij Blokzijl) nog enige
schade.

De wilgehaan (Phyllodectasp.) veroorzaakte bij Haaren (N.Br.),
in de Betuwe en in een griendcultuur bij Raalre

plaatselijk
schade.

INTERESSANTE BEPLANTINGEN

(XVI)
Algemeen wordt de populier als een waardevolle houtsoort beschouwd voor de aanleg van beplantingen in aan de wind bloorgestelde gebieden. Bij bosaanleg in het westen des lands is hij
uit dien hoofde dan ook vrijwel onmisbaar gebleken. I7anneer
klonen worden gebruikt die goed tegen wind bestand ztjn en
wanneer de juiste aanlegmethoden worden gekozen kan zich in
korte tijd een goed groeiende beplanting ontwikkelen die het
klimaat ter plaatse gunstig beïnvloedt. De onrsrane luwte is een
wezenlijke verbetering van het milieu, dat niet alleen voor de
mens aangenamer wordt, maar ook betere mogelijkheden biedt
voor verdere aanplant van andere houtsoorten met een minder
uitgesproken,,pionier"-karakter dan populier. In de kuststreken
is bij de aanleg van een pionierbeplanting de ondedinge bescherming een belangrijk punt: een jonge beplanting moet daar
als een voldoende gesloten complex kunnen opgroeien en mag
ook gedurende zijn verdere leven niet te sterk worden open

gekapt. Van enkele rijen of van verspreide populieren heeft
men in de zeer winderige delen van ons land niet veel profijt.
De bomen zijn dan individueel te sterk aan de wind blootgesteld, worden misvormd oÍ gaan kwijnen.
De kustsuook van Groningen en Friesland wordt nogal eens
beschouwd als een voor populieren ongeschikt gebied. In het
verleden opgedane teleurstellende ervaringen zijn daar meestal
niet vreemd aan. Deze ervaringen zijn echter vaak opgedaan
met voor deze streek niet bruikbare, windgevoelige klonen of
doordat te weinig aandacht werd geschonken aan de onderlinge
bescherming van de bomen. Er is daarentegen ook een aantal
bijzonder geslaagde beplantingen in dit gebied te vinden die
als voorbeeld kunnen gelden hoe juist met populier aldaar snelle
en goede resultaten kunnen worden bereikt.
Eén ervan is gelegen aan de oostzijde van het dorp Eenrum,
ongeveer 7,5 km van de noordkust van Groningen in een vlak
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en open landschap. Het is een bosstrook van circa t ha, een
onderdeel vormend van de erfbeplanting van de hoeve ,,Mattenesse". Het populierenbos hierin bestaat uit acht N\V-ZO
lopende rijen 'Robusta' die in driehoeksverband geplant zijn op
een afstand van 6 bij 6 m en die tezamen ongeveer 0,7 ha van
de gehele bosstrook vormen. Deze populierenbeplanting staat
aan de oostzijde van de boerderij, profiteert van de luwte van
de gebouwen en de rond de boerderij aangebrachte windsingels
en overige erfbeplanting (overwegend linden, iepen, elzen en

een populierenlaan) en vormt met de singels een gesloten kronendak, dat vanaf de randen min of meer koepelvormig oploopt.
Aan de oostrand en de zuidrand van de populierenbeplanting
zijn geen beschuttende singels aanwezig. De populieren in de
bosstrook zijn zestien jaar oud en staan op een goed ontwaterde,
ondiep kalkarme poldervaaggrond (zandige klei). De bodemvegetatie bestaat uit overwegend gras en brandnetel. De hoogte
van de populieren is in de westelijke en middelste rijen gemiddeld 20 m, terwijl de hoogte in de oostelijke rijen, die de ,,koepelafronding" vormefl, terug gaat tot gemiddeld 16 m. De omuek is in de westelijke en middelste rijen gemiddeld 87 cm, in
de oostelijke rijen 78 cm. De totale houtmassa van de 188 aanwezige bomen op 0,7 ha bedraagt circa 85 mB (ongeveer 0,45 mB

per stam). De vitaliteit der bomen is goed, bladbezetting en
uiterlijk (kroonvorm) zijn normaal. Er zijn slechts enkele bomen met door wind beschadigde en vervotmde kronen, deze
bevinden zich vooral in de buitenrand van de beplanting. Zelfs
bij hevige wind is in het bos een duidelijke luwte, ondanks het
ontbreken van een vulhoutétage. De west- en noordrand zijn

PoPalierebos

lan

door tot laag bij de grond betakte singels blijkbaar voldoende
afgesloten en,,gesuoomlijnd".
Gesteld mag worden dat het resultaat van deze populierenbeplanting niet alleen te danken is aan de goede bodemkwaliteit,
maar vootal ook aan de keuze van een windvaste kloon en een
bijzonder overdachte bosopbouw. Bijna I/3 van de bosoppervlakte wordt ingenomen door windkerende beplanting langs het
eigenlijke bos, de bosstrook zelf heeft voldoende diepte (ruim
50 meter) om een gesloten opgroeien en onderlinge beschutting
te waarborgen. Het is op deze wijze ongetwijfeld mogelijk met
populieren in dit gebied goede resultaten te bereiken.
Ir. J. L. Guldemond

MdttenelJe,

BELANGRIJKE PUBLIKATIES
F. l, M, aan Paijenbroek: Onder de voet gelopen. Het ontstaan
en verdwijnen van een kleinnijverheid in Nederland na 1800:
de Brabantse klompenmakerij.
Diss. Tilburg 1969.

Dat betekent dat de technische aspecten van klompenhout

Al is het waar dat klompen

zouden hebben.

van wilgen-, elzen-, linden- en
iepenhout ook altijd een rol gespeeld hebben, de klompenboom
nummer-één is vermoedelijk altijd de populier geweest. Een
proefschrift dat de geschiedenis van de klompenmakerij behandelt, zal dus allicht ook gegevens leveren over de historie van
de populiereteelt. Dat gebeurt dan ook in dit proefschrift, dat
zich weliswaar concentreert op de Brabantse klompenmakerij
na 1800, maar dat zich gelukkig zowel in tijd als in ruimte niet
eÍg aan die beperkingen stoort. Het is overigens een proefschrift uit de hoek van de sociale wetenschappen, zoals ook al
uit het taalgebruik blijkt: ,,De maatschappelijke vervreemding
uit de polariteit van rijk en arm, van macht en onderworpenheid geboren, deed een door klompen gedragen subcultuur ontstaan, die een marginaal vormde van het heersende patroon."

en

fabricage de achtergrond vormen waartegen de klompenmaker
en de ontwikkeling van zijn ,,kleinnijverheid" uit moeten komen; maar dit heeft het voordeel dat er geput wordt uit historische bronnen die wij als bomentelers niet gauw gevonden

Het boek leert ons dat de grondvorm van de huidige klomp (al
of pas) in het begin van de 17e eeuw is ontstaan. De klompenmakerij zou veelal een onderdeel van het zelfvoorzieningsbedrijf
van de boer geweest zijn, dat zich weliswaar hier en daar tot
ambacht ontwikkelde, daar dat toch ook vaak nog als seizoensarbeid op de boerdetij geschiedde. In dit beeld past dat het
klompenmaken in het hele land verspreid beoefend werd, zoals
blijkt uit enkele ambachtstellingen in de 19e eeuw en uit vele
losse gegevens. Toch was er al vroeg een zekere concentratie
van de nijverheid in sommige streken, zoals in de Achterhoek,
Noord-Brabant en Overijssel, daarnaast ook in Vlaanderen,
Limburg en Henegouwen. Reeds in de 18e eeuw werden klom-
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pen op grote schaal uit de Meierij van den Bosch verhandeld
naar Holland. Bij Best werden aI in I75L wilgen en popuiieren
geteeld waarvan klompen werden gemaakt.

De produktie en ,,export" uit Liempde bereikte zowel

in

1862

als 1887 meer dan 100.000 paren. In het eind van de 18e eeuw

werd er in Overijssel meer populier dan voorheen aangePlant
ten behoeve van het klompen maken.

Het iigt voor de hand om aan te nemen dat

deze concentraties
samenhingen met een royaal voorkomen van klompenhout. Tenminste in de Meierij, in Gelderland en in Vlaanderen hing dit
weer samen met het ,,techt van voorpoting", een eeuwigdurend
privilege dat uit de 1le en 12e eeuw stamde, en waarbij de bewoners het recht hadden om langs hun gronden op de kanten
van de openbare weg bomen te planten en te oogsten. Dit recht
is tot in de 20 eeeuw blijven bestaan. Het is opvallend dat
klompenmakerijen juist in die streken waren gevestigd waar dit
recht werd uitgeoefend; omgekeerd echter is het mogeli.ik dat
dit recht speciaai is blijven bestaan in de klompenmakersstreken, terwiji het in andere streken verdween omdat er geen ge-

bruik van werd

gemaakt.

Over wilgenhout horen we niet veel, behalve dat een grondeigenaar bij Steenwijk in 1855 een aanplant van 1400 opgaande
wilgen irad voor klompenhout. \Tilgenhout levert weliswaar

betere klompen dan populierenhout, maar het was te duur voor
algemeen gebruik.
Veel gegevens zijn ,er over een grote gebeurtenis in de klompenwereld, nl. de import van de ,,Kanadese" populieren, dus de
hybriden tussen P. deitoides en P. nigra. Terwijl men het vroeger met de inheemse zwarte populier moest doen, werd vanaf
1770 àe Kanada aangeplant. Reeds in 1807 was in Gelderland
een grote parti.j Kanada-bomen tot klompen verwerkt. In 1826
n-erd gemeld dat hij zoveel werd geplant dat hij de inheemse
peppel geheel zou verdringen. De groei was nl. beter; de klompenmakers klaagden echter wel dat het hout zich niet zo spaarzaam en gemakkelijk liet verwerken als dat van de zwarte populier. (Dit is een opmerkelijk geluid, daar volgens ons de zwarte
populier over het algemeen knoestiger en warriger van hout is
dan de euramericana's. Het kan echter zijn dat er vroeger betere
klonen van P. nigra in gebruik waren, of dat het l-rout minder
,,wollig" is dan van de hybriden; het kan ook zijn dat men door
deze klachten de prijs van het hout hoopte te drukken of dat
een nieuwigheid automatisch niet anders dan slechter kon zijr.r
dan de dingen uit grootvaders tijd.;

De nieuwe populier drong ook in de literatuur door: in 1817
liet het Koninklijk Nederlands Instituut van \Tetenschappen,

Letterkunde en Schoone Kunsten een verhandeling verschijnen
,,Over de eigenschappen en het nut van d,en Kanadaschen Popel", door J. N. van Eys en C. G. C. Reinwardt. ln l8)4 schreef
A. C. \(/. Staring in De Vriend des Vaderlands, deel VIII, een
artikel ,,Een lJíoord over het aanplanten van Ámerikaansche
Populieren", naar aanleiding van uitgebreide bepiantingen op
zijn landgoed De \íildenborch. (Deze laatste publikatie is niet
geciteerd in Houtzagers'proefschrift.) De aanplant breidde zich
sterk uit, vooral toen na 1810 alle houtprijzen sterk opliepen.
De materiaalkosten voor 100 paar klompen bedroegen in 1820
ongeveer .f 6,-, in 1866 .l 8,- en in 1880 niet minder dan
.f 16,-, in 1903 nog ./ 15,- à .f 20,-.In 1825 waren vijftienjarige populieren nog op stam verkocht voor /' 0,60 - ï a,25
per boom. \Tegens de ,,ongehoorde prijzen" die na 1850 betaald werden, lieten veel gemeentebesturen in de Meierij de
broekgronden met Kanada's beplanten, al of niet met ,,peuten".
Peuten werden op de Schijndelse weekmarkt uit de hand verkocht (1884). Behalve voor klompen werd l-ret hout gebruikt
voor het binnenwerk van huizen en als dekplanken voor bruggen.

In de 'Brabantica' of Heeswijkse \7itte

was na 1860 de popu-

P. 'Brabantica' nc/: popt/ie rakatkcr

Foto: J. B. rJ7. \7eg

licrenkanker sterk opgetreden, voor het eerst in Berlicum N.B.
1868 schreef van Iterson, dat uitbreiding van dit ,,bederf"
een ramp zou betekenen voor de Meierij. In 1873 waren de
populieren in Dinther, Heeswijk en Liempde aangetast. En terrvijl in 1870 nog gemeld werd dat de klompennijverheid ,,overvloedig de grondstof hier te lande voorhanden" had, was er in
1893-1900 in Liempde en omgeving geen hakbare populier
meer te vinden, zodat klompenhout aangevoerd moest worden,
en dat terwijl sinds 1850 erg veel ,,klompbomen" in de gemeente zelf geplant waren. Ook in Best moest na 1897 veel
hout van elders aangevoerd worden. Als hoofdoorzaak voor dit
llouttekort wordt het ,,houtbederf", de boomziekte van Berlicum
genoernd, daarnaast o.a. de houtaankopen van de lucifersfabrie-

In

ken in Eindl.roven en de toegenomen produktie van klompen.

(Terwijl de pubiikatie dus impliciet de bacteriekank,er als
wij dat de toen zo wijd verbreicle
'Serotina' vrijwel resistent is tegen kanker, terwijl deze kloon

hoofdschuldige noemt, weten

toch kenneiijk ook sterk getroffen werd. Mogelijk kwam dir
door l-retzelfde soort insterven waaÍaan de kloon ook weer in
1960 sterk geleden heeft, misschien tengevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden. Dit zou mede kunnen verklaren, dat
er na 1900 een vrij vlot herstel van de beplantingen optrad.;
De ,,importen" van klompenhout kwamen deels van nabij: van
de omgeving van Oss,

Miil en Grave en van boven den Bosch,
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ï7. lfeg

Foto: J. B. 'S7'. \Veg

in België. Deeis importeerde men

verleiding gezwicht. De opzet van dit arrikel was echrer een
getrouwe afspiegeling re geven van het beeld dat in het besproken proefschrift geschilderd wordt van reelr en gebruik van
,,klompenhout", weik onderwerp zoals reeds vermeld, voor de
studie zelf enigszins bljzaak was. Aan de hoofdstukken over de
arbeidsverhoudingen, de vermogens- en marktpositie, de werktechnieken, de importen uit België, de opkomst van de klompenfabrieken enz. ga n wij hier voorbij, om alleen nog rwee
handelsgebruiken te vermelden. Als de klompenmaker in de
herfst zijn bomen ging kopen, werd de prijs van de staande
boom bepaald door te schaffen hoeveel klompen eruit gemaakt
konden worden. Dit deed men door de armen om de sram re
slaan en de hoogte (van de bruikbare stam) met het oog te
schattenl Bij de verkoop van grorere aantallen klompen werden
er steeds (net als met takkenbossen) honderd en vier paar geleverd voor de prijs van honderd. Dit werd ook teruggerekend
in het stukloon, zodat een knechr maar voor honderd paar betaald kreeg als hij er honderd en vier gemaakt had. De eerste
staking die in het klompenmakersbedrijf gevoerd (en verloren)
werd, had als inzet het beralen van die vier overparen. Dit zou
echter een loonsverhoging van vier procent betekend hebben,
hetgeen de patroons onmogelijk konden opbrengen.

Foto: J. B.

deels van de buurt van Achel

Rusland. Zo werden in 1898-1899 drie
klompenmakersverenigingen opgericht mer her doel klomphout
uit Oost Europa te importeren. De kwaliteit van de eersre importen viel tegen. In 1901 ging daarorn een van de bondsleden
naar Riga om her hout te keuren. Het later gestichre ,,Diocesaan
Hanzegilde van klompenmakers in het Bisdom van 's Hertogenbosch" (waarvan de oprichting uitvoerig verslagen wordt), kocht
in 1904 al 1500 mB Russisch hout van redelijke kwaliteit, naar
het schijnt zowel espen-, elzen- als berkenhout. Er werd zelfs
echter ook hout

uit

een diocesane aankoopcommissie ingesteld.
Ornstreeks 1911 werd de voorziening met eigen hour weer veel
beter, wat de prijzen drukte, zodat de import niet meer loonde:
de gevolgen van de ,,boomziekte" waren uitgewerkt.
De ,,boomziekte", war dat dan ook was, heeft nog een ander
belangrijk resultaat gehad. Her was de aanleiding waarom de
Nederlandse Heidemij in 1891 een verse parrii stekhour van
,,Kanada's" uit de USA heeft laten overkomen (nadat een eerdere poging mislukt was; de geïmporteerde kloon is later 'Heidemij' gedoopt). Deze nieuwe variëteir is op grore schaal verspreid en heeft kennelijk meegeholpen in het herstel van de
populierenbeplantingen dat na 1900 intrad.
Deze gegevens ro€pen tal van nieuwe vragen op en geven aanleiding to,t allerlei opmerkingen; de referent is soms voor die

Ir. H. M. Heybroek
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G. P. Celledno e luan Herpka: ,,Ispitivanje Rasprostrandjenosti
Marssonina Brunnea (Ell. Et. Ev.) P. Magn. I Ponasanje Razlicitih Klonova Prema Ovom Parazitu U Jugoslavije" (Onderzoek naat Marssonina brunnea in Joegoslavië).
Topola, juli-sept. i970.

Kennelijk met behulp van het populiereproefstation in Casale
Monferratq is een onderzoek gedaan naar het voorkomen van
Marssonina in Joegoslavië in de periode 4 tot 18 oktober 1968.
De grootste resistentie werd gevonden bij de klonen van Popu-

lus deltoides, terwijl de grootste variatie in gevoeligheid bij
klonen van Populus euramericana optrad. De aantasting werd
niet beïnvloed door een voortdurend zwart houden van de
grond, evenmin als door het tussentelen van landbouwgewassen.
Desondanks bevelen de auteurs aan om regelmatig de bodem te
bewerken, verder om te bemesten en te snoeien en kortom alle
maatregelen te nemen welke de vitaliteit van de bomen verhogen. Door te ploegen in de herfst kan men door het aldus
onder de grond werken van geihfecteerde bladeren de infectiemogelijkheid in het voorjaar verminderen.
Ten aanzien van de bestrijding suggereert men hec spuiten vanuit helikopters of zelfs vliegtuigen.
Terecht wijst men op de grote betekenis van de seiectie van
resistente klonen, waarvan er volgens het artikel veel bij het
populiereinstituut van Novi Sad aanwezig zijn.

Dit artikel toont, evenals de erbij gevoegde literatuurlijst, weer
eens dat men in Zuid-Europa in bepaalde opzichten nog steeds
zo sterk georiënteerd is op de Italiaanse populiereteelt en het
Italiaanse populiereonderzoek, dat te weinig aandacht wordt
besteed aan hetgeen zich in andere landen op dit gebied afspeelt.

In de literatuurlijst komen hoofdzakelijk Italiaanse publikaties
voor, geen enkele uit Nederland waar toch het Marssonina onderzoek begonnen is en waar het, zowel op mycologisch als
pathologisch en teeltkundig gebied, zeer grote vorderingen heeft
gemaakt. Ook wordt geen enkele aandacht besteed aan het
selectieonderzoek in Nederland en België, dat ook ten aanzien
van resistentie van populieren verder is gevorderd dan waar
ook in Europa.
Het doet ons in dit verband genoegen dat in hetzelfde nummer
van ,,Topola" een uitgebreid literatuuroverzicht staat van mevrouw Gojkovió, die een uitvoerig overzicht geeft van hetgeen
op het gebied van bladziekten en in dit verband op het gebied
van de selectie van popuiieren ook in andere landen dan Joegoslavië en Italië is gedaan.
Zij is dar' ook iemand die ook het nieuwste S7esteuropese onderzoek kent en, naar ik weet, daar een gÍote belangstelling
voor heeft.

Van der Meiden

Dieter Heintd'orf und Heinz-Hamld,

Kraus:

Ergebnisse von
Diingungsversuchen zu Androscoggin-Pappeln auf einem ziemlich nàhrstoffarmen Sandboden im Bezirk Potsdam (Resultaten
van bemestingsproeven met 'Androscoggin' op een arme zand-

grond).

(Archiv Forstwesen 19

ó)

L970 (555-581)

Het is nu wel algemeen bekend dat men balsempopulieren en
ook baisemhybriden op ongunstiger groeiplaatsen kan gebruiken dan de bekende euramerikaanse populieren ('Robusta', 'Gelrica', etc.). Het ,,Instirut fiir Forstwissenschaften" te Eberswalde
in de DDR heeft nu nagegaal of men met aangepaste bemestingen balsempopulieren zelfs op droge arme zandgronden kan
gebruiken. Men heeft hiervoor een in i965 aangelegde beplan-

ting (plantafstand 3 x 3 m) bij Potsdam gekozen, welke op een
podsol (vermcedeiijk een zgn. ,,bruine bosgrond") met niet bereikbaar grondwater was aangelegd.
Het profiel bestaat uit een bewerkte Iaag van 60 cm, waarin
een menging van zl./att humeus zand en bruin tot geel marig
fijn tot grof zand. Er is een uitgesproken ploegzool. Onder
60 cm bevindt zich bruin tot geel, onder 85 cm okerroestkleurig
matig fijn zand, afgewisseld mer grijs-wit grindhoudend grof
zand. Bepaald geen bodemtype dat men vooÍ populier zou uitkiezen, ook niet voor balsempopulier! De pH KCI van de grond
was tot een diepte van 1,5 m ruim voldoende, namelijk
=L 5.
De auteurs hebben onderzoek gedaan mer stikstof, kali, beide
in verschillende trappen, verder fosfaat, magnesium, calcium en
mangaan. Op de laatste twee zal in deze bespreking niet nader
worden ingegaan.
De stikstofbemesringen bedroegen resp. 60, 120 en 180 kg
zuivere stikstof per ha, gegeven in de vorm van kalkammonsalpeter en hiervan dus resp. 300, 600 en 900 kg kas. Kali werd
in dezelfde hoeveelheden KzO gegeven, in de vorm van, resp.
-+ 250,500 en 1000 kg patentkaii per ha. Fosfaat werd slechts
in één trap gegeven nl. 200 kg PzO; per ha, in de vorm van
superfosfaat (-+ 1OOO kg per ha). Stikstof en kali werden in de
genoemde hoeveelheden gedurende drie jaat gegeven, nl. in
1966, 1967 en 1968, fosfaat alleen in 7966 en 1967.
Magnesium werd eveneens in 1966 en 1967 gegeven en wel
als 40 kg MgO per ha (- 160 kg kieserit). Bij N, P en K zijn

dus wel zeer hoge giften toegediend!

ITij wijzen er nadrukkelijk op dat de bemesting over de gehele
oppervlakte is gegeven en niet, zoals in Nededand gedaan
wordt, rondom de planten geconcentreerd. Dit kan verband
houden met de dichte plantafstand.
In onderstaande tabel is een aantal resultaten vermeld, namelijk
die welke betrekking hebben op dikte- en hoogtegroei.
bemesting

diameter

diameter
eind
1968 (cm)

groei in

o

3,8

PK2

NlPK2

4,)
t,1

N2PK2
N3PK2

5,0
5,6

N2P

4,4

hoogte
eind
1968

hoogtegroei
in 1968
(cm)

1,7

)60

3t

2 ,0

400
450
440
470

3'

1968 (cm)

,i

2
2 ,1

2 ,)

N2PKl

t,t

2,j

N2PK2
N2PK2

5,0
5,0

2,1
2,1

400
470
440
430

N2K2

5,7

')Á

480
480

N2PK2 Mg

),o

1,7

>4
57

64

t1
60
57

>4

64

6t

(N.8.: In de oorspronkelijke pubiikatie worden de diametercijfers met
4 decimalen gegeven, de hoogtecijfers in mm)
Hieruit zijn de volgende conclusies re trekken:
Er is een duidelijke verbetering van de groei door de bemesting
met stikstof en kali opgetreden. De groei lijkt beter te worden
naaÍmate de stikstofgift toeneemt. Bij kali echter blijkt de
laagste gegeven hoeveelheid voldoende
binatie geefr het beste resultaar.

te

z1jn.

De NK-com-

Fosfaatbemesting heeft geen effekt, evenmin als magnesiumbemesting. Hierbij moeten wij wel opmerken dat de invloed
van fosfaatbemesting hoofdzakelijk via bevordering van de

t8
wortelontwikkeling werkt. Deze invloed is in de betreffende
beplanting moeilijk te beoordelen, omdat men gedurende enkele
jaren de grond tot 15 à 20 cm diep heeft geschijfegd. Aangezien de onderzoekers hebben geconstateerd dat de wortelontwikkeling van populier op deze groeiplaats zeer oppervlakkig
is, heeft men, zoals zij zelf ook opmerken, door deze grondbewerking ongetwijfeld een negatief effekt op de wortelontwikkeling bewerkstelligd.

ITat de geschiktheid van dergelijke groeiplaatsen voor balsempopulieren betreft: Het gaat om een zeer droogtegwoelige,
eigenlijk te droge groeiplaats, zoals blijkt uit de hoogtegroeicijfers van 1968, die zeker voor 'Androscoggin' bijzonder geÀng zijn:. dit was een jaar met veel droogte. (Dat de diktegroei
niettemin vrij redelijk was kan daardoor verklaard worden dat
deze in sterke mate bepaald wordt door de groeiomstandigheden
in het voorgaande jaar.) IJit andere gegevens in de hier besproken publikatie blijkt echter dat 1n L967 de hoogtegroei zelfs bij
de onbemeste populieren 1 m is geweest, bij de bemeste 1,4 m.

Dit opent toch wel perspectieven voor de aanplant van balsempopulieren op nzeer u o cht h oud end.e p o d,s o lgrond,en.

De auteurs hebben ook de minerale samenstelling van het populiereblad bij verschillende bemestingen onderzocht. Daar hun
conclusies in venegaande mate overeenstemmen met reeds veel
eerder in Nederland gepubliceerd onderzoek (artikelen van
Kolster en Van der Meiden) wordt op deze zaak niet nader in8e8aaÍ1.

Het is prettig dat men ook ten aanzien van bepaalde teeltproblemen meer aandacht gaat besteden aan balsempopulieren, een
groep die bij de selectie reeds lang in hoog aanzien staat. Deze

populieren, ook in Nederland van, zeet groot belang, zullen
zich, zoals het zich nu laat zien, ten aanzien van de voedingsstoffenbehoefte niet veel anders gedragen dan Aigeiros populieren, hoewel zij iets eerder magnesium-gebreksverschijnselen
vertonen. Daar deze balsempopulieren echter wat betreft de
eisen aan het bodemprofiel meer mogelijkheden bieden dan de
Aigeiros grep, zal men toch het bemestingsonderzoek bij de
balsempopulieren moeten uitbreiden, daar men met gronden te
maken krijgt waarvoor men de bemestingsbehoefte bij aanplant
van populieren nog niet kent. Het is goed dat met dit onderzoek althans in de DDR is gestart. Hopelijk zal men ook in
Nederland daaraan meer aandacht gaan besteden.
Van der Meiden

KALENDER

Nu het plantseizoen achter de rug is,
is de tijd weer aangebroken uw aandacht te gaan besteden aan het onder-

houd van de beplantingen zoals
bemesting,

het chemisch

de

bestrijden

van gras en onkruiden en het snoeien
van de bomen.

In nieuw aangelegde beplantingen is
het noodzakelijk de bomen in mei
met 100 g kalkammonsalpeter te bemesten; de bomen in één of twee jaar

oude beplantingen kunnen het beste
met 200 g kalkammonsalpeter per
boom bemest worden. Het gebruik
van mengmeststoffen is in het alge-

meen aÍ te raden (zie Kalender in
,,Populier", 8e jaargang, nr. 1). De
kunstmest moet regelmatig over de
plantspiegels van de bomen (ca. 1 m2)
aerspreid worden om schade te voorkomen.

Het schoonhouden van de plantspiein combinatie met stikstofbemesting heeft een zeer goede invloed op

ten worden om een zo gunstig moge-

lijk effect te verkrijgen. Bij het spuiten mo€t er op worden gelet dat de
jonge bladeren en scheuten niet geraakt worden, ook mag niet met een
te grote druk (max. 1,5 atm.) gespoten
worden om schade aan de stafirmeties
van jonge bomen te voorkomen (zie
,,Populier", 4e jaargang, nr. 4). Het

ler, dus goedkoper, aan te brengen is.

aanbeveling verdienen indien de vege-

spuiting van de plantspiegels nood-

Op de kwekeilj is het van belang het
plantmateriaal om de tien à twaalf
dagen met 0,5 7o Maneb tegen Marssonina te bespuiten. Tegen roestaantasting moet met 0,35 7o Zineb gespoten worden. De bespuitingen moeten na het eerste optreden van de
ziekte om de tien à twaalf dagen her-

nkelijk zijn.

haald worden.

tatie reeds te hoog is in verhouding
gebruikte plantsoen. Spuit
daarom tijdig, d.w.z. voordat de vege-

tot het

tatie op de plantspiegels te hoog is.

Afhankelijk van de mate van hergroei
van de vegetatie kan een tweede be-

De

gunstigste maanden voor het

snoeien van populieren zijn juni en
juli; het overgroeien van de snoei-

wonden is beter en de vorming van

is

geringer als

in

waterloten

de groei van de populieren. Indien in
het vroege voorjaar de vegetatie op de
plantspiegels niet mer chemische middelen bestreden is, verdient het aanbeveling de plantspiegels eind mei of

maanden gesnoeid wordt.
Snoei altijd dicht langs de stam met
een za g of met een beitel op licht
metalen stokken. Te hoog en te veel
snoeien gaat ten koste van de aanwas.
In jonge beplantingen moeten uit de
bomen. dubbele toppen en een enkele

voorkeur moet bij donker weer gespo-

te verwachten is. In het voorjaar zijn
pas aangelegde beplantingen beter te
betreden dan in de zomer waardoor
de bescherming gemakkelijker en snel-

gebruik van een afschermkap kan

gels

begin juni met Gramoxone, op basis
van 5 liter per ha, te bespuiten. Bij

te hoog opgesnoeid mag worden.
Bescherm uw bomen met plastic spiralen of gazen kokers direkt na het
planten, vooral in die beplantingen,
waar schade door reeën of ander wild

deze

zeet z\tare tak verwijderd worden;
ook voor jonge bomen geldt dat niet

Indien u in het plantseizoen I9lL/72

wilt

overgaan

tot het aanleggen

van

nieuwe beplantingen van tenminste

t ha of tot herbeplanting van percelen

groter dan 0,5 ha, of van meerdere
percelen tezamen groter dan 0,5 ha,
stelt u zich dan aoord,at u tot de aanleg van deze beplantingen overgaat in

verbinding met het Staatsbosbeheer.
Op pagina 48 van dit nummer is

een

artikel over het verkrijgen van een
tegemoetkoming in de kósten van bebossing of herbeplanting gepubliceerd.

POPULIEREN

inbos, srad en tandscbap

Onder deze titel is in mei 1970 een boek verschenen dat in 120
pagina's aan de hand van 130 foto's de grote vormenrijkdom van
de populier en de betekenis van deze soort voor bos, landschap
en stedelijke beplantingen laat zien. De tekst, waarin ook aandacht wordt besteed aan de rol van populieren in volksleven en
volksgelooÍ, is geschreven door Bert Schut, bekend door zijn
vele publikaties over de natuur.

Zowel voor bosbouwkundigen als voor degenen die uit andere
hoofde bij het gebruik van bomen zijn betrokken, is er nu gelegenheid om op snelle en praktische wijze vertrouwd te raken
met de mogelijkheden die de populier hen biedt.*

Dankzij aanzienlijke subsidies kon de prijs van deze fraai uitgevoerde uitgave van de Stichting,,Populier" (formaat 2'lx21cml
worden vastgesteld op het uiterst lage bedrag van I 5,- (incl.
B.T.W.).

Bestelling door overschrijving van I 5,- per stuk op postrekening 1172915 t.n.v. Stichting Populier", Wageningen, onder
vermelding van ,,. . . . ex. boekwerk populieren".
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De populier in volksleven en volksgeloof
De populier als boom
Populieren landschappen
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Een greep uit ons populieren-assortiment: POPULUS 'DORSKAMP'
'FLEVO'
'GELRICA'
'HARFF'
'HEIDEMIJ'

'l

214',

'LUNS'
'MARILANDICA'
'ROBUSTA'
'ZEELAND'
'LOENEN'
'ANDROSCOGGIN'
,GENEVA'
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'oxFoRD'
'ROCHESTER'

Bestel nog heden

Pop" trichocarpa

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

tFritzi Pauleyt
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