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lnteressante populieren en wilgen

Naar aanleiding van de binnengekomen reakties op de prijsvraag naar de dikste
populier in Nederland heeft de redactie gemeend een nieuwe rubriek aan het tijdschrift ,,Populier" toe te voegen. Naast de artikelen in de serie ,,Interessante beplantingen" zal ook met korte artikelen over ,,Interessante populieren of wilgen" begonnen worden.
Voor deze artikelen doen wij echter een beroep op onze abonnees de redactie een
opgave te doen toeicomen van in Nederland voorkomende bijzondere populieren en
wilgen, met een minimumomtrek op 1,30 m boven de grond van 4 m. Tot de populieren worden ook P. canescens en balsempopulieren gerekend.
Bij de opgave van de boom, waarbij een foto dient te worden bijgevoegd moet worden vermeld:
1 De standplaats (nauwkeurig omschreven);

2 De omtrek op 1,30 m hoogte;
3 Zovee| mogelijk bijzonderheden
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R. Koster

/

Jeugdgroei van elzen

BosbouwproeÍstation, Wageningen

Het herkomstvraagstuk
De zwarte els, Alnus glutinosa (L.) Vill, komt van nature bijna
overal in Nederland op de vochtige gronden voor. De zaadhandel heeft in het verleden overwegend uit het buirenland
(Duitsland en België) zaad betrokken. De vraag deed zich voor

of in

Nederland geschikte herkomsten van deze houtsoort te
vinden zijn en welke buitenlandse herkomsten voor ons land
het meest geschikt zijn.
Een van de aanleidingen ror her stellen van deze vraag was her,
vooral vroeger, veelvuldig afsterven van aangeplante elzen op
nog jeugdige leeftijd. Dit verschijnsel is in Nederland onderzocht door Susarah Truter. Her was ook in Duitsland bekend.
Door onderzoek van Mijnch werd in 1936 aangetand, dat dergelijke elzen afkomstig waren van zaad, gewonnen in de omgeving van Mechelen in België, waar deze boomsoort op grore
schaal voor de export werd gekweekt. Dit elzeras was echrer
ook in Mechelen niet van nature inheems (autochtoon), omdat
zijn groei en verdere eigenschappen geheel verschilden van die
van andere wel inheemse elzen. Deze uitermate slechte herkomst werd gekenmerkt door groor blad en doordat al op zeer
jeugdige leeftijd (derde jaar! ) overvloedig zaad werd gevormd
in de opvallend grote elzeproppen. Dergelijke elzen hadden
aanvankelijk een zeer snelle jeugdgroei, maar deze hield spoedig op. Hun vorm was bijzonder slecht.

De schrijver was in de gelegenheid een aantal Duitse

elze-

opstanden te bezichtigen. Deze liggen ren oosren van Hannover
tussen Celle en de oostgrens van \7est-Duitsland. Van deze opstanden is zaad in de handel. Het bleek, dat vele zeer goede
elzeopstanden in dat gebied op rijkere gronden dan bij ons
staan, vaak in menging met andere looÍhoutsoorten. Elzen in
dergelijke opstanden (bijvoorbeeld te Danndorf aan het ,,rjzeren
gordijn") worden zeer oud (soms meer dan honderd jaar) en
vertonen dan ook soms voor ons ongekende afmetingen (hoogten tot meer dan 25 m en diameters op borsthoogre van meer
dan 50 cm). Foto 1 geeft een indruk van de kwaliteit van dergelijke zgn. zaa.dopstanden. Deze opstand (Uetze Forstamt Uetze) viel op door zijn prachtige vorm. Ook andere elzeopstanden
in dat gebied zijn in de zaadhandel bekend onder namen als
Uetze Forstamt Gifhorn, IJetze von Rheden'sche Forstverwal-

tung \Tathlingen en Uetze Forstamt \Tienhausen. Kortheidsal deze herkomsten hier verder aangeduid als resp.
F.Á. Uetze, F.A. Gifhorn, \íathlingen en F.A. \Tienhausen.
halve zijn

Andere Duitse herkomsten, die in de proef werden betrokken,
zijn die van Forstamr Syke, Forstamt Erdmannshausen (beide in
de omgeving van Bremen) en Spreewald (Oost-Duitsland, nabij
Berlijn). Het zaad van Spreewald is afkomstig van een circa
1000 ha groot elzenbroek.
Nederlandse herkomsten (Alnus glutinosa)
elzeherkomsren Vragen-

der (omgeving Lichtenvoorde in de Achterhoek) en Singraven
(Twente). Deze bomen sraan op veel armere groeiplaarsen dan
een aantal der bezochte opstanden in Duitsland.

De zaden van Singraven werden voor vergelijking in de proeven gescheiden gehouden per boom, waaÍvan ze afkomstig zijn.
Een groep planten, onrstaan uit door vrije bestuiving gevormde
zaden, geoogsr van één moederboom, noemt men een half sib
familie.

Van een aantal bomen in een wegbeplanting van Alnus incana
(witte els), staande in menging mer zwarre elzen nabij 7,evenaar werd eveneens zaad verzameld.
Tenslotte werden uit België eenjarige planren van Alnus cordata (hartbladige els, een soort uit Z.Italië en Corsica) ootvangen.

Van beide categorieën waren de zaden en daaruit ontstane planten ook per moederboom gescheiden gehouden. Te oordelen
naar de bladvorm waren de nakomelingen soortzuiver; er was
dus geen kruising tussen de soorten voorgekomen.

De proeven

Drie proeven werden aangelegd met tweejarige planten, nl.:
1 op het landgoed Hees nabij Zevenaar in weiland op een
jonge rivierklei (poldervaaggrond). Aanleg december 1966.
(3 herhalingen van elk 16 bomen :48 bomen per nummer).
2 aan de Bosbeek nabij Renkum (kamppodzolgrond). Aanleg

3

december 1966.
(3 herhalingen van elk 16 bomen :48 bomen per nummer).
in O. Flevoiand (nesvaaggrond). Áanleg april 1968.
(minimaal 2, maximaal 4 herhalingen van elk 48 bomen per

nummer).
À[oederboom

Duitse herkomsten van zwarte els

Uit Nederland afkomstig zijn de zwarte

Andere elzesoorten in tle proef
(Alnus incana (L.) Munch en Alnus cordata (Lois) Desf.)

tan half sib zaaise] nr.4j nabij

Zeaenaar
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Zuarte els aan links naar rechts: Erdnzatnshausen, Vragender, Syke en Uetze Gifhorn.

1

Hoogtegroei in eerste proefteld' (te Hees)

De eerste proef moest in 1970 wegens ruimtegebrek worden

Tabel

gerooid. De beide andere bestaan nog. De beide eerste Proeven
hebben een planwerband van 2x2 m, de laatste van L30x2 m.

rangorde
(naar hoogte

Zad,en en planten

sor J. H. Becking verkregen van het Institut

fiir

Forstpflanzen-

ziichtung te Graupa bij Dresden. De Alnus cordata (als eenjarige planten onwangen) waren half sib Íamilies. Zij waren
afkomstig van het Instituut voor populierenveredeling te Geraardsbergen (België). Van het Nederlandse materiaal werd het
zaad van Singraven door het Bosbouwproefstation verzameld,
terwijl de herkomst Vragender als eenjarige planten (natuurlijke

nr. 17 W'athlingen

nr. 2l F. A. Gifhom

2

m. 11 SPreetuald.

3

t

dat Spreewald

In

Aanleg winter 1966/67 mer. tweejarige planten. Metingen
1968/69 en 1969/70, d.w.z. vanaf zaad gerekend resp. vier en

cordata).

in dit

voor meereisend loofhout duideliik armer was dan de weilandgrond in het eerste proefveld (een zgn. poldervaaggrond), bleek
voor de groei van elzen veel gunstiger. Van nr. 18 (Syke) had
rla der planten een gebroken top door sneeuw. Merkwaardig is,

68/69

69/70

\7.D.

2 .21

j.85
3.6t

.tj

\)í.D.

2

O.D.

2 .04
1

.96
.96

0)

3.20
3.18

j.
).

,
2

stadium duidelijk dikker is dan andere

Derde proefvekl: O. Flevolantl Kavel B 52

Aanleg april 1968 met tweejarige planten. Meting l9l0/71
(vanaf zaad gerekend

Aanleg winter 1966/61 met tweejarige Planten. Metingen
1966/67, 1968/69 en 1970/71, d.w.z. vanaf zaad gerekend
twee, vier en zes jaar oud. De groei was hier buitengewoon
voorspoedig. Deze kamppodzolgrond, die naar de maatstaven

gem. hoogte

1) De cursief gedrukte herkomsten komen ook voor in het tweede
proefveld (Bosbeek) en het derde (Oosteliik Flevoland).
,) N.L. = Nederland. \)7'.D. en O.D. - W'est- resp. Oost-Duitsland.

Eerste proefvelcl te Hees nabij Zevenaar (weiland)

Tweede proefveltl: langs tle Bosbeek nabij Renkum

2)

\7.D.
nr. 20 F. A. Uetze
nr. 19 F. Á. \Tienhausen V.D.

6

herkomsten.

jaar oud. Nadien gerooid wegens ruimtegebrek.

land

13 haifsibzaaisels Singtaven N.L.
(dus 13 x 48 bomen in totaal)

4

opslag) werd geleverd.
Hoewel de pianten op het tijdstip van uitplanten alle vrijwel
dezelfde leeftijd hadden, waren ze dus niet alle op dezelfde
wijze gekweekt. Alle als zaad ontvangen herkomsten werden in
de kas te \íageningen tot kiemen gebracht.

vijf

1)

in 69/7o)
1

De níestduitse herkomsten waren afkomstig van de zaadhandel
en werden als zaad via het Staatsbosbeheer vetkregen. De Oostduitse ,,Spreewald" werd als zaad door bemiddeling van profes-

herkomst (nr. en naam)

vijf

jaar oud).

deze serie zijn drie elzesoorten opgenomen: zwarte els (Alnus

glutinosa), witte els (Alnus incana) en hartbladige els (Alnus
Her eigenlijke proefveld bevat uitsluitend zwarte en witte elzen,
en wel 48 planten per vak in 2 tot 4 herhalingen. Áansluitend
daaraan ztjn vijf half sib families van Alnus cordata geplant
(wegens de kleinere aantallen planten hiervan slechts 20 planten per vak in 2 of 3 herhalingen). Van deze vijf families is
alleen de totaal gemiddelde hoogte en diameter vermeld. Deze
families zijn alle afkomstig van bomen in België (nabij Geraardsbergen).
Discussie

De herkomsten uit \7est-Duitsland zijn uit de handel verkregen. Het blijft daarom een open vraagin hoeverre zij een juiste
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Tabel

2

Hoogte- en d.iametergroei en 7o topbretk in tueede proefueld (langs Bosbeek)

rangorde
(naar hoogte

in 70/7t)
I
2

)

herkomst

1)

land

68/69

nr. 16 F. Á. Erdmannsha*sen
nr. 2l F. Á. Gifbom

nr. 18 F. A.

,

7o toP'
breuk

m. 75 Spreeuald.

4

2)

\r.D.

4%
6%
8%

!7.D.

o.D.

\Jr.D.

Syke

Singraven (8 half sib zaaisels,
dus 8 x 48 bomen in totaal)

24

7o

47o

N.L.

gem. hoogte (m)

7o/7r

0.77
0.80

3.18

6.61

3.rJ

6.r8

1.26

3.12
3.10
2.60

6.28

7.O

6.2)

6.0

0.87
0.62

1) De cursief gedrukte herkomsten komen ook voor in het derde proefveld (tabel
t) N.t. : Nederland. If.D. en O.D. \íest- resp. Oost-Duitsland.
-

3 Hoogte- ea d.iametergroei in
rangorde herkomst 1)
TabeI

d.erd.e proefueld.

5.78

2

)
4
5

6
7

8

9
10

nr. 41 Didam (h.s.f.)

2)

N.L

nr.17 \íathlingen
r.Í.

nrs.27 Geraardsbergen
tlm3I (gemiddelde van

nt.

TT.D.

33 Vragender

boomsoort

gem.

t

F. Á. SyAe
F. A. Erd.mannshausen
nr.
nr. 19 F. Á. \íienhausen
nr. 50 Didam (h.s.f.)
nr.2I F. Á. Gifhon

nrs. I 2 Singraven (gemiddelde

12
L3

m.

20 F.

A.

B.

A. cordata

\7.D
\7.D
\7.D

A. glutinosa

N.L.

A. ini'"r'u
Á. glutinosa

gem. diam. (cm)
op 1.30 m

70/71

70/7r

4.r6

4.2

4.18
j.7 6
3.69

).6

h.s.families)

+14 van 2 h.s.families)

11

A. incana
A. glutinosa

N.L.

18
16

,.,

3)

hoogte (m)
1

6.5
6.7

(O.Fleaoland)

land

3)

gem. diam. (cm)
op 1.30 m
70/7 r

66/67 68/69

3.66
3.55

3.2

).)

3.0

j.t0

2.9

J.4t

2.7

2.4

N.L.

3.18
3.12

\r.D

2.5

nÍ. 4l Didam (h.s.f.)

\7.D.

2.83

2.r

N.L.

2.7 5

15 Spreeuald.

o.D.

2.68
2.36

2.0
2.1

nr.

Uetze

t4
ff, 52 Didam (h.s.f.)
N.L.
1) De cursief gedrukte herkomsten komen ook voor in het tweede proefveld.
N.L. : Nederland. \í.D. en O.D. - resp. \7. en O.Duitsland. B. - België.
'z)
3) h.s.f. half sib familie.
{) in aansluitend
proefveld.

1.5

weergave zijn van de opstanden, die zij verregenwoordigen.
Anderzijds is deze overweging van weinig praktische betekenis.
Voor de gebruiker is alleen van belang welke genetische kwaliteit het in de handel verkrijgbare za d eÍ plantsoen van bepaalde herkomsten bezit en hoe constanr die kwaliteit is bij nabe-

Grijze els, halÍ sib zaaisel nabij
Zeaenaar.

stelling.
Tussen de groei

Zuarte els, berkomst Uerze ton
Rbedensche Vercuahung.

in de drie proefvelden bestaan zeer grore verschillen. Vergelijkt men dezelfde herkomsten bij dezelfde leeftijd op deze drie plaatsen, dan blijkt, dat de groei in het tweede
proefveld verreweg het best is.
Beziet men de vier cursief gedrukte herkomsten in tabel 2 en 3
dan ztjn er in het oog springende verschillen in de volgorde
der gemiddelde groeiprestaties dezer herkomsten. De zaadmonsters zijn in beide proeven dezelfde geweest; die voor het een
jaat later aangelegde derde proefveld zijn een ja r bewaard in
de koelruimte en daarna geza id.
De verschillen in gemiddelde hoogten van de nummers I t/m 4
in het tweede proefveld zijn te gering om statistisch betrouwbaar te zljn. Deze volgorde is dan ook als toevallig te beschouwen. \fel kan men stellen, dat nr. 5 (Singraven) achterblijft in
groei bij nr. 1. (Minimum waarde van statistisch betrouwbaar
verschil is ongeveer 70 cm).
Op dezelfde wijze beoordelend kan men in het derde proefveld
de snelst gegroeide acht herkomsten onder de categorie ,,betere
groeiers" rangschikken, terwijl de 9e t/m de 14e dan als ,,minder goede groeiers" moet€n worden gekwalificeerd. Men kan
ook stellen dat bijvoorbeeld de lle (nr.20 F.A. Uetze) waarschijnlijk statistisch juist aantoonbaar in groei de mindere is
van de 2e (m. 17 Vathlingen). (Minimumwaarde van statistisch betrouwbaar verschil is ongeveer 1.20 m).
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Vat men de gemiddelde hoogtegroeicijfers van ongeveer dezelfde grootte per proefveld tot drie verschillende groepen per
proefveld samen (de snelste groeiers, de goede tot redelijke
groeiers en de matige tot langzame groeiers) dan ontstaat de
volgende samenvatting der herkomsten (afgezien van de individuele half sib families).
Tabel

4

Samenaatting der groeirevtltaten.

)

3

Hees

Bosbeek

O. Flevoland

t7

16, 2I

t7

2L

15, 18

t6, 18, 19, 33

S" t)

lt,

proefveld: I
groep

I

(snelste groei)

groep II
(gtoei goed tot
redelijk)
groep III
(matige tot

lr,

20, sl r)

langzame groei)

t)

19,

20, 2r, S"r)

(tabel 5).
Oaerzicht uan groei en aornz tan de berhomJten I)ón zudrte
els.

groel

vofm

t7
I6

snelst

nr.

goed tot

nr,

redelijk

nf. 18
nf. 2l
nf, 33

It

matig tot

nr.

Iangzaam

nf. 19
nt. 20
51 Sz S3

\Tathlingen

matig

F. A. Erdmannshausen
F. A. Syke
F. A. Gifhorn

matig
veel topbreuk

Vragender

goed
goed

Spreewald

matig

F. A. níienhausen
F. A. Uetze
Singraven div. half
sib families

goed
goed
goed

De half sib families

I

Alnus incana
Opmerkelijk is de goede groei van de half sib familie van witte
els nr. 43, die met een gemiddelde hoogte van 4.56 m duidelijk
op kop gaat. De andere half sib familie van deze soort, afkomstig uit dezelfde beplanting, is nr. 50, die niet meer dan een
redelijke groei vertoont.

II Alnu

cord.ata

De hartbladige els, waarvan een vijftal half sib families in een
aangrenzend proefveld voorkomen, groeien in Oostelijk Flevoland overwegend goed tot redelijk. De gemiddelde hoogten per
half sib familie waren 1970/71 als volgt:
A. cordata
sel.

nr.

,o

gem. h.
3.91
3.81
3.7 6

3T

27

t0

gem.

gem. diam. (cm)

].32

3.6
3.5
3.4
3.2
2.8

3.69

3.3

3.66

28

(m)

tegenwoordigd

in het inmiddels

opgeheven eerste proefveld.

Voorm zijn et een achttal half sib families aanwezig
tweede proefveld en een tweetal in het derde proefveld.

in het

In het eerste proefveld was de herkomst Singraven als geheel
mer een gemiddelde groei in 1969/70 van 3.18 m slecht, docl.r
de beste half sib familie van Singraven bereikte 3.65 m, hetgeen goed is voor een gedeelde tweede plaats.
In het tweede proefveld lopen de gemiddelde hoogten in
1970/71 per half sib familie niet sterk uiteen. Zij variëren van
6.07 m tot 5.44 m (totaal gemiddelde 5.78).

De samenvatting der groeiresultaten van zwarte els en de beoordeling van de vorm wordt in het volgende overzicht vermeld

5

Alnus glutinosa

De zwarte els van Singraven was met 13 half sib families ver-

Al

S, S, en S, zijn groepen half sib families van Singraven.

Tabel

III

De vorm is bij sommige families vrij slecht, bij andere zeer bevredigend. Door de uitzondedijk srrenge nachtvorsr in voorjaar
1971 werd een deel van het blad beschadigd. Enkele maanden
latet is van deze schade nog maar weinig te zien.

deze families behoren hier dus
FIun vorm is wel opvallend goed.

tot de langzame

groeiers.

Keuze voor de praktijk
De proef is nog te jong om conclusies te rechtvaardigen. Miinch
constateerde dat de slechte herkomst uit Mechelen aanvankelijk
extreem snel groeide, zodat hier kan gelden: ,,hardlopers zijn
doodlopers". De keuze van een herkomst zal voorts sterk afhangen van het bedrijfsdoel. Wil men bijvoorbeeld een els, wiens
groei snel begint en die door lange takken het onkruid onderdrukt, dan ligt de keuze van een herkomst als nr. 17 (\Tathlingen) of van nr. 16 (F.A. Erdmannshausen) voor de hand.
Stelt men prijs op elzen met goede rechte stammen, dan speelr
naast de groei ook de vorm een belangrijke rol. Sommige der
snelgroeiende herkomsten van zwarte els zouden dan misschien
minder geschikt kunnen blijken. Herkomsten als nr. 21 (F.A.
Gifhorn) en ff.33 (Vragender) zouden dan eerder in aanmer-

king komen.
Uiteraard hangt veel af van de vnag of bij bestelling van een
bepaalde herkomst inderdaad steeds materiaal met dezelfde genetische eigenschappen wordr verkregen. Een methode zon zljn
het plukken te beperken tot uitgekozen ,,zaadbomen" van dergelijke opstanden. Keuze van deze zaadbomen, gebaseerd op
toetsing, kan een groor voordeel betekenen, zoals blijkt uir de
verschillen in groei der half sib families. De methode is echter
niet in gebruik in de praktijk. De herkomst Vragender bijvoorbeeld is afkomstig van een kleine groep bomen, waarvan veel
natuurlijke opslag werd verzameld; het plukken van dergelijke
bomen wordt vaak bij de huidige prijs van elzenzaad als te duur
beschouwd. Dit geldt evenzeer voor buitenlandse herkomsten.
Zo wordt het zaad van Spreewald uit het water verzameld.
Naast zwarte els komen ook de andere elzesoorten nl. wirre els
(Alnus incana) en hartbladige els (Álnus cordata) goed voor de
dag. Zij kunnen zeer goede jeugdgroei en goede vorm verronen.
Het zal verstandig zijn aan deze elzen meer dan voorheen aandachr te besteden.

Zaailtuinen
Een praktische oplossing voor de zaadvoorzíening met hoogwaardig zaad van constanre kwaliteit kan worden verkregen
door de aanleg van zaadtuinen.
Dergelijke zaadtuinen zijn beplantingen van uitgezochte bomen,
die zodanig worden aangelegd en behandeld (bijvoorbeeld door
snoei en bemesting) dat zij zoveel mogelijk zaad produceren.
Elzen zijn hiervoor bij uitstek geschikt, omdat zij al op naar
verhouding vrij jeugdige leeftijd zaad kunnen leveren. Het is
op dit ogenblik moeilijk om te schatten war de prijs van dergelijk zaad zal zijn, doch dergelijk zaad, zal waarschijnlijk niet
goedkoper ziin dan het zaad, dat thans in de handel is.
Literal*tr
E. Miinch. 1936: Das Erlensterben. Forstwiss. Centralbl. 58. Berlin.

p. l7).

J. Truter: Een voorlopig onderzoek naar de insterving van
Alnus glutinosa (L.) Gaertner.Baarn, 1947.

Susarah
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Populieren in de Biesbosch

N.V. Levensverzekeringsmaalschappii,,Utrecht"

Een grote aaneengesloten populierenbeplanting is iets, wat in
Nederland - buiten de IJsselmeerpolders en Noord-Brabant niet zo heel veel voorkomt. Alleen al daarom is een aaneengesloten populierenopstand van ca. 44 ha oppervlakte in de
Dordtse Biesbosch wel vermeldenswaard.
Aan degene, die per pont oversteekt vanaf \Terkendam naar de
,,Kop van 't Land" op het eiland van Dordrecht (Dubbeldam),
verraadt deze opstand langzamerhand zijn aanwezigheid, doordat de kronen van de bomen boven de dijk uit gaan steken.

Denkt u overigens niet dat u er zo maar even naar toe kunt
rijden, want uitermate ontoegankelijk is de Biesbosch, ook de
Dordtse Biesbosch, nog steeds. Men kan de afzonderlijke polders meestal alleen per boot bereiken via het eindeloze net van
kreken en killen. Alleen de hier vermelde polder ,,Huiswaard"
en ,,Oud Kat" bevindt zich in zoverre dan nog in een bevoorrechte positie dat men er, vanaf de dichtstbijzijnde berijdbare
weg, binnen een half uurtje naar toe kan wandelen. Dat komt
omdat de polder, als de meest zuidwestelijke, via de kade van

de Nieuwe Merwede en het loopbrugie over de Ottersluis een
,,vaste" verbinding heeft.

In dir deltagebied van onze grote rivieren, met wel nog zoet
water maar anderzijds toch een sterke getijde-beweging (die
overigens nu door de recente sluiting van het Haringvliet aanzienlijk is verminderd en later, bij de sluiting van de Oosterschelde, geheel zal ophouden), zijn eeuwenlang met onnoemelijke inspanning en offers kaden opgeworpen en polders gemaakt. Dit geschiedde nadat de aanslibbingen zo ver waren
gevorderd, dat natuurlijke ontwatering - althans tijdens eb mogelijk was.
Bemaling was dan ook gewoonlijk niet nodig, want het water
werd geloosd via sluizen of door middel van kokers met een

10 ha bestaat uit kade en weteringen, 16 ha uit verpacht grasland, zodat voor het bos een oppervlakte van 44 ha resteert.
De beplantingen dateren van 1960 tot 1961 en kwamen tot
stand naarmate de gronden vrij van pacht konden worden gemaakt.

Het doel was primair een zinvolle tijdelijke bestemming van
gronden, die bij voorkeur pachtvrij dienden te blijven met het
oog op de toekomst. Daar komt bij dat de agrarische gebruikswaarde gering is als gevolg van de zeer gebrekkige ontsluiting
(vetweiderij of beweiding met jongvee).
De populieren en ook de wilgen werden geplant als tweeiarige
bomen in de maat 8/10 (omtrek in cm, op 1,0 m hoogte); de
plantgaten hadden een diepte van 50 cm. De beplanting is vriiwel geheel met d€ rassen 'Zeeland' en 'Heidemij' aangelegd. De
bomen van deze twee rassen zijn om en om gemengd in de rij
doch zonder een duidelijk plantverband geplant. De plantafstand varieert van 6 x8 m tot 4 x 4 m.
Een gedeelte van de beplanting is met 'Gelrica', een ander gedeelte met Salix alba 'Liempde' aangelegd.

In de populierenbeplantingen, die in 196I,1962 en 1965 zijn
aangelegd, bestaat de onderbegroeiing uit zwarte els. Een en
ander is in tabel 1 samengevat.

Ouerzicbt uan het popilierenbos in.de Doràtse Biesbotch, gezien ranal
het zriden.
Foto: Van der Meiden

klep.

Dat deze natuurlijke ontwatering tengevolge van de Delta-werken, waardoor de laagwaterstanden van vroeger niet meer voorkomen, onmogelijk wordt en derhalve de gehele ontwatering
aangepast moet worden, is een hoofdstuk op zichzelf , dat buiten
l.ret bestek

van dit artikel vait.

De polder ,,Huiswaard" en ,,Oude Kat", gelegen onder de gemeente Siiedrecht, kwam een vijftiental jaren geleden in eigendom van de Levensverzekeringsmaatschappij ,,Utrecht". De pol-

der vormt een zelfstandige, door een kade omgeven eenl.reid,
aan de zuidzijde direct grenzend aan de Nieuwe Merwede, en

voorts omsloten door de Kikvorskil en de Zoetemelkse kil.
De kade was zwak en bovendien te laag vocr hoge waterstanden bij zuidwesterstorm en springtij. Dan liep de polder herhaaldelijk vol (soms wel tien keer in een iaar), hetgeen steeds
l.roge kosten voor herstel van de kade met zich mee bracl.rt.
Daar staat tegenover, dat hoge polderlasten of eigen bemalings-

kosten ontbreken. Na inundatie liep het water binnen twee etmalen weer via twee houten kokers af.
Ten behoeve van de ontwatering loopt binnendijks een ringsloot langs de teen van de dijk en voorts een wetering door het
midden van de polder, waarop greppels aansluiten die een perceelsindeling geven met kavels van gemiddeld 2.50 ha. Voor de
vruchtbaarheid van de grond waren deze inundaties overigens
van grote waarde, omdat steeds een nieuw voedselrijk sliblaagje
werd afgezet. De bodem bestaar uit een vruchtbare zware kleigrond (afslibbaar gehalte 40 à 50 /6) van 0,80-1,00 m dikte
op een grofzandige ondergrond.
De ontwatering is niet diep, nl. gemiddeld 0.60 m (: 30-NÁP).

De totale oppervlakte van de polder bedraagt 70 ha, waarvan

lit-
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Beplanting tan Popilas'Gelrica'. D*idelijk is de inaloed aan de clind.
op de hoogte uan de bonen te zien.
Foto: Van der Meiden

Tabel I

Oaerzicht aan de in de urschillend.e jaren geplante azntallen
botnen, d.e plantafstand.en, en uerdere bijzonderbeden.

aantal plant-

houtsoott en tas

taat Yan

bomen

aanleg

bijzonderheden

Pop*hs 'Zeeland.' en 'Heidemij' geplant in 1963. De ond.erbegroeiing
bertdat

dt

els.

Foto: Van Leeuwen

afstand

(m)
voorjaat

1960 Populus

'Gelrica'

Populus'Zcelanà'
Populus'Heidemij'

100

2000
2000

voorjaat1961 Populus'Zeeland' 2000

Populus'Heidemij' 2000

voorlaat

6x8
6x8

4x6
4x4
4x5
4x6

1963 Populus'Zeeland' 2300 5x6
Populus'Heidemij' 2300

gemengd

geplant

gemengd geplant;

de rij 2-jarige
zwarte els op

in

I,Jà2llr.

gemengd geplant;

de rij 2-jarige
zwarte els op

in

I,Jà2n.

Yooïiz;ar

1965

Populus 'Zeeland'

875

5

x6

Populus 'Heidemil'

875

Salix alba 'Liempde'

600 Jx6

gemengd geplant;

de rij 2-jarige
zwarte els op

in

2 De d.iameter (cm) en boogte (m) aan d.e popilieren enu,ilgen
gemidd. diameter
gemiddelde
van houtsoort en ras

Tabel

jaat

Populus
Populus
Populus
Populus
Populus
Populus
Populus
Populus
Populus

960
960
196t
1963
1965

De groei is formidabel geweest. Enige globale meerciifers van
maaft L97I mogen dit aantonen (zie tabel 2).

hoogte

(cm)

(m)
L4

'Heidemij'

24,5
23,5
23,5

'Zc.eland'

21,,

'Gelrica'
'Zrueland'

'Heidemij'

2t

'Z,eeland'

18,t

'Heidemij'

T9

'Zeeland'

t2

'Heidemij'

Salix alba 'Liempde'

I,Jà2M

Vermeldenswaard is nog, dat de aanleg is geschied onder uitzonderlijk moeilijke omstandigheden, doordar tijdens het werk
veelvuldig inundaties dreigden en ook werkelijk voorkwamen.
Zo is eens de gehele partij van enige duizenden ingekuilde bomen weggespoeld en aan her andere eind van de polder tegen
de kade gedreven!

op borsthoogte

aanleg

1

1,t

11

I5

M
r3
r3
11
11

9
8,5
8

De conclusie is dat de groei van de'Zeeland' en de 'Heidemij'
tot nu toe vrijwel gelijk is geweest.
Alleen is in zekere zin verontrustend de mate waarin de'Zeeland' symptomen van de baswlekkenziekre vertoont. Dit verschijnsel neemt de laatste jaren toe, waarbii deskundigen een
verband zoeken met de ondiepe ontwatering en/of de ondiepe
kleilaag (met in beide gevallen een ondiepe beworteling!), hetgeen

peridiek tot fysiologische verdroging aanleiding zou kun-

nen 8even.
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Noodbemalingun de pold,er mel opde acbtergrond. het popilierenbos.
Foto: Van Leeuwen

De goed.e groei oan de 'Zeeland.'
blijkt uit de aantuassche*ren in d.e
basr.

Foto: Van leeuwen

Aanzicbt aan bet populierenbos langs de
noord.zijde aan d.e polder.

Foto: Van der Meiden

Interessante vragen, die opkomen, zijn of en wanneer er moet
worden gedund en of de bomen opgesnoeid moeten worden.

Dunning binnen twee jaren is noodzakelijk (in het op 4 x 4 m
geplante perceel nu reeds) indien men de blijvende opstand ror
een belangrijk zwaardere maat wil laten doorgroeien, bijvoorbeeld tot een ,,normale" omloop v^n 20 à 25 jaren.In dat geval
lijkt het verstandig zoveel mogelijk de 'Zeeland'weg re nemen
in verband met de gesignaleerde baswlekkenziekte; anderzijds
is het risico van Marssonina-aantasting bij de 'Heidemij' veel
Sroter, maaf van schade daardoor valt tot nu toe weinig of niets
te bespèuren, vermoedelijk tengevolge van de kennelijk uitmuntende groei-omstandigheden.
De vraag rijst echter of het in de gegeven omstandigheden nier
nadzamer is om helemaal niet te dunnen en de opstand geheel

te vellen zodra de (lopende) aanwas gaat teruglopen, bijvoorbeeld op ca. vijftienjarige leeftijd.
Tot deze laatste gedachte komt men als men de bijzondere omstandigheden

in

aanmerking neemt, dat al het hout

in

een

moeilijke situatie (trekker per boor aanvoeren! ) uitgesleept,
over de kade getild en per schip afgevoerd moer worden. Dir
zal het telen van zwaar hout weinig aantrekkelijk maken. Jambij deze korte omloop het eerste gebruikte
wijdere plantverband van 6 x 8 m slecht past.

mer is dat dan

Samenhangend met de omloop en de afzet van het hout moet
ook de vraag kritisch worden bekeken, of opsnoeien wel zinvol
is. Dit is immers vermoedelijk niet het geval bij afzet van het
hout als bulkprodukt voor de papier- of platenindustrie.
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Wortelontwikkeling bij jonge Aigeiros-, Leuce- en Tacamahaca-populieren t)

Probleemstelling

In de laatste jaren is de teelt van populier in Duitsland aanzienIijk uitgebreid. Her gebruik van soorten uit de sectie Leuce
(P. alba, P. tremula en P. x canescens) en van soorten en rassen
uit de sectie van de balsempopulieren (vooral de Stout- en
Schreiner-kruisingen'Oxford','Rochester' en'Àndroscoggin' en
enkele selecties van de Noordamerikaanse soort P. trichocarpa)
heeft geleid tot de aanleg van proefvelden en ook tot bepaalde
teeltmethoden op andere gronden dan die welke voor de aanplanr van Áigeiros-populieren in aanmerking komen. Door de
bovengenoemde soorten is namelijk het aantal groeiplaatsen,
geschikt voor de populiereteelt, groter geworden.
Het feit dat op de kwekerijen de populieren gescheiden naar
klonen worden gekweekt, maakt een betere besrudering van her
gedrag van de verschillende cultivars mogelijk. Vooral proefvelden die systematisch onder verschillende klimatologische en
bodemkundige omstandigheden zijn aangelegd, geven een goed
inzicht in de verschillen in gedrag russen verschillende secries,
soorten en klonen van populieren, die daarin met elkaar worden
vergeleken.

In het grote aantal

tieve wortels 2) ontwikkeld, dat geen vrees hoeft re bestaan voor
een tekort in de vochwoorziening van de planten (fig. 1).
De wortelontwikkeling bij de balsempopulier'Androscoggin' in
het turf/zandmengsel verloopt echter ongeveer gelijktijdig met
de bladontwikkeling (ÍiS. 2). Het is duidelijk dat deze situatie
aanzienlijk grotere gevaren met zich meebrengt. Bij bovengrondse beschadiging van de planten, bijvoorbeeld door voorjaarsvorst, door vroegtijdige ernstige insektenschade aan her
blad, door wildschade, is het nog maar zwak ontwikkelde wortelstelsel niet in staat te voldoen aan de hogere eisen die daaraan worden gesteld als gevolg van die schade, remeer daar vertraging van de scheutontwikkeling meestal ook een nadelige
invloed heeft op de groei van het wortelstelsel (&iding 1952).
Bij trilpopulier, in het onderzoek vertegenwoordigd door een
Oostpruisische kloon, bleek de wortelonrwikkeling eerst ná het
openen van de knoppen te beginnen. Planten waarbij het blad
uitloopt vóórdat de wortelontwikkeling begint, lopen direkt na
de aanleg van de beplanting het meeste gevaaÍ.

Het bij alle proeven tot dusverre aangetoonde verschil in gedrag
verschillende rassen kan in sterke mate worden beïnvloed
door milieufactoren. Zo noemt Straub (1966) de betekenis van

proefvelden in de Bondsrepubliek werd
meermalen vastgesteld dat een bepaald ras op verschillende
groeiplaatsen duidelijke verschillen in groeireacties kan verto-

bij

nen. Deze worden, bij gebruik van vergelijkbaar plantmateriaal,
vooral veroorzaakt door de bodemtoestand, ten dele echter ook
door weerrsinvloeden na het planten. Terwijl op goede rivierkleigronden in de regel geen significante verschillen tussen de
secties en de klonen te constateren wareÍI, trad in beplantingen
op gronden met een slechte strucruur, vooral bij moeilijke afvoer van het regenwater, een aanzienlijke uitval op bij balsem-

(1957) en Marcet (1960) zien een invloed enerzijds van de
granulaire samenstelling en in verband daarmee de aeratie van
de grond, en anderzijds van de voorziening met voedingsstoffen. Bij de proeven van Marcet werd de kleinste wortelmassa
gevotmd in een leemgrond.
Bij onze onderzoekingen werd de voedingsstoffenfactor uitgeschakeld, maar werden de fysische omstandigheden, vooral de
luchtcirculatie, als maatstaf genomen; door gebruik te maken
van een turf/zandmengsel, van leem en van een watercultuur
wordt immers een reeks verkregen met afnemend luchtgehalte
van het substraat.
Deze benadering leek ons juist, althans voor een eerste onderzoek, omdat de resultaten uit uitgebreide veldproeven bij Aigeiros-populieren hebben aangetoond dat de aeratie van de grond
in het algemeen de belangrijkste invloed op de groei uitoefent.
De reactie van balsempopulieren en Leuce-populieren op verschillende bodemomstandigheden bevestigt deze ervaringen.
Sij 'Androscoggin' bijvoorbeeld vormen zich in een tufi/zandmengsel primaire en adventieve wortels op het moment van het
uitlopen van het blad. In leem daarentegen begint de ontwikkeling van de primaire wortels pas na het uitlopen van het blad,
terwijl de ontwikkeling van de adventieve wortels nog later begint. De lengtegroei en de vertakking van beide soorten wortels
zljn daarbij gering. In een slecht geáereerde grond wordt dus de
verhouding tussen het verdampende oppervlak van de plant
enerzijds en zijn organen die het warer moeren opnemen anderzijds ongunstiger.
Voor de sectie I€uce kon iets dergelijks gevonden worden bij
'Ingolstadt 9b', een grauwe abeel. De trilpopulier toonde in de
slecht geàereerde watercultuur in het geheel geen wortelgroei.

populieren en Leuce-populieren. \Teliswaar liepen de planten
in het algemeen nog wel uit, ma r ze toonden al gauw verwelkingsverschijnselen, insterven van twijgen en uiteindelijk een
volledig afsterven. Bij het wortelonderzoek van dergelijke dode
of beschadigde populieren bleek dat de oorzaak in de meeste
gevallen niet een bovengrondse schade (voorjaarsvorst, verdroging wegens vochtgebrek) was, maar vooral gezochr moest worden in een verschil in wortelontwikkeling bij de verschillende
tassen. Om deze voor de aanleg van populierenbeplantingen zo
belangrijke problemen op te lossen, werden onder laboratorium-

omstandigheden potproeven uitgevoerd, latet aangevuld met
onderzoekingen in het veld.
Dit onderzoek moest antwoord geven op de vraag war het verband is tussen de wortelontwikkeling en het uitlopen van populieren van de secties Aigeiros, Leuce en Tacamahaca, dir in verschillende substraten (tufi/zandmengsel, leem en water).

2

De resultaten

De bespreking van de resultaten wordt beperkt tot enkele pro-

de bodemtemperatuur voor het tijdstip van uitlopen. Rohmeder

blemen die voor de aanleg van populierenbeplantingen mer rassen van elk van de drie bovengenoemde groepen direct van
betekenis zijn.
Op grond van de potproeven en het onderzoek in het veld kan
worden geconcludeerd dat het verband tussen wortel- en bladontwikkeling afhankelijk is van het ras. De beide Aigeiros-rassen 'Harff' en 'Robusta' begonnen hun wortelontwikkeling ongeveer tien dagen vóór het uitlopen van de bladeren. Gedurende
het proces van bladontwikkeling, dus tot aan de volledige bebladering, wordt een dusdanig goed stelsel primaire en adven-

De soort wortelontwikkeling is niet alleen van belang voor de
methode vao vermeerdering (Klein-Schmit en Fróhlich 1956,
Fóhlich 1957), maar men moet er in de praktijk ook rekening
mee houden bij de keuze van de planttechniek.
Reeds in 1846 bewees Trécul door microscopische onderzoekingen dat wilg en populierensoorten wortelbeginsels hebben, die

1) Met toestemming van de redactie overgenomen uit ,,Die Holzzucht"
van maart 1971. Dit artikel was een samenvatting van een publikatie

2) Onder ,,primaire" wortels verstaan de auteurs nieuwe wortels die
zich op het bestaande wortelstelsel ontwikkelen. ,,Adventieve" wortels

in

,,Silvae Genetica" 1970,

m. 4, pagina's l3L-141.

ontstaan

uit wortelbeginsels in het stammetje.

7L

Foto 1. Primaire en adaentiepe tuortels bij'Robtsta'

Foto 2. De aorrning 'rtan nieaue uortels bij ,Androscoggix'

onder gunstige exrerne omsrandigheden snel en gemakkelijk zogenaamde adventieve wortels kunnen vormen.
Braun (1963) en Braun en Schlenker (1964) hebben het voorkomen van worrelbeginsels in de oksels van scheuren onderzocht bij verschillende populierenrassen en hier ook zeer grote
door het ras bepaalde verschillen vastgesreld.

(Leuce-populier) komen de adventieve wortels sneller tot volledige ontwikkeling.
Als de adventieve wortels tegelijk met her primaire wortelstelsel
aktief worden en beide wortelsystemen binnen korte tijd fysiologisch werkzaam zijn, heeft de plant de mogelijkheid om voldoende warer en voedingsstoffen naar zijn bladeren re voeren.
Dit betekent dat in die gevallen het gevaar voor een tekort aan
water en voeding veel geringer is dan bij een riidsverschil in de
ontwikkeling van elk van beide worrelsystemen.
Ook het verschil tussen de ontwikkeling van beide wortelstelsels wordt beïnvloed door de fysische bodemeigenschappen. Bij
'Hafif" vormen zich de adventieve wortels iÀ een tiif/zand'mengsel 16 dagen, in leem 32 daget later dan de primaire wortels. Rij 'Androscoggin' bedraagt deze tussentijd iÀ leem i4 da-

Zo vindt men bij populieren van de Aigeiros-groep 16 tot 34
wortelbeginsels per 10 cm scheur, bij 'Androscoggin' en rwee
andere balsemrassen 30 stuks, terwijl bij P. tremula en p. tremuloides in het geheel niet dergelijke wortelbeginsels konden
worden gevonden. Bij P. alba vond men er 10. Bij ons onderzoek naar de vermeerdering door stekken bij Leuce-populieren
kwamen nog grotere verschillen voor de dag. Srekken van uil-

populier wortelden bijna uitsluitend via de vorming van callus
aan de voet van de stek (fig. 3); bij de grauwe abelen werd
beworteling zowel vanuit wortelbeginsels als vanuit uitstulpin-

gen uit her lenticelweefsel gekonstateerd.
Terwijl voor de wortelonrwikkeling uit wortelbeginsels slechts
enkele dagen nodig waren, was dit voor de bewoiteling vanuit
lenticellen rwee tor drie weken en voor die vanuit callus zes tot
acht weken (Fróhlich en Van der Meiden 1968).

Bij deze onderzoekingen kwam het grote verschil in het tijdstip
van onrwikkeling van het primaire en van het adventieve *oitelstelsel duidelijk naar voren.

Bij 'Harff'

(een Áigeiros-ras) komen de primaire worrels snel

en duidelijk e€rder dan de adventieve wortels tot volledige
groei; bij 'Ándroscoggin' (balsempopulier) is er in dit opzicÉt
geen verschil tussen beide wortelsysremen; bij p. alba nivea

gen, bij P. alba nivea in beide substraten 11 tot L2 dagen.

Deze resultaten zijn in overeenstemming mer die van onze veldproeven, waarbij wij voor Áigeiros-, Tacamahaca- en Leucesoorten een vergelijking hebben gemaakt tussen zeer oppervlak-

kig planten mer aanaarden, planren op een diepte van 10 tot

20 cm meer dan op de kwekerij het geval was, en het planten
op de gebruikelijke diepte van 40 tot 60 cm.3)
Op lichte, goed geáereerde gronden, bijvoorbeeld op diluviaal
zand,van de Rijn-Main vlakte, waarbij sprake is van een goede
voedingsstoffenvoorziening, traden alleen bij trilpopulieràn en
de veel op deze soort lijkende grauwe abelen verschillen in uitval en jeugdgroei op. Op zware, slecht gedereerde, maar wel

3) Zie

het commentaar aan het eind van

dit artikel.

1')

Een wat dieper planten is aan te raden in verband met de snelle
vorming van adventieve wortels, maar dan toch niet dieper dan
bodemlagen die voldoende doorlucht zijn. Op zandgronden met
bereikbaar grondwater moeten deze populieren zo diep geplant
worden dat zij met hun wortels zo snel mogelijk de vochthoudende bodemlagen bereiken kunnen (fi1.4)
Balsempopulieren
Verschillende rassen van deze groep zijn voor een grotere reeks
groeiplaatsen geschikt. Hun behoefte aan voedingsstoffen is
kleiner dan die van de Aigeiros-populieren, zodat ook matig
vruchtbare gronden in aanmerking komen (Frohlich 1965).
Hun intensieve wortelontwikkeling maakt ook aanplant moge-

lijk op zware, slechte

Foto 3. De uortelaorming ait calhs aan de aoet oan d.e steh.

bij een deel van de
dieper geplante balsempopulieren schrikbarend hoog, zelfs tot
meer dan 50 /o, terwijl bij de Aigeiros-populieren alleen verschillen in jeugdgroei werden gekonstateerd. De verdere groei
van Aigeiros-populieren is echter op deze slecht geàereerde
gronden in de regel zeer matig.
voldoende vruchtbare grond was de uitval

3
3.I

Conclusies voor de praktijk
Plantmethoden

Eurarnerikaaue

p

opulieren (Aigeiros-groep)

Euramerikaanse populieren stellen hoge eisen aan de fysische
bodemeigenschappen. Zij hebben absoluut een goede aerarie
van de grond nodig.
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Fig. 4. Het planten aan Aigehos popilieren.

geáereerde gronden.

Er zijn veÍschillende

voorbeelden bekend waarbij balsempopulieren op vruchrbare
zware leemgronden goed gegroeid zijn. Dit geldt echter niet
voor de gehele groep maar is sterk afhankelijk van de kloon.
Het succes van de aanplant wordt juist op zulke gronden bepaald door de wijze van planten. Aanbevolen wordt:
a op open, goed geráereerde gronden dieper te planten, zoals
bij euramerikaanse populieren (zie boven).
b op gronden die slecht geáereerd zrjn, zwaar, zeet nat of met
wisselende grondwaterstanden, zowel vruchtbaar als matig
vruchtbaar, moet ongeveer 10 cm dieper geplant worden dan
op de kwekerij het geval was. In exreme gevallen moer men
zeer oppervlakkig planten en wordt zells aangeraden om de
planten ,,bovenop" te planten en aan te aarden (zie fig. )).
Álleen gedurende de eerste groeiperiode lopen de balsempopulieren gevaar, later dringen de wortels ook in diepere lagen
door.

Lerce-populieren
Leuce-populieren moeten in principe worden behandeld zoals
balsempopulieren op zware gronden met wisselende grondwaterstand. Ook op goede populieregronden (lichtere klei) moet
men de planten niet meer dan 5 à 10 cm dieper zetten dan ze
op de kwekerij stonden, alleen op open zandgronden moer men
grauwe populieren (nier trilpopulieren) ongeveer 20 cm dieper
planten (fig. 5).
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Fig. 5. Her planten oan baltem- en Le*ce pop*lieren.

3.2 lnhorren

4

aan d.e planten

Bij trilpopulier, op rilpopulier lijkende klonen van P. canes-

Conclusies voor de veredeling

Nieuwe selecties moeten, voordat ze

in de handel

komen, in

cens en deels ook

gestandaardiseerde toetsingen onderzocht worden op hun wortelonrwikkeling en bewortelingsintensiteit onder verschillende

gehad.

bodemomstandigheden; zo kunnen namelijk goede adviezen
voor hun aanplant worden gegeven. Op grond van de tot dusverre vetrichte onderzoekingen wordt aan het populiereninstituut in Hannover-Miinden een methode uitgewerkt om in een
vroeg stadium de wortelontwikkeling te bepalen. Hierover zal
te zijner tijd worden bericht.

bij balsempopulieren heeft terugsnijden direkt
na de aanplant maar voor het uitlopen een gunstig resultaat
Deze methode is aan te bevelen voor extreme groeiplaatsen,
bijvoorbeeld natte kleigronden, gronden met stagnerend grondwater of sterk wisselende grondwaterstand. Dikwijls kan deze
methode ook gebruikt worden gedurende extteme weersomstandigheden (droogte, langdurige inundatie) en dan ook na het
uitlopen. De resultaten blijken uit een onderzoek van Fóhlich
1967 (tabel 1).

Het terugsnijden blijkt een duidelijk positieve invloed op het
aanslaan van de beplanting in het betreffende jaar te hebben,
waarbij ook weer grote verschillen tussen verschillende

rassen

optreden. Tevens kan men constateren dat de groei aanzienlijk
beter is bij de teruggesneden planten. Ook blijken de bladeren
bij de teruggesneden planten duidelijk groter te zijn. Het terug-

snijden heeft wel tot gevolg dat men

in het

tweede jaar de

planten op één scheut moet zetten, maar het daaraan verbonden
werk staat in geen verhouding tot de betere teeltresultaten.

Tabel

1

verschillende ecologische omstandigheden.
wortelstelsel en het verband tussen
die ontwikkeling en het uitlopen van het blad ziin sterk aÍ-

2 De ontwikkeling van het

hankelijk van de kloon. De wortelgroei begint aÍhankelijk
van de kloon vóór, gedurende of ná het uitlopen van de plan-

sooÍten

en

3

aanslagpercentage lengte v.d. jaarscheut
met zonder
terugsnijden terugsnijden

kruisingen met zonder

Tapiau

t

lng. 24

a/ ca
ct

8

GaLXT2j0
Ga3XBs16
Ga ) XBs 24
rurilxT248
Wiz2XBs24
Wiz2XLor2

Sal2XTi9
a:

alba,

Samenvatting:

1 Het verband tussen wortelontwikkeling en uitlopen van het
blad bij Aigeiros-, Leuce- en Tacamahaca-populieren werd
onderzocht in een potproef met verschillende substraten, aangevuld door resultaten van veldproeven. De onderzoekingen
werden gericht op het tijdstip en de intensiteit van ontwikkeling van een primair en een adventief wortelstelsel onder

ten.
Inuloed. uan het terugnijden op aznslag en groei.

las

Lor.

5

96
100

r00

txtr
txt
txt
txtr
txt
t x a/ca

t6
90
100
100

100
66

txtr

t : tfemula,

100

ca

=

71
100

100
66
45
100
100
100
50
100

canescens,

tr :

5'

t0

99

t)

7I

t1
r4

26
14
81

t6

18

i5
T9

56

33

3r

26
47

89

4

tremuloides

5

Groeiplaatsfactoren kunnen het voor een bepaald ras typische

verband tussen wortel- en bladonrwikkeling beïnvloeden.
Een slechte bodemstructuur en een minder goede aeratie vertragen de wortelontwikkeling. De verhouding tussen de or'
ganen die het water moeten oPnemen enerzijds en de oppervlakte die transpireert anderzijds wordt daardoor ongunstiger.
Het tijdstip van de ontwikkeling van het primaire en dat
van de ontwikkeling van het adventieve wortelstelsel worden
in de eerste plaats door het ras bepaald. Veranderingen in
het verschil tussen de twee tijdstippen kunnen worden verklaard door de invloed van fysische bodemomstandigheden.
Om een onder de betreffende bodemomstandigheden opti-

male wortelgroei te bevorderen, wordt voor de aanleg van
populierenbeplantingen de volgende diepte van planten aanbevolen:
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Euamerikaanse populieren - op goede gedereerde gronden
40 tot 60 cm dieper dan op de kwekerij, op zandige gronden
met kalkhoudend grondwarer tot aan de grondwatetzone.
Balsetnpo-pulieren - op lichte gronden als euramerikaanse populieren; op matig geàereerde gronden 10 tot 15 cm dieper
planten dan op de kwekerij; op zeer natte gronden gelijk
met de oppervlakte of zelfs daaróp planten mer aanaarden.
Leuce-populieren - P. alba: als euramerikaanse populier.
P. x canescens: in de regel niet dieper planten dan 10 à 15
cm, op zeer narre groeiplaatsen als bij balsempopulieren.
P. tremula: gelijk mer de oppervlakte of hoger, mer aanaarden.

Kommentaar

De betekenis van dit artikel ligr vooral in het verband dat

de

auteurs gezocht hebben tussen bepaalde groeireacties en de wor-

telontwikkeling. Immers, een houtteeltkundige die de reacie
van bos en boom niet alleen wil kennen maar ook verklaren,
zal niet zonder wortelonderzoek kunnen. Dit onderzoek brengt
echter vaak dergelijke problemen met zich mee dat deze schakel
tussen het gedrag van de boom en de aard van de bodem nog
onvoldoende is bestudeerd. Daardoor misr men een brok belangrijke en soms zelfs doorslaggevende informatie.

De ervaringen, waarop dit artikel is gebaseerd, zijn ook in Nededand de goede waarnemer niet vreemd. Ook wij weren dat
de verschillen in groei en hun resistentie-eigenschappen tussen
de rassen groter worden naarmare de bodemomstandigheden
ongunstiger zijn.
Een typisch voorbeeld is het verschil in aanslaan en jeugdgroei
op zwate kleigronden (bijvoorbeeld komgronden). Een matige
groei in de jeugd hier hoeft overigens in het geheel niet uit te

lr. J. T. M. van Broekhuizen

/

sluiten dat de groei op latere leeftijd zeer goed kan zijn. \7e
denken in dit verband aan verschillende balsempopulieren, maar
ook aan euramerikaanse rassen zoals Populus 'Gelrica'. Het is

dan ook niet juisr dat, zoals in het artikel wordt beweerd,
Aigeiros-populieren op zwaÍe natte gronden ongunstig groeien;
dit geldt wel voor de jeugdgroei.
rU7at betreft

de diepte van het planren, vermeld in bovengenoemd artikel, moer men zich wel realiseren dat daar sprake is
van meerjarige planren. Bij eenjarig plantsoen echter zal de
diepte van planten anders zijn. Daar de aureurs de diepte van
het planten in verband brengen mer de aerarie van de grond,
zal eenjailg plantsoen, dar in alle gevallen ondieper geplant
kan worden dan het meerjarige, ook in dit opzicht voordelen
bieden. Wij zijn overigens niet zo gesteld op het voorgestelde
ondiepe of zelfs ,op de oppervlakte" planten, gezien de sterke
wind waarmee men in Nederland nogal eens te kampen heeft.
Nader onderzoek in Nederland in verband met populierenaanplant op zware en natte gronden is gewenst.
Nog een opmerking ten aanzien van het terugsnijden:
Uitgaand van het feit dat men het over meerjarig plantsoen
heeft, moeten wij wel concluderen dat het gaar om het terugsnijden van de eenjarige scheut. Terecht wijzen de auteurs er
op dat het vervolgens op één scheut zetten van de uitlopers uir
zijknoppen een tijdrovend werk is. N7ij zouden een dergelijk
terugsnijden dan ook alleen aanbevelen bij een ongunstige kon-

ditie van het plantsoen, d.w.z. onevenredig lang gezien de dikte
van de planten.
In de regel zal men bij aankoop van goed plantsoen, dat voldoet
aan de NÁKB-normen, hiertoe niet genoodzaakt zijn.

VdM

Systematiek en taxonomie van de populier t)

Afd. Houtteelt, Landbouwhogeschool

1

Inleiding
Vat ziet u in gedachten voor

u

als

u het woord

,,populier"

hoort? Een zuilvormige, frisgroene boom? Een brede of smalle
populier met grijsgroen blad? Of denkt u aan zo maar een loofboom die op een vochtige dag tor laat in het voorjaar een
balsemlucht verspreidtT

Álleen al het feit dat dit woord zulke verschillende beelden kan
oproepen duidt er op dat er een grore verscheidenheid aan populieren bestaat. Alvorens daarop nader in te ga n, wil ik voor
een beter begrip eerst enkele gemeenschappelijke kenmerken
noemen van de boomsoorten die samen het geslacht Populus
vormen. Dit loofhoutgeslacht is tweehuizig met bloemen die in
katjes bijeen staan en welke door de wind worden bestoven.
Een boom is dus èf ó àf 9, op een enkele uitzondering na,
zoals bijv. P. lasiocarpa. Bij deze soort komen nl. in de katjes
regelmatig zowel ó als ?, eenslachtige bloemen voor. Bij andere
sooÍten komen bij uitzondering ook ó en Q bloemen aan één
boom voor en soms zelfs vindt men tweeslachtige bloemen. De
bomen bloeien kort voor de bladontluiking; dat wil zeggen in
ons land in maart en april. De eerste katjes worden vaak al gevormd als de bomen nog slechts een jaar of vijf oud zijn.

2

Systematische indeling

Na

deze vluchtige kennismaking met enkele eigenschappen van

,,de" populier kom

1)

ik nu

terug op de zojuist genoemde ver-

scheidenheid binnen dit geslacht. Deze verscheidenheid is zo
groot dat het geslacht Populus wordr verdeeld in een aantal secties. De meest gebruikelijke indeling is de volgende:
1 de sectie Turanga
2
,, Leuce met twee groepen:
a de Álbidae of abelen
b de Trepidae of trilpopulieren
3
,, Áigeiros of zwafte populieren
4
,, Tacamahaca of balsempopulieren
5
,, Leucoides of grootbladige populieren
ln 1967 werd door Bugala een enigszins andere indeling voorgesteld. Hij baseerde zich daarbij niet alleen op morfologische
kenmerken, maar ook op fysiologische en generische. In het

bijzonder hield hij rekening mer de mogelijkheid van kruising
van populieren die tot verschillende taxonomische groepen behoren. Naar aanleiding daanan stelde hij onderstaande indeling

in drie subgenera voor.

t

het subgenus Balsamiflua met de

secries:

Tsavo

Turanga

2 ,,

,,

3 ,

,,

Populus met de secties:
Populus
Trepidae
Balsamifera mer de secties:
Leucoides
Tacamahaca

Aigeiros met de subsecties:
Voordracht, gehouden op 24 juni

l97l

ter gelegenheid van de 30e
Dendrologendag van de Nededandse Dendrologische Vereniging.

Americanae
Euroasiaticae
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Hierin is het subgenus Populus dezelfde groep als de sectie
Leuce in de gebruikelijke indeling en de sectie Populus is geliik
aan de groep Albidae. Of dit voorstel voor een nieuwe indeling
aanvaard zal worden, moet worden afgewacht. Het toont in

x canescens uitetaard voor in Europa in het gebied waar
beide ouders nwezrg zijn, dat wil zeggen vooral in Zdd- en
^ De bladvorm is vrij variabel en doet bij somMidden-Europa.
mige rassen denken aan P. alba, bij andere meer aan P. tre-

ieder geval aan dat de systematische indeling van het geslacht
Populus niet onomstreden is.

mula.
De soorten van de sectie Aigeiros ziin voor ons van het meeste
belang, in het bijzonder P. nigra en P. deltoides, omdat door
natuurlijke en kunstmatige kruising van deze soorten veel cul-

3 Soorten en hun natuurlijk verspreidingsgebieal
Nu wil ik een aantal soorten noemen en u enkele bijzonderheden geven die voor een beter begrip van de taxonomie van
het geslacht van belang zijn. Ook daaruit zal blijken dat nog
niet alies even duidelijk is. Dat begint reeds met de tot de sectie
Turanga behorende soort P. euphratica, die volgens de literatuur
vooral voorkomt in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, maar
ook in Pakistan nog groeit. Ook Spanje en Kenya worden genoemd als gebieden waar deze soort voorkomt. Sommige auteurs
menen dat P. euphratica gesplitst dient te worden in een aantal
soorten, terwijl Bugala zoveí gaat dat hij nog een sectie Tsavo

toevoegt (een naam die wel ontleend zal zijn aan de streek
Tsavo in Kenya). Veel zekerheid omtrent deze sectie, secties,
groep of groepen bestaat er dan ook nog niet. Voor de cultuur
zijn ze voor ons overigens niet van belang. De namen mag u
dan ook wel vergeten, als u zich maar herinnert dat ook in de
tropen populieren voorkomen.

Van de tot de sectie Leuce behorende groep Albidae noem ik
slechts P. alba, de abeel. Deze populier met handvormig gelobde

tot elliptische bladeren die aan de bovenzijde meer of minder
grijsgroen zijn en die aan de onderzijde lichtgrijs tot wit behaard zijn, komt van nature voornamelijk voor rond de Middellandse Zee, in Midden- en Oost-Europa en in \7est- en MiddenÁzië. P. alba komt dus van nature niet in ons land voor.
De bladeren van de populieren behorend tot de Trepidae zijn
rond tot ovaal, niet sterk ingesneden en weinig of niet behaard.
Enkele soorten zijn P. tremula, de tril- of ratelpopulier of esp,
voorkomend in het grootste deel van Europa en NoordwestAzië, en verder P. tremuloides en P. grandidentata, voorkomend
in Noord-Amerika.
De voor de teelt belangrijkste populier, althans in Europa, van
deze sectie is P. x canescens, ontstaan uit natuurlijke en kunstmatige kruising van P. alba en P. tremula. Van nature komt
Foto

I

en 2:
op ca. 1 nt. bouen de grond aan luee zes-jarige bonen, beide
or,tstdzrt. ait tteh, afhonstig un dezelíde boorn acn P. 'Gelrica'. De
boon op t'oto 1 is otttttdan ait een steÈ, genonten uit uaterlot dat op
ca. 2 m hoogte boaen de grond aan de oorspronkelijke boom uas gegroeid., De stek tuaaruit de boont op foto 2 is onlstaan, is genomen ait
tttaterlot, aíkonstis udn een hoogte tan ca. 7 nt' ait dezelt'de boon.
Dianzeter aan. beide stan?rneil op de foto's ca, 15 an.
Schors

P.

tuurrassen zijn ontstaan. P. deltoides komt voor in oosteliik
Noord-Amerika, zowel in Canada als in de V.S. tot aan de golf
van Mexico. Het blad is min of meer driehoekig en heeft een
rechte tot hartvormige voet. Krachtige jonge scheuten ziin op
doorsnede hoekig en voorzien van lijsten.
Uir her uitgestrekte verspreidingsgebied van P. deltoides is
vanaf het midden van de 18e eeuw stekmateriaal van verschillende niet of slechts summier beschreven bomen in Europa ingevoerd. Op basis van de hieruit ontstane, voor de soort niet
kenmerkende, serie klonen werden door Europese botanici binnen P. deltoides de drie subspecies monilifera, missoutiensis en
angulata onderscheiden. Deze zouden elk in een bepaald gebied
voorkomen. Volgens Ámerikaanse deskundigen is deze scherpe
scheiding echter niet te maken, omdat er een geleidelijke overgang tussen de drie vormen is.
P. nigra heeft zijn natuurlijk verspreidingsgebied in grote delen

van Europa (w.o. Nededand), in \7est-Azië en Noord-Afrika.
Van de voorgaande soort onderscheidt nigra zich vooral door
de geheel ronde, jonge scheuten. Bugala vermeldt dat in de
Kaukasus en Centraal- Azië nog, enkele

op P. nigra liikende

soorten voorkomen, maar daarvanis verder nog weinig bekend.

Van P. nigra is reeds vroeg materiaal in Amerika uit Europa
ingevoerd. Illustratief is in dit verband dat de alleen in Frankrijk en Engeland inheemse vorm, P. nigra var. betulifolia, voor
het eerst beschreven werd - in 1813 - onder de naam P. hudso-

nica. Een tweede voorbeeld: In 1784 was er in de buurt van
Philadetphia een handelskwekerij met moerstoven van de kloon
P. nigra 'kalica'.
Geen wonder dus dat zowel in Europa als ook in Amerika
bastaarden konden ontstaan tussen die ? en ó bomen van
P. delroides en P. nigra, waarvan het bloeitijdstip overeenstemde. Het waren vootal deze bastaarden die in \7est-Europa werden aangeplant, omdat ze beter groeien dan hun ouders. De
Foto 3 en 4:
Scbors uan ltuee bonen, euen ord, euen dih en onrstdatt o! dezelÍde
u,ijze als de bomen op foto 1 en 2, ntaar ttan'Robnsta'. Stek genornen
aan ca.2 m. hoogte (foto j), respectieuelijk ca. l4 nt hoogte (foto 4).

Foto's: J. T. M. van Broekhu.izen
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oorspronkelijk ingevoerde P. deltoides verdween daardoor in
Europa in vele streken geheel van het toneel, terwijl ook P. nigra
in grote delen van het verspreidingsgebied werd teruggedrongen. Het gevolg is dat thans bijv. in ons land alleen nog verspreide exemplaren en hier en daar nog kleine grensbeplantingen van P. nigra zijn overgebleven.
De sectie Tacamahaca, de groep van de balsempopulieren, omvat een aantal soorten, voorkomend in Noord-Amerika tot in
Alaska en in Oost-Azië (vnl. China, Japan en Korea).
De bekendste soort is P. trichocarpa uit Noord-Ámerika. Deze
sooÍt, waarvan het blad langwerpig eivormig is, staat vooral in
de belangstelling omdat verschillende klonen zijn gevonden die
resistentie tegen ziekten combineren met een goede groei. Bovendien zijn door kruising van P. trichocarpa met andere soorten verschillende, snel-gtoeiende klonen verkregen, zoals bijv.
P. 'Androscoggin'. Ook met P. deltoides kan P. trichocarpa worden gekruist. Bij het veredelingswerk geschiedt dit reeds met
goed resultaat. Hierdoor ontstaat thans kunstmatig een groep
van bastaarden (natuudijke bastaarden zijn ook reeds bekend)
tussen beide soorten, waaronder, evenals bij P. x euramericana,

ook terugkruisingen met één van de ouders voorkomen. Gemakshalve zou deze gehele groep van natuurlijke en kunstmatige bastaarden van P. trichocarpa en P. deltoides kunnen
worden aangeduid als P. x interamericana. Voor elke daarvoor
in aanmerking komende kloon kan dan achter deze groepsnaam
op de bekende wijze de cultivarnaam worden vermeld. ITeliswaar bestaat wetenschappelijk geen grote behoeÍte aan deze
latijns klinkende groepsnaam en kunnen er wel enkele bezwaren tegen worden aangevoerd, maar deze wegen mijns jnziens
niet op tegen de voordelen. Vooral in voor de praktijk bestemde
beschrijvingen is het gebruik ervan aan te bevelen omdat deze
naam, evenals de naam P. x euramericana, een korte, kernachtige aanduiding geeft.
Een andere balsempopulier is P. balsamifera (ook bekend als
P. tacamahaca), voorkomend in Noord-Amerika van Alaska tot
Nevada. Deze soort is als zodanig niet zo belangrijk voor de
cultuur, zeker niet in Europa. De reden waarom deze wordt genoemd, is dat er discussies zijn ontstaan betreffende de systematische indeling. Btayshaw gaf nl. in 1965 als zijn mening
dat bij deze soort de zojuist behandelde P. trichocarpa dient te
worden ondergebracht. De aldus vergrote sooÍt omvat volgens
hem de volgende twee subspecies:
1 P. balsamifera subsp. balsamifera met de variëteiten:
balsamifera

2

subcordata

P. balsamifera subsp. uichocarpa met de variëteiten:
trichocarpa
hastata

Tenslotte wil ik nog als derde soort van de balsempopulieren
noemen P. maximowiczii uit China en Japan. Ook deze is in
het kruisingswerk nog al eens gebruikt en is bijv. één van de
ouders van de balsemhybride-klonen P. 'Geneva' en P. 'Oxford'.

De laatste s€ctie is die der Leucoides met als soorten o.m.
P. violascens uit China en P. heterophylla, verspreid voorkomend in het oosten van de V.S. De eerstgenoemde, waatvan de
bladeren meer dan 30 cm lang kunnen worden, wordt hier soms
als sierheester aangeplant.

Bij de bespreking van de tot de sectie Aigeiros horende soorten
P. deltoides en P. nigra bleek reeds dat tussen beide soorten
bastaarden zijn ontstaan. Het bereft niet alleen bastaarden tussen deze soorten zelf, maar ook terugkruisingen met de ouders
en kruisingsprodukten van bastaarden onderling. Op deze wijze

is een complexe groep populieren ontstaan die van veel belang

is voor de teelt. Deze groep vat men samen onder de naam
P. x euramericana. Vroeger noemde men deze groep P. x canadensis. Deze naam is echter in onbruik geraakt, hoewel een
aantal botanici van mening is dat dit de juiste is. Hieruit zijn
individuen geselecteerd die vegetatief werden en worden vermeerderd en waardoor een aantal nauwverwante klonen ontstond, zoals bijv. 'serotina' en 'Gelrica'. Ook de 'Heidemij'moet
zo zijn ontstaan, echter niet in Europa, zoals de zojuist genoemde rassen, maar in de V.S. vanwaar dit ras in 1891 als een vorm
van deltoides in ons land werd ingevoerd en waarvan pas veel
later definitief bleek dat het een bastaard is. Veelzeggend in dit
verband is dat de stekken afkomstig waren uit een kwekerij in
de buurt van Philadelphia, dus juist dat gebied waar behalve
P. deltoides ook P. nigra 'Italica' sinds de 18e eeuw voorkwam.
Doordat in I7est-Europa op verschillende plaatsen bastaarden
ontstonden, die vegetatief werden vermeerderd en in verschillende delen van het gebied werden aangeplant, ontstond tenslotte een mengelmoes van klonen, waarvan het ontstaan en de
herkomst onbekend waren. Deze onbekendheid met de ontstaansgeschiedenis tezamen met het ontbreken van goede herkenningsmogelijkheden waren er de oorzaak van dat men groe-

pen morfologisch op elkaar lijkende klonen voor variëteiten
aaÍzag, waarin men ging selecteren. Soms werden dan namen
gegeven aan selecties die op een andere plaats reeds een andere
naam hadden. Het omgekeerde - één kloon met verschillende
namen - kwam ook voor. Daar bovendien uitwendige omstandigheden een grote invloed kunnen hebben op verschillende

morfologische kenmerken, behoeft het geen verwondering te
wekken dat het lang geduurd heeft voordat men besefte dat
men te doen had met klonen en klonenmengsels van de groep
P. x euramericana.

Dat niet-genetische factoren een merkbare invloed op het uiterlijk van een boom kunnen uitoefenen, kan ik het beste aantoflen aan de hand van twee onderzoekingen. De aanleiding tot
het onderzoek waren de discussies van een aantal jaten geleden
over de status van de beide handelsrassen P. x euramericana
'Robusta' en Zeeland' , die vooral van elkaar worden onderscheiden door de ruwheid en de kleur van de schors. Ook speelde
een rol de variatie in schors tussen de beplantingen van de
Baakse \7itte in de Achterhoek, de populier waaruit destijds
'Gelrica' werd geselecteerd.
Van een arntal bomen, uit door het Bosbouwproefstation in de
Achterhoek geïnventariseerde beplantingen, werd in 1959 stek
verzameld. Ook na herhaalde vergelijking van eenjarige planten,
verkregen uit deze stekken, kon - op één uitzondeing na geen genetisch bepaald morÍologisch verschil worden aangetoond tussen deze bomen, ondanks het feit dat Van der Meiden
en \íolterson (NBT, 1960) op grond van bladeren van de volwassen bomen wel verschillen meenden te kunnen constateren.
Zelfs kon geen morfologisch verschil worden vastgesteld met
eenjarige'Gelrica', gekweekt uit door de NAKB geleverde stekken. Hoewel het onderzoek nog niet geheel is afgesloten, rijst
toch reeds het sterke vetmoeden dat de door beide onderzoekers
gevonden verschillen moeten berusten op uitwendige factoren,
een door hen zelf ook niet uitgesloten mogelijkheid. Dit te
meer omdat een aantal bomen van de verschillende herkomsten,
die hier in Ifageningen in 1963 als eenjarige bij elkaar werden
geplant nog geen enkel duidelijk verschil in schorsvorming vertonen. De ene uitzondering wordt gevormd door een I boom
die wat habitus en schorsvorming veel op 'Gelrica' lijkt, maar
het uiteraard niet kan zijn omdat 'Gelrica' ó is. Deze I kloon
is o.a. aan de vorm van het blad en de steellengte duidelijk van
'Gelrica' en de genoemde selecties te onderscheiden.
Indien het vermoeden dat de onderzochte beplantingen tot één
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kloon behoren juist is, is echter nog niet verklaard waardoor het
verschil in schors kan zijn on6taan. Een aanduiding van de oorzaak geeft wellicht het tweede onderzoek. Daarbij werden een
boom van 'Robusta' en een boom van 'Gelrica' op zestienjarige
leeftijd zover opgesnoeid dat in de top van de bomen slectrts
een klein gedeelte van de kroon overbleef. Deze mishandeling
resulteerde uiteraard in de vorming van veel waterlot op de gehele takvrij gemaakte stam. Uir her waterlot werden vervolgens
stekken gesneden, die werden ingedeeld naar de hoogte aan de
stam waar de scheuten waren ontstaan. Zo werd van elk van de
beide bomen een reeks stekken verkregen, afkomstig van hoogten van 0 tot 14 meter. De hieruit gekweekte plantenwerden in
een proefveld uitgeplant. Aan de schors van de thans zesjaige
planten van beide klonen is duidelijk te zien of het stekmateriaal waaruit de bomen zijn ontstaan, onderuit of bovenuit de
oorspronkelijke bomen afkomstig is. Stekmateriaal onderuit de
opgesnoeide bomen leverde namelijk bomen met een duidelijk
meer ruwe en donkere schors dan stekmateriaal, afkomstig bovenuit de oorspronkelijke boom. Dit verschijnsel is vooràl bij
een groot verschil in hoogte zo duidelijk dat het lijkt of uit de
'Robusta' kunstmatig een'Zeeland' is ontstaan (zie foto's). Het
resultaat bevestigt overigens een Italiaanse ervaring met enkele
bomen van 'l 2I4' die ontstonden uit stekken uit eenjarige
planten en uit de topscheut van vijfjarige planten.

R. Koster

/

tVordt dit verschijnsel gecombineerd met het resultaat van het

onderzoek met de verschillende herkomsten van de Baakse
N7itte dan kan, indien tevens in gedachten wordt gehouden hoe
deze Achterhoekse beplantingen zijn onrsraan, voorzichtig het
volgende vermoeden worden uitgesproken. De bomen mer de
lichtst gekleurde en meest gladde schors zijn onrsraan uit ,poten" aÍkomstig uit de rop van volwassen, kaprijpe bomen. De
bomen mer war ruwere en minder lichte schorJ zijn ontstaan
uit ,poten" eveneens afkomstig van dergelijke bomen maar dan
uit een zijtak bovenuit de kroon, terwijl de bomen mer de ruwste en minst lichte schors zijn ontstaan uit ,,poren" afkomstig
van knotpeppels. Volgens deze theorie zouden de van moer-stoven afkomstige NAKB-'Gelrica's' een nog meer donkere en
ruwe schors moeten hebben. En dat hebben ze in het algemeen
ook! Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de conclusies
inderdaad juist zijn. Daarbij moer er tevens rekening mee woÍden gehouden dat de groeiplaats en daardoor ook de groei invloed kan uitoefenen op het uiterlijk van een boom.
I7aar het mij om ging is aan re tonen hoe groot de invloed van
uitwendige omstandigheden kan zijn. Het is dan ook geen wonder dat de taxonomische indeling van het geslacht Populus met
zijn morfologisch zo verschillende secries, subsecries en groepen
ondanks het vele onderzoek nog nier is afgerond.

Veredeling van populieren (Voordracht voor de Nederlandse Dendrologische Vereniging op 24 juni 1971)

De

verschillende populierensoorren behorend tor de secties
Aigeiros en Tacamahaca (resp. zwatte en balsempopulieren)
hebben elk een ,,eigen gezicht". In algemene zin kan men wel

gevoelig voor bacteriekanker, doch er zijn uitzonderingen.
De gevoeligheid voor bladziekten is over het algemeen geringer

een kenschets geven van de eigenschappen van elke soort, hoewel men dan natuurlijk sterk moet generaliseren. Deze eigenschappen zou men kunnen verdelen in twee groepen, nl.
t hun gevoeligheid voor ziekten en plagen
2 hun groei-eigenschappen (waaronder de eisen die zij aan de
grond stellen).

gevoelig voor hetzij roest, hetzij Marssonina, soms voor beide.
De stekbaarheid q/isselt van kloon tot kloon. De bodemeisen
van deze soort mer een geweldig verspreidingsgebied zijn nog
moeilijk te definiëren. De ervaring is, dat vele geroetste P. deltoidesklonen het uitstekend deden op zeer zwarè en rijke, soms
ook uitermate nate gronden. Vooral van klonen met zuidelijke

wij ons tor de drie volgende soorten: Populus nigra
uit Europa, P. deltoides uit de Oostelijke Ver. Staten en Canada

Beperken

en P. trichocarpa, een balsemsoort uit het I7esten van de Ver.
Staten en Canada, dan kan (generaliserend) de volgende kenschets worden gegeven. Tenslotte zal dan nog de hybridisatie
tussen deze soorren worden toegelicht.
P. niEra
De soort heeft zeer hoge weerstand tegen bacteriekanker; alle
getoetste Noordwesteuropese klonen zijn resistent; de weinige
Italiaanse, die werden geroersr en de Populus nigra 'Italica',
eveneens.

De soort is daarentegen gevoelig voor de bladziekten roest en
Marssonina en, waarschijnlijk als gevolg daawan voor schorsbrand (Dothichiza), die secundair optreedt bij bomen die verzurakt zijn (bijvoorbeeld na verplanten of na een ernstige roesraantasting).

Alle klonen van P. nigra bleken uitstekend stekbaar.
De Nededandse klonen zijn overwegend uitermate goed bestand tegen wind. In dit opzicht zijn zij beter dan dè meeste
hybride populieren, uitgezonderd wellicht de klonen 'Robusta'
en 'Heidemij', die ook zeer goed bestand zijn tegen wind.
P. nigra komr van nature voor in .{e binnenduinen en langs de
rivieren. Op lichte gronden kan deze soorr (althans in de jeugd)
een redelijke groei vertonen. Op zware gronden is de groei
meestal goed. Sommige klonen evenaren de praktijkklonen in
groer.
P. tleltoides

De overgrote meerderheid der getoetste P. deltoides klonen

is

dan

bij P. nigra; betrekkelijk veel klonen zijn redelijk weiÁig

herkomst kan de groei enorm snel zijn, doch met gebruik van
P. deltoides in praktijkbeplantingen besraat nog weinig ervaring. In proefbeplantingen blijken zelfs bij klonen met resistentie tegen bladziekten vaak knoppen niet uit te lopen, hergeen
zou kunnen wijzen op fysiologische storingen.
P. trichocaryra

Zowel in uiterlijk als in groeiplaatseisen is deze soort duidelijk
verschillend van beide vorige. De P. richocarpa is een balsempopulier mer een zeer lang en smal blad en een (vooral in het
voorjaar) karakteristieke geuÍ.
\Teerstand tegen bacteriekanker is niet algemeen doch evenmin
uitzondering. De gevoeligheid voor roest is vrij algemeen, die
voor Marssonina daarentegen over de hele linie geringer, uitzonderingen daargelaten. Zij hebben, meer dan andere populierensoorten, te lijden van insekten (glasvlinder, Sciapteion
tabaniformis en populierescheutboorder, Gypsonoma aéeilana
bijvoorbeeld).

Alle getoetste klonen zijn volledig stekbaar. Deze balsempopulieren lopen vroeg uit en hun wortelactiviteit is daarmee blijk-

in

overeenstemming: zij geven de voorkeur aan niet te
of natte gronden, die dus al wat vroeger in het
voorjaar ,op temperatuur komen".
Voor de landschapsbouwer en voor gebruik in stedelijke beplantingen hebben klonen van deze soorq die het publiek niet
herkent als ,,populieren" wel aantrekkelijke kanren al was het
alleen maar omdat zo een beplanting ,weer eens wat anders

baar

zware, koude

lijkc'.
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DezelÍde P. deltoidet rnoeder

Ietert, gekraist rnet
Nederlandse P. nigra
hl,briden (op de uoorgrond)
die han. blad al ku,ijt zijn.
gekraist met Zaidlranse P. nigra
orrtstddn hybriden

net

langere aegetatieperiod e
(planten op de achtergrond àie
brn blad nog bezitten).

Foto: J. B.

$f. \7es

Hybritlen
Men onderscheidt herkomsthybriden, waarbij de ouders wel ror
dezelfde soort behoren, doch uit (ver) uiteen gelegen delen van
het herkomstgebied stammen en soorrhybriden, wier ouders ror
verschiilende soorten behoren.

Voorbeelden van herkomsthybriden zijn bijvoorbeeld P. nigra
klonen, ontstaan door gecontroleerde kruising van Nederlandse
en Italiaanse nigra. Deze hybriden groeien vaak war sneller dan
de Nederlandse P. nigra en zij verronen soms een gerjngere gevoeligheid voor bladziekren dan de beide ouders.
Een ander voorbeeld van een herkomsthybride is P. deltoides,
wa tvaÍ één der ouders van noordelijke, de andere van zuidelijke herkomst is. Dergelijke hybriden geven soms de indruk
van een sterkere vitaliteit dan andere P. deltoides klonen: zij
hebben meer blad, zijn wat minder gevoelig voor ongunsrige
klimaatsfactoren en zijn vaak heel goede groeiers.
De meest bekende soorthybriden zijn de euramericanapopulieren, dus de deltoides x nigra hybriden, zoals 'Gelrica', 'Robusta',
'Marilandica' erc. De goede hybriden combineren de gewenste
eigenschappen van beide ouders. Jaarlijks worden vele tienduizenden soorthybriden, voornameliik deltoides x nigra, door gecontroleerde kruisingen bij het Bosbouwproefstation in Vageningen gemaakr. Bewuste keuze van de ouders kan leiden tot
hybriden met bepaalde eigenschappen: dezelfde P. deltoides

geeft bij kruising mer een Zuidfranse P. nigra een kroosr dar
langer in blad blijft dan bij kruising mer een Nederlandse P.
nigra (zie foto).
Kruising van P. nigra en P. trichocarpa, beide roestgevoelige
soorten, geeft meestal nakomelingen met zeer grote roestgevoeligheid, doch er zijn uirzonderingen. Iíellicht kan men onder

dergelijke hybriden klonen vinden, geschikt voor zandgronden
en voor winderige groeiplaatsen.
Het meest belovend voor de houtprodukti e zijn de hybriden
van P. deltoides en P. trichocarpa. Deze onderscheiden zich door
hun enorme groei, gepaard gaande mer een geringe gevoeligheid voor bodemverschillen. Een aantal nieuwe klonen van deze
categorie hybriden staar in vele opzichten aan de top. Zi1 ztjn
volledig stekbaar en verronen - althans in de eerste tien jaar een verbazingwekkende groeikracht en vitaliteit op een reeks
gronden var' zeet uiteenlopende kwaliteit. De goede klonen onder hen hebben weerstand tegen bladziekten en bacteriekanker.
Zij zijn te herkennen aan een typische bladvorm en een soms
opvallend dichte bezetting mer blad. Hun weerstand tegen wind
is nog onbekend. Daar beide ouders tor soorren behoren, die
niet uitblinken in windbestendigheid, zijn de verwachtingen op
dit punt nier te hoog gespannen. Zij verronen ook vaak wat
meer insektenaanrasringen dan de van oudsher bekende euramericana's. Hun geweldige groeikracht is echter een voordeel,
dat groter is dan deze (vermoedelijke) nadelen.
Vooralsnog is de produkrie van dergelijke nieuwe hybriden nog
beperkt daar er in ons land vrijwel geen goede P. trichocarpa
klonen van voldoende ouderdom zijn om ermee te kunnen kruisen. Er worden dan ook jaarlijks in \Tageningen veel meer
euramericana (dus P. deltoides x P. nigra) hybriden geproduceerd dan P. deltoides

Dit

x P. trichocarpa hybriden.

neemt niet weg, dat het beschikbare sortimenr van P. deltoides x P. trichocarpa hybriden op dir momenr al zeer veelbelovend is. \Vij hopen hierop in de naaste toekomst terug re
komen.
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Prijsvraag naar de dikste populier in Nederland

In het

december-nummer van ,,Populier",7e jaargan1 1970 is
door de redactie van het tijdschrift een prijsvraag uitgeschreven,
waarbij twee prijzen waren uitgeloofd voor de opgave van de

dikste populier in Nederland. Het aantal binnengekomen opgaven was echter gering, ook hadden enkele inzendingen betrekking op dezelfde boom. In het laatste geval dong (ingevolge
de voorwaarden voor deelname aan de prijsvraag) uitsluitend
de eerste inzender mee naar de prijs. Uit de binnengekomen
opgaven zijn de volgende prijswinnaars aangewezen.

De eerste prijs, een bedrag van.f 15,-, gaat naaÍ de heer J. H.
Oerlemans te Schijndel. De opgegeven boom, die op het landgoed ,,Haanwijk" te St. Michielsgestel staat, heeft een omuek
van67I cm (zie foto 1).

De tweede prijs, een exemplaar van het fotoboek ,,Populieren

in bos, stad en landschap" g at nar de heer G. Theunissen te
Eijsden. De opgegeven boom, die bij het kasteel in Eijsden
staat, heeft een omtrek van 608 cm (zie Íoro2 en 3).
Excursie Brabantse Populieren Vereniging
Op 23 juni 1971 hield de Brabantse Populieren Vereniging

een

excursie, waaÍaan 43 personen deelnamen, naar de Union Allumettière te Geraardsbergen in België. Onze gastheer van die
dag was ir. V. Steenackers, directeur van de Union Allumettière,
die de deelnemers van harte welkom heette. Hierna volgde een
bezoek aan de platenfabriek onder leiding van de directeur en
enkele ingenieurs.
Het hout dat daar gebruikt wordt bestaat uit populieren en
ander loofhout (o.a. eik, els, berk, etc.) en naaldhout. Uit het
aanwezige populierenhout worden de mooiste stukken nog ge-

sorteerd voor de lucifersindustrie. De niet te lange stammen
van diverse diameter worden middels schudgoten in een grote
machine verwerkt tot houtchips.

Deze chips worden via een transportband tot een grote berg
opgevoerd van t 20 à 30 m en dan via een pijpleiding over
her gehele fabrieksterrein naar de platenfabriek vervoerd.
Bij aankomst in de fabriek worden de chips verwetkt tot vezels,
waarna het ingewikkelde proces begint van verwerking van
deze vezels

tot boardplaat.

Een technische beschrijving van de fabricage van deze plaat
zou te ver voeren, we kunnen slechts volstaan met te vertellen
dat aan het einde van het produktieproces een onafzienbate
stroom van hardboard en zachtboard van de band komt.

Na de bezichtiging van de fabriek werd een lunch aangeboden
in de kantine van de Union Állumettière.
Na de lunch volgde een interessante uiteenzetting van de heer
G. Boeykens over de Union Allumettière.

De Union Allumettière bestaat uit twee afdelingen:

a
b

Delucifersindustrie,
De hard- en zachtboardfabricage.

a

De lucifersindusrie verwerkt per jaar -t_ 30.000 ms hout,
uitsluitend populier. Deze hoeveelheid wordt voot 40 à 50 %
uit eigen bos gehaald (1300 ha). Ongeveer 10.000 ms (30%)
wordt rechtsmeeks op stam bijgekocht van de boseigenaren.
Het restant wordt via de handel betrokken. Er wordt slechts
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hout gekocht of verwerkt met een direct rendement van 80 7o.
Nadien blijft er toch slechts een werkelijk rendement van 50 Vo
over. Het afvalpercentage bedraagt dus ca. 60 %o. De heer
Boeykens merkte op dat de houtkwaliteit de laatste jaren erg
achteruit loopt. Naar de reden kan men slechts gissen, dit vormt
nog steeds een punt van onderzoek.
De Union Állumettière is gedeeltelijk overgegaan op de fabricage van kartonnen lucifersdoosjes, maar door de export naar
tropische landen blijft het percentage houten doosjes belangrijk.
In de tropen laat een kartonnen doosje zich slechter bewaren.
Een kartonnen doosje heeft echter voordelen. Het rekt minder,
wat een groot voordeel is bij het machinaal vullen en het kan
rechtstreeks bedrukt worden.
Een houten doosje moet met een bedrukt opschrift beplakt
worden.

De lucifers blijven nog steeds van hout: andere produktiemethoden zouden alleen maar prijsverhogend werken, althans
bij de huidige stand van zaken. Een plastic lucifer zou b.v. tienmaal zoveel gaan kosten.
Tot op heden werd het lucifershout gekocht per m3, maar sinds
twee jaren is men ook overgegaan tot het kopen per ton, omdat
dit arbeidsbesparend is. De omrekeningsnorm is: !20 kg :
1 m3.

De gemiddelde prijs die momenteel door de Union Allumettière wordt betaald voor lucifershout is B.frs 1100,- per m3
franko fabriek.
De boardfabriek. Hierin werken -+ 800 mensen in vierploegendienst, zeven dagen per week dus vol continu.
De produktie bedraagt 1.800.000 m2 per maand, hetgeen gelijk
is aan 180 ha plaatmateriaal. Hiervoor is 125.000 ton industriehout per jaar nodig. Dit wordt middels aankopen voor 60 7o
gehaald uit Zuid-België, omgeving Sambre-Maas; 30 7o uit
Noord-Frankrijk en l0 7o uit andere landen, voornamelijk Nededand. Per jaar wordt 12.000 ton afvalhout van de lucifersfabricage tot board verwerkt. Ook het gebruik van afvalhout
van zagetijen neemr nog steeds toe.
Het industriehout bestaat voor 20 /o dt populier, els en wilg;
70 7o uit beuk, berk en iep; I0 7o uit eik en andere hout-

b

sooften.

De aankoopprijs van het hout maakt nog steeds 40 /6 van de
totale produktiekosten uit, reden waarom de heer Boeykens opmerkte, dat verdere prijsstijgingen een gevaar konden betekenen
voor een rendabele produktie.
Het aankoopbeleid voor de toekomst zal wel de richting ingaan
van betaling op basis van het percentage drogestof.
Het veredelingsonderzoek zal dus ook hiermede rekening moeten houden. In Zwitserland koopt men reeds in op basis van
het percentage drogestof. Het probleem is echter dat het instrumentarium voor het meren nog niet volmaakt is.

De heer Boeykens heeft zich de laatste tijd zeer ingespannen
om de samenwerking van de houtverwerkende industrieën in
België te bevorderen. In België bestaan 22 spaanderplaatfabrieken en 1 vezelplaatfabriek. Benodigde grondstof is 1.000.000
ton loofhout per jaar, deze hoeveelheid neemt toe met 5 70

per jaar.
De aanvoer komt voor 63 7o uit Frankrijk, 29 7o uit België
8 7o uit Nederland, Duitsland en Luxemburg.
Uit deze cijfers blijkt dat de invoer nog de overhand heeft
een verdere

en
en

uitbreiding van de eigen produktie zeer gewenst is.

Zestien Belgische fabrieken hebben zich verenigd tot een beroepsvereniging, die onder leiding sraar van de heer G. Boeykens. Deze vereniging heeft een produktie van70 à75 %.
Het doel van deze combinatie is het bevorderen van de houtproduktie, o.a. middels kleinere plantverbanden en her uniformeren van de aankoopcontracten, zodat mechanisatie voor de
zestien fabrieken in het bos en bij voorbewerking parallel kan
lopen.

Men zoekt ook naar andere bevoorradingsbronnen, gezien

her

plaatselijke houttekort.
Goed is te weten dat Japan nu reeds houtchips invoert vanuir
Amerika.

Hierna vertelde de heer Steenackers over zijn werk op het Instituut. Het Instituur voor Populierenteelt te Geraardsbergen
stelt zich ten doel de produktie van de populieren te verhogen
middels het zoeken naar sneller groeiende en gezondere rassen
dan die wij thans kennen.

Als"lret aanbod van populier groter zou zijn, zouden ze in staat

zijn om I00 % popdier te verwerken.

In de jaren 1968/1970 is de aankoopprijs voor industriehout
met 34Vo gesregen van B.frs ,21,- in 1968 tot B.frs 695,in 1970, alles franko fabriek.
Onderlinge diseusie bij d.e bakken.

De kosten van deze onderzoekingen werden ror voor korr volledig door de Union Allumettière gedragen. De laatste tijd is
er een kleine bijdrage (15 7o) van de regering. In Amerika
kent men het systeem dat 70 Vo betaald wordt door de Staat en
30 7o door de Indusuie.
Bezicbtiging ProeÍaeld. te Mark.
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Na de inleiding volgde een rondgang door de kassen van het
Instituut. Het zou te ver voeren om dit nader te beschrijven,
maar alleen al het feit, dat 50.000 zaarlingen in de kassen stonden, gaf toch wel een indruk van het vele werk, dat dit particuliere bedrijf verzet oP het gebied van de veredeling, waarmee
werkelijk niet uitsluitend fabrieksbelangen gediend worden.

Bij het bezoek aan de 30 ha grote kwekerij, was het interessant
om te zien welke zaailingen reageerden op de kankerproeven
en welke klonen resistent waren tegen deze ziekte. Hier bleek
overduidelijk dat selectie de kunst van het weggooien is, n.l.
van die exemplaÍen die niet voor 100 7o aan alle gestelde eisen
voldoen.

Tot

slot werd een bezoek gebracht aan de

7 ha grote proef-

beplanting te Mark, waar negen- tot elfjarige zaailingen uitgeplant waren.
Áangezien de meeste deelnemers aan de excursie praktijkmensen zijn, was het voor hen wel erg interessant te zien dat een
goede kloon, die we allen zo graag willen hebben, niet één,
twee, drie te maken is, maar dat hier jaren van intensieve en
deskundige arbeid voor nodig zijn.

Door het vele interessante dat te zien was, was iedereen de tijd
vergeten en namen wij pas om 16.00 uur afscheid van de heer
Steènackers en zijn assistenten, nadat onze Voorzitter allen had
bedankt voor de zeer gulle ontvangst en de leerzame dag.

Na de algemene vergadering in Motel Beveren N7aas en een
zamenlijk diner, ging iedereen weer voldaan naar huis terug.

ge-

JAARVERSLAG 1970 van de Nationale Populieren Commissie

I

0rganisatie en samenstelling
1 De samenstelling van de Adviesgroepen ,,Hout" en ,,Houtteelt" bleef ongewijzigd, in het Dagelijks Bestuur trad ir. J.
van den Bos af als secretaris van de commissie en werd opgevolgd door ir. C. Tutein Nolthenius.
Áts lid bedankte de vertegenwoordiger van de Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging ir. \7. Á. Dieleman; in
zijn plaats werd per l-l-197I benoemd ir. Ií. J. \7eidema.
2 De commissie vergaderde op 13 maart in Maarsbergen, op
18 juni in Árnhem met de vertegenwoordigers van de werkgroepen en op 1 december in Utrecht.

II

Voorlichting
1 Van het tijdschrift Populier verschenen 4 nummers met in
totaal 69 bladzijden. In voorbereiding is een exua nummer
over de Íinanciële resultaten van populierebeplantingen langs
perceelsgrenzen.

2 De Stichting Populier gaf tn l9l0

een fotoboek uit, ,,Popu-

lieren in bos, stad en landschap" waarin alle aspecten van de
populier worden belicht. Deze uitgave geschiedde op instigatie van de Nationale Populieren Commissie met financiële
medewerking van het bedrijfsleven. Het heeft vooral tot doel
diegenen die bij het onrwerpen en aanleggen van beplantingen zijn betrokken en die veelal onbekend zijn met de mogelijkheden van populier, hierover visueel te informeren.

III

Stimulering onderzoek

Bed.rijfueconomie

De werkgroep ,,Bedrijfseconomie" heeft in 1970 een onderzoek voltooid naar de bedrijfsresultaten van populier in

grensbeplantingen. Een voorlopig rapport hierover is ingediend tijdens de vergadering van de Nationale Populieren
Commissie op 18 juni. Het definitieve verslag zaI in januari
1971 worden gepubliceerd in een extra-nummer van ,,Popu-

lier".
De werkgroep heeft veel commentaar ontvangen op het eerste rapport, handelende over wijdgeplante opstanden; hierop
is gereageerd in een tweetal nummers van ,,Populier".

Houttechnologie

In

1970 werden de volgende raPPorten uitgebracht over

Populus'Gelricd

H 70-7:

Enkele fysische en andere eigenschappen van drie
stammen van Populus 'Gelrica'.

H 70-72

Anatomisch onderzoek ter bepaling van enige afmetingen van de libriformvezels in Populus 'Gelrica'.

Populus 'Dorskamp'

H 70-Ll5

Anatomisch onderzoek ter bepaling van enige afmetingen van de libriformvezels in Populus 'Dorskamp'.

H

70-L42 Enkele fysische en andere eigenschappen van drie
stammen van Populus'DorskamP'.
Het onderzoek van de in december ontvangen crs'kivar Populus 'Oxfod) is begonnen zowel wat betreft het anatomisch
als het fysisch onderzoek. Tevens zullen enkele mechanische
eigenschappen worden bepaald.
Een eerste overzicht van het vroeger door de NPC aan het

Houtinstituut opgedragen technologisch onderzoek van Populierehout kwam in december gereed (H 70-48), een tweede
rapport zal begin 1971 verschijnen.
Afzet en gebruik aan populiereltout

In de door het bestuur

opgestelde nota over de houtafzet
werd een analyse gegeven van de oorzaken van de aizetmoeilijkheden van het zware hout (boven 35 cm) en van het
dunne hout (10 tot 35 cm). Als mogelijke oPlossingen werden naar voren gebracht:
de teler meer inzicht geven in de houtmarkt
de concentratie van het houtaanbod
prijsregelingen en stimuleringsaanbiedingen.
Het Staatsbosbeheer zou stimulerend en katalyserend kunnen
optreden met betrekking tot de voorlichdng en de concenffatie van het houtaanbod.
In verband met het voorgaande bestaat behoefte aan betrouwbare gegevens over het hourverbruik in de emballagesector waartoe de NPC zich gewend heeft tot het LEI met
het verzoek het destijds verrichte onderzoek te herhalen. Ook
het verkrijgen van meer inzicht in de houtprijzen in Neder'
land, België en Dtritsland is van belang maar de moeilijkheid
om betrouwbare gegevens te verzamelen is bijzonder Sroot
omdat het hout veelal oP stam wordt verkocht en de verkoper vrijwel nimmer de exacte hoeveelheden mB weet.
Popaliereplantsoen

1 In verband met de schaarste aan eeniatig populiereplantsoen
werden in het decembernummer van ,,Populier" de boseigenaren aangespoord zeer vroegtijdig plantsoen te bestellen
voor het lopend seizoen 1970/7I. Om teleurstellingen in vol-
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2

gende iaren re voorkomen werd hen revens aangeraden een
raming van de behoefte voor de komende jaren op re maken
en deze de kweker of de handel bekend te maken zodar deze
hiermede bij het opmaken van het teeltplan rekening kunnen

5 Het onderzoek door het Bosbouwproefsration naar het afsteffen van wilgen als gevolg van Erwinia hield zich voornamelijk bezig met inocularietechnieken mer her doel de

houden.

6 De Raad van de EEG

ziekteverschijnselen te reproduceren.

heeft op L4 maaft bepaald dat vegetatief teeltmateriaal van Aigeirospopulieren aan bepaalde minimum lengte- en diktematen moer voldoen. Dit betekent dat
voortaan inferieur plantsoen in het verkeer in en tussen de

Overzicht van aan de hand van de 3e Bosstatistiek berekende
hoeveelheden in Nederland gebruikt populiereplanrsoen van
1956 t/m 1967 en de hoeveelheden die van 7956 t/m 1970
door de NAKB werden geplombeerd:

pt

bos-

aantal

st.

aantallen

st.

aanplant in bos in weg(200/ha) beplant.
ha

1956/17

totaal
aantal

geplombeerd
(excl.

Pop. can.)
160700

426t00

205090

461700
484600
468300

484,3

78700
96860

t35,0

107000

69J20

44t,4

rt1)90
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89080
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84440
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1966/67

112170
61850
62880
64100
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1957
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1958/t9
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1960/6r

r96t/62
1962/61
1963/64
1964/65

196r/66
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4II,I

3r0,9

,:r,u

1968/69
1969/70

82220

tr440
62180
43720

82000
108230
160750

2677 50

t2r060
I07 820
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gelicht omuenr prijzen van poplierehout en ter informatie
ook enkele gegevens verstrekt ten aanzien van prijzen in
Nordrhein \Testfalen en Rheinland Pfalz. Ook heeÍt zij haar
leden op de hoogte gebrachr van her verwerken van binnen-

jrr400
1

t00

210600
1 0000

2

r69J00
109412

1t2400
149980

Toelicbring
a Een bosboom in voorjaar 196) geplant is ook in 1964/65 Seplombeerd en deze zal gemiddeld in I96j gestekt zijn, *ant soms
, wordt eenjarig en soms driejarig materiaal gebruikt.
b Een boom voor een grensbeplanting zal meest drie laar na stekken geplant worden.
c De cijfers hebben alle betrekking op geheel Nederland minus de
IJsselmeerpolders.

aangesloten landen geweerd kan worden. Onder Nederlandse
omstandigheden blijken deze maten, mits het plantsoen op de
kwekerij ruim geteeld wordt onder goede groeiomstandigheden, gemakkelijk bereikbaar te zijn.
De Brabantse Populieren Vereniging heefr haar leden voor-

8

lands populierehout door de Verenigde Papierfabrieken Eerbeek en een instructiemiddag gegeven over het meren van
hout.
Uit onderzoek van her Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek blijkt dat de hoogte waarop de stekken in de oorspronkelijke boom van Populus 'Gelrica' en 'Robusta' voorkwa-

men, duidelijk invloed heeft op het uiterlijk van de stam
van de boom, die uit her stekmateriaal is ontstaan. Stekken
die hoog uit de oorspronkelijke bomen zijn genomen, leveren
bomen waarvan de schors duidelijk lichter en gladder is dan
die van bomen die zijn onrstaan uit stekken, die laag uir de
oorspronkelijke bomen zijn genomen. Deze constatering
maanr ror voorzichtigheid bij het gebruik van schorsvorm
en -kleur als identificatie-kenmerk.

9 Het onderzoek door het Bosbouwproefstation richtte zich op
a Ond,erzoek ndal de bruiàbaarhei.d, uan Tacamaltaca en Áigeiro

ry

Enkele belangrijke aktiviteiten buiten de NpC
1 Ir. H. Á. van der Meiden is in de Stichting Populier als voorzitter opgevolgd door ir. R. Koster terwijl ir. J. T. M. van

Broekhuizen als secretaris/penningmeester werd opgevolgd
door H. \7. Kolster.
2 Op 16 juni 1970 werden twee beschikkingen van kracht: het
pesluit Bijdragen Bebossingen en het Besluit Bijdragen Herbeplantingen. Hiermede wordt de paÍriculiere boseigenaar in
de gelegenheid gesteld een bijdrage van 80 7o resp. j0 7o te
verkrijgen in de door de directeur van het Staatibosbeheer
normaal geachte kosten verbonden aan de bebossing resp. de
herbeplanting. Beide besluiten hebben o.m. beuekking op
populier en wilg.
3 Uit ervaringen mer verschillende soorren populiereplantsoen
in een aantal demonstratiebeplanringen van de Stichting Industrie-Hout bleek dat het gebruik van eenjarig plantsoá bij
de aanleg van bosbeplanringen de voorkeur veidient boven
twee- en driejarig plantsoen en poren, daar het eenjarig
plantsoen een goede groei combineert mer relatief Iage piant-soen- en plantkosten.

4 De Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders heeft in

overleg

met her RIN in het voorjaar van 1970 de bestrijding van dé
satijnvlinder (Leucoma salicis) mer succes voortgezir, deels

met het biologische preparaar Tribactur en deels Àet het weinig persistente middel Dipterex.
Sinds 1968 worden in coenemende mate in Oostelijk Flevoland-populierebeplantingen aangetast door de populiereglasvlinder (Sciapteron tabaniformis). Ook in andèrJ delen van
het land komt plaatselijk ernstige schade voor. Gebleken is
dat de infectiehaard in de kwekerij gezocht moet worden
zodat de bestrijding van daaruit moet bèginnen.

s

klonen a an p opulier op

u ers

chillend.e gr o e,i,p laats

ett..

Veel aandacht werd besteed aan de evaluatie van reeds enige
tijd in onderzoek zijnde Europese handelsklonen. Op groÀd
van ziektewaarnemingen (Marssonina en roest), groeimetingen en andere beoordelingen in de talrijke proefvelden werd
een overzicht gemaakt van de resultaten van de klonen. Hieruit bleek dat slechts enkele thans in de handel zijnde Europese klonen in vergelijking mer de Nederlandse klonen
bruikbaar zijn in ons land. Voor een groot aantal geldt dat
deze onder Nederlandse omstandigheden niet voldóen, deze
zullen niet langer in de houtteeltkundige toetsing blijven.
Een uitvoerig rapporr is in voorbereiding.
In verband mer de behoefte aan snelgroeiende klonen bij de
aanleg van nieuwe bossen worden de resultaten van 'Dorskamp', tot nu toe onze snelst groeiende handelskloon, nauwlettend gevolgd. Nieuwe proefvelden met andere snelgroeiende klonen zijn

in voorbereiding.

Het onderzoek in de proefbeplanringen van 'Dorskamp'

en

'Androscoggin' op gronden waar oudere populierenbeplantingen groeistoornissen vertoonden, werd voortgezet. Reàcties
van-de klonen op de verschillende bodemrypen zijn reeds
duidelijk waarneÀbaar.
In het voorjaar is opnieuw een radiowaarschuwing uitgezonden ter attendering op het juiste begintijdstip uun de bestrijding van Marssonina. De aantastingen dooi Marssonina en
roest werden ook dit jaar weer landelijk geregistreerd.
b Bosaanleg op d.epótgronàen en andere aoor botbouta onbekend.e grond.en.

Voor het onderzoek naar de bruikbaarheid van populier op
verschillende groeiplaatsen zijn ook de tot nu toe opmerkelijk goede resultaten van populier in de proefvelden van de
I7erkgroep Bos in Stedelijke Gebieden interessant. Zowel op
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opgespoten terreinen en vuilstortterreinen als op veengronden

zijn

en jeugdgroei ten opzichte van die van andete
houtsoorten tot nu toe indrukwekkend. Het gesloten laten
opgroeien van deze beplantingen is echter met het oog op
aanslag

het gevaar van windschade vooral op terreinen met een hoge
grondwaterstand of slappe bodem van het grootste belang.

Bij

inventarisatie en proefnemingen

op

vuilstortterreinen

bleek vooral 'Robusta' een zeer bruikbare kloon te ziin. Aanslag en groei kunnen op dit soort terreinen mits aan aanleg
en onderhoud grote zorg wordt besteed bijzonder goed zijn.

c Problemen betreffend'e beplantingen in sted'en,
Het onderzoek naar schade aan stadsbeplantingen door

aard-

gaslekkage en ongewenste samenstelling van de bodemlucht

is voortgezet. De proef met kunstmatige ondergrondse begassing van populieren en wilgen is verder vervolgd en gaf
informatie over de ondergrondse verspreiding van aatdgas,
het gereduceerde zuurstofgehalte van de bodem en de reactie
daarop van de bomen.

Verder werd aandacht besteed aan de invloed van strooizout
en van luchtverontreiniging op de ontwikkeling van populieren. Nader onderzoek wordt voorbereid.

d Phnrsoentoort bij

populier in relatie tot d.e groeiplaats,
De stekproeven met populier werden vervolgd met langstek
van balsemkruisingen en Áigeirosklonen.
De proefnemingen met verschillende leeftijden van plantsoen
op sterk verwilderende terreinen kunnen worden afgesloten.
In het algemeen blijkt op terreinen met grote onkruiden en
loofhoutopslag tweejarig plantsoen en eenjarig plantsoen op
tweejarige wortel beter te voldoen dan eenjarig plantsoen.
Dit laatste ondervindt een ernstige terugslag door direkte
concurrentie en heeft daardoor een trage jeugdgroei.
Bij de aanleg van populierenbeplantingen bleken eenjarige
planten waarvan de wortels bij het rooien op de kwekerij op
10 cm of meer waren afgestoken een duidelijk betere groei
te vertonen dan planten waarvan de wortels op 5 cm waren
aÍgestoken.

KALENDER

In het afgelopen jaar is weer eens gebleken dat het tijdig bestellen van
plantsoen z€er gewenst is. Aan het
einde van 1970 was het plantsoen zo
schaars geworden dat velen teleurgesteld moesten worden.

Bij het vroegtijdig bestellen van het
plantsoen kunt u zich bovendien op
de kwekerij persoonlijk ervan overtuigen dat de gewenste planten van
goede kwaliteit zijn. De planten moeten gezond en stevig zijn en niet door
bladziekten (roest en Marssonina) zijn
aangetast; ook mogen de planten geen
beschadigingen door insecten vertonen. Bestel vooral geen rassen ciie erg
gevoelig zijn voor bladziekten om later teleurstellingen te voorkomen.
De voorlopige resultaten, die met de
nieuwe rassen 'Dorskamp', 'Flevo' en

de

balsemhybriden 'Androscoggin',

'Geneva' en 'Oxford' verkregen zijn,
zijn bevredigend, ze zijn alle in hoge
mate resistent tegen Marssonina en
roest. Deze populieren en de eveneens
in de handel zijnde rassen 'Rochester'
en 'Fritzi Pauley' zijn aan te bevelen
vooÍ een proefsgewijze aanplant. De
laatstgenoemde twee rassen en de balsemhybriden'Androscoggin','Geneva'
en 'Oxford' stellen iets lagere eisen
aan de bodem dan de Aigeirospopulieren. Twijfelt u aan de geschiktheid
van de grond, win dan een deskundig
advies in.
Indien u in het komende plantseizoen
wilt overgaan tot het aanleggen van

nieuwe beplantingen van tenminste
1,0 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

voordat

u tot de

aanleg van deze beplantingen overgaat
in verbinding met het Staatsbosbeheer.

In het mei-nummer van ,,Populier",

8e jaargang 1971 is op pag. 48 een
artikel gepubliceerd over het verkrijgen van een tegemoetkoming in de
kosten van nieuwe bebossing of herbeplanting.

bespoten worden met 2,4,5-T ester.

Met het aanleggen en

onderhouden

van greppels en sloten kan het beste
begonnen worden als de grondwaterstand laag is en er weinig neerslag
gevallen is.

Om beschadiging van de bomen door
reeën, konijnen of hazen in pas aan-

Bij het opstellen van de plannen verdient het aanbeveling te overwegen
of het gebruik van eenjarig plantsoen
(stevige, zo mogelijk vertakte plan-

gelegde beplantingen te voorkomen is
het gewenst de bomen te beschermen
met plastic manchetten of gazen ko-

ten!) niet de voorkeur verdient boven
het gebruik van twee- of meerjarig

reeds met gazen kokers beschermde
bomen om het ingroeien van het gaas
in de stammen te voorkomen.
In jonge beplantingen is het gewenst
in de zomer de bladkleur, bladgrootte
en bladbezetting te controleren in verband met het optreden van gebrekssymptomen, veroorzaakt door een tekort aan bepaalde voedingsstoffen. U
kunt dan nu reeds rekening houden
met de in het volgende voorjaar uit
te voeren bemestingen. Vraag in verband met gebreksziekten en bemesting een deskundig advies.
Voor het verkopen van hout moet u
zich reeds nu in verbinding stellen
met betrouwbare handelaren of met
verbruikers die rechtstreeks van de
houtproducenten kopen. U kunt zich
dan beter oriënteren over de mogelijkheden om een zo goed mogelijke prijs
voor het hout te krijgen. Bij verkoop

plantsoen. Het laatstgenoemde plant-

soen is niet alleen duurder maar
brengt ook hogere plantkosten met
zich mee; het geeft bovendien meer
risiko's van aantasting door schorsbrand. In het algemeen is de groei
van tweejarig en zeer zeker dat van

in de eerste jaren
na de aanleg minder dan de groei van

driejarig plantsoen

eenjarig plantsoen (zie ook pag. 3
punt 11 van het extra-nummef van
,,Populier" januai 197 I).
Indien het gebruik van meer jarig
plantsoen bij de aanleg van beplantingen door bepaalde omstandigheden
noodzakelijk is, verdienen tweejarige
planten de voorkeur boven oudere
bomen. Het verdient aanbeveling bij
het bestellen van meerjarig plantsoen
naast de gewenste omtrekmaat tevens
de leeftijd van het plantsoen te ver-

kers. Controleer echter

op tijd

vóór de winter kunnen vooral

de

op

melden (tweejarig 6-8 cm of 8-10
cm, driejarig 10-12 cm of I2-L4cm);
ook mag meerjarig plantsoen niet te

slecht toegankelijke en laaggelegen
percelen de bomen op tijd geveld en
afgevoerd worden om niet in het vol-

slap zijn.
In augustus-september kan een sterke

gende voorjaar te laat te moeten gaan
planten.

verwildering van loofhoutopslag
bramen op de

in te planten

en

percelen
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Een greep uit ons populieren-assortiment:

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

'l

214',

'LUNS'
'MARILANDICA'
,ROBUSTA'
,ZEELAND'
'LOENEN'
'ANDROSCOGGIN'

Denk Yooruit

'GENEVA'

!

Bestel nog heden:

Pop. trichocarua tFritzi Pauleyt
Lees het augustus-nummer 1969 op pag. 63
en het december-nummer 1970 op pag.54

'oxFoRD'
'ROCHESTER'

TRICHOCARPA'MB' ='SP 126' ='FRlTZl PAULEY'
CANESCENS'DE MOFFART'
'ENNIGER'
,HONTHORPA'
'LIMBRICHT'
'WITTE VAN HAAMSTEDE'
'TATENBERG'
'SGHLESWIG I'
'SCHIJNDEL'

TREMULA'OOST.PRU!SEN'
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