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De populierenkeuring door de NAKB

IVettelijke basis en tloel
Voor de populierenteelt werd reeds jaren geleden hec van zo'n groot belang geacht,
dat men uit kon gaan van goed, gezond en soortecht teeltmateriaal, dat keuring ervan
noodzakelijk werd geacht.
Aan deze keuring werd een wettelijke basis gegeven, laatstelijk geformuleerd bij het
Koninklijk Besluit d.d. 5 april 1967,meer bekend alshet Aansluitingsbeiluit NAKB,
waarvan art. 1 aldus luidt:

,,Het bedrijfsmatig voortbrengen, bewaren en bewerken, anders dan voor gebruik in
eigen bedrijf en het bedrijfsmatig in het verkeer brengen, verder verhandelen, invoeren, uitvoeren en ten uiwoer aanbieden, alsmede het bedrijfsmatig doen verrichten
van deze handelingen met betrekking tot teeltmateiaal van o.a. de popuiier, is slechts
toegestaan aan hem, die aangesloten is bij de Stichting Algemene Keuringsdienst
Boomkwekerijgewassen, gevestigd te 's-Gravenhage, hierna te noemen NAKB",
of vrij vertaald en in het kort gezegd: ,,bet prod'uceren en in hel aerkeer brengen
u an p opulierenteeltnzareriaal is sle ch ls Aan een N AKB- aangeslo tene to e gesra.arl',
Volgens haar Staruren stelt de NAKB zich ten doel dat er betrouwbaar teeltmateriaal
rtan o.^. de populier geproduceerd en in de handel wordt gebracht en dat dit zo
mogelijk steeds verbeterd wordt. Zij tncht dit te bereiken door eisen aan het teeltmateriaal te stellen, het te keuren aan de hand van vastgestelde keuringsnormen en
voorts door voorschriften aan de bedrijven te geven, t.a.v. de technische inrichting,
de bedrijfsvoering en administratie.
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De afdeling
Elke NAKB-aangeslotene, die zich bezig houdt met de opkweek

van populierenteeltmateriaai wordt ingedeeld

bij de Afdeling

Naaldhout- en Loofhoutgewassen. De afdeling wordt in financieel en technisch opzicht geleid door een commissie, die gekozen wordt door de aangeslotenen van de afdeling, bijgestaan
door deskundige adviseurs van instituten, proefstations e.d.
Álle genomen commissie-besluiten dienen goedgekeurd te worden door het hoofdbestuur van de NAKB. De NAKB-bestuursbesluiten zijn op hun beurt slechts geldig na goedkeuring van
de Minister van Landbouw en Visserij.

€

63€

De EEG

In

1966 heeft de Raad van de Europese Economische Gemeenschap overwegende, dat het onderzoek op het gebied van de
selecrie van bosbouwgewassen, waaronder de populier, de noodzaak van het gebruik van teeltmateriaal van genetiscb goede
kwaliteit heeft aangetoond om de opbrengst van de bossen in
belangrijke mate te doen toenemen en zo de rentabiliteit van
de grond te verbeteren, een Richtlijn betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal vastgesteld.
Deze Richtlijn t.a.v. de genetische kwaliteit van het teeltmateriaal, werd in L97l aangevuld met een Richtlijn van de Raad

betreffende de normen voor de uituend'ige kwaliteit van bosbouwkundig teeltmateriaal dat binnen de Gemeenschap in de

Íraql

Gewaarmerkte pop*lieren,

handel wordt gebracht.

De lidstaten van de EEG hebben zich verbonden het gestelde
in deze Richtlijnen te verwerken in hun nationale wetgeving op

Plantmater'iaal

bosbouwkundig gebied.
Nederland voldeed - resp. zal voldoen

NAKB

-

aan deze verplichting

bij de opstelling van de nieuwe ,,Keuringsvoorschriften voor
vegetatief voortgekweekte Loofhoutgewassen" van de NAKB.
Deze keuringsvoorschriften en het,,Aansluitingsbesluit NAKB"
bepalen uitdrukkelijk dat onder de verplichte keuring van de
NAKB vallen: alle cultivars van de Populus, zover betreft Populus x euramericana, balsempopulieren en balsemhybriden, Populus canescens en voorts Populus 'Vereecken'.

De Keuring
Uitgangsnateri.aal

Een populierenkloon kan in Nededand worden toegelaten als
uitgangsmateriaal, indien deze wegens zijn kwaliteit geschikt
lijkt voor vermeerdering en geen ongunstige eigenschappen vertoont met het oog op de houtproduktie.
De toelating wordt door de NAKB verricht, waarbij nauw samengewerkt wordt met het Bosbouwproefstation ,,De Dorschkamp" te \Tageningen. Voorgeschreven is dat de NAKB een
lijst zal opstelien van in Nededand toegelaten populierenklonen;
in de praktijk zal dit uitgewerkt worden in het opstellen van
een lijst van klonen, waarvarL de teelt in Nederland, wegens
hun ongunstige eigenschappen verboden is, daar deze lijst veel
beperkter za\ zijn.
Moerplm.ten

Planten van de populier kunnen als moerplanten door de
NAKB worden goedgekeurd, wanneer zij deel uitmaken van
een moerbed, dat aangelegd is met plantmateriaal, gekweekt

uit

Populieren, opgekweekt als teeltmateriaal, kunnen door de
slechts goedgekeurd worden, wanneer deze

in

Neder-

land gegroeid zijn uit ,,origineel" stek, rechtstreeks afkomstig
van een door de NAKB goedgekeurde moerplant. Voor zover
de moerplanten niet op eigen bedrijf staan, dient het stek altijd
op een NAKB-certificaat onwangen te zijn.
I(/anneer het goedgekeurde moerbed wel op het eigen bedrijf
gelegen is, dient de aangeslotene de NAKB tijdig te berichten
wanneer hij van plan is stek te snijden, opdat deze bezigheid
onder NÁKB-toezicht kan gebeuren.
Tenslotte is het nog mogelijk populieren te kweken uit ge'importeerd stek. Hiervoor geldt dat geïmporteerd populierenstek
begeleid moet zijn door een officieel certificaat van een andere
Lidstaat of een gelijkwaardig certificaat uit een derde land,
steeds ten genoegen van de

NAKB.

Velàkeu,ing
Elke aangeslotene die populieren kweekt is verplicht dit materiaal tijdig aan de NAKB door middel van een ingevuld veldkeuringsformulier ter keuring aan te bieden. Aan de hand van
deze gegevens en de certificaten wordt de herkomst van het ge-

bruikte stek nagegaan.
Teneinde zoveel mogelijk vergissingen uit te sluiten en de keuring zo efficiënt mogelijk uit te voeren, heeft de NAKB voorgeschreven, dat het stek van de onderscheidene klonen - ook
wanneer dit van een erkend moerbed op het eigen bedrijf afkomstig is - aan de kopeinden in een bepaalde kleur geverfd
moet zijn, bijv. P. 'Zeeland'- wit, P. 'Dorskamp' - groen, etc.
Dit voorschrift maakt een snelle en doelreffende inspectie op
soortechtheid en rasvermenging direct na het uitplanten moge-

door de NAKB gecenificeerd ent- of stekhout, afkomstig van

lijk.

een toegelaten kloon.

Gedurende het groeiseizoen worden de populieren te velde
meerdere malen gekeurd op soortechtheid, vermenging, goede
onrwikkeling en gezondheid, waarbij speciaal gelet wordt op
het voorkomen van schorsbrand en mozaiekvirus. Zíeke bomen
worden gebroken, terwijl partijen die meer dan 5 % door
schorsbrand resp. meer dan 15 /6 dm mozaiekvirus zijn aangetast, in hun geheel worden afgekzurd.

De moerplanten worden slechts goedgekeurd, wanneer ze Í^secht, raszuiver en vrij van ,,ernstige" populierenziekten zijn.
Het moerbed kan zowel op een NAKB-vermeerderingstuin als
op het bedrijf van een aangeslotene liggen.

De door de NAKB erkende moerbedden leveren ,,origineel"
stekhout; ze worden jaadijks opnieuw gekeurd.
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Partijkeuring

Na de veldkeuringen volgt in het najaat de partijkeuring, waarbij speciaal op de ontwikkeling en de uitedijke kwaliteit van
het gewas wordt gelet.
De NAKB kent ook op dit gebied voorschriften, die zoals gezegd, vó6r I iuli 1973 aan de EEG-Richtlijn voor uitwendige
kwaliteit aangepasr moeten worden.
De nog geldende huidige voorschriften bepalen dat l-jarige
populieren slechts goedgekeurd kunnen worden in kwaliteit
,,nomaal", wanneer de stam een goede lengte/dikte-verhouding
vertoont en deze bij een lengte van 1-1,5 meter gemeren op
25 cm van de grond, tenminste een diameter van 10 mm heefr.
Is de stam langer dan 1,5 meter, dan moet de diameter tenminste 14 mm bedragen. De plant moet praktisch vrij zijn van
elke beschadiging en met in achtneming van de kloon goed beworteld zijn.
De minimum eisen voor meerjarige populieren zijn: in het algemeen een goede lengte,/dikte-verhouding van de stam. Gemeten
op 1 meter van de grond moet bij een lengte tot 3 meter de
omtrek tenminste 6 cm bedragen, bij een lengte rot 4 merer
8 cm en daar boven 10 cm. Afhankelijk van de aard van de
kloon moeten de stammen zo recht mogelijk en de beworteling
zo goed mogelijk zijn. Beschadigingen mogen praktisch niet
voorkomen.
ieeftiid
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fnleiiling
1958 werd een inventarisatie van espen in Noord-Nededand
gemaakt. De aanleiding voor deze inventarisatie was het uitgebreide kruisingsprogramma russen de verschillende soorren van
de groep ,,Leuce" of witte populieren dat ten behoeve van het
veredelingswerk aan het Bosbouwproefstation werd uitgevoerd.
Het betrof de volgende sooften en herkomsten:

VÍaarmerking en certificering
Alleen door de NAKB goedgekeurd teeltmateriaal mag in her
verkeer en in de handel worden gebracht. Ten teken van goedkeuring wordt het stek van een certificaar voorzien, terwijl het
plantmateriaal gewaarmerkt wordt met eeo genummerde plombe, waarop de naam van de kloon staat. Bij klachten over leveranties maakt de nummering van de plombes het de NAKB
mogelijk n te gaai op welk bedrijf de betreffende partij gekweekt is, omdat door de NAKB geadministreerd wordt aan
welke bedrijven de plombes zijn afgegeven. De plombe is voorzien van een blauw strookje. De verwijdering hiervan geeft aan,
dat de betreffende plant in kwaliteit ,,B" is gekeurd.
Stekken worden in bossen van ten hoogste 50 stuks gecertificeerd, eenjarige populieren worden in bossen van maximaal 20
stuks gewaarmerkq terwijl meerjarige populieren stuk voor sruk
van een plombe moeten zijn voorzien.

doorverhandeling dienen de oorspronkelijke NAKB-docu-

menten de partij steeds te begeleiden.

Vermeerderingstuin
Door het stellen van voorschriften en eisen en door het erop
toezien dat deze nageleefd worden, hoopt de NAKB er aan mee
te werken dat er een regelmatig aanbod is van populierenteeltmateriaal dat aan de hoogste eisen voldoet.
De NAKB keurt niet alleen, maar tracht ook door het ter beschikking stellen van goed en soortecht stek, de produktie van

goed teeltmateriaal te bevorderen. Hiervoor exploiteert de
NAKB op haar vermeerderingstuin in Oostelijk Flevoland een
populierenmoerhoek van -f t ha. In deze moerhoek worden
ook nieuwe door het Bosbouwproefstation geproduceerde klonen gevonden, waalaÍt de

NAKB de eerste vermeefdering voor

uitgifte aan de praktijk op zich genomen heeft.

Op het Bosbouwproefstation was een omvangrijke collectie aanwezig. Het aantal exemplaren van de in Nederland voorkomende soorten, die voor het veredelingswerk gebruikt werden, was

niet representatief voor de hier aanwezige espen en grauwe
abelen. Het resultaat van de kruisingen was dat alle gebruikte
Nederlandse ouderbomen van esp nakomelingen gaven die wat
betreft groei en vorm achterbleven bij die waarbij met Populus
tremuloides gewerkt was of met espen van Poolse herkornst

(10).

Europa:

Populus tremula
(esp of ratelpopulierr)

Uit Nederland, Polen,

Populus alba

Uit Italië, Spanje,

Zweden

(witte abeel)

Oostenrijk

Populus canescens

Uit

(grauwe abeel)

Oostenrijk

Denemarken, Nederland,

Ámerika:
Populus tremuloides
Populus grandidentata
Populus

planmfstand hij moet gebruiken, om populieren te kweken, die
aan de normen t.a.v. de uiterlijke kwaliteit voldoen.

Espen in Nederland

In

Ázië:

Eike populierenkweker, die zijn grond kent, zal weten welke

Bij
hoogte (m)

m1n.

6-8

Voor kwaliteit ,,8" zijn de voorschriften q/at soepeler.
De onlangs gepubliceerde EEG-normen zijt wat gedetailleerder,
zoals uit bijgaand overzicht blijkt.

davidiana

Uit USA en Canada
Uit USA en Canada
Uit

Japan

De Ámerikaanse herkomsten waren afkomstig van veredelingsinstituten, terwijl het materiaal van de Poolse espen afkomstig
was van twee excellente herkomsten die door de Vereenigde
Hollandsche Lucifers Industrie waren geïmporteerd en in de
buurt van Best waren uitgeplant in het eind van de dertiger
jaren.

Het Nederlandse espenmateriaal was beslist niet geselecteerd na
vergelijking van een groor aantal goed groeiende bomen; men
had via een oproep aan de bosbouwers materiaal bijeengebracht.
Daar de esp zeer zelden als volwassen boom in het bos wordt
aangetroffen was de respons van de bosbouw zeer gering. Ook
bij de kwekers en telers van bosbomen was de belangstelling
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nanwelijks aan:wezig. Dit was aanleiding om te overwegen het
kruisingsprogramma naar die houtsoorten te verleggen die meer
in de belangstelling stonden.
Voordat echter daartoe werd overgegaan, werd besloten een inventarisatie van Populus tremula en Populus canescens te verrichten. Ir. H. A. van der Meiden vestigde in 1958 de aandacht
op het voorkomen van veÍschillende espenklonen in de buurt
van Vries-Norg-Veenhuizen-Vledder. Uitgaande hiervan werd
in de noordelijke provincies een inventarisatie gemaakt waaraan
ook ir. J. T. M. van Broekhuizen deelnam. Door mutaties bij
het proefstation en de reeds vermelde verschuiving van de belangstelling van de Leuce-groep naar de Aigeiros-groep en naar
douglas en groveden, bleef het resultaat van de inventarisatie

in de pen.
In I970 werd de inventarisatie

weer opgevat in verband met de
komst van prof. Burton V. Barnes uit Michigan, USA, die een
studie maakt over de Leuce-populieren over heel de wereld. Aan
deze tweede inventarisatie werd medegewerkt door de heer J.
C. J. de Boer, bosbouwkundig ambtenaar van het Staatsbosbeheer. Een groot aantal espen werd beschreven, nu over geheel
Nederland. Daarbij werd meer aandacht besteed aan de groeiplaatsomstandigheden dan bij de eerste inventarisatie het geval
was. D'oor een enquête onder het personeel van het Staatsbosbeheer kon een groot aantal objecten worden bezocht. Landschaps- en natuurbeschermingsmedewerkers werden ingeschakeld en nu bleek dat men toch in de periode van1950 tot 1970
de espen beter was gaan kennen.

nature voor in relicten van het oorspronkelijk loofhoutbos langs
de grote rivieren in verschillende klonen en zowel mannelijk
als vrouwelijk. Ook wordt deze boom veel aangeplant in singels
en parken en soms ook als laanboom (omslagfoto).
Bij pogingen om binnen deze soort te kruisen werden zeer veel
afwijkende, slechtgroeiende vormen verkregen, waarbij dwergstruiken waren die in een rotstuintje geen gek figuur zouden
slaan.Zuals Adema (1) vermeldt, komen wel goede bornen tqt
stand bij kruising met espen. Ook kruisingen met witte abeel
geven goed groeiende boomvormige nakomelingen. Deze resultaten wijzen erop dat Houtzagers gelijk heeft, wanneer hij de
grauwe abeel beschouwt als een natuudijke hybride tussen Populus alba en Populus tremula. Bovendien bleek bij de inventarisatie dat men gÍauwe abelen vindt die dicht bij espen staan
en ook die dicht bij alba staan. Bij kruising russen witte abeel
en esp krijgt men een goed groeiende hybride, die er uitziet als
een grauwe abeel.
De bomen groeien over het algemeen even snel als een Aigeiros-hybride; dus aanmerkelijk sneller dan de esp. Het is een
echte bosboom die grote afmetingen kan bereiken en hij behoort volgens Sissingh (9) tot onze natuudijke bosflora. Het
hout is vezelig en raai, stinkt enigszins en is wat lichtgeel getint. Het blad is aan de onderzijde grauw behaard. De vermeerdering kan geschieden uit zomerstek onder nevel, uit wortelopslag en als ent op alba onderstam.

Foto

Algemene karakteristiek van de esp en ile in Neilerlantl
voorkomende verwante soorten uit de Leuce-gro€p
Popalus tremala (esp, ratelpopulier). Adema (1) publiceerde in
het februari-nummer van t97L in dit tijdschrift reeds enkele
algemene gegevens van deze soort. \fij kunnen daaraan het
volgende toevoegen.

Deze boom komt in ons hele land verspreid voor met zowel
mannelijke als ook vrouwelijke exemplaren. Hij toont een groot
aantal verschillende vormen. Het fijne zaadpluis kan over honderden kilometers ve{plaatst worden, een eigenschap die wij zo
goed kennen van de moerasandijvie. Veel treft men de esp aan
in houtwallen van het oude agrarische landschap op zandgronden (foto 1). Vaak staan daar dan groepjes bomen van één
kloon. In ons land ontwikkelt de wilde esp zich nooit tot een
grote boom. Hij is niet uit stek te vermeerderen. \7el kan hij
worden geënt op onderstammen van Populus alba. Ook wordt
wel gebruik gemaakt van de eigenschap dat espen wortelopslag
geven,

dit wordt gestoken als vermeerderingsmateriaal. Gezien

de grote variabiliteit van de €spen weet men dan echter nooit
war men koopt. Het hout is wit, dicht van structuur, sterk en

stinkt niet

(i).

Populas alba (witte abeel) wordt in ons land alleen als vrouwelijke kloon aangeplant in parken en tuinen. Langs de kust wordt
hij ook gebruikt voor her vastleggen van duinen. Hij geeft zeer
gemakkelijk opslag uit de wortels, zodra deze bloot komen te
liggen of verwond raken. Daardoor is deze boom in vele geval-

len zeer geschikt voor duinbebossing doordat hij een windkerend struweel vormt. In de luwte daarachter kunnen weer
andere soorten bomen en struiken opkomen. De meest algemeoe vorm is breedkronig. Er komt ook een fastigiate vorm
voor, onder de naam alba Bolleana, deze wordt echter sterk aangetast door takboorders en is daardoor weinig aangeplant.

De soort laat zich gemakkelijk uit stek vermeerderen. Het hout
is taai, vezelig en gelig van kleur. Het donkert na en stinkt.
Blad en bladsteel zijn wit viltig behaard.
Populas

x

canetcenÍ (grauwe abeel) komt

in Nededand van

1. Ho*tual bij

Raahe met esp eo eik.

Foto: \íolterson
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Nadere beschouwing van Populus tremula
Áan de hand van de inventarisaties uit 1958 en 1970 bleek dat
van de drie Leuce soorten de esp de grootste verspreiding in
Nederland heeft.

I

Bodernhundige àsen

Bij het besruderen van de bodemrypen werd gebruik gemaakt
van het systeem van bodemclassificatie voor Nederland (2)
waaruit de nummering van de gronden werd overgenomen.
Hieronder volgt een overzicht van de bodemcypen waarop de
esp wordt aangetroffen.

gedeeltelijk uitgeveend
(met verweerde opgebrachte specie)

a laagveen

c

verlaten

veenakker

5

(901

Bodemtype

(87)

gedeeltelijk afgeveend hoogveen, veen en veen-

verweerd

(732, I33, I34)

Ássociaties van leem; zand en oude kleigronden

a hellingcomplex in Zuid-Limburg

vuursteen-zandgronden met lóssleem, kalkrijk
leemgrond mer vuursteen
Kalkhoudende zandgrond, hoog, humusarm,

b

7

niet lemig

(kustduinen)

6

Corresponderend,,vegetatietype"
eikenbos
eikenbos
eikenbos
eikenbos of beuken-eikenbos
beuken-eikenbos
beuken-eikenbos

7

duinstruweel

1

zwartveenontginningsgronden, zand en veen
(97)
Zandgronden
a stuwwal-podzolen, soms leemhoudend
(I23)
b humusarme soms lemige podzolen
(I24)
c arme humuspodzolen, gleygronden, hoog en laag (125)
Oude bouwlanden op zandgronden
(102, 105, 106, l0g, rL3, 1r4, 115, 119, 119)
Associaties van zand; leem - rivierklei - en veengronden
a hoog, sterk kleiig zand, oude rivierkleigrond (79)

b laag

6

3

(89)

(foto 2)

mer een mestdek;

resten 35-50 cm, bonklaag weinig

4

2

f bijbehorende struwelen.
Het beuken-eikenbos. Fago Quercetum. + bijbehorende struweien.
Het duinstruweel. Berberidion of Sambuco-berberidion.

Samenbang rasten plantengemeeuchappen en bodem
Bij de inventarisatie werden steeds de planten genoteerd waardoor het mogelijk werd om de samenhang russen bodem en
vegetatie na te g an. Het volgende tabelletje geeft daarvan een
overzicht.

2 Veenontginningsgronden
3

1 Het eikenbos. Quercion robori-petraeae.

3

1 Veengronden

b hoogveen vaak iets verweerd

bosassociaties behoort en de daarbij behorende struwelen of
mantelgezelschappen die onder de klasse 34: Rhamino-Prunetea
zijn samengevat (11). Dit zijn de randen van oude bossen of
fragmenten. Het zijn juist deze struwelen waarin de esp het
veelvuldigst optreedt.

(I49)
(150)

(foto

3)

(i00)

2 P lantengezels c ltapp en uaarin P op wlus uemula a o or h,onzt
Plantensociologen (12) concluderen dat de esp tot de volgende

2
3

4
5

4

Algemene ecologie uan de etp
Populus tremula is een echte lichthoutsoort. Behorend tot de
bovengenoemde ,,vegetatierypen" draagt hij ook daarin meestal
het karakter van een pionier. Adema (1) vermeldt dat de boom
zich met zijn wortelopslag verplaatst in de richting waarin hij
zich het best ontwikkelen kan. Dit is daar waar het bos een
rand vormt tegen laag blijvende vegetatie. In \(/estfalen, waar
hij voorkomt op stadspuin, wordt hij als ruderale plant beschreven (5). Deze waarneming dekt de onze geheel. Op veel plaatsen waar profieiboringen plaatsvonden, werd puin van huizen
gevonden. Ellenberg karakteriseert de boom verder als thuishorend op droge tot natte grond, zuur rot marig zuur. Ons inziens is de esp tamelijk onverschillig t.o.v. de zuurgraad, maar

2. Espen, op laagteen bij
Ommen, bodemtype la.

Foto

Foto: S7olterson

9L

run geteeld, de looibast van de eik. Daar was dus iedere andere
boom een coocurrent, die verdwijnen moest. Dus bleven over
houtwallen, braakterreinen en duinpannen, waar de esp zich kon
verjongen en goed kon handhaven. Ook in het uitkapbos van
de zuidhellingen van de Vaalser heuvels kon de esp zich ontwikkelen toen de uitkap werd gestaakt.
Als pionierhoutsooff kan de esp, samen met berk en els op verlaten akkers in de zandige humeuze gebieden zeker snel een bos
vofmen.

Ook op de taluds van autosnelwegen in zandstreken, mits humushoudend en niet te droog, zal esp kunnen groeien. Op veel
gedeelten van autowegen in de orngeving van Hannover ziet
men hoe de espen de hellingen met een dichte begroeiing vastleggen.

5

De aormenrijkd'or/, oan Populus tuemuk
Gezien het feit dat deze boom in Nederland zeer veel voorkomt
en tot de oorspronkelijke vegetatie gerekend dient te worden is
te verwachten dat de natuurlijke vormenrijkdom van deze soort
bij een inventarisatie duidelijk tevoorschijn komt. De tekeningen (fig. 1) illustreÍen dit wat betreft de habitus. De grootste
boom van deze tekeningen, die op dezelfde schaal getekend
zijn, is i6 m. Ook andere kenmerken, zoals bladvorm, geslacht,
kleur van de twijgen, beharing van biad en bladsteel, gevoeligheid voor aantasting door insecten en schimmels vertonen een
grote verscheidenheid. Het pas ontloken blad kan alledei kleuren vertonen van licht geelgroen tot diep paars. Ook de takstand zoals hoek tussen tak en spil, verspreiding over de stam,
bastkieur en vorm en grootte van de lenticellen geven grote
verschillen te zien. Ook lengte en diameteraanwas verschillen
sterk.

Gemiddelden van 35 opnamen geven een lengte- en diametercurve bij toenemende leeftijd die in figuur 2 is afgebeeld.
Van een natuurlijke monoklonale opstand te Herikhuizen met
op 25-jatíge leeftijd een gem. iengte van 12 m en diameter
12 cm bij een stamtal van 1300 stuks werd een staande houtDeze produktie mag als gemidmassa berekend van ,,

^t/ha.

Foro 3. Espenbos ldn 40 idar op een dainhelling op l[/alcheren bij
Zo*telande' boderntype 7'
Foto: \rorterson

vooral gesteld op een zeer doodatende, goed geáereerde grond
(d.w.z. met een hoog poriënvolume).
In ons land is deze soort op zandgrond een begeleider van de
Iandbouwer. Hij is algemeen voor de hakkenwallen die vroeger
om de 10-15 jaar gekapt werden (11). In deze vochtige humusrijke grond die veel licht onwing en die na het kappen braak
bleef liggen, waar vuil en puin in werd gegooid en waar ook
wel werd gebrand, kon de esp gemakkelijk kiemen. Eenmaal
aanwezig en daarna eenmaal weggekapt onrwikkelde zich rondom de stronk veel jonge wortelopslag, waaruit groepjes van één
kloon ontstonden. De oude stronk rotte dan meestal weg, een
reden waarom de tweede generaties van espen vaak hartrot vertonen. De eerste jaren groeien uit deze wortelo'pslag vaak planten die jaadijks scheuten van meer dan 1 m maken. Gauw
echter neemt deze groei af en wordt de esp door andere boomsoorten overvleugeld. Men treft hem dan ook nooit als oude
boom in een gesloten bos aan.
Op veel van onze kaalkapgebieden zou de esp zich kunnen verjongen, hij krijgt echter nooit de kans in onze monoculturen.
Dit eerste feit wordt bevestigd door waarnemingen van Albertus
Magnus Bisschop van Regensburg in de dertiende eeuw die
noteerde dat er na kaalkap van een eiken- of beukenbos een
opslag van espen en populieren ontstond.
Ook in eikenhakhout komt hij zelden voor; dit werd om de

Fig. 1.
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delde voor Populus tÍemula in Nederland worden aangenomen
(foto 4). Een produktie van 150 ms in 25 jaar moet gezien de
waargenomen spreiding binnen deze 35 klonen en na nauwkeurige selectie mogelijk zijn. Om een indruk van de verscheidenheid in bladvorm te krijgen werden var 25 verschillende
klonen bladmetingen veÍrichr aan gemiddeld 35 bladeren afkomstig van kortloten. Het grootste blad van het kortlot werd
genomen. De esp heeft de eigenschap dat hij aan één boom
zeer gevarieerde bladvormen te zien geeft al naar gelang het
voorjaarsblad is of blad van het Sint Janslot en ook of het zich
op kortloten bevindt. Dan is nog een bijkomstige moeilijkheid
dat het blad zeer sterk gevarieerd is naar gelang het moment
van het uitkomen. Zo is aan ieder lot het eerste voorjaarsblad

totaal verschillend van het middelste en ook van het laarste.
Dit geldt ook voor het blad van het Sint Janslot. Men dient dus
wel zeer nauwkeurig te werk te gaar., wil men aan bladkenmerken klonen identificeren. Verder heeft de boom een groor ver-

schil

in blad van juveniele en van

adulte takken (4). Yan

Broekhuizen bepaalde de volgende variatie aan de bovengenoemde 25 klonen:

47- 87 mm

lengte van de bladschijf
lengte bladschijf
grootste breedte idem
bladsteellengte

lengte bladschijf

x

x
100

100

75-120 %

62-10r %

Het indelen van de klonen in enkele rypen met gebruikmaking
van alle genoteerde kenmerken bleek onmogelijk.
In figuur 3 zijn vier zeer verschillende bladeren weergegeven
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zoals deze door Van Broekhuizen als gemiddelde van 35 blade-

ren per kloon werden uitgezocht. Deze bladeren zijn vergelijkbaar en geven duidelijk de grote verschillen weer die bij de
espen voorkomen.

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk hoe

heterogeen het verzamelde materiaal van de esp in Nededand is. Deze grote verschillen russen de klonen maken het voor een liefhebber moge-

lijk om alledei vormen te selecteren.
Dat aan deze soort tot nu toe erg weinig aandacht werd besteed,
vindt zijn oorsprong in de volgende drie eigenschappen:

1 geringe gebruikswaarde door langzame groei,

2

geringe levensduur en vaak hartrot,

3 moeilijke en kostbare vermeerdering.
De boeren op zandgrond, die de esp zeeÍ goed kenden, hebben
deze boom dan ook nooit aangeplant.

in de Achterhoek, de schrijfster Selma Lagerlóf
uit Zweden en de Nederlandse schrijver Bert Schut (8) vertelEen oude boer

den de legende waarin wordt verhaald waarom deze boom tot
de minste onder de bomen behoorde. Door de Heilige Maagd
Maria werd hij verbannen naar de arme en vedaten plaatsen
waar geen gewas groeien wilde. Deze boom was immers de
enige die niet op kon houden geluid te geven op het moment
waarop Christus aan het kruis stierf en de gehele levende natuur
een lang momeot in volkomen stilte de adem inhield.
Misschien echrer is deze voor hem geschikte standplaats voor de
landschapsarchitect toch nog aanleiding om hem hier en daar,
op hellingen, langs wegen en op arme voormalige landbouw-

H. van

lersel

/

en meer genoodzaakr om ook bij de teelt van Plantsoen en bomen zoveel mogelijk te rationaliseren. Als men deze teelt nader
onder de loep neemt zijn een aantal verschillende handelingen
te onderscheiden, zoals:

Her winnen van het stekhout.
bewaren van het stekhout.
uirplanten van de stekken.
De verzorging van het veldgewas.

B. Het
C. Het

D.
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De mechanisatie bij de teelt van populierenplantsoen

Door de sterk gestegen en nog steeds oplopende kosten in de
boomkwekerij zijn de bedrijven die populieren kweken meer

A.

grond aan te planten. Hij kan dan als pionierbegroeiing samen
mer berk, lijsterbes, els, oorwilg, vlier, meidoorn, sleedoorn en
andere vertegenwoordigers uit de struwelen q/ellicht de voorloper en inleider zijn van latere eikenbossen ofwel kan hij hellingen vastleggen langs nieuwe autowegen.

E. Het rooien.
F. De sortering.
G. Het inkuilen of bewaren tot de verzending.

H.

Her plomberen en verzenden.

A

Het winnen

val het stekhout

Vroeger werd tamelijk veel stekhout gesneden uit drie- en vierjarige bomen die in de kwekerij stonden of die afgeleverd werden. Deze methode is te arbeidsintensief. Bovendien is, vanwege

het grote gevaar voor klonenvermenging, door de NAKB verboden om in het komende seizoen stek op deze wijze te winnen.
Een groot gedeelte van het stekhout wordt momenteel rechtstreeks van de NAKB betrokken. De NAKB heeft hiervoor een
prachtig perceel grond met moetplanten in Oostelijk Flevoland
van waaruit men t.z.t. geheel Nederland van stekhout hoopt te
voorzien. Dit geeft de kwekers natuurlijk veel meer zekerheid
dat het betreffende materiaal inderdaad soortecht is.

Een aantal kwekers verzamelt nog steeds stekhout uit eigen
moerhoek. Deze moerhoek wordt regelmatig gekeurd en moet
natuurlijk ook in andere opzichten wel voldoen aan de eisen
die de NAKB stelt. Omdat deze kwekers dit stekhout steeds
kunnen verzamelen in de zogenaamde rustige tijd, (denk aan
de wintermaanden als de bedrijven door vorst toch niet kunnen

planten en afleveren), geven de meeste kwekers aan stek verzamelen uit eigen moerhoek nog steeds de voorkeur. Het vakbekwame personeel is er toch, zodat deze manier van stekwinning niet duur is. Bij nauwkeurig werk onder supervisie van de
NÁKB is deze methode voldoende betrouwbaar, zodat geen
risico behoeft te bestaan voor soorrechtheid. Natuurlijk is geen
enkele methode geheel waterdichr en blijft het allemaal mensenwerk.

Als de kweker wil beginnen met het knippen van stekhout in
eigen moerhoek is hij verplichr dit te melden bij de NÁKB
zodat toezicht kan worden uitgeoefend op de manier van werken.

Bij het knippen wordt ieder ras apa,ft van de moerstoven afgehaald en meteen goed geëtiketteerd. Vooral dit laatste is noodMoerboek uan popalieren.
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Stek zagen met
srnalle lintzaag.

zakelijk om vermenging van rassen te v@rkomen. Daarna worden de bossen stekhout opgeslagen, om uiteindelijk tot kortstek
verwerkt te worden.
Het knippen of snijden van de stekken op de gewenste lengte
is op verschillende bedrijven vervangen door het machinaal
zagen mer een smalle lintzaag. Hierdoor krijgt men een zeer
gladde snede en omdat de stekken mer grore aantallen tegelijk
worden gezaagd kan men op een uniforme lengte rekenen. De
meest toegepaste lengte is -+ 22 cm.
Onlangs hoorde ik een Friese collega vertellen, dat hun maat

niet 22 cm, maar wel 9 duimen was.

Bij

namering bleken 9

Friese duimen naast elkaar geplaatst precies 221/z cm te z1jn.

Het bundelen van de stekken, dat vroeger met een wilgenteentje en daarna met touw gebeurde, wordt tegenwoordig algemeen gedaan mer elastiek. Dit heeft het voordeel dat het bun-

delen veel vlugger ga t en dat de stekken op de lange duur
bij elkaar blijven. Vroeger werdeo de stekken door enkele
bedrijven bovendien nog aan de topeinden dichtgeschilderd om
inwateren en infectie te voorkomen.
Met ingang van het komende seizoen zal dit door de NAKB
verplicht worden voorgeschreven en zullen de topeinden van de
stekken, zowel die in eigen bedrijf gemaakt zijn als de door de
NÁKB afgeleverde stekken, met verschillende kleuren worden
beter

den. Later wordt er dan kortstek van geknipt. Vroeger werden
lang- en kortstek rechtop staand buiren gekuild, liefst in scherp
zand omdat dit goed aansluit waardoor de stekken beter vochtig
blijven. Het bewaren in verwarmde ruimten is o.m. wegens de
sterke uitdroging, af te raden.
Deze methode van bewaring buiren in zand voldeed goed, maar
had wel het nadeel dat de stekken aan her weer en de buitentemperaruur waren blootgesteld en daardoor dikwijls vroegdjdig
begonnen uit te lopen.
De bereffende kweker was dan ook dikwijls genoodzaakt om
zijn stekken vroeg in het seizoen te steken. Dit was dikwijls
erg moeilijk omdat de grond waarop geplanr moest worden nog
niet plantklaar was, omdar het vorige gewas nog niet geruimd
was of omdat de grond nog veel te nar was om uit te planten.
Speciaal de meer en meer gebruikte balsempopulieren en balsemhybriden die erg vroeg uitlopen geven dikwijls problemen
omdat ze niet op tijd kunnen worden gestoken.
Om dit probleem op te Iossen was het nodig om de stekken
zodanig te gaan bewaren dat ze voldoende vochtig blijven, maar

toch niet beinvloed kunnen worden door de temperatuur. De
boomkweker kan dan het tijdstip van steken zelf bepalen.
De laatste jaten zijn daarom enkele bedrijven er roe overgegaan
om de stekken in een koelhuis te bewaren. De stekken worden
daartoe direct na het snijden en afschilderen in plastic zakken
verpakt en deze worden om uitdroging te voorkomen dichtgebonden. Daarna worden de zakken met stekken in het koelhuis gestapeld en bewaard bij een temperaruur van 1lz rct 20
boven nul. Ondoorzichtige plastic zakken zijn waarschijnlijk
voor dit doel te prefereren.
Persoonlijk heb ik de indruk dat bij enkele klonen het bewaren
van stek in het koelhuis niet zo gunstig is. Het is echter te
vroeg om reeds conclusies te trekken, maar onderzoek in die
richting zou van belang kunnen zijn.
Als de tiid van steken aangebroken is, kunnen de zakken met
stekken rechtstreeks van de koelcel naar her te beplanten perceel worden gebracht en mereen worden gestoken.
Men dient er zotg aan te besteden dat een plastic zak met stekken niet gedurende enige tijd in de zon komt te liggen omdat
dan de temperatuur in de zak zeer snel te hoog kan oplopen.

C

Het uitplanten of steken van de stekken
Op dit gebied is er nog weinig gemechaniseerd. Het steken met
de hand gaat nog steeds even snel als het machinaal planten.
Doordat er zoveel klonen in de handel zijn zal men ook moei-

rassen makkelijker worden voorkomen

Door verschillende kleuren te gebruiken zal vermenging van de
en zal een controle te

lijk met en machine kunnen werken die meerdere rijen tegelijk
plant.
Ook de grotere plantafstand van de stekken, die de laatste jaren
steeds meer wordt toegepast, is niet bevordedijk voor mechani-

velde veel eenvoudiger worden.

satie.

geschilderd.

Bij het planten van bosplantsoen, waarvan men twaalf ror
Keuringsvoorschrift van de NAKB
Met ingang van het komende seizoen zal het verboden zijn om
ongeverfde stekken uit te planten.
Daartoe zijn de volgende kleuren verplicht voorgeschreven.

Populus
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Het bewaren van het stekhout

Als de bossen langstek-gemaakt zijn moeten ze bewaard wor-

veer-

tien planten per strekkende merer plant, is mechanisatie eerder
voordelig dan bij het planten van populierestekken waarvan
men hooguit twee stuks per strekkende meter plant
Maar hierover gtaag de volgende keer nadere uitleg.
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De lnternationale Populieren Commissie in Bucarest

in de drie jaar komt de Internationale Populieren
Commissie (IPC), een commissie van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FÁO) van de Verenigde Naties, in zitting bijeen.
Vroeger gebeurde dit elke twee jaar, maar het aantal internationale vergaderingen is dermate groot geworden, dat een zekere
beperking wel geboden is.
Yan 27 september tot 2 oktober van dit jaar werd de I4e zit-

Eenmaal

ting van de IPC (waarvan 28 landen lid zijn) gehouden in
Bucarest, Roemenië. In de week daan6& was een excursie door
de Roemeense populierestreken georganiseerd, terwijl de ver-

gaderingen werden gevolgd door een excursie van enkele dagen

in

Joegoslavië.

De zitting werd bijgewoond door vertegenwoordigers van achttien landen, uit Europa, Noord-Amerlka, Zdd- Amerika, Afrika
en Azië.
Van Nededandse zijde waren aanwezig:
ir. H. A. van der Meiden (gedelegeerde);
ir. C. Tutein Nolthenius (plaatsvervangend gedelegeerde);
ir. J. T. M. van Broekhuizen en J. Gremmen (waarnemers).
Álleen de heren Van Broekhuizen en Tutein Nolthenius hebben
de excursies voorafgaande aan de zitting meegemaakt. Zij zullen hierover ongetwijfeld in dit tijdschrift nog een en ander
vertellen.
Op 27 september werd de zitting geopend door de Minister
van Landbouw van Roemenië in aanwezigheid van de viceMinister van Landbouw en de Minister van Houtindustrie. Hij

maakte duidelijk dat Roemenië het bijzonder op prijs stelde
gastheer te zijn van de Internationale Populieren Commissiq
temeer daar het een land is dat zelf een zeer uitgebreide teelt
van populier en wilg kent. De totale oppervlakte populierenbos
is 103.000 ha, waarvan 44.000 ha abeel, terwijl de wilg 42.000
ha beslaat. Bovendien heeft Roemenië een uitgebreid programma voor aanPlant van populier en wilg.
In Bucarest werden enkele dagen besteed aan voltallige vergaderingen van de IPC, maar daarnaast was ruimte opengelaten voor
vergaderingen van een aantal werkgroepen, namelijk die voor
Ziekten,Insekten, Houtgebruik en Veredeling. De laatste is van
informeel karakter, de overige zijn ,,officiële" werkgroepen.
Verder vergaderde in Bucarest elke dag één- of tweemaal het
Executive Committee, een soort besruur van de IPC, waarvan
de Fransman Pourtet voorzitter is, terwijl ik als vice-voorzitter
aan de besprekingen heb deelgenomen.
Voor ons land heeft de heer Gremmen als lid de vergadering
van de ITerkgroep Ziekten bijgewoond. Onze vertegenwoordigers in de andere officiële werkgroepen, konden niet aanwezig zijn; hun afwezigheid is begrijpelijk als men weet dar
deze werkgroepen tot dusverre slecht funktioneren. Dit kan
zeker niet gezegd worden van een studiegroep van de IPC voor
de identificatie en registratie van populieren in T7est-Europa,
waatvan onze landgenoot de heer Van Broekhuizen secretaris is.
Deze srudiegroep kwam in Roemenië rrouwens niet bijeen; hij
heeft namelijk een uitgesproken regionaal karakter.
Voor het eerst kwam in het kader van de IPC een werkgroep
,,ad hoc" (dus met een informeel karakter) met betrekking tot
de veredeling en selectie van populier bijeen. Áan deze vergaderingen, waarvoor grote belangstelling bestond, is ook door
de heren Tutein Nolthenius en Van Broekhuizen en deels door
mij deelgenomen. níij woonden ook als waarnemers de vergaderingen van de \íerkgroep ,,Houtgebruik" bij.
Zowel in de voltallige vergaderingen als in besprekingen van
de werkgroepen zijn allerlei zaken die met populier en wilg te
maken hebben ter sprake geweest.
Daarnaast is echter in het Executive Committee intensief overleg gepleegd over de organisatie van de IPC. Dit was vooral

het gevolg van de houding van Nededand in de afgelopen vier
jaar. Al tijdens de vorige zitting in Montreal, drie jaar geleden,
hebben wij namelijk voorgesteld om de IPC meer doelmatig te
Iaten werken, onder andere door de internationale conracren
meer op regionaal niveau te concentreren, d.w.z. de activiteiten
meer te richten op problemen die voor een bepaald gebied, dus
voor een beperkt aantal landen van betekenis zijn.
Nederland heeft later deze voorstellen weliswaar enigszins gewijzigd, maar de kern van de zaak bleef toch een beperking
van de wereldwijde activiteit, die immers meesral tot een zekere
oppervlakkigheid van de behandeling van problemen leidt en
andere, alleen voor een bepaald gebied van de wereld belangrijke vraagstukken buiten beschouwing dreigr te laten. Deze
opvatting heeft als achtergrond het feit dat steeds meer landen
lid worden van de IPC, wat betekent dat de IPC re maken
krijgt met steeds meer verschillen in omstandigheden waaronder
de populier geteeld wordt, verschillen in teeltmethoden, verschillen in bruikbare rassen enz.
Tijdens de zitting in Roemenië is besloten dat geen nieuwe
,,officiële" werkgroepen meer zullen worden opgericht, dat de
bestaande werkgroepen alleen nog maar tijdens de officiële zittingen van de IPC mogen bijeenkomen, maar dat, russen rwee
zittingen, informele bijeenkomsten over bepaalde onderwerpen
zullen worden gestimuleerd en ook zullen worden aanbevolen
door de Directeur-Generaal van de FAO.
Dit laatste betekent dat het mogelijk is geworden aan de wensen van Nederland gehoor te geven, namelijk het houden van
internationale bijeenkomsten in het kader van de IPC over onderwerpen die op dat moment wérkelijk van belang zijn en dus
ook over onderwerpen die van belang zijn voor een bepaald
gebied, zoals'West-Europa.
Over details en over consequenties van deze beslissing

wil ik

het nu niet verder hebben. Deze zullen worden besproken in
het Nederlands Bosbouw Tijdschrift.
Het hoofdthema van de zitting was: ,,Het gebruik van populier

en wilg voor de houtproduktie op regelmarig overstroomde

gronden". Hoewel het begrijpelijk is dat dit onderwerp voor
Roemenië en andere Donaulanden, waar veel uiterwaardenbos
voorkomt, interessant is, moet toch betwijfeld worden of een
dergelijk regionaal thema zich leent voor een algemene zitting
van de IPC. Het onderwerp werd uitstekend ingeleid door de
Roemeen Clonaru, maar er was geen enkele discussie. Hieruit
blijkt wel de betrekkelijke betekenis van dit rhema.
Op verzoek van België was op de agenda gezet het onderwerp
,,Álgemene onrwikkelingen bij het houwerbruik en, in verband
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hiermee, perspectieven voor het gebruik van populiere- en
wilgehout".
Op verzoek van de IPC werd dit onderwerp door mij ingeleid.
De volledige tekst van deze voordracht wordt gepubliceerd in
het Nederlands Bosbouw Tijdschrift. Een samenvatting volgt

later onder punt

2.

Verder werd de agenda onder meer ingenomen door verslagen

van de Verkgroepen van de IPC, terwijl de Fransman Chardenon een samenvatting gaf van alle onderwerpen met betrekking tot populier en wilg, die niet in de speciale voordrachten
of in de verslagen van de werkgroepen naar voren kwamen.
In het vervolg van mijn artikel zullen de verschillende onderwerpen, inclusief die welke onder de activiteiten van de werkgroepen vallen, successievelijk de tevue passeren.

I

Populier in overstroomde gebieden

De tekst van de lezing van Clonaru is

helaas nog niet ter beschikking. Het onderwerp zal waarschijnlijk wel worden behandeld in een verslag over de excursies, die de heren Van Broekhuizen en Tutein Nolthenius hebben meegemaakt.

2 Ontwikkeling van het houtverbruik in de wereld
en perspectieven voor

het gebruik van populiere- en wilgehout

De voordracht over dit onderwerp ben ik begonnen met op

re

merken dat alleen zinvol over de markt van populiere- en wilgehout kan worden gesproken als men deze beziet tegen de achtergrond van de algemene houtmarktsituatie.
De FAO had over deze algemene situatie ter gelegenheid van
de zitting van de IPC een uitstekend rapport ingediend. Hieruit
kan men enkele voor de populiereteelt belangrijke ontwikkelingen afleiden.
In de eerste plaats wordt verwacht, op grond van recente ont-

wikkelingen, dat van 1970 tot 1980 het verbruik van gezaagd
hout in de wereld met totaal 18 Vo zaI stijgen, dat van houten

plaatmaterialen in dezelfde periode met 69 7o en dat van papier
en karton van 1968-1980 met 80 7o.Dit betekent dat het ver-

bruik van vezelhout (waarmee bedoeld wordt hout voor

de

papierindustrie, vezel- en spaanplatenindustrie) vele malen meer
zal stijgen dan dat van zaaghout.
Verder blijkt uit het rapport dat de export van tropisch hout,
een belangrijke concurrent voor zwaar populierehout, zal blijven toenemeo.
Uit de rapporten van de verschillende landen die lid zljn van
de IPC blijkt samenvattend het volgende:
t$(/ij moeten onderscheid maken tussen de situatie in de ontwikkelingslanden en die in onrwikkelde landen. In de eerstgenoemde groep mag men een sterk toenemende groei verwachten van
de verwerking van populier in de zaag- en fineerindustrie,
vooral voor verpakkingsdoeleinden. Op het ogenblik importeren
deze landen deels nog vrij veel populierehout. Dit zal geleidelijk
minder worden.
In de ontwikkelde landen is de situatie op de markt van populierezaag- en fineerhour veel gecompliceerder; het is moeilijk
hiervan een overzicht te krijgen. Deels is er sprake van een afname van het verbtuik, deels van een beperkte toename of van
een gelijkblijvend niveau. Hevige concurrentie wordt ondervonden zowel van de kant van tropisch hout als van de kant van
spaanplaat, in mindere mate van vezelplaat en verder van andere vervangingsmaterialen dan hout.
Daarnaast neemt in de ontwikkelde landen de vraag naar vezelhout sterk toe, in tegenstelling tot de meeste ontwikkelingslanden.

Dit is een ontwikkeling die steeds duidelijker wordt en die van
structurele aard is.
Dit betekent dat de populieretelers zich moeren realiseren dat
hun teeltmethoden, die in veel landen nog geheel gericht zijn
op alléén de produktie van zwaar hout, eens kritisch moeren
worden bekeken. Daarbij zijn problemen in het geding rond
rassenkeuze, omloop, plantafstand, soort plantsoen, enz.

Voorts heb

ik in dit

verband betoogd dat veel meer dan voor-
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heen een zorgvuldige kosten-batenanalyse van de verschillende
teeltmethoden nodig is.

Omdat de ontwikkelingen op de populierehoutmarkt veel onderzoek vragen dat alleen in internationaal overleg kan wotden
uitgevoerd, ligt hier een belangrijke toekomstige activiteit van
de IPC.
Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat de ontwikkelingen in
het gebruik van wilgehout niet indrukwekkend zijn. Men krijgt
de indruk dat het erg moeilijk is voor wilgehout om een plaats
te veroveren in verwerkingssectoren, waar ook populierehout
kan worden gebruikt, tenminste als dit laatste beschikbaar is.

3

Houtverwerking

technische problemen, die de verwerking van populierehout in
de fineerindustrie oplevert in vergelijking met tropisch hout.

Ongetwijfeld is de markt van tropisch hout veel beter georganiseerd dan populierehout, maar dit sluit toch niet uit dat het
gebruik van tropisch hout ook technische voordelen biedt boven
dat van populierehout, v@rdelen die leiden tot een grotere pro-

duktiviteit.
In veel ontwikkelde landeq blijkt een teruggang op te treden
in het gebruik van populier in de lucifersindustrie. In de ontwikkelingslanden is dit niet het geval. Zoals ik in mijn eerdergenoemde voordracht heb opgemerkt, liggen de arbeidslonen in
de ontwikkelingslanden nog op een zo laag niveau dat de vervanging van hout door het duurdere karton, hoewel die vervan-

De werkgroep die zich met deze materie bezighoudt staat onder
voorzitterschap van de Fransman Quiquandon. Hij was gedurende drie jaar rtiet bijeen geweest.

ging tot arbeidsbesparing leidt, als niet noodzakelijk of

Zrjn activireit heeft zich in Roemenië beperkt tot het opstellen
van eeo overzicht van de ontwikkelingen die in de nationale

wikkeld, zodat het karton geïmporteerd moet worden.
Vooral in de Verenigde Staten en Italië neemt het gebruik van
zeer dun hout (takhout, hakhout) als grondstof voor de spaanplatenindustrie toe.
Uit een discussie in de werkgroep kwam als conclusie naar voren dat de groeiplaats en de teeltmethoden (plantafstand, snoei,
grondbewerking) meer invloed op de houteigenschappen hebben dan het populiereras dat men gebruikt. Meer onderzoek is

rapporten van de landen-leden van de IPC werden gesignaleerd.
Slechts twee artikelen (,,papers") werden speciaal ingediend
voor deze zitting, een bijzonder klein aantal. Eén daarvan was
uit Nededand afkomstig, namelijk van medewerkers van het
Houtinstituut TNO; het behandelt het probleem van het juveniele hout en zal wellichr. apart in dit tijdschrift kunnen worden
gepubliceerd.
Tijdens de vergadering van de werkgtoep werd gewezen op de
concurrentie die populierehout van het tropische hout ondervindt. Mijns inziens ten onrechte werd hierbij de oorzaak alleen
gezocht bij politieke en economische onmikkelingen en niet bij
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zelfs
als oneconomisch moet worden beschouwd.
Bovendien is de papierindustrie in deze landen nog weinig ont-

echter noodzakelijk.

Verder werd gewezen op de zeer beperkte eisen die de papierindustrie aan de kwaliteit van het hout stelt, in die zin dat
eigenschappen die zwaar wegen bij de verwerking van het hout
in zagerijen en fineerfabrieken (noesten, trekhout, bepaalde
mechanische eigenschappen) niet of van weinig belang zijn brj
de verwerking van pulp. In dit verband vroeg men zich af of
het wel gewenst is om populieren, die bestemd zijn voor de
papierindustrie, op te snoeien, ook al omdat een gesnoeide
boom minder hard groeit.
Dit is overigens een kwestie die ook in de werkgroep ,,Bedrijfseconomie" van onze NPC sinds geruime tijd in discussie is.
In dit verband is besloten om binnen het kader van de werkgroep ,,Houtgebruik" van de IPC veel aandacht te besteden aan
de invloed van de snoei op de technologische eigenschappen van
het hout en op de groei van de boom.

4

Ziekten

De werkgroep van de IPC die zich met ziekten bezighoudt en
die onder leiding staat van de Italiaan Castellani, is zeer actief,
komt vrijwel elk jaar bijeen en concentreeft dan de discussies
op een bepaald onderwerp. Tijdens deze zitting van de IPC
echter passeerde, zoals daarbij gebruikelijk is, het totale probleem van populiereziekten de revue. Ook in deze werkgroep
werd aandacht besteed aan hetgeen werd meegedeeld in de verschillende nationale rappoÍten.
Voor ons belangrijke besproken ziekten warcft bakteriekanker
en Marssonira, Over de eerstgenoemde ziekte werd niet veel
opmerkelijks gezegd. Marssonina brunnea komt nu in zeer veel
landen voor; behalve in Nederland, dat de twijfelachtige primeur had van de ontdekking van deze ziekte in Europa, nu ook
in Oostenrijk, België, Engeland, Frankrijk, Italië, Joegoslavië,
Hongarije, Roemenië, Japan, Turkije en andere.

In verband met lbilr vÍoeg men

speciale aandacht voor ver-

spreiding van deze ziekte in zuidelijke streken, waar Populus
deltoides, die het meest gevoelig lijkt, veel voorkomt en in de
roekomst nog meer zal worden aangeplant.
Ook werd aandacht gevraagd voor een in België in onderzoek
zijnde ,,nieuwe" ziekte, genaamd Chalaropsis. In België wordt
beweerd dat deze schimmel de oorzaak is van het op grote
schaal optreden van stamscheuren bij populier. In andere landen
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wordt berwijfeld of deze verschijnselen inderdaad door Chalaropsis worden veroorzaakt. De werkgroep zal in een volgende
bijeenkomst speciaal aan deze ziekte aandacht besteden. Dit is
een verstandig besluit, omdat het optreden vao stamscheuren
bij populier de houtkwaliteit drasrisch vermindert.

5

Insekten

tijds niet bijeen geweest en heefr zich nu beperkt tot een samenvatting van het optreden van insekten en de bestrijding
daarvan

in verschillende delen van de wereld.

Het onderwerp is te gespecialiseerd om hier nader re behandelen. Voor de geïnteresseerde lezers heb ik een samenvattend
rapport van de bijeenkomst van deze werkgroep ter beschikking.

De werkgroep die zich hiermee bezighoudt is ook in drie jaar

(wordt vervolgd)

KALENDER

tot de nomaal

Nu de winter nadert en daarmee ook
het kapseizoen is aangebroken, is het
tijd zich te oriënteren over de mogelijkheden om een zo goed mogelijke
prijs voor het hout te krijgen. Neem

geachte kosten gerekend worden (zie
,,Populier", mei I97I, pag. 48).
Indien het gebruik van eenjarig plantsoen, bij voorkeur stevige en zo moge-

daarvoor contac op met betrouwbare

lijk

goed vertakte planten, door be-

handelaren

paalde omstandigheden niet mogelijk
is (aanleg in grienden of hakhoutpercelen, bepaalde weg- en perceelsgrensbeplantingen) verdient tweejarig
plantsoen de voorkeur boven ouder

oÍ met verbruikers die

rechtstreeks van de houtproducenten

kopen.

Bij

verkoop vóór de winter

kan op slecht toegankelijk en laag gelegen percelen gedurende de winter
geveld worden vraardoor het hout als
de grond bevroren is, gemakkelijker
en goedkoper kan worden afgevoerd.
De winter is ook de tijd waarin konijnen en hazen de bast van de stam-

metjes van jonge planten afknagen.
Bescherm deze planten met plastic
spiralen of gazen kokers (zie ,,Popu-

eenjarige populieren

plantsoen.

Naast de gewenste omtrekmaat dient
bij het bestellen van meerjarig plantsoen tevens de leeftijd van de planten

vermeld te worden (rweejarig 6-8
cm of 8-10 cm, driejarig 10-12 cm
of I2-I4 cm); ook meerjarig plantsoen mag niet te lang of te slap

zijn.

lier", mei 1967, pag.25). Controleer
ook de reeds met gazen kokers be-

Bij het opstellen van de beplantingsplannen verdient het overweging

schetmde bomen om het ingroeien van
het gaas in de stam te voorkomen.

ptoefsgewijs ook aan nieuwe klonen
aandacht te besteden. De voorlopige
resultaten die mer de nieuwe Aigeirospopulieren 'Dorskamp' en 'Flevo, de
balsemhybriden'Geneva' en'Oxford'
en de balsempopulier'Androscoggin'

Het tijdig bestellen van plantsoen is
zeet gewenst; in het plantseizoen
1970/71 was het reeds in het najaar
van 1970 moeilijk om goed plantsoen
te kopen. Het is van groot belang dat

de aan te kopen planten de gehele
zomer weinig of geen bladziekten
(roest en Marssonina) hebben gehad
en dat er geen beschadigingen door
insekten zijn opgetreden. Vraag stevig
plantsoen. Meestal zal eenjarig planrsoen de voorkeur verdienen boven

twee-

of

meerjarig plantsoen; het

is

goedkoper in aanschaf- en plantkosten
en geeft minder risico's van aantasting
door schorsbrand (Dothichiza). In de

eerste jaren na aanleg is veelal de
groei van tweejarig en zeker die van

driejarig plantsoen minder dan de
groei van eenjarig plantsoen (zie ook
pag. 3 punt 11 van het extra-nummer
van ,,Populier", januai I97I).
Bij het vaststellen van de bijdrage vao
de overheid voor bebossing of herbe-

planting met populier en wilg

zal,

wanneer de groeiplaats het gebruik
van eenjarig plantsoen wertigr en het
gebruik van twee- of meerjarig plantsoen overbodig is, de aanschaf van

verkregen zijn, mogen bevredigend
worden genoemd. De nu eveneens in
de handel zijnde klonen 'Rochester'
en 'Fritzi Pauley' kunnen eveneens
voor een proefsgewijze aanplant worden aanbevolen. Deze populieren zijn

alle in hoge mate resistent

tegen

Marssonina en roesr. De balsemhybriden 'Geneva', 'Oxford' en 'Rochester'

en de balsempopulieren'Ándroscoggin'en'Fritzi Pauley' stellen iets lagere
eisen aan de bodem dan de Aigeiros-

populieren. Twijfelr

u

aan de

ge-

schiktheid van de grond, win dan een
deskundig advies in.
Plant vooral geen populieren die zeer

gevoelig

zijn voor bladziekten

en

evenmin onbekende buitenlandse rassen, om latere teleurstellingen te voorkomen.

Voor een goede ontwatering, zowel
bij nieuw aan te leggen bossen als bij
herbeplanting van een kapvlakte, ver-

dient het aanbeveling dichtgegroeide
sloten en greppels schoon te maken.

Grondbewerking van de in te planten
percelen kan het beste vóór de winter
uitgevoerd worden, zodat de grond
kan nazakken.

In het

algemeen worden populieren

in het vroege voorjaar geplant.
Op gronden met een zeer hoge grondwaterstand kan men het beste direct
na het maken van de plantgaten de
populieren planten, zodat de plant-

gaten niet vol water kunnen lopen.
Voor eenjarig plantsoen zijn plantgaten van 35 x 35 cm of van 40 x 40
cm bij een diepte van 40 cm voldoen-

de groot, voor rwee- of

meerjarig

plantsoen zijn plantgaren van 60 x 60
cm voldoende.
Op plaatsen waar het plantsoen erg op
de wind komt te staan, kan men door
dieper te planten scheef waaien van
de bomen voorkomen. Het gebruik
van boompalen, erg duur, is bij voldoende diep planten niet noodzakelijk.
Te grote plantgaten verhogen onnodig

uw aanlegkosten.
omstandigheden het
snoeien tot in de winter is uitgesteld,
denk er dan aan nooit te snoeien tij-

Indien door

dens vorstperiodes

of bij

vriezend

weer. Bij wintersnoei overgroeien de
snoeiwonden slechter en is de vor-

ming van waterloten sterker. Snoei
bij voorkeur in juni of juli. Snoei niet
te hoog (max. 6 à 8 m) en verwijder
nooit meer dan een enkele zware tak

uit de blijvende kroon.
Indien u in het komende plantseizoen
wilt overgaan tor her aanleggen van
nieuwe beplantingen van tenminste
1,0 ha of tot herbeplantingen van
percelen groter dan 0,5 ha, of van
meerdere percelen rezamen groter dan
0,5 ha, stelt u zich dan, voordat u tot
de aanleg van deze beplantingen over-

t, in

verbinding met het StaatsIn het mei-nummer van
,,Populier", 8e jaargang 1971 is op
pag. 48 een artikel gepubliceerd over
het verkrijgen van een tegemoerkoming in de kosten van nieuwe bebosga

bosbeheer.

sing of herbeplanting.

Voor ons bedrijf in Eerbeek kopen wij
populiere-industrie hout :
AÍmetingen
Bewerking
Kwaliteit

lang 180-200 cm, doorsnede 10-30 cm

glad gesnoeid
gezond, vers, kromming max. 10 cm

Aanbiedingen aan:
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ . ATnhem

AÍd. Houtsorteringen
teleÍoon 085-454431 / 454432

N.V. BOOMKWEKERII,,UDEilHOUT"
DE KWEKERIJ DIE JUIST EYE]I VOOR IS

Een greep uit ons populieren-assortiment:

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

'l

214',

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

Denk Yooruit

!

Bestel nog heden:

Pop. trichocarpa tFritzi Pauleyt

'oxFoRD'
'ROCHESTER'

TRICHOCARPA'MB' ='SP 126' ='FRlTZl PAULEY'
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Lees het augustus-nummer 1969 op pag. 63
en het december-nummer 1970 op pag. 54
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