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ElÍ nieuwe populierenklonen: ten geleide

Bosbouwproefstation

INLEIDING
per jaar,

In de afgelopen twee jaren heeft her Bosbouwproefstation als resultaat van veredeling en,/of toetsing elf geselecteerde klonen aan de NAKB geleverd. De NAKB
heeft de verdere vermeerdering op zich genomen en voor verstrekking aan de kwekers gezorgd in het voorjaar 1972. Hiermee zijn deze elf klonen thans officieel aan
de praktijk uitgegeven.

Dr*hkerij:
A. Verweij
Spijk 5, TeL.1.2831, \Tageningen

Bij deze uitgifte van nieuwe klonen mogen een taxonomische beschrijving en een
kenschets van hun afkomst, aard en andere eigenschappen niet ontbreken. Getracht
zal worden deze kenschets in dit artikel te geven; een publikatie over de taxonomische kenmerken zal binnenkort volgen.
lezen van deze kenschets dient men wel te bedenken, dat bij toetsing in de
selectiefase voldoende zekerheid verkregen kan worden over sommige eigenschappen
van de klonen, doch niet over alle. Zo zijn de stekbaarheid der nieuwe klonen en

Bij het

Op de omslag:

hun weerstand tegen de bladziekten roest en Marssonina en tegen bacteriekanker

Het gemechanis eerd'e griendb edrijf .
Zie het artikel oan Spriensrna en Kerk-

nauwelijks gewijzigd.

n eer oP Pag. 18.
Foto's: Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders.

bekend. Deze eigenschappen worden namelijk onder andere omstandigheden niet of

Groei en vorm daarentegen kunnen sterk afhangen van de omstandigheden. Het
gedrag van een kloon onder uiteenlopende omstandigheden en op latere leeftijd kan
alleen door langdurige houtteeltkundige toetsing definitief worden vastgesteld.
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Anderzijds moet worden opgemerkt, dat de toetsproeven in de
selectiefase worden aangelegd op voor populier geschikte gronden, waar de nieuwe klonen worden vergeleken met van oudsher bekende cultivars. Om te worden geselecteerd moeten de
nieuwe klonen in een aantal opzichten duidelijk beter zijn dan
de oude en geen uitgesproken ongunstige eigenschappen ver-

bedrijven op hun geschiktheid voor wind-

singels worden

na drie jaar

Bij het huidige tekort in de praktijk aan bruikbare klonen voor

tonen tegen wind en
groeit de eerste jaren

diverse doeleinden is het streven van het Bosbouwproefstation
gerichr op een zo spoedig mogelijke uitgifte. De houtteeltkun-

vrij

1
2 de

in

geleide is een dergelijk gebrek aan ewaring met een soort of
groep van hybriden een extra moeilijkheid. Bij het lezen van de
kenschets dient men zich van dit aspect wei rekenschap te
geven.

Tenslotte nog deze opmerking: alle nieuwe klonen moeten met
de nodige voorzichtigheid worden gebruikt. Dergelijke klonen,
waarmee nog weinig ervaring bestaat, moeten niet ineens op
grote schaal worden aangeplant, daar dit teveel risico's met zich
brengt. Om dit duidelijk te onderstrepen worden ze in de rassenlijst ondergebracht bij de kategorie X (experimentele klo-

nen). Hiermee wordt aangegeven, dat men ze uitsluitend bij
wijze van proef moet aanplanten.
OVER,ZICHT VAN HET ELFTAL

Van de 11 klonen is er één, een witte abeel (P. alba), met een
zeer slanke vorm, die zowel in zijn uiterlijk als in zijn gebruiksmogelijkheden geheel afwijkt van de rest. Deze kloon lijkt
vooral geschikt voor het gebruik in beplantingen in en nabij de
bebouwde kom.
De tien overige klonen kan men verdelen in:
3 P. trichocarpa klonen
3 euramerikaanse hybriden (P. deltoides x nigra)
3 hybriden die P. deltoides en P. trichocarpa (waarschijnlijk) tot
ouders hebben
I hybride van P. maximowiczii x nigra 'Plantierensis'.

Leuce populieren:

I

kloon

P. alba'Rakef
Deze kloon ontstond uit bestuiving van nr. 37, een P. alba die
nabij het Bosbouwproefstation ,,wild" voorkwam, met stuifmeel
van de bekende kloon P. alba var. bolleana in 1956.
Na een aantal jaren werden enkele exemplaren uit de nakomelingen geselecteerd, waaronder'Raket' (m. 1554).
De boom valt op door zijn extreem slanke vorm; de takken
staan steil naar boven gericht en vormen een vrij dichte mantel
om de rechte stam. De kloon is zeer goed te stekken en heeft
weinig last van bladziekten.
In de Beemster, waar deze en andere klonen op fruitteeltproefFoto's: Bosbouwproefstation.
De betreffende klonen zijn op de foto's met een nummerbord aangegeven.

Marssonina

op te vinden en dat
alleen nog maar te-

de praktijk

ervaringen, die met dit materiaal in de praktijk worden
opgedaan, leveren een waardevolie aanvulling van de resultaten van het houtteeltkundig onderzoek.
De elf nieuwe klonen behoren tot verschiilende populieresoorten
of hybriden daarvan. Met sommige hybriden zoals de euramerikaanse klonen (hybriden van P. deltoides x P. nigra) heeft men
zeer veel ervaring, daar al onze oudere klonen ('Robusta', 'Gelrica' etc.) tot deze groep behoren. Met andere soorten, de zuivere
P. trichocarpa klonen b.v., bestaat vrijwel geen praktijkervaring;
met de hybriden van P. deltoides en P. trichocarpa ontbreekt
deze ervaring geheel. Bij het schrijven van een kenschets als ten

snel. Er is slechts

weinig

de

Dit

systeem heeft twee voordelen:
de nieuwe klonen komen zo spoedig mogelijk

orde.

veel-

belovend. De kloon
schijnt hier voldoende weerstand te ver-

tonen.

dige toetsing komt dan ook pas in de volgende fase aan

be-

proefd, is het oordeel

gen het eind van de
vegetatiepefiode.

Op drogere gronden
te \Tageningen is de

groei duidelijk lang-

zamer dan

in

de

Beemster, doch van
'Rahet'

een redelijk niveau.

Vaarschijnlijk is

de-

ze kloon door zijn opvallende vorm vooral geschikt als solitair
in parken of plantsoenen en wellicht ook ter afscherming (dus
als haag geplant in een enkele rij).

Euramerikaanse hybriden: 3 klonen

Dit zijn: één kloon gekweekt door het Bosbouwproefstation

en

twee klonen gekweekt in de V.S.

P.'Spijk'
Deze kloon, genummerd 1775, ontstond in 1959 door kruising
van P. deltoides en P. nigra. De P. deltoides werd verkregen
van het Instituut voor Populierenveredeling te Geraardsbergen
in België en was daar geregistreerd als u. 34-231. De P. nigra
stond aan de Rijnsteeg nabij Vageningen.
De groei is zeer goed. De volumeprodukde in een oriënterende
vergelijkende proef op het proefterrein te Hees nabij Zevenaar
bedroeg t.o.v. 'Robusta' 770 % (op vijfjarige leeftijd gerekend
vanaf stek).
De weerstand tegen kanker is zeer goed, tegen roest (Melampsora larici-populina) eveneens goed, tegen Marssonina voldoende (beter dan'Robusta', doch minder goed dan'Flevo'of 'Dorskamp'). De vorm van de jonge bomen is zeer goed; zij hebben
een rechte stam en regelmatige kroonopbouw. De kloon is uitstekend stekbaar. Over de gevoeligheid voor wind is nog niets
bekend.

Het ligt voor de hand deze kloon aan te pianten onder omstandigheden waar andere euramerikaanse klonen (zoals 'Robusta'
en 'Gelrica') worden geplant. Hierbij moet wel worden bedacht
dat 'Robusta' zeer veel weerstand bezit tegen wind, hetgeen van
'Spijk' nog zal moeten blijken.
P,'Agathe F' en P.'Florence Biondl
Deze beide klonen ontstonden door kruisingen vaÍr P. deltoides
virginiana en P. nigra caudina, uitgevoerd door dr. A. B. Stout
en dr. E. Schreiner in Frye, Maine, V.S., in 1925. Aanvankelijk
waren ze bekend als respectievelijk OP 223 en OP 226 (OP
voor Oxford Paper Company). Later werd de aanduiding NE
(: North East) ingevoetd. De nummels bleven daarbij ongewijzigd. Bij het Bosbouwproefstation zijn ze geregistreerd als
volgt:
'Agathe F' (OP 223) als m.2136
'Florence Biondi' (OP 226) als m.2L35.
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'Agathe F.'

Beide klonen zijn reeds een aantal jaren geleden in ons land
ingevoerd door de afdeling Houtteelt van de Landbouwhogeschool te $íageningen. Hun groei bleek zeer goed resp. uitstekend. Eerst nadat ook omtrent hun gevoeligheid voor bacteriekanker meer gegevens waren verzameld kon tot uitgifte worden
besloten.

Beide klonen hebben dus, zoais vermeld, een zeer goede tot uitstekende groei, zij hebben een uitstekende weerstand teg€n bacteriekanker en goede tot zeer goede weerstand tegen Marssonina

Hun gevoeligheid voor roest (Melampsora laricipopulina) daarentegen is bijzonder gtoot. Ze zijn zeer goed,
bladziekte.

bruikbaar gebleken op aan de wind blootgestelde plaatsen. Hun
stekbaarheid is goed.
Van deze beide klonen bestaan oudere bomen in het Populetum
van de afdeling Houtteelt van de Landbouwhogeschooi te \7ageningen. Hun groei overtreft ook op wat oudere leeftijd die
van 'Robusta'. Ze hebben een uitstekende vorm.
De aanplant van deze klonen onder omstandigheden waarbij
men aantasting door roest kan verwachten (dus b.v. in de omgeving van lariks) moet sterk worden afgeraden. Overigens zijn
ze op aafi de wind blootgestelde plaatsen, waar men ook 'Robusta' zou planten, te gebruiken. 'Florence Biondi' groeit in
sommige gevallen iets harder en lijkt iets minder Íoest en Marssonina te hebben dan 'Agathe F'.
P, trichocarpa: 3 klonen

Van deze drie klonen (alle ,,zuivere" balsemklonen) is één afkomstig uit de V.S., de beide andere uit Canada.
P,'Fritzi

Paaley'

bij het Bosbouwproefstation genummerd
173I, is geselecteerd door dr. S. S. Pauley en dr. H. Johnsson.
In Frankrijk, België en Engeland is deze kloon al een aantal
jaren proefsgewijs uitgeplant. De beschrijving en de gegevens
over de vindplaats van de oorspronkelijke boom door ir. J. T.
M. van Broekhuizen zijn te vinden in Populier L970, u. 4 en
in Ned. Bosb. Tijdschr.1970, m. L.
In Engeland is de kloon bekend als M.B., een afkorting van de
plaats van herkomst Mount Birker in de staat \Tashington. In
Deze balsempopulier,

andere landen is de kloon bekend als SP 126.

De kloon bleek zeer goed te groeien. Onderzocht zal moeten
worden welke bodemtypen (het meesr) voor P. trichocarpa ge-

'Florence Biondi'

schikt zijn. Standplaatsen met een zeer hoog lutumgehalte
(zware klei) en hoge grondwaterstand (vooral in het voorjaar)

lijken voorshands minder geschikt.

In het proefterrein te Hees nabij Zevenaar, een grond die zowel
voor balsem- als voor euramerikaanse klonen uitstekend geschikt
is, bedraagt de volumeproduktie in percentage ten opzichte van
'Robusta' na negen jaar (vanaÍ scek) 170 Vo.Waarschijnlijk is
op andere groeiplaatsen deze verhouding anders.
Deze kloon heeft een uitstekende weerstand tegen kanker en
Marssonina en goede weerstand tegen roest (Melampsora laricipopulina). Hij stekt uitsrekend.
De vorm is uitstekend, de stam recht, de kroon open en vrij
licht betakt. Het enige thans bekende, doch wel belangrijke,
nadeel van deze kloon is zijn gevoeligheid voor windbreuk.
Herhaaldelijk breken toppen uit deze kloon, zelfs in het oosten
van ons land. Het is dus geen kloon om op winderige groeiplaatsen te planten.
P.'Blom'
Een balsempopulier uit het uiterste zuidwesten van Canada, geselecteerd door ir. G. Blom in het gebied van de benedenloop
van de Fraser River. De kloon is bij het Bosbouwproefstation
geregistreerd als m. 1255.
De ervaringen met deze kioon in Europa zijn veel beperkter
dan met de vorige.
In de proefbeplanting te Hees, waarin ook 'Fritzi Pauley' voorkomt, vertoont 'Blom' dezelfde groei: na negen jaar vanaf stek
is de volumeproduktie I70 Vo van 'Robusta'.
De weerstand tegen kanker is ook bij deze kloon uitstekend,
die tegen roest is zeer goed, tegen Marssonina goed. De vorm
van de stam is matig techt, de kroon is minder los en open dan
de vorige, de bladmassa wat dichter. In vrije stand zijn de con-

touren van de kroon wat minder strak dan bij de vorige. Van
de weerstand tegen wind is nog niets bekend. De kloon is uitstekend stekbaar.

P.'Heimburgey'
Eveneens een balsempopulier uit Canada, onrvangen van dr. C.
Heimburger. De kloon is bij het Bosbouwproefstation geregistreerd als nr. 1351. Gegevens omtrent de vindplaats zijn niet
meegedeeld.
Ook met deze kloon zijn de ervaringen zeer beperkt.
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'Fritzi Parlel,'

'Heimbuge/

'Bl,on'

De volumeproduktie is in dezelfde proef te Hees als die, waarin
de beide vorige balsempopulieren staan, zeer veel geringer: na
negen jaar (gerekend vanaf stek) slechts 110 7o van die van
'Robusta', de lopende jaarlijkse bijgroei is geringer dan die van
'Robusta'.

De kloon is dan ook niet in de eerste plaats geselecteerd

om

zijn produktievermogen, wel om zijn opvallende vo.rm als jonge
boom, die uit de foto biijkt.
De kankerresistentie is zeer goed, de weerstand tegen roest voldoende, tegen Marssonina uitstekend. De voÍm van de stam is
recht, waarbij de lengte naar verhouding van de dikte gering is.
De takken zi.in kort, iets afstaand, waardoor de kroon pyramidaal van vorm is. De kloon is uitstekend stekbaar.

Hybriden van P. deltoides en P. trichocarpa: 3 klonen
Met deze hybriden wordt een nieuwe groep van populieren in
de praktijk gebracht. \Vat berreft hun afstamming is enig voorbehoud noodzakelijk, daar hun vaders niet vaststaan. Deze klonen werden n.l. geteeld uit door vrije bestuiving ontstane zaden
aan populieren van het Instituut voor Populierenveredeling te
Geraardsbergen in België.1) Uit duizenden van dergelijk zaad
bij het Bosbouwproefstation gekweekte planten werden deze
drie klonen geselecteerd.
Van deze drie hybriden hebben twee een P. deltoides tot moeder; aangenomen wordt, dat hun vaders P. trichocarpa zijn geweest. De derde hybride heeft een P. trichocarpa moeder; de
vader is waarschijnlijk een P. deltoides.

De nog uiterst beperkte ervaring met deze groep van klonen
kan als volgt worden samengevat:
van hybriden van de soorten P. deltoides en P. trichocarpa is
zowei op groeiplaatsen voor euramerikaanse klonen als op voor
die klonen te droge groeiplaatsen de eerste jeugdgroei bijzonder
snel. Na vijf jaar hebben deze klonen twee- à driemaal zoveel
houtvolume geproduceerd als 'Robusta' op vooÍ 'Robusta' ge-

1) De genetische kwaliteit van het uitgangsmateriaal in België, dat al
zeer vroeÉt uit de V.S. werd geïmpotteerd, bliikt wel uit het feit, dat
deze drie hybriden in dergeliike door vrij aÍbloeien ontstane zaailingen
konden worden aangettoffen. Een woord van dank aan dit instituut te
Geraardsbergen, waarmede door de jaren heen nauw is samengewerkt
en waarvan veel hoogwaardig materiaal is ontvangen, is hier zeker op
zijn

plaats.

{

schikte groeiplaatsen. De jaarlijkse bijgroei van deze hybriden
is dan nog ruimschoots tweemaal zo groot als van 'Robusta'.

In hoeverre deze hybriden op voor euramerikaanse klonen ongeschikte standplaatsen met hun snelle aanvangsgroei doorgaan
is nog onbekend.
P.'Barnl
Zoals boven vermeld is de moeder een

in de proefvelden

van

het instituut te Geraardsbergen staande populier (een P. deltoides nr. 34-289), waarvan zaad werd ontvangen. De vader is
onbekend, doch waarschijnlijk een P. trichocarpa. De kloon is
bij het Bosbouwproefstation als m. L623 geregistreerd.
De volumeproduktie te Hees nabij Zevenaar was m viiÍ iaar
gerekend vanaf stek 270 % van 'Robusta' op een voor euramerikaanse klonen geschikt bodemtype.

De vorm is zeer aantrekkelijk, de bomen zijn recht met

een

goed geproportioneerde kroon met matig zware takken (althans
in de jeugd).
De weerstand tegen kanker is zeer goed, tegen roest (Melampsora larici-populina) eveneens, die tegen Marssonina voldoende.
Stekbaarheid uitstekend.
Deze populier combineert een zeer goede groei met een even
goede vorm en redelijke tot zeer goede weerstanden tegen ziekten.

P,'Don.k'
Ook van deze kloon is de moeder een in de proefbeplantingen

van het instituut te Geraardsbergen staande populier (P. deltoides S4-311).

Van deze P. deltoides werd zaad ontvangen, waarvan 'Donk'
werd geselecteerd. \Taarschijnlijk is de vader van 'Donk' een
P. trichocarpa.
Van 'Donk', geregistreerd bij het Bosbouwproefstation als nr.
1647, is de volumeproduktie te Hees nabij Zevenaar na vijf jaat
(gerekend vanaf stek) ongeveer gelijk aan die van 'Barn', nl.
2'/0 7o van'Robusta'.
De vorm van 'Donk' is wat slanker dan die van'Barn'. De stam
is iets minder recht. De weerstand tegen kanker is zeer goed,
tegen roest uitstekend, tegen Marssonina goed. De stekbaarheid
is uitstekend.
Indien een populier nodig is op lichte gronden, waar lariks in
de omgeving een gevaar voor roest met zich meebrengt, lijkt

'Donk' vooralsnog een zeer geschikte kandidaat.
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tBarn'

'Donh'

'RaP'

P.'Rap'
Van deze kloon staat de moeder, een P. rrichocatpa, ifi beplantingen van het instituut te Geraardsbergen geregistreerd onder
nr. 53-150. Uit door vrije bestuiving onrstane zaden werden te
\Wageningen planten gekweekt, waaruit 'Rap' werd geselecteerd
onder nr. 1658. \Taarschijnlijk is de vader van 'Rap'een P. deltoides.

'Rap' is de snelstgroeiende in llees van alle nieuwe klonen, tenminste gerekend tot een leeftijd van vijf jaar vanaf stek. Op dat
tijdstip is de volumeproduktie ruim 300 7o van die van 'Robusta' (op een voor euramerikaanse klonen geschikt bodemrype).

De vorm van 'Rap' is minder fijn en regelmatig dan die

van

'Barn'. De weerstand tegen kanker is uitstekend, tegen roesr

goed, tegen Marssonina voldoende. De stekbaarheid is uitstekend.

lijkt deze populier de beste kandidaar
voor maximale houtproduktie met de garantie van een voldoende tot uitstekend resistentie niveau.

Álles bijeen genomen

Hybritlen van Populus maximowiczii en P. nigra:

l

in ons land gunsriger dan de resultaten der
inoculatie doen vermoeden. Er zljn geen gevallen bekend waarbij gehele bomen aan deze ziekte te gronde gingen. De kankerweerstand van 'Rochester' is beter dan van 'Ándroscoggin'.
De stekbaarheid is uitstekend. De kloon kan op dezelfde groeiplaatsen worden gebruikt waar 'Ándroscoggin' en 'Oxford'worden aangeplant. In Duitsland wordt de kloon wegens zijn vermogen om schaduw te verdragen aanbevolen voor her inplanten
van kleine beschaduwde open plaatsen.
kloon zijn echter

SAMENVATTING DER KENSCHETS
De kenschets van tien der besproken elf nieuwe klonen wordt
in het navolgende schema verkorr weergegeven. (De P. alba
kloon is niet volgens dit systeem geanalyseerd.) Ter vergelijking
zijn enkele bekende klonen toegevoegd.
De betekenis der cijfers loopt uiteen van 1 : uitstekend tot

: zeer slecht.
Stekbaarheid is aangegeven als percentage slaging onder gunstige omstandigheden.
6

kloon

P.'Rochesrel

Ook deze kloon ontstond door kruising, uitgevoerd door dr. Á.

i1

B. Stout en dr. E. Schreiner in Frye, Maine, V.S., in l)25, evenals de hierboven gefloemde klonen 'Ágathe F' en 'Florence
Biondi'.
Uit deze zelfde serie stammen de bij ons bekende klonen 'Androscoggin', 'Oxford' en 'Geneva'. 'Rochester' lijkt een geschikte
aanvulling van dit drietal. De kloon ontsrond door kruising van
P. maximowiczii (een O.Aziatische balsem) en P. nigra 'Plantierensis'.
De kloon is al geruime tijd in proeÍbeplantingen in ons land
aanwezig. De groei is in deze beplantingen in het aigemeen
zeer goed (hoewel minder dan van 'Androscoggin').
In Hees valt de volumeproduktie van 'Rochester' op een voor
euramerikaanse klonen geschikt bodemrype iers tegen: na negen
jaar (gerekend vanaf stek) 130 7o van 'Robusta'.
De jeugdvorm is zeer kenmerkend: de takken staan horizontaal
op de stam. De kloon heeft voldoende weerstand regen roesr,
uitstekende weerstand tegen Marssonina, doch (na kunstmatige
inoculatie) onvoldoende weerstand tegen bacteriekanker. De ervaringen met de veldresistentie regen bacteriekanker van deze

,t-

t

:l'
'Rocbester'
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De lnternationale Populieren Gommissie in Bucarest (vervolg)

In het vorige nummer van dit tijdschrift is een overzicht gegeven van de organisatie van de zitting van de I.P.C., van
27 september tor 2 oktobet van het vorig jaar in Bucarest, Roemenië, gehouden. Ook is aandacht besteed aan enkele technische
zaken die daar behandeld zijn, zoals de ontwikkeling van het

gebruik van populiere- en wilgehout, het onderzoek naar de
houteigenschappen van populier, de ontwikkeling van populiereziekten en die van de aantasting door insekten.
De houteigenschappen, ziekten en insekten werden in vergaderingen van werkgroepen behandeld.
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Selektie en veredeling

Voor dit zeer belangrijke onderzoekterrein bestond binnen

de

I.P.C. tot dusverre geen aparte werkgroep of studiegroep. Het
werd echter in een van de vorige vergaderingen van het Executive Committee wenselijk geacht dat aan dit onderwerp bijzondere aandacht wordt besteed. Dit is de reden dat voor deze
zitting van de I.P.C. een werkgroep ,,ad hoc" gevormd werd,
die grote belangstelling ondervond van de zijde van de deelnemers aan de zitting.
In de nieuwe organisatie van de aktiviteiten van de LP.C. (zie

eerder) zal deze werkgroep zijn informele karakter behouden,
waarbij een kern van specialisten ervoor zal zorgen dat tussen
de zitringen van de I.P.C. de nodige aktiviteiten zullen worden
ontwikkeld. De daarmee gepaard gaande vergaderingen kunnen
dan worden aanbevolen door de direkteur-generaal van de F.A.O.
De bijeenkomsten van de wetkgroep in Bucarest stonden onder
leiding van de heer Steenackers, direkteur van het Populiereninstituut te Geraardsbergen, België. Hij heeft deze bijeenkomsten uitstekend voorbereid, en zal dan ook bijzonder ingenomen
zijn geweest met de talrijke deelnemers aan de besprekingen.
Bij de eerste vergadering werden boodechappen aan de deelnemers voorgelezen van twee grote figuren in het veredelingswerk van populier, die veel pionierswerk hebben verricht, namelijk de Canadees Heimburger en de Deen Muhle Larsen; de
laatste heeft als voorganger van Steenackers lange tijd het in-

stituut in Geraardsbergen geleid.

Ook in deze werkgroep werd weer een samenvatting gegeven
van de nationale rappoÍten van de landen die lid zijn van de
I.P.C,

In

Canad.a en het noorden vaÍl de U,S,A. wordt vooral aandacht
besteed aan veredeling van Leuce populieren en van balsem-

populieren, terwijl in de rest van de V.S. grote aaodacht wordt
besteed aan Populus deltoides.
Het is bekend dat in Europa grote belangstelling bestaat voor
de laatstgenoemde populierensoort omdat hij als geniteur een
belangrijke rol speelt bij het uitvoeren van kruisingen van populieren in ons deel van de wereld. Dit is de reden waaÍom een
drietal jaren geleden ir. Koster van het Bosbouwproefstation in
Wageningen tezamen met de heer Steenackers maandenlange
inventarisaties heeft verricht in het noorden van Ámerika.

In veel landen in Europa komt het veredelingswerk geleidelijk
meer op gang, hoewel men met het kruisingswerk nog niet zo
ver is als in België en Ned'eilanà'. In België zullen nog dit jaar
10 nieuwe klonen in de handel worden gebracht, terwijl ook
Nederland zover is.
Italië heef.t 3 nieuwe populiererassen voor registratie door

de

I.P.C. aangeboden, nl. de rassen 'Harvard' (eerder bekend onder
nr.I63-51), 'Lux' (I 69-55) en'St. Martino' (I72-68); de eeiSte

twee zijn Populus deltoides, de derde

is een euramerikaanse

hybride.

Zrj zijn echter van zeer zuidelijke herkomst en daardoor

voor

ons land zeker niet geschikt.

Onder de ontwikkelingslanden is het vooral Turkije dat snelle
vorderingen maakt op het gebied van populietenonderzoek in
het algemeen, en ook bij de veredeling.
Veel wordt hieraan bijgedragen door het populiereninstituut dat
op initiatief van de F.A.O. jaren geleden in Izmit is gesticht.

De werkgroep heeft besloten om als thema voor een volgende
bijeenkomst te kiezen ,,De toepassing van voodopige toetsingen
bij populieren". Dit kiezen van een hoofdthema is een goede
gedachte geweest, omdat de materie die onder de opdracht van
deze werkgroep valg zo uitgebreid is, dat gemakkelijk versnippering van krachten kan optreden als men te veel onderwerpen
tegelijk aan de orde stelt.

?

Kwekerijen

Opmerkelijk is het grote verschil in stek-afstanden op de kwekerij. Ten dele wordt dat uiteraard bepaald door de wíjze waatop de grond in de kwekerij wordt bewerkt. Zo plant men in
Hongarije de stekken zelfs op 200 x 80 cm, omdat men met
tractoren tussen de rijen wil rijden.
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In verschillende landen heeft men geëxperimenteerd met teelt
onder zwart plastic. Nieuw-Zee-l"and. gebrutkt dit o.a. in kwekerijen op zware en natte gronden, die 's winters niet bewerkt
kunnen worden; men sreekt de stekken (in dit geval langstek)
door het tevoren aangebrachte zwarte plastic heen. kr ltalië
heeft men geprobeerd de beworteling van stekken van P. deltoides, in het algemeen een moeilijke zaak, te bevorderen door
het afdekken van de grond met plastic en ook door her gebruik
van groeistoffen. Geen van beide merhoden heeft resultaat ge-

dit plantsoen een veel minder goede jeugdgroei heeft dan even
oud forser planrsoen.

In Oo:tenrijk vermeldt men proeven met

her planren van ttek-

ken voor de aanleg van populierebos. Men doet dit alleen op
lage, vochtige gronden en kan aldus de aanlegkosten met 40 /6
reduceren. I(/at men echter niet vermeldt, hoewel juisr bij dergelijke cultures van groor belang, is de wijze waarop men het
probleem van de onkruidbestrijding oplost.

had.

In Niemt-Zeeknl. heeft men het gebruik van Simazin in

de

kwekerij afgeschafr. Vooral op gronden met weinig humus werd
men gekonfronteerd met aanzienlijke vediezen en mer een achteruitgang in groei van de resterende planten.
Ook in Engeland. heeft men op de kwekerijen grote schade door
Simazin ondervonden, eveneens op lichte, goede doorlatende
gronden.
Een probleem in de populierereelt in verschillende landen vormt
het ontstaan van scheuren in populierestafirmen. Over de oor-

zaken daawan doen verschillende theorieën de ronde.
Joegoslauië heeft men de indruk dat hiervoor de primaire
oorzaak moet worden gezocht in de kwekerijen, en wel door
wonden die bij het snoeien onrstaan. Men doet hiernaar nog
onderzoek, maar beveelt in verband met deze theorie al wel aan

In

om zoveel mogelijk l-jarig plantsoen re gebruiken en om bij
het kweken van meerjarig plantsoen dichr te planten teneinde
de vorming van dikke takken te voorkomen. Het is de vraag of

dit

laatste niet leidt ror een dusdanige wanverhouding tussen
hoogte en dikte van de planten, dat het middel €rger wordr dan
de kwaall

In

Nieau-Zeeland. heeÍt men proeven gedaan met de opslag
van stekken in koelhuizen. Her is gebleken dat opslag in plastic
zakken gedurende 8 weken bij een remperatuur ner boven 0
graden geen enkele nadelige invloed had op het bewortelingsvermogen van de stekken; dit vermogen had op deze wijze veel
minder te lijden dan het gedurende 8 weken inkuilen van de
stekken
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in vochtig zand.

Plantsoen

Nog steeds is de diskussie rond de meest gewensre soorr planrsoen niet beëindigd, terwijl ook het onderzoek daarnaar nog
steeds voortgang vindt.
Uit enkele landen, die tot voor korr weinig van l-jarig plantsoen wilden weten en onze voorkeur daarvoor bestreden, blijkt
men van deze opvatting rerug te komen.
Zo heeft onderzoek in ltalië aangetoond dat in het geval van
de daar meest gebruikte cultivar, P.'I 214', de leeftijd van het
plantsoen geen effekr heeft op de groei; dit was wel het geval
bij P. deltoides, waar 2-jarig plantsoen betere resultaten gaf

dan l-jarig.
Ook in Joegoslauië wordt nu l-iarig plantsoen of 1-jarig plantsoen op 2-jarige wortel voor populierenbeplantingen aanbevolen. In Roemenië wint het gebruik van l-jarig plantsoen eveneens steeds meer veld. In het artikel van ir. Van Broekhuizen
in dit nummer zijn de in Roemenië onderscheiden plantsoenklassen vermeld. Men heeft in dit land konkrete voorschriften
ten aanzien van de toepassing van deze verschillende soorten
plantsoen. In het algemeen wordt het méérjarig plantsoen alleen
gebruikt in de (weinig aangelegde) beplantingen met grote
plantafstanden (meer dan 6 x 6 m) en in grensbeplantingen.
Het is mijns inziens echter onjuisr dar men de laagste kwaliteiten, zeker van het méérjaÀg plantsoen, roch nog gebruikt; de
ervaring is toch wel dat onder vergelijkbare omstandigheden

Een interessant onderzoek vermeldt het rapport van NieuuZeeland.

In dit land maakt men nogal eens gebruik van poren,

welke op moerbedden worden geteeld; mer een omloop van

2 iaar verkrijgr men 3 meter lang plantmateriaal.
Het is gebleken dat het vochtgehalte van de poren, dat bepalend is voor hun aanslag na uitplanten, sterk uiteenloopt en afhankelijk is van het moment waarop ze worden ,geoogsr". In
het begin van de winter is het vochtgehalte het laagst, in het
voorjaar het hoogst. Maar zelfs in het voorjaar kunnen de poten
nog 15 7o van hun eigen gewicht aan vocht opnemen. Her is
gebleken dat de aanslag van dit plantmateriaal iterk bevorderd
wordt indien het 14 dagen voor het uitplanten in warer is

ge-

legd.

Voorts vermeldt het rapport van N.Zeeland dat 1-jarig plantsoen wel iers betere resultaten geeft dan de poten, maar dat dit
laatste plantsoen tor een goedkopere aanleg leidt.

Tenslotte kan worden opgemerkr dat nog steeds in veel landen,

vooral in Zaid- en Z.O.Earopa, het plantsoen vóór aflevering
volledig wordt opgesnoeid. Het is gevaarlijk om dit altijd te
veroordelen, hoewel onder onze omstandigheden een snoei van
plantsoen alleen maar remmend werkt op de jeugdgroei van de
beplanting en daarom moet worden afgeraden, behalve bij gebruik van poten. Men heeft echter in zuidelijker landen te maken met een aanzienlijk sterkere verdamping direkt na het
planten, terwijl de verhouding russen her bovengrondse en ondergrondse deel van de planten door een veel sterkere scheurontwikkeling op de kwekerij ongunstiger is dan bij ons; 2-jarige
planten van 6 m voÍm€n in zuidelijker landen beslist geen uitzondering.

I

Aanleg

Over de aanlegmethoden van populier, dus over kwesties als tijd
van planten, plantgaten en plantdiepte is niet veel nieuws gemeld.

In ltalië heeft een onderzoek uitgewezen
vootj^ Í daar gunstiger is dan in het najaar.

dat planten

in

het

ln D*itslard

heeft men nogal veel aandacht besteed aan de
diepte van planten; hiervoor verwijs ik naar een arrikel van
Fnihlich en Dietze in het augustus-nummeÍ l97I van het tijdschrift ,,Populier".
Het is merkwaardig dat in verschillende landen, vooral in Zuiden Z.O.Europa, vóór aanleg van de beplanting nog altijd een
grondbewerking van minstens 30 cm diepte algemeen wordt
toegepast. Nog steeds is mij niet duidelijk in hoeverre het hier
om een traditie gaat of dat men inderdaad over gegevens beschikt, die de noodzaak van een dergelijke grondbewerking motiveren. Maar ook deze keer werd in de verschillende nationale
rapporten niets gevonden dar wijst op het bestaan van derge-

lijke

gegevens.

10 Bemesting enonkruidbestrijiling
In het licht van wat hier boven is opgemerkt,

zal het niet
vreemd klinken dat men in Roemenië in dichte beplantingen
gedurende 3 à 4 jaar en in wijde beplantingen gedurende zèlfs
7 à 8 jaat een volledige grondbewerking toepasr, en wel 2 à j
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maal. Men volgt hier de ,,Frans-Italiaanse school". Ongerwijfeld
zullen er omstandigheden zljn die een dergelijke grondbewerking wetigen, maar in het algemeen is het verkregen effekt
voor een belangrijk deel een gevolg van onkruidbestrijding, die
ook goedkoper kan geschieden, àf door andere methoden (b.v.
chemisch), àf door beide, en steeds in kombinatie met stikstofbemesting. Bovendien doet het advies om een dergelijke bewerking in alle gevallen door te voeren geen recht aan de grote

variatie die ook in deze streken ongetwijfeld in populierengroeiplaatsen te vinden is.
In Australië heeft men proeven gedaan met onkfuidbesuiiding
door het afdekken van de plantspiegel met zwart plastic. Dit is
geen succes gebleken, evenmin als dit in Nederland het geval
was (zie het artikel van de heer Kolster in ,,Populier" van fe-

bruati

1l

1969).

Planta.fstand

Een van de nog steeds meest omstreden maar gelijk ook minst
onderzochte problemen in de populierenteelt is de plantafstand.
Deze wordt ook door dermate veel faktoren bepaald (ras, groeiplaats, produktie, houtprijs, kosten, etc.) dat een onderzoek op
dit gebied niet eenvoudig is. Dit sluit niet uit dat het toch ge-

daan moet worden, omdat de plantafstand een zeer grote in-

vloed heeft op de rentabiliteit van de beplanting en op de
vraagin hoeverre hij aan de gestelde doelen beantwoordt.
\n Joegoshuië en in Oost-Europese landen is het onderzoek
reeds een tiental jaren geleden vrij goed op gang gekomen, bij
ons later.

klusie dat een populierenbeplanting met een omloop van 14
jaar en een eindproduktie van 308 m?/ha (dus met een gemiddelde aanwas van 22 m3 per jaar per ha! ) een interne rendering
van slechts 3 7o kentt Men zaI ztch in Joegoslavië gezien de
zeer hoge kosten dan wel eens moeten bezinnen op de toegepaste teeltmethoden!

In het Oostenrijbe rapport b.v. wordt als gemiddelde

kosten

van aanleg (inclusief bescherming) / 850 per hectare genoemd,
wel heel wat lager dan in het aangrenzende Joegoslavië!
Tenslotte nog enkele interessante mededelingen in de nationale
rapporten van Roemenië en Canada.

In het

RoenteerrJe ,BÍogtess report" wordt vermeld dat men de
omloop van populierenbeplantingen koppelt aan hun groeiklasse. Beplantingen van de eerste boniteit, dus de best groeiende, exploiteert men met een 2l-iarige omloop, die van de tweede boniteit met 2}-jarige en die van de laagste boniteit met
I5-jailge omloop. (Daarnaast heeft men speciale papierhoutcultures met 15-jarige omloop.)
Dit is een merkwaardige richtlijn, in zoverre, dat uit de eerder

genoemde rapporten van onze Nationale Populieren Commissie

over de rentabiliteir van populier een volledig tegengestelde
tendens blijkt: Hoe lagere boniteit, hoe langere omloop gewenst.

Het zou interessant zijn te weten op welke bedrijfsekonomische
gegevens deze Roemeense

In het

Canad.ese

richtlijn is gebaseerd.

rapport vindt men een bericht over

eerste

Roertenië vermeldt als normale plantafstand 4 x 4 m, waarbij
systematisch gedund wordt, en wel steeds 50 %.
ln Oostenrijk zet men 300 tot 700 bomen per ha.
ln Australië plant men iets wijder dan vroeger (5,5 à 6 m),
maar P. deltoides ss. angulata op hoogstens 5 x 5 m in verband
met zijn zware takvorming.

proeven die genomen zijn met de produktie van vezelhout in
populieren,,opstanden" met 1-jarige omloop. Men gaat uit van
moerstoven, zoals in de kwekerij worden gebruikt. Bij drie
euramerikaanse rassen kwam men tot een gemiddelde produktie
van 38,5 ton/ha oftewel 5l m'/ha. Dit hout werd overwegend
geproduceerd in de vorm van opslag dat aan de voet I,3-3,2 cm
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dik was. Het gemiddelde bastgehalte was 35
gewicht.
Men zet deze proeven voort.

Bedrijfsekonomische gegevens

Centraal in hetgeen hierover ter gelegenheid van deze zitttng
van de I.P.C. is geschreven en gezegd, stond een tweetal Ned'erland,se brjdragen aan de discussies. Het betrof vertaalde samenvattingen met alle tabellen van de rapporten van de werkgroep
,,Economie" van de Nationale Populieren Commissie, gepubliceerd in de exma nummers van ,,Populier" van januari 1969 en
janaari 1971.
Verder kwamen niet zo veel interessante gegevens ter tafel, die
dan bovendien onvolledig gedocumenteerd waren of onderdelen
van bosbedrijfsekonomisch basismateriaal betroffen. Enkele

l3
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van het totaal-

Areaal en produktie

De meeste landen gaven een overzicht van hun areaal en van
hun produktie van populier, soms ook van wilg. Het is ondoenlijk en ook niet interessant om hiervan een volledig overzicht
te geven.
Toch wil ik uit de vele gegevens een aantal naar voren halen,
om een indruk te geven van de betekenis van populier in verschillende landen.

voorbeelden:

Het Áusrraliscbe npport vermeldt dat een studie heeft

aange-

toond dat onder bepaalde omstandigheden een kombinatie van
veeteelt en populierenteelt rendabeler is dan elk van beide apart.
Er werden echter geen cijfers en geen nadere bijzonderheden

De grootste potentiële produktie van populierehont heeft Cana}{et gaat hier vrijwel volledig om natuurlijke bossen, veelal
gemengd, die een totale produktie van 40 miljoen ms populierehout zouden kunnen leveren!
d.a.

vermeld.

Turkije, waar de omloop van populierenbeplantingen gemiddeld
11 tot 13 jaar blijkt te zijn, geeft als rendementscijfers 35 à
40 %l h is echter geen enkele aanwijzing gegeven waaruit
men zou kunnen afleiden op welke kosten- en opbrengstcijfers
en op welke berekeningsmethoden de vaststellin g van deze zeer
hoge winsten is gebaseerd.

Joegorhoië vermeldt in zijn rappoÍt als gemiddelde aanlegkosteo van populierenbeplantingen maar liefst f 2000 à I IOOO
per hectare, maar niets over de daarbij toegepaste methoden.
Als gemiddelde onderhouds- en beheerskosten neemt men aan
per jaar L0 7a van deze aanlegkostenl Men komt dan ook op
grond van (niet nader aangeduide) berekeningen tot de kon-

Aan de andere kant vindt men dan een land als Marokko, ook
lid van de I.P.C., dat nog vrijwel geheel geen populierehout
produceert en ook pas 1000 ha populierebeplantingen kent, die
niet voor L975 in produktie komen. Het heeft nu een import
van 33.000 m3, vooral uit \7.Europa, m aÍ zal binnen niet te
lange tijd deze behoefte wel uit eigen produktie kunnen dekken. Deze situatie is ryperend voor meer N.Áfrikaanse en Aziatische leden van de I.P.C.

ln

de Verenigd.e Staten ueft men een iets andere situatie aan
dan in Canada. Men heeft er ook de beschikking over veel natuurbos (P. deltoides, balsempopulieren en Leute-populieren),
maar gaat. tevens in toenemende mate over tot de aanleg van
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populierecultures. Daarvan heeft men ou 13.000 ha, waarvan
5500 ha jonger dan 5 jaar. Deze cultures bestaan geheel uit
Áigeiros-populieren; espen plant men zeer weinig. De totale
huidige populierehoutproduktie in de U.S.Á. wordt geschat op
7 miljoen m3 per jaat, waawan 6 miljoen ma pulphout van
Leuce-populieren (P. grandidenrara en P. tremuloides) en
250.000 ms pulphout van andere populieren. De Leuce-populieren leveren voorts 400.000 mB zaaghout. De rest (350.000 mB)
is zaag- en fineerhout van Aigeiros-populieren.

Opvallend is de sterke teruggang van de populierenteelt in
lrdlië. Men verwacht daar een terugval van de produktie van
populierehout, die in 1977 à 1979 nog slechts 40 /6 zal zijn
van die in de periode I97I-I973! Men wijt de sterke achteruitgang of her plaatselijk zelfs volledig verdwijnen van de populierenteelt in italië deels aan de recente prijsdaling van het hout
(Italië kende hoge populierehoutprijzen! ), maar vooral aan de
hoge subsidies die in E.E.G.-verband aan de produktie van rijst
en mais worden gegeven, waardoor deze teelten een spectaculaire opgang hebben gemaakt, ook op terreinen waar vroeger
populieren werden geteeld.
Toch was Italië in 1970 nog de grootste populierehoutproducent in Europa, nl. met 4,5 miljoen m3, vóór Frankrijk met
-+ 2 miljoen m3.
Joegoslaaië streeft naar een jaarlijkse produktie van I,7 miljoen
in 1980, en produceert nu 480.000 m3. Dit is
minder dan Roettenië, dat evenals Turkije een jaarproduktie
mB populierehout

W. D. J. Tuinzing

/

heeÍt van 700.000 à 800.000 m3. Daarnaast is Roemenië de
grootste producent van wilgehout in Europa, nl. met 250.000 à
400.000 ms per jaar.
Conclusie

De XIVe Zitting van de Internationale Populieren Commissie
was niet onbevredigend en beslist doelmatiger dan de vorige
zittingen, resp. in Teheran (1965) en Montreal (1968). Bij de
vergaderingen kon door inschakeling van enkele rapporreurs
voorkomen worden dat veel tijd verloren ging door ettelijke
toelichtingen op ingezonden dokumenten. Meer aandacht dan
vroeger werd besteed aan de ekonomische kant van de populierenteelt. Belangrijke beslissingen werden genomen ren aanzien van de organisatie van de internationale kontakten tussen
twee zittingen in, o.a. inhoudend het geven van ,,vrij baan" aan
regionale bijeenkomsten die kunnen worden aanbevolen door
de F.A.O.

Uiteraard blijven er nog wensen, zoals ten aanzien van de
gewenste vergelijkbaarheid van financiële resultaten van de populierenteelt in de verschillende landen, een belangrijke mogelijkheid om op het spoor te komen van meer efficiënte teeltmethoden.
Maar hopelijk zullen in 1974 tijdens de volgende zitting van
de I.P.C., waarschijnlijk in Z.Spanje en Marokkq weer enkele
van deze wensen gerealiseerd kunnen worden en aldus bijdragen
tot een zo vruchtbaar mogelijke internationale samenwerking op
het gebied van de populierenteelt.

De toekomstige behoeÍte aan rijsmaterialen

Rijkslandbouwconsulent voor de griend- en rietculutur

,,Het is een beetje als het telen van aardappelen om de schillen
geworden." Het waren woorden van de heer P. A. van Noordenne, destijds onze grootste handelaar in rijsmaterialen. Hij was
tevens onze grootste teler van wilgehakhout, van griendhout.
Een oppenlakte van 363 ha griend had hij onder zijn beheer.
Het waren niet minder dan vierendertig complexen, in dertien
gemeenten gelegen. Met deze woorden doelde hij op de sterk
gewijzigde vÍaag nar griendprodukten. Ze betekende een onrluistering, een ontaarding van het griendbedrijf. Het rijshout
toch, dat vroeger als afval werd beschouwd, was inmiddels het
voornaamste artikel uit de grienden geworden. In die richting is
het voottgegaan. Van tal van grienden wordt het gewas thans

uitsluitend nog in de vorm van rijsbossen afgeleverd. De verandering die zich heeft voltrokken, blijkt ook duidelijk uit het
feit, dat overal waar het gewas om de vier jaar werd afgehakt,
dit nu elke drie jaar gebeurt.

De waterbouwkundige werken zijn het enige afzetgebied van
rijshout, salnen met werkpalen en vlechtlatten. Van de uiwoering hiervan moet de griendteler het tegenwoordig geheel hebben. Rijshout was voorheen een onvervangbaar artikel. Hieraan
ontleende de griendcultuur haar algemene betekenis, vooral in
een land als het onze. Dit monopolie bezit het echter al lang
niet meer. Een nylonmat heeft het onderrooster in het zinkstuk
vervangen. Hierdoor is niet alleen veel minder rijsmateriaal nodig, maar ook minder personeel. Bovendien heeft dit moderne
zinksruk in technisch opzicht nog bepaalde voordelen boven het
klassieke zinksruk. Het is sterker en dichter.
Áls gevolg van deze ontwikkeling van zaken is de teelt van
griendhout een hoogst kwetsbaar bedrijf geworden. Het is bovendien een teelt die haar beste jaren gehad lijkt te hebben. De
grote rijswerken namelijk, die onderdeel van de Deltawerken

zijn, lopen ten einde. De vraag naar rijsmaterialen is reeds verminderd. De griendteler dient er rekening mee re houden dat
over een tiental jaren niet alleen de Deltawerken, maar ook de
Zuiderzeewerken voltooid zullen zijn.
Naar het zich op dit ogenblik laat aanzien, gaat het daarna nog
slechts om een bescheiden gebruik van rijshout. Dit zal voornamelijk bij het onderhoud aan de rivieroevers zijn. En ook
hier heeft de nylonmat haar intrede gedaan. Het water van de
rivieren is echter nu eens te hoog en dan weer te laag voor de
uitvoering van het herstel. De behoefte voor dit doel is dientengevolge steeds wisselend geweest. Een sterke schommeling in
de vraag naar rijsmatetialen is overigens geen bijzonderheid.
ZeIfs in de jaren van grote bedrijvigheid op waterbouwkundig
gebied hebben ze menigmaal langdurig aan de schelf moeten
staan. Dit doet veel afbreuk aan de kwaliteit van het hout.
Daarenboven bieden deze schelven onze insekten maar al te
zeer een veilige schuilplaats. Ze moeten daarom liefst niet in de
omgeving van grienden worden gezet.
Over onze grienden heeft het Rijk bij voortduring een wakend
oog laten gaan. Het blijft dit stellig doen, ook al zaI eens het
verbruik van rijsmaterialen nog maar gering zijn. De laatste

vijfentwintig jaar heeft hiertoe ook alle aanleiding bestaan.
\Terden in de jaren dertig reeds tal van grienden gerooid, kort
na de oorlog zijn er opnieuw veel opgeruimd. In dit laatste
tijdsverloop werd de omzetting van griend in gras- of bouwland
aantrekkelijk gemaakt door geldelijke steun van de Cultuurtechnische dienst.

Voorzichtig als altijd heeft de Dienst der Zuiderzcewerken in
1949 laten nagaan, welke oppervlakte rijsgriend nog aanwezig
was, in welke staat deze grienden verkeerden en om de hoeveel
tijd ze in de regel worden geoogst. De oppervlakte bleek nog
van dien aard te zljn, dat bijzondere maatregelen niet nodig
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werden geoordeeld. Een oude ervaring was deze, dat het aanbod
van rijshout in hoge mate van de prijs afhankelijk was en dat
het opmerkelijk snel aan de vraag kon worden aangepast. Het
vertrouwen bestond, dat dit voorlopig wel zo zou blijven.
Enige beroering bij de Hoofddirectie van de \Taterstaat wekte
het voornemen dat in 1950 bii de gezamenlijke eigenaren van
,,de Lande van Essche" onder Strijen Sas bestond om een om-

vangrijk griendcomplex buiten de dijken een andere bestemming te geven. Het zou, als in andere gevallen, met geldeliike
hulp van de Overheid gebeuren. Tussen ,,Landbouw" en ,,\7aterstaat" werd nu overeengekomen dat het rooien van grienden
niet langer door het vedenen van subsidie zou worden aangemoedigd. Omtrent een noodlijdend bedrijf als de buitendijkse

griendcultuur diende toch wel een duidelijker standpunt te worden bepaald. Op aandringen van de Stichting voor de landbouw
- het latere Landbouwschap - stelde minister S. L. Mansholt in
januai 1951 de ,,Commissie ter bestudering van het vraagstuk
der griendcultuur" in. De adviezen van deze commissie hebben
geleid tot her treffen van maatregelen waardoor de buitendijkse
griendcultuur in Noord-Brabant en Zuid-Holland van de ondergang werd gercd. Ze beoogden het behoud van deze rijswaarden
in een uitstekende staat van onderhoud. Daarom werd de hoogte
van de subsidie van de onderhoudstoestand afhankelijk gesteld.
Met het oog hierop werden de daarvoor aangemelde griendpercelen telkens in het jaar na de oogst opnieuw beoordeeld.
Een eerste classificatie gebeurde in het jaar 1957 en de laatste
heeft betrekking gehad op grienden die in de winter van 1969l97o waren gehakt. Zoals bij steunmaatregelen gebruikelijk is,
heeft ook deze regeling een aflopend karakter gehad.
De binnendijkse griendcultuur heeft het economisch minder
hard te verduren gehad dan de buitendijkse. Om deze en andere
redenen is het verlenen van subsidie hieraan achterwege gebleven. Dit neemt niet weg dat de forse stijging van de prijs van
rijsmaterialen in 1953 - het jaar van de stormramP - zowel de
binnendijkse als de buitendijkse griendteelt ten goede is geko-

men. Hetzelfde geldt voor de verhoging hiervan die nadien nog
verscheidene malen heeft plaatsgehad. Er zlin de laatste jaren bij
de verkoop van eerstgenoemde griendgewassen op struik zelfs
buitensporig hoge prijzen besteed. Ze moeten gezien worden
als een gevolg niet alleen van de grote vraag naar rijshout, maar
ook van de behoefte aan werk gedurende de winter.
In het jaar van sluiting van het Haringvliet - dit gebeurde op
2 november 1970 - is de vraag naar rijshout sterk afgenomen.
Komen er geen nieuwe werken bij, dan zal deze vermindering
van blijvende aard zijn. De oppervlakte griend dient hierbij te
worden aangepast. Het is in het algemeen niet doenlijk de teelt
daar voort te zetten, waar deze met geldelijke hulp van het Rijk
nog een reeks van jaren mogelijk is geweest. níat aan gtienden
buiten de dijken ligt of daarbuiten heeft gelegen, zal nu moeten
vrorden prijsgegeven. De Overheid heeft de griendtelers daarom
doelbewust niet opgewekt hun vaarwaters op de sterk verlaagde
waterstand in te richten. Dit alleen zou echter niet voldoende
zijn geweest. Voor de meeste waterbouwkundige werken is aanvoer van rijshout per as een vereiste geworden. Ook hiervoor
hadden kostbare vootzieningen geuo{fen moeten worden.
De natuur heeft reeds haar eerste bijdrage geleverd tot uitschakeling van dit teeltgebied van rijshout. Opperwater - wit water,
zoals het in de Biesbosch heet - had de griendtelers in de gelegenheid moeten stellen de oogst, zo nodig van de gehele winter, uit te vletten. Dit hoge water nu is er bij uitzondering niet
geweest. Het hout is in de grienden blijven staan. Inmiddels
ontwikkelt een nieuw gewas zich onder sterk gewiizigde omstandigheden. Tor de plantenresten die zich in de loop van vele,
vele jaren in de grienden hebben opgehoopt, kan nu veel beter
dan voorheen de lucht toetreden. Ze komen tot ontleding,'waav
door grote hoeveelheden plantevoedsel ter beschikking van gewas en onkruid worden gesteld. Mede door een bepaalde keuze
van wilgesoort heeft de duurzaamheid van het hout uit deze
grienden in het vededen al te wensen overgelaten. Als gevolg
van de grote voedselrijkdom van de gtond zal dit er de komende
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jaren niet beter op worden. Een aantal onkruiden, waaronder
hoogst hindedijke, zoals biterzoer, braam, brandnetel, haagwinde en kleefkruid, gaan er een betere toekomst dan ooit tevoren tegemoet. Een genot voor natuuronderzoeker en natuurliefhebber, maar een ramp voor hen die gehoopt hadden er hun
taak te kunnen voortzetten.
In het vervolg zal de waterbouwkundige het voor zijn rijsmaterialen hoofdzakelijk moeten hebben van de grienden die van
ouds binnen de dijken hebben gelegen. Ze zijn in het algemeen
oud, heel oud. Van onderhoud is reeds een aantal jaren weinig
of niets terechtgekomen. \Vie ook hadden dit moeten uitvoeren? Griendwerkers zijn er nauwelijks meer. Met de zorg die
- mede terwille van de hoedanigheid van het hout - voorheen
aan deze grienden werd besteed, zou bij de tegenwoordige lonen
en lasten trouwens een kapitaal gemoeid zijn.
En toch gaat het opbrengstvermogen van deze oude rijswaarden
slechts langzaam achteruit. Het is helaas een weinig opwekkende omgeving geworden, waarin de griendhakker zijn taak
moet verrichten. Bij een bepaalde keuze van gereedschap behoeft de bezetting met bepaalde onkruiden gelukkig geen gevaarlijker oogstwerk dan vroeger te betekenen.
Van pas aangelegde en jonge grienden ztjn de struiken nog re
nietig en te laag om zich tegen al datgene wat ze bedreigt, te
kunnen verweren. Zouden ze even achteloos worden behandeld,
als met onze oude grienden gebeurr, dan werd dit bezit spoedig
te gronde gericht.
Voorzover dit thans kan worden beoordeeld, zaI de vraag naar

rijsmaterialen steeds verder afnemen. Met de oppervlakte
griendhout zalhet niet anders gaan.
Er bestaat alle aanleiding naar een zekere schaarsre aan rijshour
te streven. Een griendgewas dient nu eenmaal geregeld te worden geoogst, of het waarde bezit of niet. Griendhout is voorts
geen duurzaam artikel. Het moet liefst niet langer dan ten
hoogste een paar jaar aan de schelf blijven staan.
Gezien het afnemend belang van de griendcultuur is het goed
de verdiensten van onze rijswaarden - afgezien van het eigenlijke doel - nog eens onder de aandacht te brengen.
In de eerste plaats is daar het bijzondere karakter dar ze het
landschap verlenen. Grienden moeren we in onze komkleigebieden zoeken. Ze hebben deze onafzienbare uitgestrektheden iets

van hun grote verlatenheid weten te onrnemen. Bewoning toch,
kenden deze laagste gedeelten tussen de rivieren nauwelijks.
Geen teelt ook die het landschap zozeer weer te verlevendigen
als de griendcultuur. Datgene war een opgroeiend gewas steeds
meer aan her oog heeft onttrokken, wordt dank zij het veelvuldig oogsten telkens na drie of ten hoogste vier jaar ineens weer
zichtbaar. Geleidelijk aaÍL g^ t het opnieuw schuil achter een
zich ontwikkelend gewas dat elk seizoen en elk iaar anders van
tint is. De oogst valt in de winter en dit betekent bedrijvigheid
gedurende dit jaargetijde in het anders zo stille veld.
De kale struiken, die met het stijgen van de leeftijd der grienden groter en grilliger van vorm worden, houden de blik even
gevangen. Sommige zijn vooral in de breedte uitgegroeid; an-

dere hebben bovendien een aanzienlijke hoogte bereikt: ze
staan als preekstoelen tussen de andere. De verklaring van dit
onderscheid moer vooral worden gezocht in het feit dat de
griend met meer dan één wilgesoort is beplant, teneinde het
risico in verschillende opzichten te spreiden.
Grienden hebben niet alleen het landschap verrijkt, doch ook
voor eeo verri.lking van planten- en dierenwereld gezorgd.
Rijswaarden worden voor een groot aantal jaren gesticht. Gewoonlijk vormt grasland de voorvrucht. Na een diepe bewerking hiervan wordt de grond de gehele levensduur van de
griend niet of nauwelijks meer aangeraakt. Zodoende wordt tal
van onkruiden de gelegenheid geboden er zich te vestigen. Ze
zijn afkomstig uit de zode van het grasland en worden door
vogels en andere dieren, door de wind, het water en de mens
aangebracht. Geholpen door de schaduw van een opgroeiend
griendgewas heeft de griendteler in het verleden de strijd tegen
onkruiden met behulp van pikzeis en wiedoord, zo nodig ook
met de handen, gevoerd. De kruiden in onze grienden is een
merkwaardig lot beschoren. Slechts eens in de drie of vier
jaren, namelijk na de hak, kunnen ze zich korte tijd in het volle
licht ontplooien. Overigens moeten ze zrch in een meer of minder dichte schaduw weren re handhaven. Slechts de klimplanten
groeien mer her hout omhoog, het licht tegemoet. Door het
wieden van de griend komt aan de ontwikkeling van menig
onkruid bovendien nog ontijdig een einde. De meesre grienden
zijn inmiddels echter oud geworden en in verval geraakt, zodat
hier voor de plantengroei niet meer de bijzondere omstandig-
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heden van vroeger heersen. Deze heeft dan ook een wijziging
ondergaan. De griend betekent niettemin nog altijd een toevluchtsoord voor een groot aantal planten van allerlei aard.
Rijswaarden bieden niet alleen planten, maar ook dieren gastvrijheid. Ze verlenen het landschap immers de afwisseling die
wildstand en dierenwereld in het algemeen zozeer ten goede
komt. Dit verkiaart de belangsrelling die in jagerskringen voor
de griendcultuur aan de dag wordt gelegd.
Grienden betekenen een schakel met het verleden. Ze doen ons

P. B. Laming, B. J. H. ter Welle en K. GriÍÍioen
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denken aan tijden dat slechte ontwatering en ontsluiting elke
verbetering van de landbouwkundige toestand in onze komkleigebieden tegenhielden. Ze herinneren ons echter niet minder
aan de grote en veelzijdige betekenis die eens het griendhout
heeft gehad voor de opkomst van nijverheid, handel en verkeer.
Niet alleen in Nederland zelf, maar ook in de ons omringende
landen. Hiervan getuigen de statistieken van de uitvoer. Het
waren dagen, waarin rijsbossen om de drommel niet als de bout
werden beschouwd. Dit waren toen slechts de verenl

Enkele anatomische kanttekeningen op juveniel hout in populieren

Houtinstituut TNO, Delft

1

Inleiding

De structuur en de eigenschappen van hout gevormd in de juveniele periode verschillen gewoonlijk nogal met die van volgroeid
of adult hout.
Over het algemeen zijo de belangrijkste kenmerken van juveniel
l-rout in vergelijking tot hout in het adulce stadium:
lagere volume dichtheid en de daaruit voortvloeiende minder
goede sterkte eigenschappen, kortere vezellengte, grotere lengte-

krimp en een andere chemische samenscelling.
De aanwezigheid van juveniel hout is daarom erg belangrijk
voor de uiteindelijke bestemming van het hout. Hout uit het
jeugdige stadium van de boom is niet aan te bevelen voor toepassingen waar de sterkte een grote rol speelt, terwijl de vezellengte en de chemische samenstelling bepalende factoren zijn
voor de pulp- en papierindustrie.
Vanuit een anatomisch standpunt gezien definieert Rendle

(1959) juveniel hout

als:

secundair xyleem, gevormd gedurende het eerste levensstadium
van de boom, dat anatomisch wordt gekenmerkt door een progressieve stijging van de afmetingen en de overeenkomstige
veranderingen in vorm, structuur en rangschikking van de cellen in de elkaar opvolgende groeiringen. De periode tijdens
welke het juveniele hout gevormd wordr, noemt men de ,,juveniele periode"; deze varieert a\ naar gelang de soort en kan beinvloed worden door plaatselijke omstandigheden.
Adult hout wordt door hem gedefinieerd als:
secundair xyleem, gevormd na de juveniele periode in dat deel
van de boom, waar de cellen in het algemeen hun maximale afmeringen bereikt hebben en het structuurpatroon volledig ontwikkeld en min of meer constant is. Beïnvloeding door plaatselijke omstandigheden daarbij buiten beschouwing latend.
Literatuurgegevens wijzen erop dat in het algemeen de juvenieie

periode

vijf tot tien jaar duurt, in

sommige gevallen tien tot

ties in vezelafmetingen van populieren, in het bijzonder van
Populus x Euramericana cv 'I 2L4'. Hij geeft echter geen aanwijzingen betreffende juveniel of adult hout.
Op grond van dit alles achtte de Nationale Populieren Commissie hec van belang een onderzoek in te stellen naar het voorkomen van juveniel hout in hier ten lande gegroeide populieren.
Dit artikel handelt alleen over het op anatomische wijze bepalen
van de juveniele periode met behulp van de vezelafmetingen
(vezellengte, celwanddikte en lumendiameter). Het materiaal
van de twee onderzochte populierensoorten, te weten Populus
'Gelrica' en Populus 'Oxford', was reeds op het Houtinstituut
aanwezig in verband met andere onderzoekingen.
Het onderzoek is gebaseerd op de begrippen ,,progressieve stijging in afmeting" en ,,min of meer constante afmeting", zoals
deze in de definities volgens Rendle voor juveniel en adult hout
worden gebruikt.

2

Materiaal
Het werk aan Populus 'Gelrica' werd verricht aan een schijf van
een 22,8 m hoge boom, 21 jaar oud en afkomstig van een erfbeplanting uit de Noordoostpolder. De oorspronkelijke ligging
van deze schijf in de stam was 1 m boven het maaiveld. De
schijf van Populus 'Oxford' was afkomstig van hetzelfde hoogteniveau. Het betrof hier een boom van 16,7 m hoogte, elf jaar
oud, uit een bosbeplanting in Oostelijk Flevoland.

3

Methode van onderzoek

in de richting N.O.-Z.\X;. een ca. 5 cm
door het hart - gezaagd.
Van elke groeiring werden, aan weerszijden van het hart, twee
splinters hout genomen voor maceratie (- ,,losweking" der elePer stamschijf werd
brede strook

-

//

twintig jaar. Als gevolg hiervan is het juveniele

l.rout siechts een
klein deel van het totaal aan houtmassa van oude en grote bo-

meo en zal daardoor van weinig invloed zijn. Tegenwoordig
worden echter veel jongere en dunnere bomen geveld waarbij
de hoeveelheid juveniel hout niet verwaarloosd kan worden ten
aanzien van het

in hoge mate beinvloeden van de eigenschappen

van het l-rout.

{k

Veel onderzoekers hebben gewerkt op het gebied van juveniei
l.rout in naaldhout. Veel minder onderzoek is er verricht aan
loofhout. Aangaande populieren is er een tamelijk uitgebreide
literatuur over de structuur van het hout en de relatie tussen de
structuur en de fysische, mechanische en chemische eigenschappen (Jayme et a1., Kuziel, Scaramuzzi, Curro, Liese en Ammer,
Meyer-Uhlenried, van Buytenen). Enkele van deze onderzoekers
noemen de aanwezigheid van juveniel hout in populieren en
vestigen de aandacht op de korte vezellengte, de abnormale

krimp en het lage volumegewicht.
Scaramuzzi heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de varia-

Fig. 1. À,Iicroscopische opildil?e t,an losliggende uezels en een t,atelenent iil een maceratiepreparadt un Poprl*s *pecies (aergr. ca, 100 x),
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De in deze tabel vermelde waarden voor P. 'Oxford' iaten een
toeneming in vezellengte zien bij het ouder worden van de bomen. Er is nog geen sprake van een duidelijk constant blijven
van de vezeilengte hoewel de procentuele stijging ten opzichte
van de vorige groeiring steeds kleiner wordt. Uit de waarden
voor P. 'Gelrica' blijkt dat er sprake is van een steeds langer
worden van de vezels van binnen naar buiten. De stijging is tor
ca. de 8e groeiring groot. Daarna wordt de toeneming kieiner,
terwijl men vanaf de 15e groeiring een zekere constanrheid van
de waarde der vezellengte kan zien.
Tabel

2

Groeifrng

Celuanddikte

(pn)

op 1 meter hoogte

Populus 'Oxford'

Populus 'Gelrica'

NO zijde

ZV zijde sen.

2,9

3,0

2,9

1,2

3,5

),3

),6

),3

3,t

2,9

2

Fig, 2. Microscopische oprrdnze tan de du,arse doorsnede aan Popalu
species. De afbeeLling tooil, lre, boatu,eeÍsel nabij de groeiringgrens
(uergr. ca. 100 x).
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De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in de tabellen
Tabel

1

Vezellengte

in pm op 1 tneter

Populus 'Oxford'
NO zijde ZW

zijde gem.

),t

3,4

),J

3,2

17

j,4

2I

),4

1,4
1,4

3,8

3,0

),4

Bij P. 'Oxford' is er een tendens tor dikker worden van de celwanden naarmate de leeftijd van de boom toeneemt. Bij P. 'Gelrica' wordt de celwand gedurende de eerste levensjaren dikker,
omstreeks de 9e groeiring wordt de maximale waarde bereikt.
Tabel
Groei-

ring

3

Lumendiameter

(pn) op 1 nteter

Populus 'Oxford'

Populus 'Gelrica'

NOzijde ZVzijde gem.

NOzijde Z\Xrzijde

2

)

r6,2

16,0

t6,r

18,0

t5,2

16,6

r3,3

18,6

1t,9

6
7

boogte.

9

gem.

20,5

20,)

20,4

22,5

20,4

21,,

2j,4

2j,0

)z)

24,9

21,4

I7

25,1

?')

21

25,9

2r,4

)

')\ ,1

2j ,7
23 ,6

NO zijde ZW ztjde gem.

boom.

498

49r

49t

)

614

559

t87

702

)65

4

841
889

831

634
836

874

882

859

9)i

6

9t9

t074

1010

997
1013

978

7

10r2

8
9
10

r067

1099

1

083

1030
1066

950
980
1104

r0g5

1088

I 101

1092
1113

107

1125

1054

'

1086
1 088

11

1

168

t1t7

1143

1013

I020
1066

14

1136
1025
lo7 4

t5

r2t4

1172

rr9i

16

1226

1191

721t

1300

1

18t

1243

122)

5

l7

3,t

2,9

Populus 'Gelrica

1

r3

11
13

3,4
3,i

2,8

Bij P. 'Oxford' treden weinig verschillen op in de lumendiameters; bij P. 'Gelrica' is er wel een vergroring van deze diamerers te bespeuren bij het roenemen van de leeftijd van de

boogte.
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Resultaten van het onderzoek
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menten) (fig. 1). Steeds werd uit het begin en uit het eind van
een groeiring één splinter verwijderd. Van elke splinter werden
twee microscopische preparaten vervaardigd zodat voor het bepalen van de vezellengte vier preparaten per groeiring voorhanden waren.
Met behulp van de projektiemethode werden per groeiring 185
metingen verricht gelijkelijk verdeeld over de vier preparaten.
Het totaal aantal waarnemingen voor de vezellengte kwam zodoende op ca. i2.000.
De celwanddikte en de lumendiameter werden lichtmicroscopisch gemetenaan20,rrm dikke kopse coupes (fig.2). Voor de
lumendiameter werden 80 (40 in de radiale richting en 40 in
de tangentiale) en voor de celwanddikte 40 metingen per groeiring verricht, het totaal aantal metingen voor deze twee grootheden kwam daardoor op ca.2200.
Alle afmetingen worden uitgedrukt in duizendsten van millimeters (,rrm).
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Relatie tussen lengtegroei uan cle boom en. juueniele period,e
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Er werd n gegaafl of er een verband aanwezíg is tussen het verloop van de vezellengte en de lengtegroei der bomen. Het zou
n.l. van praktisch belang zijn indien een verminderde lengtegroei zou samenvallen mer een minder snelle toeneming van
vezellengte. Door de Stichting Bosbouwproefstation,,De Dorschkamp" te lVageningen werden ons gegevens verstrekt aangaande
de lengtegroei van de door ons onderzochte populierensoorten.
Hieruit kon worden afgeleid dar er noch bij Populus 'Gelrica'
(na ca. 2O jaar) noch bij Populus 'Oxford' (na ca. 14 jaar)
sprake is van een verminderde lengtegroei der bomen. Aan de
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hand van ons anatomisch onderzoek blijkt dat er in deze periode
wel een eind komt aan het juveniele stadium (op het 1 m niveau). Op grond hiervan menen wij te kunnen stellen dat het
voor praktische doeleinden moeilijk zaI ztjn om aan de hand

van de lengtetoeneming van de vooral meer jonge boom een
inzicht re kunnen krijgen van het al dan niet ten einde zijn van
het juveniele stadium.
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Tabel

Discussie

Dadswell (1958) vermeldt het feit dat de maximale vezelleogte
in loofhout ongeveer twee keer zo groot is dan de minimale vezellengte. De resultaten van anderen komen hietmede ongeveer
overeen. In tabel 4 zijn verschillende cijfers samengebracht.
TabeI

4

Relatie tassen de m,aximale en minimale tezellengte.

Vezellengte (pm)

Species

in

factor literatuurbron

legroei- 2egroei- laatste.

rlng

Ílng

tulipifera

ca.1000 ca.7950

Populus'Robusta'

671

1300
1630

777

Populus'Robusta' ca. 700
Populus'Robusta
Populus 'Gelrica'

)70

Populus'Oxford'

495

J*aeniele periode

diaerse popalierensoorten.

Juveniele periode Literatuurbron

Species

in

Populus
Populus
Populus
Populus
Populus
Populus
Populus

in

,T

2I4'

'Robusta'
'Robusta'
'Robusta'
'Brabantica
'Gelrica'

'Oxford'

jaren

ongeveer
ongeveer
ongeveer
ongeveer

ongeveer

10
10
10

Scatamuzzi (1958)
Liese & Ammer (1957)
Babos (1970)

11

Zenker (1968)
Zenker (1968)
Laming & ter Ilelle ( 197 t)
Laming & ter 'S(ielle ( r97 r)

I

t0-12
8-10

groerflng

Liriodendron
Populus'I 214'

5

ca.

750

2

1,9
2,1

rL43

Scatamuzzi (1918)

2,0

Babos (1970)
Liese &
Ammer (1957)
Laming (1968)

2,2
2,3

Lamine (1970)
Laming (1971)

llJ} I,6

rr30
t26t

Taylor (1P68)

Ofschoon er kleine verschillen kunnen opreden per soort en per
groeiplaats kan gezegd worden dat bij populieren het juveniele
hout zich in de eerste 10 groeiringen bevindt.

6

Samenvatting

In dit verslag worden de resultaten vermeld van een anatomisch

Deze Íactor 2 toegepast op Populus 'Gelrica' geeft een maximale
vezellengte vafi ca. 1150 4m. Dit zou een juveniele periode van
ca. 14 groeiringen betekenen. De veel minder srerke stijging
van vezellengte na de 14e groeiring komt hiermee overeen. De
overgang tussen snelle en langzame stijging in lumendiameter
ligt tussen de 6e en 9e groeiring evenals bij de celwanddikte.
De gemiddelde waarden van de celwanddikte zijn vrij constant
vanaÍ de 13e groeiring.
Het lijkt derhalve verantwoord de juveniele periode van het onderzochte 'Gelrica'-materiaal te stellen op L0-I2 jaar.
Dezelfde factot 2 toegepast op de gegevens van Populus 'Oxford' geeft een maximale vezellengte van ongeveer 1000 ;rm die
bereikt wordt in de 8e groeiring. Er is daarna nog wel een stijging in vezellengte, die echter procentueel steeds kleiner wordt.
De cijfers betreffende celwanddikte en lumendiameter geven
geen verdeÍe indicaties.
Mede gezien de resultaten bij Populus 'Gelrica' menen wij te
kunnen stellen dat de juveniele periode in de door ons onderzochte stam van Populus 'Oxford' 8-10 jaar bedraagt.

De in bovenstaand onderzoek gevonden cijfers voor de ,,iuvetegen de gegevens van andere onderzoe^fgezet
kers geven het beeld
zoals in tabel 5 wordt vemeld.

niele periode"

onderzoek naar de mate van aanwezigheid van juveniel hout in
populieren.
De onderzoekingen zijn voornamelijk gebaseerd op het vedoop
van de lengte der vezels, met aanvullende gegevens bereffende
de dikte van de celwand en de lumendiameter.
De studie heeft in hooÍdzaak betrekking op materiaal van Po-

pulus 'Gelrica' en Populus 'Oxford'; gegevens uit de literatuur
dienden ter aanvulling en ter vergelijking.
Gebruik makend van de door Dadswell gehanteerde factor 2 in
relatie tot de minimum en maximum afmetingen voor de vezellengte en de daarmee samenhangende definities voor ,,juveniel"
en ,,adult" hout, kan de juveniele periode voor Populus 'Gelrica'
op ca. L0-12 jaar en voor Populus 'Oxford' op ca. 8-10 jaar

worden gesteld.
In de literatuur werd ongeveer eenzelfde leeftijdsperiode berekend voor andere Populussoorten.
Sammmy
In this paper investigations on the presence of juvenile wood in
poplar are reported.
The investigations are based on the measurement of fibre characteristics of the wood of Populus 'Gelrica' and Populus 'Ox-

ford'.
Using the Íactor 2 indicated by Dadswell for the ratio of maximum and minimum fibre length and applying Rendle's definitions for juvenile and adult wood, the juvenile period for Populus 'Gelrica' was fixed at about I0-I2 years and for Populus

'Oxford' at 8-10 years.
Ábout the same period could be calculated for other poplars of

Í800

which data are given in the literature.
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Populierenwaarnemingen in Frankrijk
De heer C. Sipkes, tuinarchitect te Rockanje, schrijft ons:
Ieder die met de auto door Frankrijk trekt valt de massa MÁRETAK (Viscum album) op die er in de popels zit. Maar zo erg
als ik het langs een weg bij Limoges fotografeerde, had ik het
nog niet gezien. Voor enkele tientallen jaren zaten ze alieen in
de oudere populieren, zodat er wel eens beweerd weÍd dat de
nieuwere Canada-rassen minder vatbaar waren. \le weten nu
beter, maar er is tijd voor nodig geweest dat de vogels de bessen
ook naar de jongere aanplantingen van de nieuwe rassen overbrachten. Het zal wel hoofdzakelijk de grote lijster, ook wel
mistellijster genoemd, geweesr zijn die debet was aan deze verspreiding.

ik ten Zuiden van Angers, van een
wegbeplanting met Italiaanse populieren, tenminste een ras, dar
zich in niets daarvan onderscheidde.

Een tweede foto maakte

hlaretak in Canada-popilieren bij Linoges

lVegbeplanting uan P. nigra'Italica' ten zriden uan Átgers

in Italië en zeifs dichterbij in het Rijnland, heb ik
verwonderd over de mooie gave, gezonde en toch oude
exemplaren van dit ras.
Is het ons klimaat dat maakt dat deze populier zo vatbaar is
voor ziekte of hebben we een andere kloon? In het Suuma-dal
in Bulgarije groeit de kloon thevestina mer een witrere stam.
Deze groeit wel langzaam, maar is gebleken gezonder te zijn.
De Haagse plantsoendiensr heeft ze geplanr nadat ik stekken
ervan had gei'mporteerd, maar veel opgang heeft deze toch nooit
gemaakt. Er zouden dus nog wel klonen kunnen bestaan, andere
dnn de Sewone maar beter resistent.
Reeds meer

mij

Noot uan

cle reclaciie:

In de februari-nummers van ,,PopulieÍ", 2e en 7e jaargang
(resp. 1965 en 1970) heeft de heer Van der Meiden reeds de
aandacht gevestigd op taksterfte of zelfs het volledig afsterven
van P. nigra 'Italica' en andere populieren door late wintervorst.
\Vij verwijzen de iezers naar deze artikelen.
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De mechanisatie bij de teelt van populierenplantsoen (vervolg)

Het uitplanten van de stekken
Stekken dienen tot aan hun top in de grond te worden gestoken; alleen het bovenste snijvlak moet nog net zichtbaar zijn.
Dit heeft als voordeel dat de stekken weinig van uitdroging te
lijden hebben en dat er minder knoppen uitlopen. Hoe minder
nieuwe scheuten hoe vlugger de stekken in de zomer op één
gezet kunnen worden. Een minimum rijafstand van 50 cm is
zeer gewenst, terwijl hoogstwaarschijnlijk voor sommige nieuwe
snelgroeiende rassen een grotere rijafstand noodzakelijk is. Ook
in de rij is 50 cm wel het minimum.
Het artikel in ,,Populier" van februari 1967 van ir. H. A. van
der Meiden en ir. J. L. F. Overbeek geeft duidelijk aan dat een
grotere stekafstand zeer gunstig is voor de kwaliteit van het
plantsoen; vooral de diametergroei wordt et zeet door verbeterd.
Onzes inziens heeft echter een ras als 'Marilandica' veel minder
baat bij grote stekafstanden. Door de stekken van dit ras iets
dichter te steken krijgt men meer rechte planten. Bij grotere
stekafstanden geeft de'Marilandica' verhoudingsgewijs veel
scheef gegroeide planten.

dan de overbodige scheuten nog met de hand verwijderen zonder dat daardoor schade aan de stek ontstaat.

Het rooien en verzendklaar maken van de planten
Na het groeiseizoen worden de eenjarige planten gerooid en
verzendklaar gemaakt. Bijzondere zorg moet worden besteed
aan het laten afrijpen van de planten, dus nooit met rooien
beginnen voordat alle bladeren zijn afgevallen. Te vroeg rooien
heeft namelijk tot gevolg dat de toppen van de planten indrogen; bij bundeling gaan de planten gauw broeien, waardoor
schimmelaantasting kan optreden.

Het rooien gebeurt tegenwoordig meest met een aanbouwploeg
de hefinrichting achter de mekket. De planten worden dan
ondersneden en iets gelicht zodat ze gemakkelijk uit de grond

in

De onkruidbestrijding

Op de meeste bedrijven wordt om de onkruidgroei tegen

te

gaan wel gebruik gemaakt van simazin.
Het verdient aanbeveling om direct na het steken van de stek-

ken de grond oppervlakkig met de cultivator te bewerken en
daatna te bespuiten met 1 kg simazin per ha. Mits zorgvuldig
en op het juiste tijdstip roegepasr levert dir geen groeistoornissen op. Men moet er wel op rekenen dat het onkruid na enige
tijd weer terug komt, maar op dat moment is de groei van het
gewas meestal reeds zo ver gevorderd dat de grond mer handkracht gemakkelijk zuiver gehouden kan worden.
Het gebruik van Gramoxone kan soms nadelig zijn. De jonge
scheuten van de populieren zijn gevoelig voor ,,drift", de fijne
nevel die langs de grond hangt tijdens en kort na het spuiten.
Deze nevel kan planten beschadigen, die niet door rechtstreekse
bespuiting zijn geraakt. Gramoxone behoeft echter niet re worden gebruikt, wanr mer een Simazinbespuiting en wat handkracht kan men de betreffende aanplant gedurende het groeiseizoen voldoende schoonhouden.

De insekten- en ziektenbestrijding
Jonge populiereplanten worden in het algemeen erg weinig
door insekten beschadigd. Het zou waarschijnlijk aanbeveling
verdienen om vanaf begin juli ter bestrijding van de populiereglasvlinder bij de jonge planten enkele malen een bespuiting
met een systemisch werkend middel uit te voeren. Nader onderzoek in die richting zou gewenst zijn om na te gaaÍ of de op
deze manier behandelde eenjarige populieren in het najaar inderdaad vrij zijn van populiereglasvlinder. Eventuele andere
schade veroorzakende insekten zijn meestal zeer eenvoudig te
bestrijden.
Meer aandacht dient besteed te worden aan de aantasting van
roest en Marssonina. Vooral na begin augustus dient men om
de tien à twaalf dagen met Maneb te spuiten.
Bij rassen met zeer hoge weerstand tegen bladziekten zoals
'Dorskamp' en 'Flevo' kan dit uiteraard geheel achterwege blijven.

zijn te nemen. Het sorteren gebeurt meestal op het veld. Áls er
meerdere personen b.v. A, B en C achter de trekker werken,
kan een ieder van hen een bepaalde kwaliteit sorteren, bijvoorbeeld:

A

verzamelt uitsluitend de allerbeste planten. Door ons worden

deze planten, ter onderscheiding van de rest, aangeduid met de

categorienaam,,AA kwaliteit".
B verzamelt uitsluitend de resterende goede planten, ook (evenals de vorige) behorend tot de huidige NAKB categorie ,,normaal" (NAKB plombe met blauwe suook). Deze planten worden door ons aangeduid met de categorienaam ,,4 kwaliteit".
C verzamelt alle andere planten. Mijn ervaring is, dat men er
verstandig aan doet deze te verbranden. Het onderscheiden van
een B kwaliteit, zoals thans geschiedt (NAKB plombe zonder
blauwe strook) heeft naar mijn mening betrekkelijk weinig
zin.
Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor oudere populieren. Een boom
die te krom of beschadigd is kan men beter niet meer plomberen.

Als de eenjarige populieren gerooid, gesorteerd en gebundeld
zijn worden ze afgevoerd om in de loods of kuilhoek geplombeerd te worden.

Na de plombering volgt verzending of opslag op de kuilhoek.

Het op één zetten

Uiterlijk eind juni, liefst eerder, dienen de stekken ,,op
scheut te staan",

Trekher met danboluploeg in de befinrichting

bij voorkeur

één

de sterkst ontwikkelde scheut.

Dit is erg gemakkelijk als het tijdig

gedaan wordt; men kan

Het lijkt mij te ver te gaan om ook de teelt van meerjarige
populieren nog eens uitvoerig te gaan beschrijven, temeer daar
mijn collega Van 't'W'esteinde dit reeds in dit tijdschrift heeft
gedaan (,,Populier" Ie jaargang nr. 2,2e jaargang nr. L).
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Het gemechaniseerde griendbedrijÍ

Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders

Inleiding

De griendteelt vindt vanouds plaats op moeilijk bereikbare,
slecht verkavelde en ontwaterde binnen- en buitendijkse gronden. De Biesbosch en de komkleigronden in het rivierengebied
waren met name jarenlang een van de grootste leveranciers van
griendteeltprodukten. In de loop van de vijftiger jaren werd
duidelijk dat deze teelt een steeds moeilijker vorm van bodemgebruik werd. De toenemende loon- en arbeidskosten, geen
mechanisatie, een afnemend animo bij de jongere generatie om
griendwerker te worden en een gewijzigde of een geheel weggevallen markt voor griendhoutprodukten als hoepstelen, bonenstaken enz. deden het areaal exploiteerbare grienden drastisch

dalen. De afname van het griendareaal manifesteert zich als
volgt:

i900
r9r0

-

13.000 ha
7.000 ha

- 4.500 ha
In verbald

18 ha. Het gebied heeft een kwelintensiteit van ) 5 mm per
etmaal, waaÍop het drainagesysteem is gebaseerd (drainafstand
8 m, diepte i 10-130 cm). De bodemgesteldheid vertoont slechts
een geringe variatie. Het bovenste deel van her bodemprofiel is
opgebouwd uit jonge afzettingen en bestaat uit zware zavel en
klei, die dateren uit de Almere-, de Zuiderzee- en de lJsselmeerperiode. De dikte van deze jonge afzettingen bedraagt plaatselijk zelfs minder dan 80 cm. De ondergrond bestaat uit pleistoceen zand.

De Rijkslandbouwconsulent voor de griend- en rietcultuur, ir.
\7.D.J.Tuinzing, heeft bij de aanleg geadviseerd en het project
verder begeleid. De oppervlakte griend bedraagt thans 160 ha.

In 1975

zal de totale aanleg gerealiseerd zijn.

De aanleg
Jaarlijks wordt

1964

met dit inkrimpende griendareaal zijn in 1960 door
de Dienst der Zuiderzeewerken (ZZW) en de Rijksdiensr voor
de IJsselmeerpolders (RYP) stappen ondernomen ten einde na
te gaan of het technisch en economisch mogelijk was in de
zuidelijke IJsselmeerpolders een griendbedrijf re srichten. Een
goede verkaveling en ontsluiting, noodzakelijk voor een der-

gelijk bedrijf, konden in de lJsselmeerpolders worden verwezenlijkt. Alvorens tot realisatie over te gaan zijn in Oostelijk
Flevoland onder verschillende bodemkundige en hydrologische
omstandigheden proefbeplantingen van griend aangelegd. De
resultaten van de proefbeplantingen wezen uit dat het stichten
van een griendbedrijf in Oostelijk Flevoland een reële kans van
slagen had.

De realisatie van het griendbedrijf
ln 1964 is een eerste aanzet gemaakt voor de aanleg van een
gtootschalig griendbedrijf. Naar aanleiding van de getaxeerde
behoefte werd besloten een griendbedrijf van 250 ha te srichten
dat in tien jaat zots kunnen worden aangelegd. Het bedrijf is
gelegen aan de Veluwemeerdijk in de gemeente Dronten (zie
kaart). De afzonderlijke kavels variëren in grootte van 10 tot
r

\---

1

€>2

t

25-30 ha nieuwe griend aangelegd. De vol-

gende aspecten komen hierbij ter sprake:
voorvrucht, tijdstip van aanleg, grondbewerking, rassenkeuze,
stek winnen en stek steken.

Vooraruchr, Door de gefaseerde aanleg van de griend zljn de
kavels met bestemming griend tijdelijk door de RYP geëxploiteerd als grasland of bouwland. Gras als voorvrucht heeft het
voordeel dat veel organisch materiaal aan de grond wordt toegevoegd, waarop de jonge griend gunstig zou reageren.

Tijhti,p. De griend werd veelal in het voorjaat, omstreeks
maart, aangelegd. Uit proefnemingen is gebleken dat najaars-

inplant een even goede aanslag geeft als voorjaarsinplant. Bij
het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen blijkt
de in het najaar ingeplante griend minder gevoelig.
Alleen het vroegtijdig winnen van het stek, namelijk in oktober,
kanbezwaarlijk zijn in verband met het nog aanwezige blad.
Grond.beu.,e&ing. H.et gras wordt omstreeks eind augustus./be-

gin september doodgespoten met Dalapon. Na ca. zes weken
wordt de dode vegetatie ondergeploegd. Voor het stek steken
wordt de grond nog bewerkt met eefl schijveneg. Bij een akkerbouwgewas als voorvrucht wordt de grond na de oogst op win-

tervoor geploegd.
Rassenkeuze. Belangrijke factoren bij het bepalen van de rassenkeuze zijn:

a
b

kwaliteit

produktie
c risicospreiding
ad'. a. Bij de kwaliteit wordt vooral gelet op de breekbaarheid
van het produkt en de vertakking. Thans besraat ca.2/3 van
de oppervlakte griend uit kat (Salix viminalis o.a. ras 7-4) en
ca. 7/3 gedeelte uit grauw (Salix triandra o.a. ras L28).
ad'. b. De opbrengst van de eerste oogsr bedraagt ca. 1200 Gel-

/

derse rijsbossen/ha: de volgende oogsten geven gemiddeld

Ams
L

J

Griendbedrijf in O.Flevoland

1800 bossen/ha. Een Gelderse rijsbos heeft de volgende afmetingen: lengte ca. 3,50 m en een omrrek van ca. 70 cm.
ad.. c. Er wordt gebruik gemaakt van meerdere wilgerassen ten
einde calamiteiten door plotseling optredende ziekten en plagen
te vermijden.
Stek tuinnen. Het srekhour voor de aanplant van de nieuwe
grienden wordt gewonnen vao de meerjarige griendstoven. Her
selecteren en snijden van het hout vraagt veel nauwkeurigheid,
daar het uitgangsmateriaal voor de stekken vaí zeer goede kwaIiteit moet zijn. Bij voorjaarsinplant wordt het stek gewonnen
omstreeks Íebtuai/maart, bij najaarsinplant omstreeks half oktober. De latten worden tot bossen gebonden en afgevoerd naar
de bedrijfsschuur, waar de bossen worden opgeslagen.
Bij deze opslag worden zowel in de schuur als daarbuiten de

19

onderhoud van nuljarige of van meerjarige grienden. Onderhoud nuljarige grienden: direct na de inplant. Onderhoud meerjarige grienden: na elk tweejarige cyclus. Het onderhoud omvat:
onkruidbestrijding, bemesting, onderhoud, ontwarering en gras
maaien.

Ontlerhoud nuljarige grienden

Onkraid.betrijding. Onkruidbestrijding

in

deze eerste periode

is zeer belangrijk in verband met gevoeligheid van de griend
voor veronkruiding. Uit talrijke proeven met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is gebleken dat de kans op schade
van de jonge griend zo groot is dat toepassing van deze middelen niet verantwoord is. Het onkruid wotdt daarom tussen de

rij machinaal en in de rij in handkracht

bestreden.

De mechanische bewerking wordt uitgevoerd met een schoffelFoto

1. Het macbinaal

sleLzagen met

bossen rechtstandig geplaatst,

beb*lp

7)tt/, eerz cirhelzazg.

ten einde verdroging te voor-

In

de schuur worden de zijtakjes van de ,,latten" verwijderd. Na deze bewerking worden de bossen op lengte gezaagd (ca. 24 cm, zie foto 1). De diameter van het stek bedraagt
10-20 mm @. Per lat worden ca.7-9 stekken gewonnen, afhankelijk van de lengte,/diameterverhouding van het uitgangsmateriaal (ca. 400 stekken/bos).
Stek steken. Direct na het gereedmaken van het stek in de
schuur, worden de stekken geplant met een zesrijige plantmachine (zie foro 2). Deze plantmachine is speciaal voor de inplant van griend ontwikkeld op de \Terktuigkundige Dienst
van de RYP. De griendplantmachine wordt getrokken door een
vierwiel-aangedreven trekker yaÍr ca. 90 pk. De plantafsmnd
bedraagt 50 cm in de rij en 70 cm russen de ij (ca. 30.000
stekken,/ha). De samenstelling van de wetkeenheid is ais volgt:
6 planters, 1 chauffeur, I trekker en 1 plantmachine. Hiermede
kan ca. I,5-2 ha/dag beplant worden. De plantrichting loopt
evenwijdig aan de lengte-as van de kavel. Langs de kavelsloten
wordt een schouwpad ter breedte v^í ca.6 m aangehouden.
Zowel voor de machinale griendoogst als voor de wijze van
afvoer van het griendhout van de kavel is een wendakker nodig
van 8 m breedte. Deze niet beplante terreingedeeleen worden
omstreeks aprll/mei ingezaaid mer gras.
komen.

Ontlerhoutl

Her onderhoud van de griend is nauw gekoppeld aan de tweejarige omloop. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in het
Foto

2. Het planten aan d.e griendsteÉ,.

garnituur bevestigd aan een portaaltrekker van ca. 30 pk.
Bemeoing, In maart/april wordt eenmalig een bemesting gegeven van 300 kg kalkammonsalpete{ha met behulp van een
centrifugaalstrooier. Uit proefnemingen is gebleken dat deze

gift

voldoende is.
Gras maaien, Het

in het voorjaar gezaaide gras wordt mer een
driedelige cirkelmaaier enige keren gemaaid.
Onderhoud meerjarige grienden
Onkruidbestrijd.ing. Nadat de griend is geoogst wordt nu per
onderhoudsperiode een eenmalige preventieve chemische onkruidbestrijding uitgevoerd met Prefix (60 kg/ha). Het griendgewas is nu diep genoeg geworteld om hiervan geen schade te
ondervinden.

Bemesting, Er wordt wederom een bemesting gegeven van
300 kg kalkammonsalpeter /ha.
Grus naaien, De graspaden worden aan derden verpacht.
Tabel

1

Oaerzicltt onderbo*d/ba.
nuljarige griend

meerlarige gtiend

man- trek- mach.- mid-

uren ker- uren del

man- trek- mach.- mid-

uren ker- uren del

ufen

0,t 0,t

bemesting
onkr. bestrijding
(handwerk)
60
onkr. bestrijding
(mechanisch)

onkr. bestrijding
(chem.-machinaal)
onderhoud:

ulen
0,5

Í

40 0,t 0,, 0,r Í

40

55t
1 o,t 0,t

ontwateting

1

1

gras maaien

8

8

81,' t4,5 14,5 Í 40

Uit tabel 1 blijkt, dat het aantal manuren

f 230

811

9,' 2

2

f 270

en dientengevolge de

kosten van de onkruidbestrijding voor nuljarige griend hoog
zijn. Een alternatieve wijze van onkruidbesrijding met chemische middelen heeft tot nu toe nog geen bevredigende resultaten opgeleverd.
De oogst
De griend in Oostelijk Flevoland wordt elke twee jaar geoogst.
Het produkt, Gelderse rijshout, is van goede kwaliteit en voldoet aan de door de afnemer gestelde normen.
Het oogsten (zie foto 3) en binden van griend in handkracht
is zeer arbeidsintensief. Aan het mechaniseren van de oogst
(zie foto 4) is vanaf de realisering van het griendbedrijf derhalve grote prioriteit verleend.
Er bestond geen protorype van een oogstmachine, zodat voor de
ontwikkeling hiervan veelvuldig ovedeg noodzakelijk was met
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TUINBOUWARTIKELEN
Een kleine greep uit onze lijst:
Plastic boommanchetten - Hang- en steêkêtiketten - Labêls
Tonkinstokken - Boombanden - Acryl gaaslinnen - Schermdoek
Tuingereêdschap . Snoeigereedschap - Grasmaaimachines
PulverisaleuÍs - JiíÍypots - JiíÍy-Seven - Plaslicpotten - Plantacryl
Bindmateriaal - Handschoênên en wanten - KÍuiwagens
Kaskitlen en verÍwaren - Bestriidingsmiddelen - enz. enz.
Vraagt onze uitvoerlge prllscourant

.

A. MAURITZ & ZN. N.V.
BRINKLAAN 2-íO

-

BUSSUM

TELEFOON 02159.45068

De speciaalzaak voor tuinbouwartíkelen

Produktie griendoogstmachine: 150-180 bossen,/uur.
Produktie in handkracht:
6- 8 bossen,/uur.
In onderstaande tabel wordt een vergelijkend overzicht gegeven
van de griendoogst van 2 bosjaren 1969-1970 en 1970-197I
(periode bosjaar I / l0-I /rc).

3. Oogslen
band.kracbt.

Foto

in

Tabel
vele deskundigen zowel in binnen- als buitenland.
Ondanks de zeer vele technische problemen is de \Terktuigkundige Dienst van de RYP erin geslaagd een bedrijfszekere
griendoogstmachine te construeren (zie foto 5).
De latten op de stoof worden gezaagd door twee cirkelzagen
(zie foto 4), het aandrijÍvermogen wordt verkregen van de aftakas van de trekker. Vervolgens worden de latten rechtstandig
in twee sets transportbanden opgevangen en aldus naar het eind
van de machine gebracht. Een werknemer die op het platform
staat, vangt de latten op en maakt hiervan een bos. Deze ,,bos"

rijshout wordt afgegeven aan een medewerker, die naast

de

machine loopt.

De personeelsbezetting bij de oogstmachine is als volgt: 6 man
te weten, 1 trekkerchauffeur, 1 man op de machine, 4 man op
de kavel. Een bindploegvan 44 mensen bindt de bossen. Het
aantal bindploegen bij een oogst van ca. 70 ha varieert van

)-7

Het is duidelijk, dat mechanisatie van het binden de personeelsbezetting sterk zal doen inkrimpen. Een bindapparaat is thans
in ontwikkeling.
De mechanisatie van de oogst werkt arbeidsbesparend hetgeen
moge blijken uit de vergelijking van de produktie/uur.
Foto

4.

De cirkelzagen oan de griend.oogstmachine.

2

Verselijking aan tuee griend.oogsten (excl. bind.en en at'uoer).
oogst

Oppervlakte
Aantal geoogste bossen
Gemiddelde uurproduktie
(handkracht)
Gemiddelde uurproduktie
(machinaal)

4t

Kosten per bos

f r,60

-{_

7

oogst '7O-'1I

45 ha

ha.

67.000 st.

71.000 st.

st,

-r
week

Periode

'69-'70

t/m

f

46'69

180 st.

t,-

week

week 13 '70

t/m

48 '70
week 8 '71

Uit tabel 2 blijkt, dat de kosten van de in 1969-1970 in handkracht uitgevoerde griendoogst groter waren dan die van de
griendoogst in 1970-1971. In dat jaar was voor her eerst de
oogstmachine volledig operationeel. Zelfs

bij

een verhoging van
sprekend

de uudonen is het prijsverschil per bos bijzonder

(f I,60 --' Í 1,-).
De verwachting is gerechtvaardigd, dat bij een gelijke produktiecapaciteit van de griendoogstmachine bij gebruik van een
bindapparaat de prijs van een geoogste bos rijshout met ca.
40 Vo kan wotden vedaagd. Bij een uiteindelijke oogstverwachting van 225.000 bos/ jaar is een voortgaande mechanisatie
essentieel belang.

Foto

5.

De griendoogstmachine in aktie.

van
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Afvoer griendbossen
Voor de gezondheid van het griend is het van grote betekenis
dat het geoogste produkt niet in de nabijheid van het bedrijf
wordt opgeslagen. De gebonden griendbossen worden met behulp van platte landbouwwagens van de kavel afgevoerd, naar
een tijdelijk depot bij het griendbedrijf. Van daaruit worden de
bossen zo spoedig mogelijk met speciaal daarvoor ingerichte
landbouwwagens (zie foto 6) vervoerd oaat de opslagplaats van
de Dienst der Zuiderzeewerken nabij Lelystad.
Per wagen kunnen ca. 180 bossen worden geladen, gemiddeld
worden op de kavel 120 bossen geladen, zodat deze wagens
vanuit het depot worden bijgeladen tot het gewenste aantal.
De wagens worden in combinaties van twee stuks met een
zware wieltrekker vervoerd naar de opslagplaats nabij Lelystad.
De uansportafstand bedraagt hierbij ca. 30 km.
Afhankelijk van de loscapaciteit bij de Houtribsluizen vinden

Foto

6.

AÍooer oan bet geoogste

er dagelijks 8-10 transporten plaats (2880-3600 bos). Thans is
een systeem in studie waarbij het laden en lossen van de griendbossen kan worden gemechaniseerd waardoor wederom een grotere besparing kan worden verkregen.

prcd*t.

BELANGRIJKE PUBLIKATIES

Dr. Chrisla Koltzenburg: ,,Aufkommen, Aussenhandel und Verbrauch von Pappelholz
(BRD)".

in der Bundesrepublik Deutschland

,,Die Holzzucht" 25 (2/1),1971 (17-26).
In ,,Die Holzzucht" van juli l97l is een interessant en deskundig artikel verschenen over de markt van populierehout in
Duitsland.
Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten.

Momenteel wordt

in

Iíest-Duitsland ongeveer 105.000

mB

zwaar hout (zonder schors) en i50.000 stère (eveneens zonder
schors) vezelhout geproduceerd. Dit komt er op neer dat ongeveer 50 /o van de totale populierehoutproduktie uit vezelhout
bestaat. Et ztjn in het verleden bijzonder optimistische voorspellingen gedaan ten aanzien van de produktie in de zeventiger

jaren, namelijk minstens

1 à 2 miljoen m3 per jaar. Deze

prognoses zijn te optimistisch geweest. \7el mag men er rekening mee houden dat in deze periode de geproduceerde hoeveelheid dun populierehout zal toenemefi, maar een stijging van de
produktie van zwa r hout wordt pas in het volgende decennium
verwacht.

Een betrouwbaar overzicht van de te verwachten produktie is
overigens pas te verwachten nadat voor geheel N7est-Duitsland
een inventarisatie van het populierenareaal is uitgevoerd.

Het verbruik van populierehout in Duitsland was in 1969 ongeveer 135.000 ms (zonder schors) zaag- en fineerhout en
225.000 stère geschild vezelhout, waarvan dan resp. 30.000
en 75.000 stère moet zijn geïmporteerd!

mB

ITat betreft de fineersector het volgende:
Het verbruik in de triplex industrie is in de Iaatste 2O jaar
teruggelopen, en bedraagt nu nog slechts 6000-7000 ms zonder
schors.

Her verbruik in de lucifersindusuie is na 1955 sterk terug-

gelopen door de introduktie van kartonnen doosjes, maar in de
laatste 10 jaar weer iets toegenomen. Het bedraagt momenteel
ongeveer 32.000 ms zonder schors.
Verder wordt nog 4000 mB van het zware hout gebruikt voor
de produktie van spanen doosjes en 6000 mB voor houten
plaatjes die bij de aanleg van spoorwegen worden gebruikt.
Ongeveer 85.500 mB populierehout wordt oerzaagd, Een groot
deel, namelijk 35.000 m3, vindt zijn bestemming in pallets,

20.000 mB wordt gebruikt voor de fabrikage van houten sandalen en 15.000 mB voor de produktie van klompen. Het verbruik in de palletindustrie neemt toe, hoewel hiervoor ook veel
geïmporteerd populierehout (Hongarije! ) wordt gebruikt.
Het verbruik van gezaagd populierehout voor houten emballage
is relatief beperkt, namelijk 10.000 m3. Dit maakt slechts | 7o
uit van het totaal vetbruik van gezaagd hout in deze sector!
Met name de houten emballage ondervindt veel konkurrentie
van kunststoffen, terwijl men bovendien kampt met het probleem van het hoge percentage houtafval.

Van de 225.000 stère geschild aezelhout vindt maar liefst
140.000 stère zijn weg in de spaanplatenindustrie; 58.000 stère
wordt opgenomen door de papierindustrie, 7000 stère door de
vezelplatenfabrieken, terwijl 20.000 stère wordt gebruikt voor
zgn. ,,Spanholzformteile". Onder het laatste verstaat men alle
mogelijke artikelen die uit geperste houtspanen bestaan; deze
toepassing is interessant daar men hier een toeneming van het
gebruik van populierehout verwacht van 10 à 20 % per iaar.
In de papierindusrie wordt populierehout uitsluitend gebruikt
voor de fabrikage van houtslijp. Bij het conventionele sliiPproces vraagt men een vrij hoge kwaliteit; er wordt niets ver-

meld over het minder eisen stellende refinerproces.
De spaanplatenindustrie heeft, merkwaardig genoeg tegen onderzoekresultaten in, minder goede ervaring met populierehout,
hoewel gesteld wordt dat deze bezwaren minder groot lijken
naarmate minder grondstoffen beschikbaar zijn!
De import van populierehout, zowel rondhout als gezaagd hout,
neemt toe, evenals de import van populierefineer.
De oorzaak hiervan ligt niet zn zeet in een te geringe aanwezigheid van Duits populierehout, maar vooral in een onvoldoende
organisatie van produktie en aanbod van dit hout.
Voor het fineethout geldt echter, evenals in Nederland, dat
tropisch hout de voorkeur krijgt in verband met het geringere
afvalpercentage, dus het hogere rendement.
Bij de verwachte stijging van de populierehoutproduktie zal
men in Duitsland, evenals in Nederland, niet ontkomen aan de
opbouw van een goede populierehoutmarkt, waarbÏj de telers
een belangrijke taak hebben. Zij nilen moeten zotgen voor voldoende, regelmatig aanbod van hout van de gevraagde kwaliteit.
Juist bij populier vraagt dit een belangrijk stuk organisatie, gezien de versnippering van de teelt.
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KALENDER
Een goede onrwatering van de in te
planten percelen verdient in deze tijd
van het jaat onze aandacht. Door een
goede afvoer van overtollig water zijn
de percelen beter toegankelijk voor
het uitvoeren van de nodige werkzaamheden.

Indien u nog geen plantsoen hebt besteld, doet u het dan zo spoedig mogelijk; overweeg of eenjarig plantsoen
niet de voorkeur verdient boven meerjarig plantsoen. Behalve een verlaging

van de aanlegkosten (plantsoen- en
plantkosten) is de groei van eenjarig
plantsoen in de eerste jaren na de aanleg veelal beter. Bovendien loopt u
minder risico's van uiwal door schorsbrand. Gebruik

in

ieder geval goede

stevige planten.
Plantgaten van 35 x 35 cm of 40 x 40
cm, bij een diepte van 40 cm zijn voldoende groot voor eenjarig plantsoen;
voor twee- of driejarig plantsoen zijn
plantgaten van 60 x 60 cm voldoende.
Op erg aan de wind blootgestelde
plaatsen kan men door dieper te planten scheefwaaien van de bomen voorkomen. Het gebruik van boompalen,
hetgeen erg duur is, is bij voldoende

diep planten niet noodzakelijk. Te

Op gronden met een laag fosfaatgehalte verdient fosfaatbemesting aanbeveling om de wortelvorming te stimuleren. Het fosfaatgehalte van de grond
is alleen door analyse van een grondmonster te bepalen. Voor het nemen
van grondmonsters moet men zich in

verbinding stellen met het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek.

Bij

een P-

totaal van de grond van 40 of meer
is fosfaatbemesting niet nodig. Een te
laag Íosfaatgehalte van de grond kan

erop duiden dat de grond niet

ge-

schikt is voor populier.
Bij kleine plantgaten is 250 gram en
bij grote plantgaten (voor meerjarig

doende waarbij

de
bij meerjarig plant-

te verwijderen.

Álle zijtakken van de boom

moeten

verwijderd worden als men van plan
is deze als poot te planten, b.v. op
percelen met een zeer hoge grondwaterstand. Het voorkomt uitdroging
van de boom en het optreden van
schorsbrand. Voor deze poten moeten
smalle gaten geboord worden van

70-80 cm diepte. Het verdient aanbeveling de onderzijde van de poot
schuin af te hakken, waardoor hij steviger in het gat komt te staan.
Bescherm uw bomen met plastic spiralen of gazen kokers direct na het
planten, vooral in die beplantingen,
waar schade door reeën of ander wild

waarop vooral bij gebruik van eenjarig plantsoen kans bestaat.

meel moet goed door de grond uit het
plantgat gemengd worden. Bij gebruik
van te grote hoeveelheden is de kans
voor het optreden van kopergebrek
groot.
Op beekbezinkingsgronden, waar veelvuldig kaligebrek bij populieren optreedq verdient het aanbeveling het in
te planten perceel breedweqpig te bemesten met 400 kg kalizout 40 /6 per

aanlegkosten.

soen verdient het aanbeveling een enkele zeer zsrate zijtak vóór het planten

Chemische onkruidbestrijding kan het
beste in de tweede helft van maart of
in de eerste helft van april uitgevoerd
qrorden. Bij het spuiten moet er vooral op worden gelet dat de bladeren
van vroeg uitlopende rassen, zoals de
balsemhybriden, niet geraakt worden,

Op bewerkte grond is in het

grote plantgaten verhogen onnodig uw

gesnoeid worden;

bevat!

plantsoen) is 500 gram slakkenmeel
per plantgat voldoende. Het slakken-

ha. Deze kalibemesting kan het beste
in februari of maart, afhankelijk van

Betakt eenjarig plantsoen moet niet

raden, zeker v/anneer de grond voldoende fosfor en kali bevat. Van veel
mengmeststoffen moet ongeveer de
dubbele hoeveelheid gegeven worden
om met dezelfde hoeveelheid stikstof
te bemesten die kalkammonsalpeter

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

teerd q/erden.
Bemesting met stikstof is gedurende
de eerste twee of drie jaar na de aanleg noodzakelijk, bij voorkeur in com-

eerste

jaar een bespuiting met simazin vol-

vlakte

(bij

étage)

àf

àf de gehele oppermenging met suuiken-

alleen de plantspiegels be-

spoten worden.

Op verwilderde terreinen en grasland
kan de vegetatie op de plantspiegels
met dalapon en simazin bespoten worden; een andere mogelijkheid is het

later spuiten met Gramoxone (zie
mei-nummer).

Indien door

omstandigheden het

tot in de winter is uitgesteld,
denk er dan aan nooit te snoeien tijtens vorstperiodes of bij vriezend

snoeien

weer. Bij wintersnoei overgroeien de
snoeiwonden slechter en is de vorming 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.

binatie met chemische onkruidbesrij-

ding op de plantspiegels.

In

nieuw

aangelegde beplantingen moeten de
bomen in de eerste helft van mei worden bemest; een gift van 100 gram

kalkammonsalpeter per boom is voldoende. In rwee of drie jaar oude beplantingen kan de bemesting op lichte
gronden in de tweede helft van april
en op zware gronden het beste al in

februari of maart worden uitgevoerd

en wel met 200 à 250 gram kalkammonsalpeter per boom. Een vroeg-

te verwachten is. De bescherming is
gemakkelijker en sneller, dus goedkoper, aan te brengen in pas aange-

tijdige bemesting alleen uitvoeren als
de grond niet bevroren is en als er
geen sneeuw ligt of verwacht wordt.
In het algemeen is het bemesten van

legde beplantingen.

populieren met mengmeststoffen af te

Indien u in dit plantseizoen nog 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, aoordat u tor de aanleg
van deze beplantingen overgaat, in

verbinding met het

Staatsbosbeheer.

In het mei-nummer van ,,Populier",
8e jaaryang I97I is op pag. 48 een

artikel gepubliceerd over het verkrijgen van een regemoetkoming in de
kosten van nieuwe bebossing of herbeplanting.
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Voor ons bedrijf in Eerbeek kopen wij
populiere-industrie hout:
AÍmetingen: lang 180-200 cm, doorsnede 10-90 cm
Bewerking : glad gesnoeid

Kwaliteit :

gezond, vers, kromming max. 10 cm

Aanbiedingen aan:
KoNINKLIJKE NEDERLANDSCHE HETDEMAATSGHAPPTJ - Arnhem

Afd. Houtsorteringen
teleÍoon 085-454431 / 454492

J{.V. BOOMKWEKERII,,UDENHOUÏ''
DE KWEKERIJ DIE JUIST EYEN YOOR IS

Een greep uit ons populieren-assortiment: POPULUS 'DORSKAMP'
'FLEVO'
'GELRICA'
'HARFF'
'HEIDEMIJ'
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'LUNS'
'MARILANDICA'
'ROBUSTA'
'ZEELAND'
'LOENEN'
'ANDROSCOGGIN'
,GENEVA'

Denk vooruit !

'OXFORD'
'ROCHESTER'

Bestel nog heden

TRICHOCARPA'FRITZI PAULEY'

Pop" trichocarPa tFritzi Pauleyt

CANESCENS 'MOFFART'

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

'ENNIGER'
'HONTHORPA'
'LIMBRICHT'
'WITTE VAN HAAMSTEDE'
'TATENBERG'
,SCHLESWIG I'
'SCHIJNDEL'

TREMULA'OOST.PRUISEN'

II.Y, BOOiIKïïEKERIJ,'UDE]IHOUT''
UDENHOUT - TELEFOON 04241' 258 en 828

