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Beschrijving en heÍkenning van een aantal nieuwe
handelspopulieren 1)

Landbouwhogeschool

Inleiding
Sinds het voorjaar van 1972 is een aantal nieuwe populiererassen onder controle van
de NAKB in de handel. Ten behoeve van de herkenning in de kwekerij werden
deze door de Afdeling Houtteelt van de Landbouwhogeschool morfologisch beschreven. Het onderzoek is nog niet voltooid, waardoor nog geen volledige beschrijving
mogelijk is. In een enkel geval stond het materiaal zelfs aanzienlijk minder dan een
jaat ter beschikking; daardoor,dienen de cijfers in de beschrijvingen dan vooral als
aanduiding van de orde van groorte te worden gezien. In verband mer de noodzakelijkheid van identificatie zal toch nu reeds een korte beschrijving van eenjarige planten worden gegeven. Dit geschiedt volgens het systeem dat in 1966 in dit tijdschrift
is gepubliceerd.
Met nadruk moet er op worden gewezen dat kleuren vaak slecht bruikbaar zijn als
identificatiekenmerk. Ze kunnen immers van jaar tot jaar verschillen zoals ook nu
weer duidelijk blijkt uit de kleur van de jonge blaadjes in de zomer van de drie
Íassen van P. interamericana.

1)

Bewerking van een artikel in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift, iuli/augustus 1972
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Meestal kan alleen maar worden geconstateerd dat, indien de
kleur van een onderdeel van de planten van een ras in een bepaald jaar of een bepaald deel van het groeiseizoen lichter of
donkerder is dan die van hetzelfde deel van planten van een
ander ras, zeer waarschijniijk de kleur van dit plantendeel ook
op een ander tijdstip respectievelijk lichter of donkerder zal
zijn.
In de beschrijvingen wordt de gemidd.elde grootte van deze maten of hun verhoudingen genoemd. Indien de gemiddelde waarden per jaar vrij sterk van elkaar afwijken, dan is deze variatie
vermeld, vooral bij die rassen die slechts enkele jaren konden
worden beschreven.
Na de beschrijving van ieder ras volgt een overzicht van de
meest karakteristieke kenmerken. Vooral deze zijn van belang
voor de herkenning.
Besloten wordt mer enkele determinatietabellen waarin alleen
de thans beschreven Íassen zijn opgenomen. Deze behoren tot
een aantal groepen van nauw verwante :assen. Ze zijn hier volgens deze verwantschap gegroepeerd. Een aanral gegevens over
herkomst of ontstaan is in dit tijdschrift onlangs door Koster
vermeld. Daarom zal, waat nodig, worden volstaan met enkele

Onthiking: \n

7972 begin mei, vriiwel tegelijk met 'Agathe F', bruin-

gÍoen.

Blad: I ca 15 cm; hn ongeveer r/: cm korter; hn/l: 0,98;b ca 14,)
cm; dus gemiddeld even lang als hn: b/hn : ca 1,0; d ongeveer gelijk
aan I/3 x hn: d/hn : 0,33; f vrijwel gelilk aan hn: f/hn : 0,98;
d/f : 0,)2; top lang toegespitst; voet recht tot iets hartvormig met
een wijde, ondiepe inham; a ca 60'; bladoppervlak vlak tot soms iets
zadelvormig; hoofdnerf groen met veel rood; kliertjes aan de bladvoet
2 oÍ 7; stand t.o.v. scheut iets omlaag. Steel (s) ca 8 cm, iets langer
dan 1lz x hn: s/hn : 0,5t; opstaand t.o.v. scheut; alleen bij bladvoet
iets behaard; rood of overwegend rood. Kleur jonge blaadjes in de
zomer in 1972 bruinrood met groene vlekken, nerven groen.

Sche*t: Hoekig met lijsten; geen beharing; lenticellen

overwegend
ovaal, enkele lijnvormig, l-4tlz mm lang; knoppen aanliggend, min of
meer driehoekig, spits, 7-9 mm lang, ),5-1 mm breed, geen beharing,

donker roodbruin.

aanvullende bijzonderheden.

Beschrijvingen
P.

x

EURAMERICÁNÁ

P, euramericana'Spijk' 2), geslacht nog nier bekend (Áfb. 1)
Minder dan een iaar geobserveerd. De beschrijving is daarom niet geheel vergelijkbaar met die van andere rassen en wordt onder enig voorbehoud gegeven.

2)

Eenvoudigheidshalve wordt

bij

de beschrijvingen het teken ,,x" v66r

de groepsnaam van bastaarden weggelaten.

AÍb. 2 P. etrantericana'Agathe F'. l/3 *

1udrc

groote.

I

ÁÍb. 1 P. e*ramericana'Spijk'. 1/3 x

tuare grootte.

AÍb. 3 P. eurantericana'Florence Biondi'. 1/3 x uare

grootte
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Eenjarig pldnrsoetr: Niet geheel recht; zijtakken (in 1971) tot ongeveer halve hoogte; takhoek 50-75'.
Karahteristiehe kenmerken: Blad iets langer dan breed; hoofdnerf
even lang als grootste breedte; d ongeveer l/3 x hn; f ongeveer gelijk
aan hn; ondiepe inham; steel iets langer dan 1/z x hn, vrijwel geen beharing; scheut geen beharing.

P. eurarnericana'Agalhe F', I (Afb.2)
Álgemeen: De cultivarnaam werd voorgesteld door Dr. E. Schreiner,
de Ámerikaanse onderzoeker die dit ras heeft gemaakt door kruising
van P. deltoides virginiana x P. nigra caudina. In 1951 werden door
de Áfdeling Houtteelt van de Landbouwhogeschool een aantal stekken
hiervan ontvangen, De eerste bomen werden onder de aanduiding
OP 223 (B 11t) in 1951 in het populetum te Wageningen geplanl Ze
vielen daar teeds spoedig op door hun goede groei (zie ,,Populier",
jrg. 2 (196)), nr. 3 (aus), blz. I2-I)).
Onth.iking: Tweede helft april tot eerste s'eek mei, enkele dagen tot
ongeveer een week na 'Robusta'; bruinrood tot bruingroen; jonge
scheutjes en steeltjes meestal paarsrood.

en hn ca l3-I35 cm; ! : I2-12,t cm, dus kleiner dan hn:
0,92; d. groter dan l/3 x hn: d/hn : 0,i7; f duidelijk kleiner dan hn: f/hn : 0,90; d/i : 0,42; top spits tot lang toegespitst;
voet rond zonder inham; a ca 60"; bladoppervlak vlak tot soms iets
schotelvormig; hoofdnerf overwegend of geheel rood; kliertjes aan de
bladvoet overwegend 2; stand t.o.v. scheut duidelijk omlaag. Steel (s)
ca 8 cm, iets langer dan 1/z x hn: s/hn : 0,J7; opstaand t.o.v. scheut;
geheel, dun behaard; rood of overwegend rood. Jonge blaadjes bruingroen, vaak met tode nerven,
Schefi: Hoekig met liisten; weinig of geen beharing; bovenaan overwegend bruinrood, in het midden bruingroen; lenticellen ovaal tot lijnvormig, l-2112 mm lang; knoppen vriistaand of aanliggend, 7-9 mm
lang, 3 mm breed, dunne, korte behating, donkerbtuin.
Eenjarig plantsoen: Vrijwel recht; zijtakken tot ongeveer halve hoogte;
takhoek 50-60'.
Karukteristieke kenmerken: Blad langet dan breed; d groter dan l/3 x
hn; f kleiner dan hn; geen inham; steel ca 8 cm, iets langer dan 1/z x
hn, geheel dun behaard; scheut kort en dun behaard.

Blad: I
b/hn :

P. euramericana'Florence Biond'l,I (Afb. 3)
Álgemeen: Voor de naamgeving en de invoet in ons land van dit ras,
dat aanvankelijk bekend stond als OP 226 (B ll4), geldt hetzelfde als
voor 'Ágathe F'.
OntlilÈing: Tweede helft april tot eerste week mei; vrijwel tegelijk
met 'Agathe F', enkele dagen tot ongeveer een week na 'Robusta';
bruinrood tot bruingÍoen; ionge scheutjes en steeltjes btuingroen.
Blad: I : 12-13 cm; hn : I2-I2,1 cm; vrijwel steeds iets kleiner
dan hn: hn/l : 0,98; b : 11-11,1 cm, dus kleiner dan hn: b/hn :
0,93; d oneeveer geliik aan l/1 x hn: d/hn : 034; f duidelijk kleiner
dan hn: Í/hn : 0,9L; d/Í : 0,37; top spits tot toegespitst; voet techt

of rond met een ondiepe, maar duidelijke inham; a ca 60"; bladoppervlak vlak tot iets schotelvormig; hoofdnerf meestal rood, soms met
meer of minder groen; kliertjes aan de bladvoet ovetwegend 2; stand
t.o.v. scheut duidelijk ornlaag. Steel (s) 5,5-6 cm, iets korter dan rlz x
hn: s/hn : 0,47; opstaand t.o.v. scheut; geheel, dicht behaard; overwegend rood of toodbruin, soms met vrij veel groen. Jonge blaadjes
bruin of groen met veel bruin.
Scl:e*t: Enigszins hoekig met lijsten; dicht, kort behaard; bovenaan
bruinrood, in het midden bruingroen tot groen, lenticellen rond, ovaal
of soms kort liinvormig, rlz-ltlz mm lang; knoppen vrijstaand of aanliggend, 6-9 mm lang, 3 mm breed, geen beharing, donker roodbruin.

Eenjarig plantsoen: Vriiwel recht; ziitakken tot ruim halve hoogte,
takhoek 4t-60".

Karah,teristieke Èenmerken: Blad langer dan breed; d ongeveer 1/3 x
hn; f kleiner dan hn; kleine inham, steel ca 6 cm, iets korter dan 1/z x
hn, geheel dicht behaard; scheut dicht, kort behaard.

P.

x INfiRÁMERICANA

Deze naam werd enige tijd geleden door mij voorgesteld voor de gÍoep
bastaarden tussen de Ámerikaanse soorten P. trichocarpa en P. deltoides
en omgekeerd, tussen deze kruisingsprodukten enerzijds en een van de
ouders anderzijds en tussen de verschillende kruisingsprodukten onderling. Systematisch staat deze groep op hetzelfde niveau als de groep

P. x euramericana.
Nu er zowel in België als Nederland een aantal nieuwe rassen van deze
groep in de handel is of zullen worden gebracht en kan wotden vetwacht dat er in de komende jaren nog meer zullen volgen, is er reden
te meet om in het venolg de naam Populus x interamericana te gebruiken. Een aantal morfologische kenmerken van de bladeren van de nu
in Nederland aaÍrwezige rassen van P. x intetamericana is intermediair
tussen die van P. deltoides en P. trichocarpa. Dit geldt zowel voor een

aantal maten, zoals de lengte van het blad, als voor verschillende verhoudingen, zoals b/hn, d/hn en e/hn. Ook voor verschillende andere
kenmerken is dit het geval. Het is te verwachten dat bij terugkruising
van directe bastaarden met een van de ouders, een deel van de daaruit
ontstane bastaarden morfologisch sterker op een van deze soorten zal
liiken. Bii de nieuwe handelsrassen echtet is het verschil met P. deltoides en P. trichocarpa bijzonder duidelijk. Minstens twee klonen van
P. x interamericana veÍtonen de bilzonderheid dat ze ó è" I bloemen
hebben. Deze klonen vormen nameliik regelmatig bloeikaties waarin
zowel $ als Q bloemen voorkomen. Bij het nieuwe handelsras P. x interamericana 'Rap' komen aan de morfologische basis van de katjes,
d.w.z. het deel dat zich het dichtst bij de twijg bevindt, - dus bii het
uitgegroeide hangende katje bovenaan - uitsluitend $ bloemen voor.
Op de helft oÍ meer van het katje, gerekend van af de top - dus bii
het hangende katje onderaan - komen zowel S als Q bloemen voor.
Ook de bif het BosbouwproeÍstation als nr. 1785 geregistreerde, niet
in de handel gebrachte kloon van P. x interamericana vertoont een dergeliik verschiinsel.

P. interamericant'BArn',

Ontl*ihing: ln

? (Áfb. 4)

1972 midden april, een week na 'Robusta'; blaadies,

steeltjes, scheutjes groen.

Blad.: I en hn cr 19,5 cml' b : ca l4,J ,^, dus b omstreeks 3/4 x
hn: b,/hn : 0,74; d ongeveer I/4 x hnl. d/hn : 0,25; f ongeveer
3/4 x hn: f/hn : 0,72; d kleiner dan 1/z x e: d/e : 0,44; top spits
of lang toegespitst; voet wigvormig tot rond zonder of met een ondiepe
inham; a ca 51"; bladoppervlak vlak; hoofdnerf bil bladvoet meestal
rose, bovenaan groen; meestal 2 gesteelde kliertjes aan de bladvoet;

stand t.o.v. scheut omhoog. Steel (s) ca 9 cm, iets kortet dan 1/g x hn:
opstaand t.o.v. scheut; geheel vrij dicht behaard; bovenzijde ovetwegend rood of roodbruin, onderzijde groen; doorsnede ovaal.
Jonge blaadjes in I97l groenbruin, in 1972 bruinrood.
Scheat: Hoekig met duidelijke lijsten; kort behaard; bovenaan bruingroen of groenbruin, in het midden groen; lenticellen ovaal tot lang

s/hn : 0,45;

lijnvormig, 1-6 mm lang; knoppen aanliggend, 11-13 mm lang, 4-5
mm breed, geen beharing, roodbruin.
Eenjarig plantsoen: Recht; zijtakken tot minder dan halve hoogte (in
I97I tot ca. rla); takhoek ca 5J".
KarahteristieÈe kenmerken: Grootste breedte van het blad ongeveer
3/4van de lengte; d ongeveer l/4xhn en kleiner dan 1/z x e; f ongeveer i/4 x hn; bladvoet wigvormig tot rond zonder of met een ondiepe inham; nerfhoek vril klein; steel iets korter dan 1/z x hn, geheel
behaard, scheut behaard.

P. interameri.cana'Donk',

? (Afb.

5)

Ontlaihing: ln 1972

tweede helft aptil, ongeveer 2 weken na 'Robusta'; blaadjes, steeltjes, scheutjes groen.
Blad: 1 : ca 19,5 cm; hn : ca 18,1 cm; hn/l : 0,9i; b : ca l),5
cm, dus b/h.t : 0,81; d ongeveer I/4 x hn: d/hn : 0,2J; f ruim

j/4 x hn: Í/hn : 0,81; d kleiner dan 1/z x ei d/e : 0,43; top spits
tot lang toegespitst; voet vrij sterk hartvormig zonder of met een, vaak
ondiepe, inham; a ca 70"; hoofdnerf groen met soms een rode vlek
aan de voet; meestal 2, soms gesteelde, kliertjes aan de bladvoet; stand
t.o.v. scheut iets omhoog. Steel (s) ca 8,7 cm, ongeveer geliik aan 1lz x
hn: s/hn : 0,48; opstaand t.o.v. scheut; geheel, niet dicht behaard;
groen met iets bruin; doorsnede plat of ovaal. Jonge blaadles ]n 197I

donker groenbruin, in 1972 bruinrood.
Sche*t: Hoekig met kleine lijsten; geen beharing; bovenaan groen, in
het midden aan de zonzijde groenbruin, overigens groen; lenticellen
ovaal tot lang lijnvormig, l-7 mm lang; knoppen aanliggend of vrijstaand, rond, spits, 11-13 mm lang,4-5 mm breed, onderste knopschub behaard, roodbruin.

Eenjarig plantsoen: Vrijwel recht; ziitakken

tot minder dan.

halve

hoogte (in 1971 tot ca l/)); takhoek tt-65".
KaraÈteristieke kenmerken: Grootste breedte van het blad tussen
3/4xhn en hn; d ongeveer l/4xhn en kleiner danrlzx e; f tussen
3/4 x hn en hn; bladvoet vrij sterk harwormig; steel ongeveer gelijk
aar llz x hn; geheel behaard, scheut niet behaard.

P. interamericana'Rap' (Afb. 6) ó en ? bloemen kunnen voorkomen in één boom en in één katje.
Ontlaihing: ln 1972 midden april, ongeveer een week na 'Robusta';
blaadjes en scheuties gtoen, steeltjes gedeeltelijk lichtrood.

Blad.: I : ca 20,5 cm; hn : ca 19,5 cm; hn/l : 0,96; b : ca 17,1
cm, dus b/hn : 0,89; d ongeveer 1/3 x hn: d/hn : O,)4; Í groter
dan )/4 x hn: f/hn : 0,87; d ongeveer gelilk aan 1lz x e: d/e :
0,12; top spits tot lang toegespitst; voet enigszins tot soms vrij sterk
hartvotmig met meestal een kleine inham; a ca 70'i bladoppervlak
vlak; hooÍdnerf meestal geheel groen, soms iets rood of bruin aan de
voet; meestal 2, vrijwel steeds gesteelde, kliertjes aan de bladvoet; stand

65

'

1

AÍb. 4 P. interamericane 'Barn'
I /3 x caare grootte,

Aíb, 5 P. interanzeicana'Donk'
1/3 x tuare gtootte,

t.o.v. scheut iets omlaag. Steel (s) ca 8,1 cm, kleiner dan 1/z x hn:
s/hn : 0,43; opstaand t.o.v. scheut; geheel vrij dicht behaard; meestal
roodbruin, soms min of meer groen; doorsnede meestal ovaal, soms
bijna plat. Jonge blaadjes in l97l groen met weinig bruin, in 1972
licht vlekkerig bruinrood; in beide jaren lichter van kleur dan beide
voorgaande rassen.

Sclteil.t: Hoekig met kleine lijsten; korte beharing; bovenaan roodbruin, in het midden groen; lenticellen ovaal tot lang lijnvormig, 1-4
mm lang; knoppen aanliggend, rond, spits, 12-14 mm lang, 4-5 mm
breed, geen beharing; roodbruin.
Eenjarig plantsoen: Recht; zijtakken tot veel minder dan halve hoogte

(in 1971 tot ca 1/5): takhoek 6)-90".
Karakteristieke kenmerken: Grootste breedte van het blad tussen 3/4
hn en hn: d ongeveer l/3 x hn en ongeveer gelijk aan 1/z x e; Í tussen 3/4 x hn en hn; bladvoet enigszins tot vrij sterk hartvormig; steel
kortet dan r/: x hn, geheei behaard; scheut behaard.
P. TRICHOCARPÁ

De belangriikste verschillen met de voorgaande groepen zijn: de langwerpige eivormige, telatief smallere bladschijf; de, vooral relatief, veel
kortere bladsteel en de langere knoppen.
Het ras 'Fritzi Pauley'wordt hier niet behandeld omdat het reeds eerder
werd beschreven (zie ,,Populier", december 7970, pag. 54-56). De
beide nieuwe, wel beschreven rassen konden slechts gedurende éêt jaar
goed met elkaar worden vergeleken. Duidelijke morÍologische verschillen tussen de eenjarige planten ziin niet geconstateerd. Het enige verschil betreft de kleur van de steel van de ontluikende bladeren en van
de zeer ionge scheuties wa taan deze bladeren zich bevinden.

P. trichocarpa'Blom', ó (Afb. 7)
Álgeneen: Het is volgens ir. G. Blom wel zeker dat dit ras, wa rvaÍt
de naam is vastgesteld door het Bosbouwproefstation, afkomstig is van
een eiland in de Fraser-rivier in Canada, ongeveer 80 km ten oosten
van Vancouver, in de buurt van de plaats Agassiz.
Ontlaiking: Midden april tot begin mei, ongeveer gelijktijdig met
'Geneva' en 'Fritzi Pauley' en enkele dagen tot ongeveer één week
vroeger dan'Robusta'; groen.
(In 1972 eerste week van april; steeltjes en scheutjes overwegend rood).
Blad: 1 : ca 22,2 cm; hn : ca 22,0 cm; hnll : 0,99; b : ca 13
cm, dus b/hn : O,57; à ongeveer l/4 x hn: d/hn : 0,26; Í n:,im
r/g x hn: Í/hn : 0,16; d ruim rlz x e: d,/e : O,59; d iets kleiner dan
of gelijk aan rlz x f: d/Í : 0,46-0,49; top spits tot toegespitst; voet
rond tot soms iets hartvormig met meeestal een ondiepe wijde inham;
a ca 50'; bladoppervlak vlak tot iets schotelvormig; hoofdnerÍ groen,

AÍb. 6 P. interantericana'Rap'
1/3 x tuare groolte.

al of niet met rode vlek aan de voet, vrijwel

steeds

2, niet

gesteelde

kiiertjes aan de bladvoet; stand t.o.v. scheur duidelijk omlaag. Steel (s)
ca 4,1 cm, ongeveer 7/5 x hn: s/hn : 0,21; opstaand t.o.v. scheut;
geheel behaard; geheel of vrijwel geheel rood; doorsnede rond met aan
de bovenzijde een meer of minder duidelijk gootie in de lengterichting.
Jonge blaadjes groen met iets bruin, veelal als bruine vlekken tussen
de zijnerven.

Scheat: Hoekig met lijsten; behaard; bovenaan geheel of overwegend
btuin, in het midden groen met veeial bruine lijsten; lenticellen meestal
lijnvormig, soms ovaal, tlz-3 mm lang; knoppen aanliggend tot afstaand, rond, spits, 14-17 mm lang, 5 mm breed, onderste knopschub
behaard, bruin.
Eenjarig planttoen: Vrijwel recht; veel zijtakken, tot meeÍ dan halve
hoogte, takhoek 60-75'.
KaraÈteristiehe kenmerken: Grootste breedte van het blad ruim 1/: x

hn; d ongeveer 1/4 x hn, ruim 1/z x e en ongeveer 1/z x f, f ruim
1/: x hn; blad duidelilk omlaag t.o.v. scheut; bladvoet rond, soms iets
hartvormig; steel ongeveer l/5 x hn. Jonge blaadjes groen met iets
bruin.

P. tricbocarpa'Heimbargey', ó (Afb. S)
Algemeen: De cuitivarnaam van dit ras werd vastgesteld in overleg
met Dr. L. Z,rÍa en Dr. C. Heimbutger, Canada. De oorspronkelilke
boom is afkomstig uit British Columbia, Canada, vlak ten oosten van
Vancouver, dus ca 70 km ten westen van de vindplaats van 'Blom' en
ca 80 km ten noordwesten van de vindplaats van 'Fritzi Pauley'.
OntlaiAing: Midden april tot begin mei, ongeveer gelijktijdig met
'Geneva' en 'Fritzi Pauley' en ongeveer één week vroeger dan 'Robusta'. (In 7972 eerste week van april; steeltjes groen mer iets bruin,
scheutjes

gtoen); groen.

Blad.: 1 : ca 22,2 cm hn : ca 22,0 cm; hn/l : 0,99-1,0; b :
ca 12,5 cm, dus b/hn : 0,57; d oogeveer 1/4 x hn: d/hn : O,27;
f ruim 1/z x hn: f/hn : 0,5); d groter dan 1/: x e: d/s: 0,61-0,64;
d ongeveer llz x f: d/f : 0,50; top meesr roegespitsr, soms spits; voet
rond met meestal een ondiepe, vrii wijde inham; a ca 41"; bladopper-

vlak vlak tot schotelvormig; hoofdnerf groen; klierties aan de bladvoet
2 of l, al of niet gesteeld; stand t.o.v. scheut iets omlaag tot iers omhoog. Steel (s) ca 4,J cm, ongeveer 1/5 x hn: s/hn : 0,20; opstaand
t.o.v. scheut; geheel behaard; geheel of overwegend roodbruin; doorsnede rond. Jonge blaadjes groen.

Scheat: Hoekig met lijsten; behaard; bovenaan geheel of overwegend
roodbruin, in het midden groen of bruingroen; lenticellen ovaal tot
lang lijnvormig,l/z-4 mm lang; knoppen meestal meer of minder vriistaand, rond, spits, 17-19 mm lang, 5 mm breed, onderste knopschub
behaard, bruinrood.
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AÍb. 7

P. tricbocarPa'BIom'
1/3 x u,are Srootte.

AÍb. 8

Eenjarig pld.nrsoen: Meestal vrijwel recht; veel ziltakken,

P. trichocdr0a'Heimbarger'
1/J x uare grootte.

tot ruim

halve hoogte, takhoek 60-7t".
KaraÈteristieke kenmerhen: Grootste breedte van het blad ruim 1/z x
hn; d ongeveer l/4xhn, gtoter dan l/s x e en ongeveer 1/z x f; f ruim
1/z x hn; blad niet of slechts weinig omlaag t.o.v. scheut; bladvoet
rond; steel ongeveer 7/5 x hn. Jonge blaadjes groen.

P,'Rochestey' ?3)
Álgemeen: Dit ras is ontstaan uit hetzelfde veredelingswetk doot

Stout en Schreiner waaruit ook P. euramericana'Agathe F' en'Florence
Biondi' en de reeds langer in de handel ziinde rassen P. 'Androscoggin',
P. 'Geneva' en P. 'Oxford' zijn ontstaan.
De drie laatstgenoemde rassen en P. 'Rochester' werden reeds in 1934
door beide onderzoekers beschreven. 'Rochester' is een kruisingsptodukt
van een Q boom van P. maximowiczii (behorend tot de sectie Tacamahaca) en een $ boom van P. nigta var. plantierensis (behorende tot de
sectie Áigeiros).

Ontlilhing: Midden april tot begin mei, kort na

'Geneva' en vlak

voor of ongeveer gelijktijdig met'Oxford', bilna een week vroeger dan
'Robusta'; bruin met groen.
Blad.: Eirond tot ovaal; I : ca L7 cm; hn : ca 16 cm; hn/l : 0,94;
b : ca 13,1 cm, dus b/hn : 0,80; d ongeveet 1/z x hn: d/hn :
0,53; d iets kleiner dan i/4 x e: d/e : 0,711' e ongeveer )/4 x hn'.
e/hn : O,75; f groter dan 3/4 x hn: f/hn : 0,82; e/f : 0,92; top
kort toegespitst tot stomp, soms gedraaid; voet recht tot hartvormig
met een diepe, smalle inham, waarvan de zijkanten elkaat ovetlappen;
bovenziide donkergroen, onderzijde lichtet, meet grijsgroen; a ca 60";
bladoppervlak vlak tot iets schotelvormig met een soms gedtaaide punt;
hoofdnerf groen, al of niet met enig bruin aan de voet; klierties aan
de bladvoet I of 2. Steel (s) ca 3 cm, ongeveer 1/5 x hn: s/hn :
0,20; opstaand t.o.v. scheut; geheel behaard; groen, soms met enig rood;
doorsnede rond. Jonge blaadjes bruin met groen.
Sche*t: Rond zonder lijsten; behaard; groen; Ienticellen liinvormig,
soms ovaal, 1-4 mm lang; knoppen aanliggend tot iets afstaand, breed,
spits, met duidelijk opliggende onderste knopschub, ca 14 mm lang,
J,7 mm breed, geen beharing, groen tot bruin, punt lichter.

3) Door omstandigheden was het helaas niet mogelijk een afbeelding
van de bladvorm te plaatsen.

AÍb. 9

P. alba'Rahet'.
1/3 x uare grootïe

Eenjarig planttoen: Enigszins krom tot techt, zonder

of

soms met

enkele ziftakken.

Karahteristieke kenmetAen: BIad eirond tot ovaal met smalle, diepe
inham waarvan de ziiden over elkaar liggen; grootste breedte van het
blad ruim )/4 x hn, d ongeveer 1/z x hn, iets kleinet dan j/4 x e;
e ongeveer 3/4 x hn, duidelijk kleiner dan f; bladvoet recht tot hartvormig met diepe inham; steel ongeveer 1/1 x hn. Scheut rond, groen.
Jonge blaadjes bruin met groen.
P. ÁLBA

Het blad van P. alba lilkt enigszins op dat van P. x canescens maar is
daawan te onderscheiden doordat het veel grotere lobben heeft; het
blad van P. canescens heeft kleinere lobben of is slechts grof getand.
Het blad van P. alba is bovenaan veel smallet dan dat van de meeste
rassen van P. canescens. De beharing van de onderkant van het blad,
van de steel en van de onverhoute scheut is bii P, alba witter.

Bii

de beschrijving volgens het gebruikelijke systeem doet zich de moeif niet bepaald kunnen worden tengevolge van de aanwezigheid van de lobben. Door een slechts enigszins
verschillende votm van deze lobben wordt de variatie in e en f tussen
vergelijkbare bladeren van één plant namelijk vaak bijzonder groot.

lijkheid voor dat de breedten e en

P. alba'Rakef I (Afb. 9)
Algemeen: De beschrijving is alleen in l97I uitgevoerd.
Onthiking: ln 7972 eerste week van april, tegelilk met 'Robusta';
grijsgroen met bruin waas.
Blad: | : ca 13 cm; hn

: ca 12,1 cm; b : ca 11,5 cm, dus b/hn
: 1,1; d iets kleiner dan l/1 x hn: d/hn : 0,29; top spits; voet

min oÍ meer Íecht, soms rond met een meestal kleine, smalle
inham, a ca 50"; bladoppervlak vlak met gedeelteliik opstaande tanden;
hooídnerÍ lichtgroen, dun en lang, behaatd; kliertjes aan de bladvoet
wisselend in aantal en vorm, vaak bladvormige uitstulpingen op oveÍgang van steel en bladschijf; stand t.o.v. scheut iets omlaag; ondetziide
blad dicht wit behaard. Steel (s) ca 6 cm, ongeveer 1/z x hn: s/hn :
0,4!; bovenin de plant opstaand t.o.v. scheut, in het midden loodrecht
op scheut; lichtgrijze, viltige beharing; doorsnede ovaal. Jonge blaadies
viltig grijs behaard met een lichte bruine tint.
Sche#: Rond; viltig behaard; bovenaan gtijswit, in het midden griis
met groene ondergrond; lenticellen niet zichtbaar door beharing, rond,
meestal

ot
ca

t/r mm; knoppen evenwijdig aan de scheut staand, waardoor vriipunt, rond, )-4 mm lang, 3 mm breed, grijs door viltige be-

staande
haring.

Tabel 2 Ábelen
1 a d/hn ( l/3; blad met grote lobben; knoppen 4-5 mm lang

is.

KareÈteristieke kenmerken: Blad iets breder dan lang met grote lobben; d iets kleiner dan 7/) x hn; griisviltig behaard; plant door steil
staande, omhoog gebogen takken smal.

Determinatietabellen

In de hierna volgende tabellen zijn voornamelijk de in het voorgaande beschreven rassen opgenomen. Voor zover dir nodig of
wenselijk is voor een goede herkenning zijn ook andere, reeds
langer onder NAKB-controle in de handel zijnde rassen er in
betrokken.
In de eerste tabel wordt l-ret verschil aangegeven russen de soor-

ten of groepen en

in de daarop volgende

tabellen worden de

In één geval is
dit laatste slechts onder voorbehoud mogelijk en wel bij P. tri-

..

P. alba 'Raket'

Eenjarig plantsoen: Recht; zijtakken tot l/4 of l/3 van de hoogte,
soms daarboven na een takvrij gedeelte nog enkele takken; takhoek
35-10'; zijtakken omhoog gebogen, waardoor de plant opvallend smal

b d,/hn 2 l/3;

geen

of kleine lobben; knoppen 7-12 mm lang ..
P. canescens-rassen

3 P. euramericana
I a d/hn l/3; d/f { l/3; d/e ca 0,4; s,/hn )
-<
b níet aldus..
2 a scheut en steel kaal of slechts weinig behaard
Tabel

1lz

.... 'Spijk'
..... z

meeste,,oud.e" hand el srassen
. .. . . . . . 3

á scheut en/of steel geheel behaard
) a b/hn : 0,95-1,1; e,/hn ) 3/4; Í/hn :

ca 1,0
'Roba$a' en'Zeeland'
ca 0,9
.. . . . 4

b s/hn : ca 0,9; e/hn ! 3/4; Í/hn :
4 a s,/hn ) 1lz; d/hn ) l/3: geen inham
.. . 'Agathe F,
b s/hn { tlz; d/hn : ca 7/3; kleine inham . . 'Florence Biondi'

rassen binnen elke soort of groep onderscheiden.

chocarpa 'Blom' en P. trichocarpa 'Heimburger'. Gedurende de
korte tijd dat eenjarige planren van deze rassen konden worden
bestudeerd zijn geen duidelijke verschillen gevonden. Álleen
tijdens de bladontluiking in 1972 werd verschil in kleur gevonden.

Zo lang nog geen meer duidelijke morfologische verschillen zijn
vastgesteld verdienr het aanbeveling beide rassen ook in de
kwekerij strikt gescheiden te houden.

Tabel

4

P. interumericana

7 a b/hn : ca 3/4; d/hn : ca t/4; d/e I

.

'Rab'

5 Balsemhybriden
a diepe, smalle inham; e/f : ca 0,9 . . . .
b geen of ondiepe inham; e/f > 0,9 . .
2 a d,/hn à t/z; f/hn > 3/4 .
b d/hn 1 1lz; Í/hn < 3/4 .
a
e/ht ) tlz; e/f : ca 1,0; scheut rond
i
b e/hn : ca r/4 e/f 1 1,0; scheut hoek.ig

Tabel

7

Tabel

1

.. 'Rocbesle/
,........' 2

.

.

I a Blad meer of minder gelobd tot zeer gtoÍ getand. Nervatuur al
of niet duidelijk handvormig. Bladonderzijde wit of grijs viltig
behaard
.. Ábelen (tabel 2)
b BIad, niet gelobd, niet zeer grof getand. Nervaruur veervormig.
Bladonderziide niet viltig behaard
. .. .. ... 2
2a s)1/)xhn..
........j
b s17/3xhn
..........4
i a i iets groter dan, geii.lk aan of iets kleiner dan b (b/l ) 0,9);
e/hn 2 ca 3/4 x hn . . . .
P. etrantericana (tabel 3)
b b/l < 0,9; e/hn < j/4 .
P. interamericanz (tabel 4)
4 a d/hn > 1/j; e/hn 2 t/z; d/f ) 1lz; e/f > 0,9 .
d/hn

tlz: bladvoet wigvor-

migtotrond,.
.....,'Barn'
b b/hn) 3/4; d/hnàl/4; d/e í 1/z; bladvoet hartvormig . . 2
2a d,/hn : ca l/4; d/e 1 t/z; d/Í ! t/3; scheut kaal . . 'Donk,
b
d,/hn : ca l/); d/e : ca l/t d/Í ) 1/3; scheut behaard .

1

J. Sipkens

t/3; e/hn

/

,,balsemhybriden" (tabel 5)

1ltr d/r {,,",

rrr0.1,!r:f";".*;

iií)i.el

....'Oxford'

..........3

..,,'Getteua'
'Ándroscoggin'

6 P. trichocarpd
I a d/hn ( 1/4;b/hn: ca1/z;d/f : caO,4....,Fritzi pattle/
b d/hn2 r/4;b,/hn ) tlz d/Í> 0,4 .
..........
2
2 a Tijdens en kort na bladontluiking bladsteel en jonge scheut minstens aan één zijde rood . .
... 'Blom'
á Tijdens en kort na bladontluiking bladsteel en jonge scheut groen
ofmetzeerweinigbruin
......,Heinzbirger'

Tabel

De aÍzel van populierevezelhout

Foreco 8.V., Arnhem

Inleiding

Uit de jaarlijks door de NAKB gewaarmerkte aanrallen populieren in Nederland - zie aÍb. 1 - kan worden opgemaakt, àat
in de vijfjarige perioden, werden gewaarmerkr (op 100.000 afgeronde getallen):
1950-1954: 1.300.000 stuks
7955-1959: 2.000.000

1960-1964: 1.700.000
1965-7969:
800.000
Als wij ervan uit mogen gaan, dat deze cijfers een redelijke
maatstaf zijn voor de aanplant van populieren - een berere
maatstaf is niet voorhanden - dan blijkt in de jaren lgjr-1964
bijna 80 7o mé& te ztjn aangeplant dan in de eraan voorafgaande en de erop volgende perioden van vijf jaren.

Opgemerkt dient daarbij te worden, dat in de weergegeven
cijfers de acivireiren van de Rijksdienst voor de IJsselmeèrpolders niet zijn weerspiegeld; ook in de IJsselmeerpolders is vánaf
het midden van de 50-er jaren op grote schaal populier aange-

ÁÍb. 1 Aantal. jaarlijÈs

gett'aarnterkte popttlieren

ran 1949 lexc/. P. c^ilercênt).
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unet' bet
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meerjarige populieren
eeniarige populieren
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Bron: Stichting Industrie-Hout, Síageningen.
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ÁÍb. 2 De gelede

treÈker

- laadt in
ged*nde opttand het 2

-

foruard,er

de

m

slijphoat, uat in rolsrapeltjet
bijeen is gelegd, o!. Lastaetnzogên
10 ton.

in bet lerrein

ca

(het nammerbord neet in

we&elijhheid 45 crn).

plant; deze aanplantingen vinden overigens nog

steeds voort-

gang.

De vergrote activiteit bij de aanleg van beplantingen van Populier viel samen met een grotere belangstelling voor de aanleg
van beplantingen in bosverband, in het bijzonder in plantverbanden van 5 x 5 m en nauwer.
De vergrote aanleg tussen 1955 en 1965 za| leiden tot een ruimer aanbod van populierehout. Deels is van het vergrote aanbod reeds sprake uit de eerste dichtgeplante opstanden. Vat
jongere opstanden volgen binnen enkele jaren, terwijl de eersten
dan voor de tweede maal moeten worden gedund.
Bij de oogst uit dunningen g^at het grotendeels om hout van
de 1e en 2e diameterklasse (i0-29 cm M.@), welke hout grotendeels als vezelhout afzet moet vinden.
Daarnaast wordt ook uit de bovenste stamgedeelten van zwaardere populieren vezelhout verkregen.

I De jaarlijks vrijkomende hoeveelheid vezelhout
In totaal wordt de huidige jaarlijkse oogst van populierehout en
wilgehout in Nederland geraamd op 150.000 m3. Het aandeel
vezelhout in dit totaal zov ca 40.000 mB bedragen volgens ramingen van de N.P.C. In dit verband is het wel opvallend, dat
de productie van populierehout in \7est-Duitsland gemeld
wordt voor de helft te bestaan uit stamhout en voor de helft
uit vezelhout. \Tellicht is dat grotere aandeel vezelhout toe te
schrijven aan de gewoonte stamhout sterk naar kwaliteit te sorteÍen en bij het opwerken ongeschikte stamstukken te kloven
en bij het vezelhout te voegen.
In de komende jaren van het lopende decennium is met toename van het aanbod aan vezelhout te rekenen en wel om twee
redenen:

Zoals

in de inleiding werd uiteengezet

zullen meer dichtge-

plante bosopstanden in de dunningsfase terechtkomen.
De verbruikers vaÍ za ghout en kisthout moeten hun eisen,

vooral aan de diameter, van het te za1en hout verder opvoer€n
om hun kosten per m3 op een aanvaardbaar niveau te houden.
Daardoor zal een groter deel van de boom tot het vezelhout
moeten worden gerekend en zal het vezelhout naar diameter
ook hout van de 3e klasse en zelfs van de 4e klasse gaan omvatten.

Het lijkt vrij realistisch om in de komende jaren te rekenen
met €en aanbod aan vezelhout van 60.000 m3 in het diameterbereik van 1045 cm.

2

Algemene structuur van de markt voor populierevezelhout
Populierevezelhout is geschikt voor fabricage van board, voor
half-chemische cellulose voor golfkaÍton, voor spaanplaten en
voor houtstof.
FÁO statistieken en marktprognoses o.a. in European Timber
Trends and Prospects 1950-1980, FAO, Genève 1969, geven
overruigend weer, dat de marktsectoren spaanplaat, golfkarton,
houtslijp, cellulose en papier sterk groeiende zijn, zulks in tegenstelling rot de marktsector van het gezaagde hout waar in
absolute zin weinig groei in zit en relatief zelfs van een teruglopend aandeel in het totaal houtgebruik sprake is. Deze structurele situatie kan geen voeding geven aan optimistische verwachtingen over de afzetkansen voor populierezaaghout en
zeker niet voor het dunnere zaaghout van matige kwaliteit.
Tetzijde zij opgemerkt, dat de teelt van zwaar populierehout,
mits van goede kwaliteit, in Nededand zeker kansen heeft aangezien de markt voor houten schoeisel nieuwe impulsen ontvangt uit de sandalenindustrie e.d.

3 De structuur in

engere zin van de Nederlandse markt
voor populiere-vezelhout
Het hiernavolgende zal concrete afzetmogelijkheden voor Nederland behandelen. Om vergelijkingen eenvoudiger te maken

69
en omdat kennis van contractprijzen niet her uitsluitende eigendom van schrijver dezes is, zullen prijzen worden uitgedrukt in
procenten van de fabrieksprijs voor pulphout voor houtstof.

Structureel en kwantitatief is er een zeer ruime markt voor
populiere- (en wilge-) vezelhout:

a

Board-industrie (Noordelijke Industrie voor Vezelverwerking te Hoogezand).
Nové vetwerkt jaadijks ca 25.000 ton loofhout-vezelhout.
Nové stelt lage eisen aan afmetingen, kwaiiteit en opwerking
van het hout. De diameter kan variëren van 5-20 cm resp. van
20-35 cm; de bijbehorende lengten zljn I.50-2.20 m resp.
0.60-1.20 m.
Het hout mag ruw gesnoeid zijn en kan betrekkelijk krom zijn.
Het moet gezond zijn en behoeft niet geschild te worden. De
prijs is in overeenstemming met de geringe eisen en zeer bescheiden; in 1972 -+ 70 70 van de prijs voor pulphout.

b

Half-chemische cellulose voor golfkarton (Papierfabriek
,,De Hoop" te Eerbeek).
,,De Hoop" verwerkt jaarlijks ca 15.000 ton loofhout-vezelhout.
,,De Hoop" stelt matige eisen aan afmetingen, kwaliteit en opwerking van het hout. De diameter mag variëren van 740 cm,
de lengte van I-2 m.
Het moet vers en gezond zijn, redelijk gesnoeid en behoeft niet
geschild te worden. De prijs is beter dan die van Nové, doch
met -f 80 7o van de prijs voor pulphout niet van voldoende
niveau om een teelt van populier op te baseren.

c

Spaanplaat-Industrie

Ondanks het feit dat in Nederland slechts op uiterst bescheiden
schaal spaanplaten worden gemaakt en dan nog hoofdzakelijk
uit schaafkrullen e.d., is de spaanplaatindustrie in Duitsland en
in België goed voor de afzet van 25 à 35 % van onze totale
houtoogst inclusief naaldhout. Een tiental vaak zeer grote fabrieken met een gezamenlijk jaarlijks houtverbruik van 1.500.000
à 2.000.000 mB rondhoutaequivalent ligt binnen vervoersbereik
van Nederland.
Ondanks dit geweldige houtverbruik is populierehout een pro-

blematische grondstof voor de spaanplaatindustrie en wel op
grond van zijn specifieke technologische eigenschappen. Hoewel uit 100 /o populierehout een goede spaanplaat kan worden
verkregen, weigeren de meeste fabrieken populierehout omdat
het veèrkrachtige hout in wisselende mengverhouding problemen geeft. Deze houding moet verwacht worden zich te bestendigen zolang populierehout in beperkte hoeveelheden en lokaal
wordt aangeboden en zolang er geen schaarste aan minder problematische grondstoffen optreedt.
De weinige spaanplaatfabrieken die populier verwerken, stellen

hoge eisen aan afmetingen, opwerking en kwaliteit: De diameter mag weliswaar variëren van 8-30 cm, doch de lengte
moet nauwkeurig 1 m zijn; het hout moet in verband met het
ontschorsen glad gesnoeid zíjn en mag voorts geen blauw bevatten. \íilgehouc wordr nier geaccepteerd. De prijs - herleid
tot een prijs voor ongeschild hout - franco fabriek bedraagt
ondanks de hoge eisen aan de lengtemaat - hoge kosten van
opwerking!

d

-

slechts -L 90 % van die van pulphout.

Houtstoffabricage (Peppelhout Eerbeek N.V. beleverd door
het ontschorsingsbedrijf Peppelschors).
Peppelhout Eerbeek verbruikt jaarlijks 25 à 30.000 ton populierehout (gewogen met schors); uitbreiding van de verwerkingscapaciteit tot ca 40.000 ton lijkt in de lijn der ontwikkeling te liggen.
Behalve aan de snoeikwaliteit - glad gesnoeid i.v.m. het noodzakelijke ontschorsen - stelt Peppelschors matige eisen aan

afmetingen en kwaliteit: de diameter mag van 10-30 cm variëren, de Iengte van L8O-2.20 m; de lengte mag overigens sinds
kort ook ca 1 m zijn, rerwijl overwogen wordt ook groreÍe

lengte dan 2 m te ontvangen; het hout moet voorrs vers en
gezond zijn, doch mag blauw bevatten. Sinds korr wordt ook
wilgehout door Peppelschors afgenomen.
De prijs die als referentie tot de onder a, b en c behandelde
sortimenten op 100 7o is gesteld, is op het ogenblik te beschouwen als het beste alternatief voor afzet van populierevezelhout.
Aangezien deze prijs bovendien is gekoppeld aan de prijs voor
gei'mporteerde houtslijp mag - ondanks conjuncturele zwakte
van de gehele papier- en aanverwante industrie in 1972 - structureel met een opgaande lijn worden gerekend.

4 De exploitatie van populierehout voor vezelhout
Aangezien de opwerking tot pulphout het beste alternatief
voorstelt, een alternatief dat mede in verband met zijn sructurele toekomstmogelijkheden tot de aanbeveling kan leiden, opstanden van populier dicht te planten, mag in dit artikel een
paragraaf over de exploitatie van slijphout niet ontbreken.
Tophout van zvtaÍe bomen zal in de regel niet uitsluitend tot
2 m hout kunnen worden opgewerkt i.v.m. de te grote krommingen; dunningshout daarentegen kan als regel geheel tot
2 m hout worden opgewerkt, wat het mogelijk maakt de z.g.
korthoutmethode toe te passen. In diselfde nummer is van de
hand van Bosman een uitvoerige beschrijving van de methode
opgenomen, w^aÍnaat hier wordt verwezen (p. 70). Kenmerkend voor deze methode vergeleken met de langhoutmethode
en de korthoutmethode voor 1 m hout is de hoge graad van
mechanisatie, waardoor het voordelig verschil in kosten stellig
gror.er zal worden naar mate arbeidskosten sneller stijgen dan
machinekosten.

Door schrijver dezes zijn ook gunstige ervaringen opgedaan met

de korthoutmethode in kaalslagen van volwassen populieren.
De hoog gemechaniseerde korthoutmethode met inzer van de
forwarder

-

uurkosten omstreeks

I 60,- -

heeft één belang-

rijke beperking: de hoeveelheid uit te rijden hout moet per
object tenminste 250 mt zijn om re vermijden dat de aanvoerkosten en aanloopkosten prohibitief werken.
De terreingesteldheid is slechts zelden een belemmering voor
Afb. 3 De foruarder brengt zijn last nazr de aoor ztuaar aeraoer

be.

rijd.bare tueg. De cha*ffeu.r aerlaa, noch aoor het lad.en noch aoor lset
losten zijn cabine.
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inzet van de forwarder. De bodemdruk van de hoge wielen met
brede banden is laag. De berijdbaarheid van een terrein kan
bovendien belangrijk worden vergroot door op de rijpaden taken tophout te deponeren. Voor het kruisen van smalle sloten
heeft de machine schotten bij zich.

Samenvatting en slotopmerkingen
zal geleidelijk meer en dikker hout van populier

In Nederland

-

en wilg

-

voor vezelhout beschikbaar komen: 40.000 mB per

jaar thans, 60.000 m3 per jaar in de loop van dit decennium.
Op dit ogenbiik en structureel ook toekomstig is de afzet van
pulphout het meest belovende alternatief uit de mogelijkheden:
board - half chemische cellulose - spaanplaat - houtstoÍ.
Mede in verband met de structurele mogelijkheden die de
markt voor pulphout heeft, is de aanleg van populiere-bossen
met dichte plantverbandeí aarr te bevelen.
Aangezien één verbruiker niet alle beschikbare hout aan kan
trekken en de diameter van het industriehout toeneemt, zal
Peppelhout Eerbeek voor een eventueel vergroot verbruik van
40.000 ton per jaar de diameterrange naar de groteÍe diameters

lr. A. W. J. Bosman

/

moeten vergroten.

Op het ogenblik krijgt niet alle vezelhout van populier en wilg
de optimale bestemming pulphout. In deze t'n zijn algemeenheid voor de telers ongewenste situatie zou veÍbetering kunnen
worden gebracht door het aanbod te concentreren. De telersorganisaties zouden dienen te overw€gen regionaal het aanbod
te concentreren en het verzamelde kwantum rechtstreeks of via
één regionale handelaar aan te bieden; een geconcentreerd aanbod zou gunstige invloed op de kosten van verzamelen en transport - eventueel ook op de kosten van exploitatie - kunnen
hebben.
L;teratilíu

H. À. van der Meiden: Algemene ontwikkelingen in het houtverbruik

en, in verband hiermee, de perspectieven voor het g:bruik van hout
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pp. 283-286.
H. Ollmann: Die Einordnung des zukiinftigen Pappelholzeinschlages
in den Holzmarkt. Die Holzzucht, jrg. 24, april 7970, pp. l-4.
Christa Koltzenburg: Pappelaufkommen u. Pappelverbrauch in der
Bundesrepublik. Holzzentralblatt, jrg. 98, 13 sept. 1972, pp. 1141 en
l)42 en 18 sept. 1972, pp. 1590 en 1191.

Houtoogst in Oostelijk Flevoland

Staatsbosbeheer Lelystad

Inleiding

blijkt alleenafzet als indusuiehout (papier- en
vezelindustrie) mogelijk te zijn. De eisen hieraan gesteld zijn:
diameter tussen 10-35 cm, glad gesnoeid en gezaagd in 2 m
sortiment. Áls gelukkige omstandigheid kan aangemerkt worden, dat de afzet van c^.4000 mB populier per jaar goed mogelijk bleek doordat deze oogst samenviel met het ingebruiknemen
van een fabriek voor houtslijp door Peppelhout Eerbeek N.V.,
waardoor praktisch al het geproduceerde hout (met uitzondering
van wilg) werd afgenomen.
meter van 35 cm

Na het droogvallen van Oostelijk Flevoland in 1957 werd reeds
in heuelfde jaar begonnen met de bebossing van het in het
zandige deel van de polder gelegen Roggebotzand en Reve Ábbertbos. De aanleg van dit bosgebied werd omstreeks 1967 voltooid. Teneinde op snelle wijze het bos enige dimensie te geven
en mede bepaald door het pionierkarakter van deze houtsoorten
werd op grote schaal gebruik gemaakt van populier en wilg.
Van de totale oppervlakte van 796 ha van het Roggebotzand
bestaat dan ook 316 ha (45,8 %) uit bovengenoemde houtsocrten, voor het Reve Ábbertbos ztjn deze cijfers resp. 727 en
382 ha (6I,5 %).Al deze opstanden zijn gelegen op begreppelde terreinen met greppelafstanden van 8, 10, L2, T6 oÍ 24 m.
Geplant werd in rechthoeksverband met plantafstanden van
4 x 4 en 5 x 5 m afhankelijk van de greppelafstand. In i970
was de groei van de oudste opstanden zover gevorderd, dat tot

Uitvoering dunningen
Uit het bovenstaande is al gebleken, dat het hout in 2 m stukken wordt afgenomen. Voor de produktie van deze 2 m stukken
bestaan twee methoden: de langhoutmethode en de korthoutmethode.

Bij de

dunning werd overgegaan.

eerste methode

wordt het hout na vellen en uitsnoeien
in stapels in de berm getrokken en

als langhout uitgesleept,
Afzet

daarna gekort.

Van grote betekenis voor de wijze waarop de dunningen zouden
worden uitgevoerd was de afzetmogelijkheid van het geproduceerde hout. Daar het hier gaat om hout met een maximale dia-

Nadelen van deze methoden zijn:
1 verontreiniging van het hout door zand, stenen enz. Bij het
korten geeft dit grotere slijtage aan de motorzagen;
2 de uitsleepafstand wordt vooral bij grotere hoeveelheden
hout zeer groot. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat het hout
niet hoog gestapeld kan worden en de breedte van de bermen
voor berging van grote hoeveelheden te gering is;
3 langs de weg blijven resten tophout liggen.
Bij wijze van proef is bij deze methode van uitslepen gebruik
gemaakt van een Holder AG-35. De uitsleeptijden, mede veroorzaakt door de lange uitsleepafstanden, bleken echter dermate
hoog te zijn, dat deze methode niet verder toegepast is.
Het is evenwel mogelijk dat bij uitvoering met behulp van een
,,Skidder" de kosten van slepen gunstiger zouden zijn uitgeval-

TUINBOUWARTIKELEN
Een kleine greep uit onze lijst:
Plastic boommanchelten - Hang- en steeketiketten - Labels
Tonkinstokkên - Boombanden - Acryl gaaslinnen - ScheÍmdoek
Tuingêrêedschap - SnoeÍgereedschap - Grasmaaimachlnes
Pulverisateurs - JlÍÍypots - JiÍfy-Seven - Plasticpotten - Plantacryl
Bindmateriaal - Handschoenen en wanten - Krulwagens
Kaskitten en verfwaren - Bestriidingsmiddelên - enz. enz.
VÍaagl onze uitvoerige prijscourant

A. MAURITZ & ZN. N.V.
BRINKLAAN 2.10
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De speciaalzaak voor tuinbouwartikelen

len.

Bij de korthoutmethode wordt het hout na het vellen gekort in
2 m stukken, op de plaats van velling gesnoeid en daarna gestapeld langs een rijpad. Dat hierop topresten, snoeihout e.d.
komt te liggen is voor de gebruikte machine geen bezwaar. Het
uitrijden vindt plaats met de ,,Forwarder" (BM-Volvo SM871)
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van de KNHM. Deze rijdt het bos in, neemt met zijn laadkraan
de stapels op en rijdt met een volle vracht het bos uit, waarna
het hout langs de bosweg m.b.v. de kraan op hoge rolstapels
gezet wordt.

Om enig inzicht te geven in de mogelijke produktie volgen hier
enige gegevens (gegevens afdeling Arbeidsorganisatie SBB):

Opstand: populier ('Robusta'), 12 jaar
plamafstand 4 x 4
per rabat 3 rijen (1 rijpad met aan beide zijden

sta-

peltjes)

-+ 110 m
38 m3/ha
Doordat her niet mogelijk bleek het hout van meerdere rabatten
in één gang te laden (greppels), bleef de gemiddelde vrachtinhoud laag, n.I. 5,77 m3, ofwel r- 70 Vo van de laadkapaciteit.
Voor het rijden, laden in het bos en lossen aan de rolstapel in
dit gunstige object, bleek bij een uitsleepafstand van 100 m per
mB 6,01 min. nodig te zijn (incl. algemene tijden). Produktie
per uur ca. 10 m3. De uurkosten van de ,,Forwatder" liggen in
de buurt van

f 60,-.

Gezien deze resultaten werd besloten tot het korten
en het uirijden met de ,,Forwarder".

in het

bos

nomische overwegingen.

Man A: velr (motorzaag), meet en kort in één arbeidsgang.
Hinderlijke en dikke takken worden met de motorzaag gesnoeid.

Man B: snoeit de 2 m stukken met de bijl en stapelt deze langs
af

.

\íanneer voldoende geveld is sleept de ,,Forwarder" het hout

J. T. M. van Broekhuizen

/

tan

d.e

Fonuarder aoor bet

ilitijdett

uan 2 m

tr{"!rtij.

Ur,

uit en lost aan de rolstapel. De afvoer van het hout naar de
fabriek vindt plaats door met een kraan uitgeruste vrachtwagens. Deze zijn in staat de vaak zeer hoge rolstapels (tot ca.
5,50 m i.v.m. ruimtebesparing) te laden.

De totale uitvoering van de systematische dunning geeft dan
het volgende beeld. Vellen in tweemansploegen, mede uit ergo-

het rijpad. Beide mannen wisselen elkaar regelmatig

Vooraanzich,

De hier vermelde wijze van dunnen van populier en wilg is de
afgelopen twee jaar in Oostelijk Flevoland toegepast. Ook voor
kaalslagen is deze methode gebruikt. De gtotere hoeveelheid
tak- en tophout die hierbij vrijkwam blijkt voor de,,Forwardet"
geen enkel bezwaar te zijn. ITel dient bij de velling reeds rekening gehouden te worden met de plaats van de rijen bij de
herbebossing; deze dient zo min mogelijk met het tak- en tophout bedekt rc zijn om moeilijkheden bij het planten te voorkomen.

Populieren en wilgen langs de Donau en de Zwarte Zee in Roemenië 1) (slot)

Landbouwhogeschool, Afdeling Houtteelt

Populierenteelt in plaats van rietcultuur
Van de Donaudelta is 66 % (ca.290.000 ha) begroeid met riet.
Dit wordt sinds 1956 op grote schaal geoogst voor de produktie
van cellulose. Omdat dit riet op overmatig natte gronden voorkomt, is 60.000 ha ingepolderd en gedraineerd ten behoeve van
een meer intensieve oogst en gemakkelijker transport. Na enkele
jaren machinale oogst bleken echter de wortels van het riet zo-

danig beschadigd te zljn dat de groei sterk verminderde. Ten
einde de voor de celluloseptoduktie gebouwde fabriek rendabel
te maken werd besloten de polders met hun ontwateringssloten,
sluizen en pompstations te benutten voor de teelt van populieren en wilgen. Sinds 1967 worden daarom proeven genomen
mer deze houtsoorten. De ontwatering blijkt geen probleem te
zijn. In het grootste deel van de polders kan het water op een
niveau van 60-90 cm beneden het maaiveld worden gehouden.
De laagste delen staan gedurende het groeiseizoen enige tijd
onder water.
Het 4 m hoge riet en de overige moerasvegetatie worden verwijderd door in het najaar 30-50 cm diep te ploegen. Na de
aanleg van de beplanting wordt de grond regelmatig met een
zware schijfeg bewerkt. Door deze werkwijze en de concurrentie van de bomen is het riet na drie jaar verdwenen, hoewel de
wortels van deze plant tot 1 m diepte in de grond dringen.
llet meest gebruikte populiereras in deze polders is 'Robusta'
(R 16) omdat dit het beste bestand is tegen de voortdurend

1)

Foto's: Van Broekhuizen

grote vochtigheid van de bodem. Daarnaast worden ook 'Celei'
en'I 2I4' gebruikt. Tijdens de abnormaal hoge waterstand van

in 1970 werden de polders van binnenuit onder
water gezet ter bescherming van de dijken (tegendruk!). De
beplantingen stonden daardoor het grootste gedeelte of het gehele groeiseizoen onder water. Ook hier bleek dat 'Robusta' de
de Donau

minste schade ondervond.
Als plantmateriaal voldoen in de polders stekken van 70 cm
lengte uitstekend. Deze worden in de herfst geplant in voren,
gemaakt (en na het planten weer gesloten) door een speciaal
daartoe ontworpen machine. Deze is een kopie van een machine, die werd gedemonstreerd in Stoneville, USA, tijdens een
excursie in het kader van de vorige bijeenkomst van de I.P.C.
Ook eenjarig plantsoen en eenjarig plantsoen met tweejarige
wortel wordt wel gebruikt. Ouder plantsoen is ook op deze
gewoonlijk nier onder water lopende terreinen niet geschikt.
Proefondervindelijk werd vastgesteld dat het slechter groeit,
sterker onderhevig is aan ziekten en plagen en gemakkelijker
omwaait dan eenjarig plantsoen. Dezelfde ervaring dus als in
Nederland.

Het onderhoud van de beplantingen is gelijk aan dat van

de

hiervoor besproken opstanden langs de Donau. Daar de oudste
beplantingen tijdens ons bezoek nog slechts vier iaar oud waren, kan over de groei alleen maar wotden gezegd dat bij 'Robusta' de gemiddeld bereikte hoogte in die tijd 10 m was en
de diameter 12 cm.
Opvallend was de vrij sterke aantasting door virus. Reeds eer-

7)
der werd door deelnemers aan de excursie op de regionale kwekerij bij Braila het voorkomen van virus geconstateerd. Vooral
dit laatste is bedenkelijk omdat al het plantsoen via de regionale
kwekerijen wordt geleverd. Een verspreiding van de ziekte over
het gehele land en daarmede op vele plaatsen een verminderde
groei van de bomen is dan niet uitgesloten.

Dijkbescherming tloor wilg en populier
In het algemeen wordt minder wilg dan populier aangeplant.
Zo wetd in 1970 ca. 1.300 ha wilgenbos aangelegd, tegenover
ca. 4.000 ha populierenbos.

De aanleg van wilgenbeplantingen

vindt plaats op terreinen die zo nat zijr. oÍ zo vaak en langdurig
worden overstroomd, dat ze ongeschikt zijn voor populieren.
In het Donaugebied zijn diq zoals op blz. 33 van het mei-nummer werd vermeld, veelal de lage gronden langs de rivierzijde
van de dijken.
Vooral de wilgen spelen een belangrijke rol bij de bescherming
van de dijken tegen hoog water. Ons werd een beplanting getoond die een onderdeel vormt van een 54 km lange en 200 m
brede beplanting die op een afstand van ca. 10 m van de voet
van de dijk evenwijdig daaraan buitendijks is aangelegd. Het
belang van dergelijke beschermende beplantingen, die volgens
de officiële voorschriften minstens 65 m breed moeten zijn,
bleek tijdens de catastofale overstromingen in 1970. Op vele
plaatsen stond toen op elke 100 m een dijkwacht. De door de
beplanting beschermde dijk liep echter zoveel minder gevaar
dat daar slechts één man per kilometer nodig was.
De door ons bezochte beplanting bestaat, gerekend vanaÍ de
dijk, uit een 50-60 m brede strook met wilgen met daartegenaan een ongeveer 150 m brede populierenbeplanting. De met
wilgen beplante strook ligt, ten gevolge van het weghalen van
grond ten behoeve van de constructie van de dijk, 0,6-1 m
lager dan de rest van het terrein.
De wilgen (Salix alba) werden in de herfst van 196l geplant
als poten van 2 m lengte, die 50-60 cm in de grond werden
gestoken in een verband van 2 x 2 m. De bodem kon vooraf
niet worden bewerkt daar het lage terein vrijwel steeds onder
water stond. Doordat dit terrein elk jaar een aantal maanden
gedurende het groeiseizoen overstroomd is en het daarna nog

lang duurt voordat het water is weggezakt, gingen de beide
eerste jaren veel wilgen verloren. Tegelijk werd de beplanting
aangevuld door natuurlijke opslag van wilgenzaailingen. Nu, na
tien jaar is de gemiddelde diameter 13 cm en de hoogte 15 m.
De gemiddelde jaadijkse aanwas bedraagt 21,5 m3/ha.
Een opvallend verschijnsel is dat de wilgen een grote hoeveellVilgestant n et ueel aduentiefwortels tot de hoogte aan de a,aterstand
tijdens de oaerstronting (neer dan manthood. Popalieren op d.e achlergrond hebben geen adaentiefu'ortels geuormd.

heid adventiefwortels voÍmen op het deel van de stam dat
regelmatig onder water komt (tot 2,5 m hoogte). Op den duur
ontstaan zulke grote, dichte pruiken van levende en dode wortels dat de stroming van het water en de golfslag er door wordt
beïnvloed en dat er daarom bij de aanleg van de beplantingen

rekening mee gehouden wordt. De breedte van de bosgordel

wordt namelijk bepaald aan de hand van een formule waarin,
naast factoren als plantverband en groeisnelheid, ook de mate
van vorming van adventiefwortels wordt verwerkt.
De door ons bezochte beplanting was juist voor de eerste maal
ernstig aangestast door rupsen van de vlinder Hyphantria cunea,
een polyfaag insect, afkomstig uit de USA en in Europa voor
het eerst in 1940 bij Boedapest gesignaleerd. Dit insect breidt
zich langzamerhand naar het westen uit en komt thans ook
reeds in Oostenrijk voor. De bomen waren volledig kaal gevreten maar bestrijding werd nog niet uitgevoerd omdat de
houtopbrengst van de beplanting in de tweede plaats komt en
de schade daarom niet ernstig wordt geacht zolang de bomen
niet dreigen te sterven.
Verzorging heeft de beschreven opstand na de eerte jaren weinig nodig. Vermoedelijk zal enkele malen licht gedund worden
en op ongeveer vijftienjarige leeftijd zullen de wilgen worden
geknot en dan hoofdzakelijk rijshout opbrengen.
Het deel van de beplanting dat uit populieren bestaat, is in de
herfst van 1962 mer eenjarig plantsoen van verschillende rassen
in een verband van 3 x 2 m aangelegd. De gemiddelde jaarlijkse aanwas bedraagt slechts ca. 13 mB per ha, voornamelijk
door de langdurige overstromingen.
De populieren zullen ongeveer 15 jaar na aanleg wotden geveld.
Vermoedelijk zal dat in twee maal gebeuren, zodat de dijk niet
ineens wordt blootgesteld aan de golfslag tijdens hoog water.
POPULIEREN BIJ DE ZWAF.TE ZEE

De zone langs de Zwatte Zee tussen Constanta en Mangalia

is

bijzonder droog. Jaarlijks valt er slechts 370 mm regen. De
absolute maximumtemperatuur is er 38,50 C en er is weinig
wind. Het grondwater bevindt zich op grote diepte. De natuurlijke vegetatie bestaat uit steppen met hier en daar wat xerofile
bomen en struiken. Dat er toch gezonde populieren kunnen
groeien is te danken aan de hoge luchtvochtigheid, die in juli
80 Vo bedtaagt. Overal is van deze boomsoort gebruik gemaakt:
langs wegen en hoge zeekusten, als bos en afzonderlijke bomen,
in parken en steden en zelfs op kampeerterreinen langs zandstranden.
Zo zagen

wij in een vakantieoord bij Mamaia tussen de grote
aantallen dicht op elkaar staande tenten en huisjes op een afstand van nog geen 100 m van deZwarte Zee bomen van verschillende populiererassen. Deze waren daar 6-8 jaar geleden
als 6,5 m hoge bomen met weinig wortels geplant. De plantdiepte was ca. 1,5 m, dat is de diepte waarop het water voorkomt. Hoewel dit terein aan de zee Iigt, is het grondwater niet
zoat, dankzij het feir dat de waterstand van het vlak achter
Mamaia gelegen meer hoger is dan de zee. Dankzij het voedselrijke, zoete grondwater was het mogelijk het oorspronkelijke,
humusarme duingebied te veranderen in een beschaduwd terrein voor massatoerisme.
In de nabijheid van de enorme hotelcomplexen die de laatste
jaren in dit gebied zijn vercezen, zijn reeds enkele bossen aangelegd om in dit vlakke, open terein afwisseling aan te bren-

dit doel worden
verschillende rassen gebtuikt, zoals onder meer'Robusta' (R 16),
'Celei' en 'Marilandica' en herkomsten van P. alba en P. simonii.
In de rand van de beplantingen worden allerlei struiken geplant
en in de rijen populieren verschillende andere boomsoorten, bijvoorbeeld Juniperus virginiana. Om vochtverlies tegen te gaan

gen en recreatiegebieden te scheppen. Voor

wordt de grond tussen de rijen regelmatig oppervlakkig

be-
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werkt. De populieren worden in dit gebied weliswaar nier groor
(tot 40 cm dik en 14 m hoog), maar door hun relatief snelle
groei ontstaat spoedig een bos.
\TEGBEPLÁNTINGEN

Een beschermende functie hoewel geheel verschillend van de
vorige wordt ook uitgeoefend door de wegbeplantingen in de
continentale, droge steppen. Ze geven daar immers tijdens de
warme zomer schaduw aan het verkeer. Een deel van deze beplantingen bestaat uit populieren. Enkele eÍvan zagen we op
onze 200 km lange bustocht naar het noordoosten vanuit Boekarest via Buzau naar Braila. Vooral P. nigra 'Italica', P. nigra
thevestina en P. eurameticata'Mailandica' zijn langs deze weg
geplant. Volgens de traditionele praktijk waren deze bomen
geknot ten einde een brede kroon te verkrijgen. Ze leveren
daardoor weinig waardevol hout. Aan de bomen is duidelijk te
zien dat het klimaat in noordoostelijke richting voor populieren
ongunstiger wordt. Terwijl de geknotte bomen de eerste 60 km
ten noordoosten van Boekaresr nog ror 20 m hoog en 50 cm
dik kunnen worden, bereiken ze in het steppengebied bij Braila
een hoogte van nier meer dan 14 m en een dikte van 40 cm.
In het gebied tussen Tulcea en Coosranta, niet meer dan 10 tot
20 km van de kust van de Zwarte Zee, zagen we enkele wegbeplantingen van onbekende rassen van P. euramericana. De
bodem bestaat hier uit verschillende typen vruchtbare steppengronden met grondwater op ruim 3 m diepte. De bomen wer-

den

vijf

jaar geleden als tweejarig plantsoen geplant en zijn
m hoog en 18-27 cm dik. Deze afmeting€n ont-

thans 9-13

lokten aan de auteur van de excursiegids de opmerking dat

de

lYegbeplanting uan P, etranericana ten noorden oan Constanta, Eén
maal gehnot. Als tueejaig plantsoen oijÍ iaar geleden geplant op 5 m
aÍstand.

in de zone van de sreppen en de silvosteppen hier slechts weinig in de hoogte groeien". Het ligt er
ma Í aan wat men gewend is.
bomen ,,evenals overal

CONCLUSIES

Uit het voorgaancie overzichr van de teelt van populieren en
wilgen in Roemenië blijkt wel dat de Roemeense onderzoekers
er in zijn geslaagd voor een aantal problemen, die het gevolg
zijn van bijzondere groeiplaatsomstandigheden, een goede oplossing te vinden. Aan bepaalde aspecren zal echrer nog veel
aandacht moeten worden besteed, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van het wel zeer beperkte aantal aangeplante populierefassen.

De nadere kennismaking mer en de discussies over de Roemeense opvatting over de z.g. fysiologische rassen van 'Robusta'

Yí/egbeplanting ,eo zaiden aan Baza* aan P. nigra theaestina en P. nigra

'Itdlica', tien à uijftien jaar ord.. Oorspronh.elijk behandeld. als kiotpopaliet. Deze fastigiate aolrnen lenen zich hiertoe echter niet. Op de

achtergrond een pruintenboomgaard.

H. J. Gerritsen

ing.
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was uitermate belangwekkend, vooral in verband met de consequenties eÍvan voor de herkenning en registratie van populieren.
Ook andere kwesties betreffende onderzoek en teelr konden
tijdens de excursie mer deelnemers van verschillende nationaliteiten worden besproken. Te verwachten valt dat daaruit nauwere contacten en betere internationale samenwerking zullen
voortvloeien.
Tenslotten gaven de waarnemingen op morfologisch gebied ook
st€un aan mijn reeds vaker geuite mening dat vooral regionale
samenwerking in studiegroepen, zoals er reeds één bestaat voor
Iíest- en Midden-Europa, tor snelle en goede resultaten kan
leiden op het gebied oan d" internationalelegistratie van populieren.

Nieuwe methoden om grote bomen te verplanten

Hcofd AÍdeling Plantsoen en Boomzaden van Heidemij Nederland bv, dochteronderneming van NV Heidemaatschappij Beheer

NV

Heidemaatschappij Beheer heeft in het najau van 1970 in
ons land een machine geïntroduceerd waarmee grote bomen

met kluit worden verplant. Deze ,,rree-mover" is in de Verenigde Staten ontwikkeld en wordt d,aar al geruime tijd gebruikt.

Het verplantingsmechanisme, dar is gemonteerd op een vrachruit vier grote metalen schoppen die bevestigd

wagen, bestaat

zijn in de hoeken van een vierkant raam.
Werkwijze
Op de plantplaats wordt door de machine een planrgat gemaakt

Het raam wordt van de verticale stand in horizontale stand achter de vrachtwagen gebracht, en zakt vervolgens op de grond.
Daarna worden de schoppen de grond ingedreven tot een diepte

van ongeveer 1.25 m.

In de grond

sluiten de schoppen aan

elkaar en vormen een kegel mer een bovendoorsnede van ongeveer 168 cm en een diepte van circa 7.25 m. De gevulde ,,container" wordt dan omhoog gebracht en in verricale stand omgeklapt.
Alle handelingen worden hydraulisch verrichr.
De wagen rijdt vervolgens naar de rooiplaats, lost de grond en

,,rooit" een boom op dezelfde wijze als boven

omschreven.

t4

à

r

Door otts geplante popalieren in de ruoon*-ijk ,,Ridderaelcl" te Alphen
a/d Rijn.

Een iep

uortlt in Lelltstad in het plantgat geplzatst.

De ftee-noaer Èlaar om in actie te Èomen

De Neunan

Hierbij moet worden opgemerkt dat de achterarm van de vierhoek uitneembaar is. De wagen rijdt zover achteruit tot de
boom in het midden van de vierhoek staat.

grond maar op een verhoging, bijv. van sPoorbielsen, te laten
zakken. De boom wordt dan ondieper gerooid, wat voor vlak
wortelende houtsoorten als populier en wilg geen bezwaar is.
Met bovenomschreven machine (T.5.66) heeft de Heidemaatschappij al ruim 1000 bomen in ons land verplant. De aanslag

De gerooide boom wordt nu in horizontale stand gebracht met
de kroon op de cabine. De kroon wordt zo nodig ingebonden
en vervolgens rijdt men naar de plantplaats, waar de boom in
het passende plantgat wordt gePlaatst.
\fil men een boom dieper planten dan hij gestaan heeÍt, dan
is dit mogelijk door bij het rooien het raam niet tot op de

nzerhode,

van de bomen is zeer goed te noemen waarbij de ervaring heeÍt
geleerd dat een goede nazorg in de vorm van snoeien - vastzetten - watef geven enz. van essentieel belang is.
Met de T.5.66 kunnen met goed gevolg bomen worden ver-
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plant met een stamdiametet van 15-25 cm en een lengte van
8-10 m.
Voor bomen van 5-15 cm stamdiameter is een kleinere versie,
de T.S.44, zeer goed bruikbaar.
Bij deze machine heeft de kluit een bovendiameter van 106 cm
en een diepte van 117 cm.
Naast genoemde tree-movers, die worden ingezet voor verplantingen over een afstand tot ongeveer 30 km beschikt de Heidemaatschappij (Heidemij Bomendienst) over verplantingsaPparatuur waarmee grote bomen met een stamdiameter van 30 cm
over grote afstanden kunnen worden verplant.
Bij deze methode, het zogenaamde Newman-systeem, wordt de
boom rondgegraven tot een diepte van 50-70 cm.
Vervolgens wordt de kluit met behulp van een speciaal gecon-

J. van de Craats

/

strueerd frame stevig ingebonden. De verpakte boom kan door
middel van een lier op een bijpassende tweewielige trailer worden getrokken, die wordt gekoppeld aan een kleine vrachtwagen
die dan naar de plantplaats rijdt.
Ook is het mogelijk om meerdere bomen te verpakken en op
een dieplader of schuit te laden en naar de plantplaats te transPOftefen.

Met de omschreven verPlantingsapparatuur kunnen wij allerlei
soorten loof- en naaldhoutbomen van aanzienlijke afmetingen
over korte of lange afstand verplanren.
Hierbij geven populieren en wilgen weinig problemen.
Met wilgen en populieren en andere looÍhoutsoorten van 8-10
m hoogte kan het leefmilieu in nieuwe hoogbouw woonwijken
aanzienlijk worden verbeterd.

ln memoriam het wilgenbos,,De Belders" te St. Oedenrode

Staatsbosbeheer St. Oedenrode

Het wellicht meest bekende wilgenbos van ons land, vak 42 d
van de gemeentebossen van St. Oedenrode, is er niet meer.
In de winter l97L/I972 zijn de bomen op twee na geveld en
daarom, thans voor het laatst een korte beschrijving over het
ontstaan van de beplanting, hoe hij aan zijn eind is gekomen
en wat de financiële resultaten hierbij waren.
In L93I is het zeer laaggelegen en diep begreppelde, moerachtige, grasland 40 cm diep gespit. De grond uit de greppels
is op de dammen gebracht, zodat deze boven het waterpeil
kwamen te liggen. Daarna zijn deze dammen beplant in ca.
6 x 7 m verband met driejarige wilgenpoten die, zoals de vroegere bosbouwkundig ambtenaar Van Hemel mij vertelde, van
zeer fraaie en gezonde knotwilgen uit de tuin van de notaris in
St. Oedentode waren gehakt.
Buiten een gift van 1000 kg kalk/ha bij de aanleg is er geen
bemesting toegepast. \7el werd witte els ondergeplant.
's \Tinters bij hoge waterstanden stond het gehele terrein onder
water (o.a. nog zeer langdurig in 1960/1961) maar dit werd
door de langs lopende watedossing in het voorjaar weer vrij
snel afgevoerd.
Áan rwee zijden grensde het wilgenbos aan populierenbos uit
dezelfde periode. In 1965 werden de bomen in het aan de zuidzijde gelegen vak 42 c geveld en herplant met Salix 'Belders' en
Populus'kins'.

In 197I zijn de populieren geveld die aan de westzijde van het
wilgenbos stonden (vak 42 e).
Reeds verschillende jaren werd er door de gemeente op aangedrongen om de wilgen te verkopen maar dit hadden bemoeiingen van het Staatsbosbeheer steeds kunnen voorkomen.
Omdat na velling van vak 42 e de wilgen in de wind kwamen
te staan, woeien er in het najaar van I97I een paar om. De
gemeente besloot direkt om het bos op stam bij inschrijving te
verkopen, omdat zij bang was dat door stambreuk de waarde
ineens sterk zou verminderen. De bomen waren niet door de
watermerkziekte aangetast, wel stonden er enkele bomen met
grote spechtegaten of met rotte plekken aan de stamvoet.
Op het perceel van 0.40 ha stonden 108 bomen. Voor de verkoop werden 106 bomen in vier kavels verdeeld. Er kon zowel
per kavel als op de massa worden ingeschreven.
Volgens de schatting was de inhoud van de 106 bomen (tot een
top diameter van25 cm) -+ 196 me werkhout.
Voor de inschrijving werden de klompenmakers uit St. Oedenrode, Best, Schijndel en Liempde uitgenodigd. In totaal zijn er
zeven inschrijvingen binnengekomen.
Bij opening der biljetten bleek, dat de Fa. L. van Kaathoven,
Klompenfabriek te Schijndel de hoogste inschrijver voor de

:

l"

Het cailgenbos ,,De Belders" bij St. Oedenrode

wel met f 14.042,-. De één na hoogste inschrijvers waren de Gebr. v. d. Laar te St. Oedenrode voor f 13.t55,-.
De opbrengst op basis van de schatting bedroeg dus L f 72,per mB op stam. De koper heefc het bos in maart laten vellen
en het hout afgevoerd naar zijl fabriek. In een gesprek met de
heer Van Kaathoven bleek, dat hij na velling de bomen precies
gemeten had en gekomen was aan 198 ms werkhout voor klompen en -+ 15 ms tophouq geschikt voor souvenirklompjes.
Ter vergelijking is het interessant te weten dat het in 1965 8evelde buurperceel met 'Marilandica', bij de velling 40 jaar oud,
240 mB populierehout per ha heeft opgeleverd.
De kwaliteit van het hout bleek zeer goed te ziin. De kleur was
mooi en de klompen scheurden niet bij het drogen. Het rendement lag zeer hoog, nl. 60 paar klompen per m3. Bij het vellen
bleken wel enkele bomen een holle voet te hebben, maar dit
ging niet tot diep in de stam door; ook de spechtegaten waren
gelukkig nog niet diep ingerot.
massa was en

In april

1972 is het terrein weer beplant met twee- en driejarige Salix 'Belders', die op eigen kwekerij van kortstek waren

gekweekt.

Twee mooie bomen, die langs de weg stonden, zijn niet verkocht maar blijven zo lang mogelijk staan als aandenken aan
het beroemde wilgenbos in de Belders. Helaas is in juli één
boom door de bliksem getroffen en zal de velling, zeker spoediger dan gehoopt, plaats moeten vinden.

/o
MEDEDELINGEN
EXCURSIE VAN DE BRÁBÁNTSE POPULIEREN VERENIGING

Op woensdag 20 september werd de jaarlijkse excursie gehouden, ditmaal naar Rotterdam en het Brielse Meer. Er warcn 25
deelnemers. Bij aankomst in Rotrerdam werd het gezeischap
verwelkomd door de heer De Jong, hoofd Buitendienst van Gemeente Plantsoenen Rotterdam, leider van her eerste deel van
deze excursie.

In beplantingen van Populus 'Robusta'
hier worden proeven genomen met onder meer het besuijdingsmiddel Casoron. Vandaar werd de tocht voortgezet naar het
sche onkruidbestrijding.

Brielse Meer.
In Oostvoorne werd het gezelschap verwelkomd door de heren
Mathijsse en Lenderink, respecrievelijk hoofden van de recreatieschappen ,,Brielse Maas" en ,,Rotte Meren".
De heer Mathijsse gaf een korte uiteenzerring over het ontstaan
in 1953 van dit recreatieschap. Het oorspronkelijke plan voor
,,Brielse Maas" is maar gedeeltelijk uitgevoerd; het werd doorkruist door de ontwikkeling van Europoort en het Botlekgebied.
Het gebied ,,Brielse Maas" is ruim 900 ha groot en bestaar voor
ongeveer 50 7o uit land en voor 50 /6 :uit water. Het is nu een
prachtig recreatiegebied, vooral voor dagrecrearie, mer lig- en
speelweiden, jachthaventjes, kampeerterreinen, enz. Vooral de

in. Het water in de
rijk aan vis.
In het restaurant ,,De Dam" werd na afloop van de excursie
watefsporr neemr hier een grore plaats
Brielse Maas is

door de heer Mathijsse namens het Recreatieschap ,,De Brielse
Maas" een aperitief aangeboden, waarna het gezamenlijke diner

FIet eerste programmapunt was het Zuiderpark. Dit prachtig
gelegen recÍeatiepark is ongeveer 250 ha groor. In 1953 werden
hier de eerste bomen geplant, voornamelijk populieren en essen.
Bij de opzet van dit park is vooral rekening gehouden met de
actieve recreatie. Zo zijn er o.a. veel sportvelden, volkstuincomplexen en een zwembad aangelegd.
Na een korte wandeling door het park werd vervolgens via de
Oude Charloise Polder richting Hoogvliet gereden. De diverse
soorten bomen langs deze wegen werden 75 jaar geleden aangeplant. Vooral langs de rVaalhaven staan veel Populus 'Robusta'. Vlakbij Hoogvliet ]s in 79J9 op een opgesporen gebied
het Ruigeplaatbos aangelegd. In het bos, waarin ook een zwembad is gelegen, walen de wilgen reeds door de watermerkziekte
aanSetast.

Na de lunch in restaurant ,,Botlekbrug" werd door het Botlekgebied naar Europoort en de Maasvlakte gereden. Hier heeft de
stad Rotterdam op initiatief en met medewerking van Cebeco

volgde.
De heren De Jong en Mathijsse dankten alle deelnemers voor
hun grote belangstelling, die vooral was gebleken uit de vele
vragen en de uiwoerige discussies. Als dank voor deze geslaagde
excursie werd namens het bestuur van de Brabantse Populieren
Vereniging door de heer Van Iersel aan beide heren een ,,Echte
Bossche Koek" aangeboden. Namens de deelnemers bracht Jhr.
Van Nispen tot Sevenaer dank aan de secretaris voor de voor-

bereiding van deze excursie.
Omdat de voorzitter helaas verhinderd was de excursie mee re
maken werd de Algemene Jaarvergadering ror het a.s. najaar
uitgesteld.

ÁLGEMENE JAÁRVERGADERING

Bij het ter perse

gaan van dit verslag blijkt, dat de Álgemene
zal
worden gehouden op 8 december 1972 om
Jaarvergadering
20.00 uur in Hotel ,,Boerderij de Pettelaar", Pettelaarse Schans 1
te 's Hertogenbosch. Op het programma staat onder meer de
verkiezing van nieuwe bestuursleden. Na de vergadering zal
een lezing worden gehouden door ir. H. A. van der Meiden
met als onderwerp ,,\Vaar moet het heen met de populierenteelt".

en Philips Duphar, een groot proefveld aangelegd voor chemi-

GEBROEIIERS VAII DE]I BERK
BOOMKWEKERIJEN
ST. OEDENRODE

- TEL. 04138-2331 b.g.g.

4003oÍ 2038

*
LAAI{BOMEN EN BOSPLANTSOEN
Specialiteit:

POPULIEREN EN WILGEN
Adaiezen en beplantingen h,tnnen d.oor ont geregeld, taord.en
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LEZERS SCHRIJVEN

Populus'Serotina de Selys'en P. nigra 'ltalica'

De heer C. Sipkes, ruinarchitect te Rockanje schrijft ons het
volgende:

In

de rubriek ,,Lezers schrijven ons", opgenomen in het augustus-nummer van ,,Populier", schrijft de heer Burger te Bilthoven
dat ik mogelijk de 'Selys'populier in Frankrijk gefotografeerd
zou hebben in plaats van P. nigra 'Italica' (zie ,,Populierenwaarnemingen in Frankrijk", februari-nummer 1972, pag. 16). De
heer Burger heeft in zoverre gelijk dat op afstand het verschil
tussen deze twee klonen met absolute zekerheid moeilijk is vast

te stellen.

'Serotina de Selys' groeit langzarner, maar, en dit is belangrijk
en de foto laat het zien, blijft gezond.
Het in Frankrijk en elders zo gezond zijn van de bij ons zo
voor ziekte gevoelige P. nigra 'kalíca' blijft echter een opmer-

kelijk verschijnsel!
Noot aan d.e red.acrie:
Taksterfte of zelfs het volledig afsterven van P. nigra'Italica'in
ons land, hoofdzakelijk in oudere beplantingen, is een gevolg
van beschadiging door late wintervorst. Of de 'Serotina de Selys',
die in ons land maar sporadisch voorkomt, hierdoor beschadigd
wordt is niet bekend. Beide klonen ztjn zeer gevoelig voor roest.
P. nigra 'Italica' is in sterke mate gevoelig voor Marssonina,
'Serotina de Selys' weinig gevoelig hiervoor.

De heer Smits uit Hulsberg vraagc of er in Nederland populierehout voor vloerplanken gebruikt wordt.

Dr. K. Griffioen, voorzitter van de \Terkgroep ,,Houtafzer" van
de Nationale Populieren Commissie, beantwoordt deze vnag
als volgt:
,,De toepassing van populierehout voor vloerplanken in Neder-

land is niet erg bekend. Vlak na de oorlog werd het hier en
daat zeker voor deze doeleinden gebruikt, maar dit is inmiddels
weer allemaal vurehout geworden.
Het is mogelijk dat plaatselijk en misschien wel alleen in het
zuiden van het land nog populieren voor vloerplanken worden
gebruikt.
In de werkgroep en trouwens in de N.P.C. zijn hierover meermalen discussies geweest, daar het hout van populieren, wat zijn
eigenschappen betreft, zeker in de bouwnijverheid bruikbaar
zou zijn.
Het is interessant te zien hoe weinig vuren en populieren eigen-

lijk in

eigenschappen verschillen. Dit blijkt wel uit onderstaande
uit het Houtvademecum deel 1, Houtsoorten:

tabel, afkomstig

Vuren
Volumegewicht dtoog (I2 Vo)
Krimping van nar tot absoluut droog /o

ndicaal
tangentiaal

P. serotina'de Selyí

bij uoornalige postÈantoor te Helleaoetilait.
Foto: Sipkes

Door mij zijn enkele Selys-populieren geplant bij het voormalige postkantoor te Hellevoetsluis. Deze zijn gekweekt uit stekken die Baron de Selys mij persoonlijk heeft toegezonden. De
'Serotina de Selys' is echter iets minder f.astígiaat dan de P. nigra
'ltalica' hetgeen op de foto te zien is aan de meest rechtse boom.
De meer fastigiate habitus van P. nigra 'Italica' is afgebeeld op
de foto uit Frankrijk (zie ,,Populier" februari-nummer pag. i6).
Volgens een schriftelijke mededeling van de fa. Delaunay, een
van de grootste boomkwekerijen te Angers in Frankrijk, moet
het hier zeker om P. nigra 'Italica' gaan, daar langs de wegen
in Frankrijk geen andere fastigiate vormen worden geplant. De

Buigsterkte in kgf/cmg
Elast. Modulus in kgi./cmz

kgf/cmz

Janka-hardheid

kgf

3,7

2,8

8,0

12,0
0,9
2,1

2,j

t,4

700

700

90.000

9r.000
370

Druksterkte// vezel in kgf/cmz
Schuifsterkte in kgf / cmz
Splijtsterkte

0,43

22,t
t2,0

radicaal
tangentiaal

-.J

0,40

8,0
21,0

Evenwichtsvochtgehalte bij 90 % R.V.
bij 60 % R.v.
\iíerking van 90 7o R.V. 60 % R.V.
n''.rïnà,""

Populieren

370
81

radicaal
tangentiaal

79
46

45

kops
overlangs

56

59

330
200

340

Schokweerstandsklasse

V-Iv

Duurzaamheidsklasse

IV

230

IV-V

v

Zoals men ziet een opvallende overeenkomst. Vrijwel het enige
verschil is dat populierehour wat minder duurzaam is. Het laat
zich daarentegen wat gemakkelijker verduurzamen."

78

KALENDER

Bij het naderen van de winter, en
het kapseizoen, is
het weer tijd geworden om efize aan-

daarmee ook van

dacht te gaan schenken aan de werkzaamheden die in deze tijd van her
jaar uitgevoerd moeten worden. Behalve naar de aÍzet van het hout uit
de te vellen beplantingen gaan onze
gedachten ook uir naar her kopen van
plantsoen, het gebruik van nieuwe populiererassen, het aanvragen van de
bijdrage in de kosten van bebossing

en herbebossing, het beschermen van
jonge bomen tegen wildschade, verbe-

tering van de ontwatering, grondbewerking aanleg van beplantingen en
ook naar het snoeien van populieren.
In verband met de afzet van het hout
wordt aanbevolen zich tijdig in verbinding te stellen met betrouwbare
handelaren of met verbruikers die
rechtstreeks van de houtproducenten

kopen. Een vroegtijdige oriëntatie
over de afzetmogelijkheden om een zo
hoog mogelijke prijs voor het hout te
krijgen is zeer belangrijk. Bij verkoop
vóór de winter kunnen, vooral op

slecht toegankelijk en laag gelegen
de bomen op tijd geveld
worden. Het hout kan dan, als de
grond bevroren is, gemakkelijker en
percelen,

daardoor goedkoper afgevoerd worden.

Een ander voordeel is dat u in het
volgende voorjaat niet te laat hoeft re
gaan planten.

plantsoen. Bovendien zijn eenjarige
planten goedkoper in aanschaf- en
plantkosten en is hun risico van aantasting door schorsbrand (Dothichiza)
veei kleiner.
Indien door bepaalde omstandigheden

het gebruik van eenjarig plantsoen
niet mogelijk is (aanleg in grienden
of hakhoutpercelen, bepaalde weg- en
perceelsgrensbeplantingen) verdient

het tweejarige de voorkeur

boven
ouder plantsoen.
Bij het bestellen van meerjarige planten dient naasr de gewenste omtrekmaat tevens hun leeftijd vermeld te

worden (tweejarig 6-8 cm of 8-l 0
cm, driejarig 10-12 cm of l2-I4 cm).
Meerjarig plantsoen mag niet te slap

zijn, dus niet te lang zijn in verhouding tot de dikte.
Overweeg bij het opstellen van uw
plannen om ook de reeds enige jaren
in de handel zijnde rassen 'Dorskamp',
'Flevo', 'Oxford', 'Geneva' en 'Androscoggin' aan te planten. De voorlopige
resultaten met deze rassen, die in hoge
mate resistent zijn regen Marssonina
en roest, maken een voorlopig beperk-

te aanplant verantwoord.
De 'Fritzi Pauley' en de 'Rochester'
zijn enkele van de onlangs gelanceerde
nieuwe rassen (zie ,,Populier" van februari 7972) die, in tegenstelling tot
de anderq reeds in iets ruimere mate
verkrijgbaar zijn. De voodopige ervaringen met deze rassen zijn bevredigend. Zij verdienen, vooral in verband
met hun goede groei zeer zeker uw
aandacht voor een proefsgewijze aan-

Ook het tijdig bestellen van plantsoen
is zeer gewenst. Van groot belang is
dat de planten op de kwekerij de gehele zomer weinig of geen bladziekrcn
(roest en Marssonina) hebben gehad
en dat er geen beschadigingen door

De

insekten zijn opgetreden.

coggin'

Behalve een goede resistentie iegen
ziekten moeten de planten revens een
goede kwaliteit hebben. Ook de keuze
van het juiste rag een ras dat geschikt
is voor de betreffende groeiplaats, is
een belangrijke factor om een beplanting direct te doen slagen. Plant evenmin onbekende buitenlandse rassen
om latere teleurstellingen te voorko-

balsemhybriden (b.v.'Rochester' en
'Oxford') stellen, voor zover nu bekend, iets lagere eisen aan de bodem

In de meeste

gevallen zal het
gebruik van eenjarige planten (srevig,
zo mogelijk vertakt) de voorkeur verdienen boven het gebruik van meerjarige. De groei van eenjarig is in de
eerste jaren na de aanleg in het algemen.

meen beter dan van tweejarig en zeer
zeker beter dan de groei van driejarig

planr.

balsempopulieren (b.v.'Andros-

en 'Fritzi

Pauley'), evenals

dan de Aigeiros populieren (zie ,,In-

deling van de Nederlandse handelspo-

pulieren",,,Populier" augustus 1972).
Indien u aan de geschiktheid van de
grond voor populier twijfelt, win dan
een deskundig advies in.
Stelt u zich, voordat u tot aanleg van
een nieuwe beplandng (van tenminste
1,0 ha groot) of tot herbebossing (van

percelen groter dan 0,5 ha of meerdere percelen tezamen groter dan 0,5
ha) overgaat, in verbinding met het
Staatsbosbeheer in de provincie waarin
het perceel is gelegen. Daar kunnen

namelijk formulieren verkregen worden voor het aanvragen van een bij-

drage in de aanleg- en eerste onderhoudskosten (zie,,Populier", mei I97 I,
pag.48).

In

nieuwe beplanringen is het gewenst de jonge bomen door middel
van plastic spiralen of gazen kokers te
beschermen tegen beschadiging door
reeën, konijnen en. hazen. Met gazen
kokers (kippegaas) beschermde bomen moeten gecontroleerd worden om
het ingroeien van het gaas te voorko-

men. Bij gebruik van Italiaans gaas is
deze geregelde controle overbodig (zie
.,Populier", mei L967).
Een goede onrwatering van het terrein, zowel voor nieuw aan te leggen
bossen als voor herbeplanting, vergemakkelijkr de werkzaamheden. Het
verdient daarom aanbeveling dichtgegroeide sloten en greppels schoon te

maken waardoor

het

oppervlakte-

water sneller kan afvloeien. Grondbewerking van in te planten percelen

kan het beste vóór de winter uitgevoerd worden, zodat de grond kan nazakken.

Het planten van populieren geschiedt
meestal in het vroege voorjaar. Voor
eenjarig plantsoen zijn plantgaten van

35 x 35 cm of van 40 x 40 cm, bij
een diepte ,tan 40 cm, voldoende
groot; voor rwee- of meerjarig plantsoen moeten de plantgaten 50 à 60 cm

in het vierkant en 50 à 60 cm

diep
zijn. Te grote plantgaten verhogen on-

nodig uw aanlegkosten.
Op gronden mer een zeer hoge grondwaterstand kan men het beste direct

na het maken van de plantgaten de
populieren planten, zodat de plantgaten niet vol water kunnen lopen.

Op sterk aan de wind blootgestelde
plaatsen kan men door dieper te planten scheef waaien van de bomen voorkomen.
Men moet er aan denken nooit te
snóeien tijdens vorstperiodes of bij
vriezend weer. Snoeiwonden overgroeien

bij

wintersnoei slechter, ter-

wijl

de vorming van waterloten sterker
is. Snoei niet te hoog (max. 6 m) en

verwijder nooit meer dan een enkele
zware tak uit de blijvende kroon. Te
hoog en te zv.raar in de kroon snoeien

brengt aanwasvermindering en hoge
kosten met zich mee.

Voor ons bedrijf ,,Peppelschors" in Eerbeek kopen wij
vezelhout van populier en wilg:
AÍmetingen: langlSo-220 cm, doorsnede 10-30 cm, + 1 m lang hout wordt toegestaan
Bewerking : glad gesnoeid

Kwaliteit :

gezond, vers, kromming max. 10 cm op 200 cm

Aanbiedingen aan:
FORECO INTERNATIONALE HOUTHANDEL B.V. - Arnhem

Dochtermaatschappij van N.V. Heidemaatschappij Beheer
teleÍoon 085-454431"

J{.V. BOOMKWEKERII,,UDE]{HOUÏ''
DE KWEKERIJ DIE JUIST EVEN VOOR IS

Een greep uit ons populieren-assortiment:

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

.

'l

214',

'LUNS'
'MARILANDICA'
tj

'ROBUSTA'
'ZEELAND'

'L9ENEN'
'ANDROSCOGGIN'
'GENEVA'

Denk vooruit !
Bestel nog heden

Pop. trichocarpa tFritzi Pauleyt

'oxFoRD'
'ROCHESTER'

TRICHOCARPA'FRITZI PAULEY'
CANESCENS 'MOFFART'
'ENNIGER'

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

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

TREMULA'OOST-PRUISEN'

B.Y, Bo0MKWEKERIJ,,UDEIIHoUT"
POSTBUS

3í . UDENHOUT

TELEFOON 04241-2131

