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It

is with great pleasure that the editors of "Populier" offer you this issue at the
occasion of a number of meetings, in which grouPs of internationally distinguished
poplar experts will pardcipate.
The editors wish all participants a pleasant stay here and interesting meetings. This
special issue contains arricles dealing with the present activities in the Nethedands
with regard to poplars.
La rédaction de,,Populier" est heureuse de vous offrir cette édition à I'occasion d'une
série de réunions de groupes internationales d'experts éminents sur le peuplier.
Elle souhaite à tous participants qu'ils auront un séjour agréable et des réunions
intéressantes. Cette édition spéciale fournit des informations sur les activités actuelles
aux Pays Bas en rapport avec les peupliers.

Het doet de redactie van ,,Populier" genoegen u deze aflevering aan te bieden ter
Dr*kkerij:
A. Verweij
Spijk 5, TeL.12831, \Tageningen

gelegenheid van een reeks vergaderingen van groepen vooraanstaande populierendeskundigen.
De redactie spreekt de wens uit, dat alle deelnemers hier Prettige dagen zullen hebben met interessante bijeenkomsten. Dit speciale nummer bevat artikelen, gewijd
aan de activiteiten van vandaag in ons land op het gebied van de populier.

The editors of

Op de omslag:

-

La rédaction de

Populier

Populierenlandschap Geuldal.

Poplar in the land;caPe (Gedd'al).
Foto: J. B.
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lntroduction

lntroduclion

The National Poplar Commission of the Netherlands is very
pleased to welcome a number of foreign guests in the second
week of May, who decidedly may be considered poplar ex-

La Commission Nationale Néerlandaise du Peuplier (NpC) est
particulièrement heureuse d'avoir I'avantage d'acceuillir dans la
seconde semaine du mois de mai des hótes de différents pays
qui chacun dans son domaine sonr des experrs déterminés sur le
terain du peuplier.

- each of them in his own specialty.
Many of our guesrs will represent their countries at a regional
congress to be held in I7ageningen from 7th to 10th May 1973
and devoted to the poplar wood market. This congress has been
organized by the NPC and will be held with consenr and cooperation of the International Poplar Commission, an instirution
of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
In 1968 the Netherlands suggested in Montreal that, in addition
to its worldwide activities, the IPC also should pay more arrention to regional problems. This proposal was supponed by the
other countries. It is a logical consequence of this procedure
that the Netherlands, being the first European counrry to bring
up a regional problem, should presenr one for discussion in a
restricted meeting, in this case the development of the poplar
perts

wood market.

Áfter this congress which is limited as to its subjects and participants, the Executive Committee will meet ar \fageningen
at the invitation of the Dutch Governmenr. It is the first time
that the Nethedands have this honour since the IPC is included
in the organizatioÍ of. FÁO. \7e hope rhat the members of the
Execurive Committee also will attend the congress on rhe poplar
wood market.
After the sessions within IPC there will be a meeting of the
EEC subgroup "Forest Reproductive Material" on the subject oÍ
poplars, also at \Tageningen.
The significance of poplars to STestern Europe may be derived
Írom the fact that, within the EEC too, a group of experts is
concerned with this species and especially with two subjects of
importance to poplar growers: cultivars and planting stock.
The NPC is very pleased to welcome the participants ro the
three meetings at Ïfageningen and wishes them a very profitable
series

of

discussions.

Ir. H. A. van der Meiden,
Chairman

National Poplar Commission

of the Netherlands

Beaucoup de ces visireurs que nous acceuillons tous chaleureuse-

ment représentent leurs pays à un congrès régional concernant
le marché du bois de peuplier qui aura lieu du 7 à 10 mai à
\Tageningen.
Cette conférence est organisée par le NPC er aura lieu avec
I'accord er avec la coóperation de la Commission Internationale
du Peuplier, une fondation de I'Organisation de l'Agriculture et
de l'Álimentation des Nations Unies (FAO).
C'était notre pays qui en 1!68 à Montréal a proposé que la CIp
devrait à coté de ses acrivitét_mondiales prêter-atteniion à des
problemès regionals. Cette proposition a été acceptée par les
autres pays. C'est une conséquence logiques que les pays Bas
soient le premier pays de I'Europe à poser dans une assemblée
resreinte un tel prólème régional, dans ce cas le développement du marché du bois de peuplier.
Áprès ce congrès de caractère resrreinr, par l'invitation du
gouvernement des Pays Bas une réunion du Comité Exécurif de
rJfageningen. C'est pour la première fois que
fa CIP aura lieu à
les Pays Bas auront cet honneur depuis l'inèorporation dJ la
CIP dans le FAO. Nous espérons que les membies du Comité
Exécutif assisteront également à Ia conférence du marché de
bois.

Après les réunions dans le cadre CIP une réunion CEE aura lieu,
é€alement à \Tageningen, rassemblanr les experrs sur le peuplier
de la sous-groupe ,,Matériels forestiers de reproduction".Les activités des groupes d'experrs auranr dans le cadre CIp
qu'ainsi ceux de la CEE reflètent I'importance du peuplier pour
l'Europe occidental. Les experts de la CEE s'occupe;r en pariicolier de cultivars et plants, deux sujets de première importance
pour la populiculrure.
La NPC exprime ses meilleurs voeux à tous les participants aux
trois réunions et espère que le résultat des discussions soit un
grand succès.
Ir. H. A. van der Meiden,
Président de la
Commission Nationale du Peuplier
des Pays Bas

Ten geleide
De Nationale Populieren Commissie van Nederland is bijzonder
verheugd dat zlj in de tweede week van mei een aantal buitenlandse gasten mag onrvangen, die, elk op hun rerrein, tot uitgesproken experrs op het gebied van de populier mogen worden
gerekend.

Vele van onze gasren vertegenwoordigen hun respectievelijke
landen op een regionaal congres, gewijd aan de populierehoutmarkt, van 7-10 mei 1973 te houden te \Tageningen. Deze
conferentie is georganiseerd door de NPC en vindr plaats met
instemming en mer medewerking van de Internationale Populieren Commissie, een instelling van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FÁO).

Nederland stelde in i968 te Monrreal voor, dat de IPC naast
haar wereldwijde activiteiten ook meer aandacht zou besteden
aan regionale ptoblemen. Dit voorstel is door de andere landen
overgenomen. Het is een logische consequentie van deze gang

van zaken dat Nederland als eerste Europees land een dergelijk
regionaal probleem, in dit geval de ontwikkeling van de populierehoutmarkt, in een beperkte bijeenkomst aan de orde stelt.
Na dit congres met beperkr karakter zal op uitnodiging van de
Nederlandse regering her Executive Committee van de IPC te

tVageningen vergaderen. Het is
de eerste keer dat Nededand
deze eer te beurt valt, sinds de IPC in de organisatie van de
FÁO werd opgenomen. De leden van dit Executive Committee
zullen, naar wij hopen, tevens de conferentie over de houtmarkr
bijwonen.
Na de vergaderingen in het kader van de IPC zal, eveneens re
ITageningen, een bijeenkomst worden gehouden van de EEG
subgroep,,Bosbouwkundig Teeltmateriaal", gewijd aan populier.
Het kenmerkt de betekenis lan de populier voor \íest-Europa,
dat ook in EEG-verband een groep deskundigen zich met dàze
boomsoort bezig houdr en dan speciaal met de voor de teelt zo
belangrijke twee onderwerpen: cultivars en plantsoen.

De NPC heet de deelnemers aan de drie in ITageningen te
houden bijeenkomsten hartelijk welkom en wensr Àen eón bijzonder succesvol vedoop van de besprekingen toe.

Ir. H. Á. van der Meiden,
Voorzitter van de
Nationale Populieren Commissie
van Nederland
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De Nationale Populierencommissie van Nederland

De NPC vindt haar oorsprong in de internationale samenwerking op het gebied van populier, waartoe in 1946 het eerste
initiatief werd genomen door de Nederlander dr. Houtzagers en
de Fransen Regnier en Meunier, medewerkers van prof. Guinier,
welke elkaar in Nederland ontmoetten. Naar aanleiding daarvan

in

1947 te Parijs het eerste
Internaiionale Populierencongres georganiseerd, waarbij de Internationale Populierencommissie (IPC) werd opgericht. Toen
deze in apill 1948 in Venetië opnieuw bijeenkwam, werd bepaald dat elk van de landen, die lid waren' een nationale Popu-

werd op uitnodiging van Frankrijk

lierencommissie zou instellen. Dit bleef zo toen later de IPC
een orgaan werd van de Voedsel- en Landbouworganisatie van
de Verenigde Naties. Op 29 oktober 1948 installeerde ir. C.
Staf als Direkteur-Generaal van de Landbouw de Nederlandse
NPC.
In haar huidige statuten, daterend uit 1962, staat vermeld, dat
de commissie, ingesteld door de Minister van Landbouw, ten
doel heeft ,,het in de ruimste zin van het woord bevorderen van
de populieren- en wilgenteelt, alsmede van het gebruik en de
ver*eiking van populieren- en wilgenhout in Nededand".
Vootts staat in de statuten vermeld, dat zii dit doel tracht te
bereiken door samenwerking met instellingen en personen die
meer of minder direct bij de populieren- en wilgenteelt ziin betrokken, door het stimuleren van onderzoek op het gebied van
deze houtsoorten (eventueel via opdrachten), door het instellen
van bepaalde werkgroepen en door het voeren van doeltreffende
propaganda. Een ruime, veelomvattende opdracht!
Volge.ts haar statuten bestaat de NPC uit vertegenwoordigers
van:

-

Staatsbosbeheer

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
Landbouwhogeschool

Houtinstiruut TNO
Bosbouwproefstation,,De Dorschkamp"
Plantenziektekundige Dienst
Bosschap

Landbouwschap
Koninklijke Nededandse Bosbouw Vereniging

Houthandel
Houtverwerkende industrie (één of meer),
terwijl de Minister ook leden buiten deze vertegenwoordigers
kan benoemen, dus leden ,,à titre personnel".
De NPC beschikt over fondsen van beperkte omvang, door het
Ministerie van Landbouw ter beschikking gesteld, welke zij ge'
bruikt voor de opdrachten, die zij statutair heeft gekregen.
Zonder deze geldmiddelen zou de NPC aanzienlijk minder doelmatig kunnen werken dan zij nu doet!

Nu dan iets over dit werk van de NPC. De Commissie zelf,
momenteel bestaand uit 17 leden met een door het Staatsboo'
beheer toegevoegde secretatis, vergadert drie maal per jaar,
waarvan één keer met vertegenwoordigers van de werkgroepen,
waarbij dan het werk van deze groepen tet sprake komt. Deze
zijn het namelijk, die het ,,werkapparaat" van de Commissie

vormen, en (dat kan in alle objectiviteit worden vastgesteld)
met veel succes!
Tot een beperkt aantal iarcn geleden had de NPC enkele kleine
werkgroepén, die hoofdzakelijk onderzoek begeleidden en de
voorlichting over populiet en wilg stimuleerden. Zo heeft de
NPC sindv 20 jaar een belangrijk aandeel gehad in onderzoek

dat werd verricht naar de eigenschappen van populierehout.
Vele rapporten van het Houtinstiruut TNO getuigen hiervan.

La Commission Nationale Néerlandaise du Peuplier
Résumé

La Commission Nationale Néerlandaise du Peuplier (NPC)
était instituée en 1948.
En vertu de ses statuts actuels le Minisre de l'Agriculture et de
la Pêche |'a chatgé d'une ample mission de stimuler la populiculture et tout ce qui puisse y contribuer y compris l'utilisation

du bois.
Trois fois I'an le NPC se réunit. Elle déploie ses activités surtout
en trois groupes de travail:
1 Une section ,,Economie", qui a déjà fait des publications
concernant les résultats financiers de deux schèmes de plantation.
2 IJne section ,,Jeuns plants et Cultivars" qui entre autres s'occupe de la culture et du dévelopPement de la plantation, des
próblèmes des cultivars et de la négotiation internationale des
jeuns plants.

3 Une section ,,Marché du bois", qui prête surtout attention
au développement du marché du bois de peuplier, et qui tache
de stimuler le débouché du bois.
Une réunion de la NPC par arL est destinée pour les rapPorts
des différents groupes de travail.
Verder heeft in het vededen de toetsing van door Hout2agers
verzamelde populierenrassen plaats gehad met steun van de
NPC. Voorts heeft een werkgroep van de Commissie het initiatief genomen tot de stichting van het tijdschrift ,,Populier", nog
steeds een belangrijk en veelgelezen blad, dat in sterke mate
gesteund wordt door de NPC.
Momenteel kent de Commissie de volgende werkgroepen:

I

De llerkgroep Bed'rijf seconomie, díe reeds enkele

gedegen

rapporten ovet de rentabiliteit van populierenbeplantingen het
licht deed zien, gepubliceerd als extra afleveringen van het tijdschriÍt ,,Populier". Nu is zij bezig met de problematiek van
populierenbeplantingen mec korte omloop.

2

De \Y/erkgroep Plantsoen en Ratren besteedt aandacht

aan

o.a.:

het verloop van de populierenaanplant van jaar tot iaar
de normen voor de verschillende soorten plantsoen, die gegebruikt worden voor de aanleg v an populierenbeplantingen
- de eigenschappen van de \íesteuropese rassen in verband
met de wenselijkheid van hun import in Nededand
- de registratie van populierenrassen door de IPC.

-

3 De \Y/erkgroep Houtafzet en -gebruik, die voortdurend de
ontwikkeling van de populierehoutmarkt volgt, nieuwe onrwikkelingen, zowel positieve als negatieve signaleert en die een
goede organisatie van de afzet van het populierenhout probeert
te bevorderen.
Deze werkgroepen hebben geen onderzoektaak, ze komen dus
niet op het terrein van de verschillende proefstations en instituten die zich met populier en wilg bezig houden. \7èl ueden ze
daarbij coórdinetend op, trachten te stimuleren en te begeleiden,
en dienen de NPC zelf. van advies over op hun terrein liggende
technische zaken.
De ,,werkers van het eerste uur"

in de NPC maken geen

deel

2t
meer uit van de Commissie sinds vorig jaar de heer Ten Hove,
vertegeowoordiger van de klompenindustrie, wegens zijn hoge
leeftijd moest bedanken. Het zijn echter deze pioniers geweest,
die de grondslag hebben gelegd voor hetgeen door anderen in
latere jaren met zoveel resultaat is opgebouwd. \7e willen niet
alle namen noemen, maar denken toch in het bijzonder aan het

H. A. van der

Meiden

/

A wide comprehensive task!
to its Articles of Association, the NPC

propaganda.

consists of
fepfesentatives of:
- State Forest Service
- Royal Nethedands Land Development and Reclamation Society

-

seerd, op

prijs wordt

gesteld.

The National Poplar Commission oÍ the Netherlands

The NPC originates in the international cooperarioo on poplars,
for which the first initiative was taken in 1946 by the Dutchman Dr. Houtzagers and the Frenchmen Regnier and Meunier,
cooperators of Prof. Guinier, who met in the Netherlands. In
consequence of this, the first International Poplar Congress was
organized in Paris in 1947 on the initiative of France, during
which the International Poplar Commission (IPC) was set up.
T7hen this Commission met again in Venice in Ápril I)48, it
was stipulated that every member counrry should institute a
national poplar commission. This situation also continued when,
later on, the IPC became an organ oÍ the Food and Agriculture
Organization of the United Nations. On 29th October 1948
Ir. C. Staf, as Director-General of Agriculture, instituted the
Dutch NPC.
The present Articles of Association, dating from 1962, provide
that the objects of the Commission, instituted by the Minister
of Agriculrure, are to 'promote poplar and willow cultivation
in the widest sense of the word and the use and processing of
poplar and willow wood in the Netherlands".
The Articles of Association furrher provide that the Commission
should try to gain this object by cooperation with institutions
and persons who are more or less immediately involved in
poplar and willow cultivation, by stimulating the research in
the field of these wood species (possibly by special tasks), by
instituting certain working groups and by making effective
According

immense werk, dat in het verleden is verricht door prof. dr. G.
Houtzagers en ir. F. I7. Burger.
De NPC is een actieve commissie. rVij hopen dat zij dit zal
blijven, omdat dir de beste basis vormt voor een voorrbesraan,
dat door een ieder die in de populier en de wilg is geïnteres-

Until a limited number of years ago, rhe NPC had a few small
working groups which mainly accompanied the research and
stimulated advice on poplar and willow.
So, for 20 years the NPC has played an important part in the
researches carried out into the qualities of poplar wood. Many
reports of the Forest Products Research Institute TNO testify of

this.

Further, in the past, the poplar varieties collected by Dr. Houtzagers, were tested with rhe suppom of the NPC.
A working group has further taken the initiative to set up the
journal "Poplar", a widely read journal, strongly s,rpported by
the NPC.
The commission now recognizes the following working groups:

I Tbe \Yorking Groap Business Econornics, which has already
published a few solid repoÍrs on rhe profitability of poplar
plantations, published as extra issues of the journal "Populier".
The working group is now considering the problems of poplar
plantations with short rotarion.

2

The lY/orking Groap Planting material

and, Varieties pays,

amongst others, attention to:
- the trend of poplar plantations from year to yea\
- the standards for the different planting material used for the
establishment of poplar planrarions;
- the qualities of the I7est-European varieties in view oÍ the
desirability to import them into the Netherlands;
- the registration of poplar varieties by the IPC.

Forest Products Research Institute TNO
Forest Research Station "De Dorschkamp"

3 The lVorking Grou,p lor lVood. Market and, \í/ood Utilization, which follows the development of the poplar wood market
continuously, points out developments, both positive and negativg and tries to promore a good organization for the sale of

Plant Protection Service

poplar wood.

Agricultural Universiry

Forestry Board

Industrial Board for Agriculture
Royal Nethedands Forestry Society

These working groups have no research task, so they are not

Timber trade

\7ood consuming industries
while the Minister can also appoint members outside
representatives, so members in a private capaciry.

these

The NPC has restricted funds at its disposal, made available by
the Ministry of Agriculture and used for the activities as set
forth in the Articles of Association.

Without these financial means the NPC could on no

accounr

it is doing now!
Now something about the work of the NPC. The Commission
itself, at the moment consisting of 17 members and a secrerary,
have worked as efficiently as

added by the State Forest Service, meers three times a year. One

oÍ these meetings is held with representarives of the working
groups to discuss the vrork of these groups. It is they who form
the "working apparatus" of the Commission, and (that can be
ascertained with complete detachment) very successfully.

concerned with the field of work of the different research
stations and institutes engaged on poplar and willow. They
coordinate, try to stimulate and to give guidance, however, and
advise the NPC on technical affairs in their field of work.
The "workers of the first hour" in the NPC are no longer
members of the Commission since Mr. Ten Hove, representative
of the clog industry, had to retire last year owing to advancing
age. It has been these pioneers, however, who have laid the
basis for what, in later years, has been built up by others with
so much success. \7e do not want to mention naÍnes, but we
still remember the immense amounr of work done in the past
by Prof. Dr. G. Houtzagers and Ir. F. \7. Burger.
The NPC is an active commission. \7e hope it will continue
to be sq because this forms the best basis for a continued
existence which is appreciated by everyone interested in poplar
and willow.
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lnstanties in Nederland die zich met de teelt en andere Íacetten van populier en wilg bezighouden

Staatsbosbeheer

In het artikel op pag. 24 van dit tijdschrift zijn reeds het doel
en de werkwijze van de Nationale Populieren Commissie uit'
voerig beschreven.
Een aantal instanties (zowel die welke officieel vertegenwoordigd zijn in de NPC als andere) en van het werk dat zij doen
met betrekking tot populier en wilg zijn:

Het lutituu, aou Bosbouukund'ig Onàerzoek (IBO) van

de

Landbouwhogeschool te \Tageningen doet onderzoek op het
gebied van de taxonomie, de morfologie, o.m. ten behoeve van
identificatie en beschrijving van soorten en rassen van populier
en wilg. Voorts wordt vergelijkend onderzoek verricht naar de
groei van een aantal buitenlandse rassen van populier.
be Silchting Bosbouaproefstation ,,De Dorschkam,p" te \Vageningen vericht velerlei onderzoek op het gebied van de teelt
en àe veredeling van populier en in mindere mate van wilg.
De hoofdafdeling Houtteelt zoekt naar de relaties tussen cul-

tuurmethden, groeiplaats en groei van populieren door o.a.
groeionderzoek van diverse cultivars op uiteenlopende- groei-

pluutsen. In dit verband kunnen worden genoemd: onderzoek
Áaar de teelt van optimaal plantsoen, aanlegmethodieken en behandelingseffect (bemesting, onkruidbestrijding, snoei etc.).

De hoofdafdeling Veredeling maakt nieuwe cultivars door gecontroleerde kruisingen van diverse populieresoorten, die op

weerstand tegen ziekten en jeugdgroei worden geselecteerd.
Ook buitenlandse klonen worden beootdeeld op deze eigenschappen. Sedert de aatrvafig van dit werk in 1948 werden
tregà.ttien kuce, Áigeiros en Tacamahaca klonen voor uitgifte
in de praktijk vrijgegeven, w^atyar' acht uit zaad werden gekweeki en drie uit ,,wilde" in Nederland inheemse bomen werden geselecteerd. Ten deie zijn deze vooral van belang voor de
landschapsbouw.

Door dJ hoofdafdeling Bosbescherming wordt onderzoek verricht naar bacterie- en schimmelziekten bij Populus en Salix.
O.m. de populierekanker en de watermerkziekte van de wilg
zijn hiervan een belangrijk onderdeel. Ook de invloed van vreterij van de satijnvlinder (Leucoma salicis) op de groei van
populier is een punt van onderzoek.
be afdeling Groei- en Opbrengstonderzoek verricht opbrengsten inhoudsonderzoek. De invloed van de standruimte wordt
hierbij betrokken (voor populieren) doot plantwijdte en dun-

Les activités des instances aux Pays Bas dans le domaine

du peuplier et du saule
Résumé

Dans l'article ,,La Commission Nationale Néerlandaise de Peuplier" de M. van der Meiden, les activités de cette Commission
et de ses groupes de travail ont été déjà résumées.
Les autres instances aux Pays Bas, déployant des activités dans
le domaine du peuplier et du saule, sont les suivants:
L'Institut de Recherches Forestières, subdivision de l'Université
Agronomique à \Tageningen (Instituut voor Bosbouwkundig
Onderzoek) fait des études taxonomiques et morphologiques et
des essais comparatifs sur la croissance de cultivars étrangers.

Le Station de Recherches Forestières à Vageningen (Stichting
Bosbouwproefstation) fait des recherches sur les méthodes de
populiculture et sur I'aspect génétique du peuplier et du saule.
Depuis 1948 déjà dix-neuf nouveaux clones étaient introduits.
Le Station s'occupe aussi des investigations phytopathologiques
et entomologiques. Une des divisions fait des recherches d'éclaircie et d'espacement.
Le Service Général Néerlandais de Contróle des Produits de
Pépinière (Nededandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen) à La Haye fait Ia contróle des jeuns plants
et distribue le matériel original aux pépiniéristes. Avant la
commercialisation les jeuns plants approuvés (sains, d'espèce
authentique et de bon qualité) sont pourvus d'un plomb.
Le Service de la Protection des Végétaux à Wageningen (Plantenziektekundige Dienst) fait des recherches concernant la lutte
contre les maladies et contróle I'usage des produits chimiques.
L'Institut du Bois TNO à Delft (Houtinstituut TNO) s'occupe
des recherches technologiques.
Chez l'Institut de Recherches Economiques dans l'Agriculture à
La Haye (Landbouw-Economisch Instituut) on fait des investigations sur I'utilisation du bois de peuplier dans les diverses
branches de I'industrie.
L'Institut National pour la Conservation de la Nature et de ses
Ressources à Arnhem et à Leersum (Rijksirxtituut voor Natuurbeheer) s'a chargé des études incidentelles aux dégàts, causés

ij'

par des insectes et de gibier.
La Fondation de Bois Industriel de l'Industrie Papetière Néerlandaise à \Tageningen (Stichting Industrie-Hout) s'occupe de
stimuler la plantation des peupliers par subvention, inÍormation
et acrivation des cultivateurs de peuplier.

geuarten (NAKB) te 's-Gravenhage is sedert 1943 als semioverheidslichaam officieel belast met de keuring van het han-

L'Administration Forestière Néerlandaise (Staatsbosbeheer) donne des avis aux propriétaires forestiers privés et subventionne

ningsproeven.
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dels- en teeltmateriaal op soortechtheid, gezondheid en kwaliteit.
In dit verband verzorgt deze dienst de distributie aan de handel

van origineel uitgangsmateriaal van (nieuwe) klonen van poPulier en wilg. De moerstoven in de kwekerijen van de NAKB
en de moerstoven bij de handelskvrekers wotden onder controle
gehouden, waarbij ook gelet wordt op gezondheid (o.a. op virusziekten).

Het doot de kweker gekweekte plantsoen wordt telkenjarc

na

de veldkeuring (in de zomer) van een NAKB plombe voorzien
in het najaar. Deze plombe garandeert soortechtheid en gezond-

heid, terwijl de klasse van (uitedijke) kwaliteit

veaux polders, faisanr beaucoup d'usage de peuplier et de saule.

Le périodique ,,Populiet" (Peuplier) donne des renseignements
concernant la culture de peuplier et de saule dans la meilleure
acception du mot.
Finalement, en Limburg et en Brabant il y as des unions donnant de l'information (et des avis) à ses membres.

aangegeven

wordt aan de hand van partijkeuringen vóór de aflevering.
De Pkntenziektenkunlige Diensr (PD) te \Tageningen doet onderzoek naar ziekten en de wijze van bestrijding. Voorts houdt
de PD controle op het gebruik van bestrijdingsmiddelen' Deze
dienst helpt particulieren bij het onderkennen van ziekten en
geeft adviezen voor de besuijding.

le reboisement et le boisement des terres agricoles.

Le Service d'Etat pour l'Aménagement des Polders de I'IJsselmeer à Lelystad (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) est
chargé de la création et de I'entretien des forêts dans les nou-

Houttechnologisch onderzoek wordt door het Hoatinstitual
ZNO te Delft verricht, veelal op voorstel en met enige financiële steun van de Nationale Populieren Commissie (NPC).
IJet L*nà.boaw-Economiscb lnstituut (LEI) te's-Gravenhage
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doet onderzoek naar het gebruik van populierehout in de verschillende takken van industrie.
IJet Rijksinstituttt r)oor Natuurbeheer (RIN) te Arnhem/Leersum doet incidenteel onderzoek bijv. naar schade bij populieren
veroorzaakt door insekten en wild.
De Stichting lndustrie-Hout (SIH) te \Tageningen, gesticht en
gefinancierd door de papierindustrie, stimuleert de verhoging
van de houtproduktie, zowel op beleidsvlak als via voodichting,
o.a. door demonstratieterreinen aan te leggen en boseigenaren
goed eenjarig plantsoen gratis ter beschikking te stellen voor

hun bebossingen.
IJet Staatsbosbebeer (SBB) te Utrecht, dat buiten de lJsselmeerpolders weinig eigen populierebos bezit, adviseert de boseigenaren bij de aanleg en het onderhoud van bossen en rij- en
grensbeplantingen. Zowel bebossingen van landbouwgronden
als herbebossingen van kapvlakten worden door het Staatsbosbeheer gesubsidieerd.

De Rijksd'ienrt loor

d.e Uselmeerpold.ers (RIJP) zorgr o.m.
voor de aanleg van beplantingen en bossen in zijn gebied, waarbij vooral de populier een belangrijke rol speelr. Deze dienst
kweekt het grootste deel van het benodigde plantmateriaal v.an
populieren in eigen kwekerij. Problemen die typisch zijn voor
dit gebied worden in onderzoek genomen door de RIJP veelal
in samenwerking met het Bosbouwproefstation.
Het blad. ,,Populiey''geeft voorlichting over populieren en wilgen en richt zich in de eerste plaats tor de particuliere grondeigenaat. Het blad verschijnt minstens viermaal Der laar en kan,
dank ztj bijdragen van de Nationale Populieren Commissie en

de Stichting Industrie-Hout, een zeer lage abonnementsprijs
handhaven.

Tot slot kan hier vermeld worden dat in Limburg

een kleine en

in Noord-Brabant een gÍotere populierenvereniging bestaan, die
trachten door excursies, voordrachten, demonstraties e.d. de populiereteelt onder haar leden zo goed en economisch mogelijk
te laten plaats vinden.
Met plombes gewaatmerkte populieren.
Certified. poPlars.

C. Tutein Nolthenius

/

Foto: Bosbouwproefstation

Authorities in the Netherlands engaged in the cultivation and other aspects oÍ poplar and willow

Siate FoÍest Service

In the article on page 25 a detailed description is given of the
aims and work methods of the Netherlands National Poplar
Commission (NPC).

Á number of authorities (not only those officially represented
in the NPC but others as well) are listed below, stating their
work they do in connection with poplar and willow.
The "In$ituut uoor Bosbouukundig Onderzoek - lBO" (Institute for Forestry Research at \íageningen) belonging to the
Agricultural University does research on raxonomy and morphology for such purposes as the classification and description

of

species and varieties

of poplar and willow. Moreover,

a

number of poplar varieties from abroad are studied.
The " Sticbting Bot b o uwpro e|s tation " D e D orc cb kamp" (Forest
Research Station "De Dorschkamp") at \Tageningen carries out
various research concerning cultivation and improvement of
poplar and, to a smaller extent, of willow. The Silviculture
Division studies relationships berween cultivation merhods, site
and growth of poplars comparing for instance the growth of
various cultivars on different sites. These studies include raising
techniques of planting stock of high quality, afforestation
methods and effects of different trearmenrs (fertilization, weed
control, pruning etc.). The Breeding Division produces new

clones by controlled cÍosses of various poplar species. These
clones are selected for their resistance to diseases and juvenile
growth. Foreign clones are also evaluated as to these properties.
Since this work started in 1948, 1! Leuce, Aigeiros and Tacamahaca clones were released to practice, eight of which were
cultivated from seed and three selected from trees indigenous
to the Netherlands and growing wild there. Some of these are
of great importance for landscaping. The Forest Protection
Division carries out research on bacterial and fungal diseases of
Populus and Salix; poplar canker and watermark disease of the
willow are important subjects in this context; as well as, the
influence of defoliation by the satinmoth (Leucoma salicis) on
the growth of poplar.
The Section on growth and yield research examines growth and
yield. The influence of growing space is studied in spacing and

thinning experiments.
Tlne " N e d' erhnd's e Al g enz e n e K eur in g s d.ien r, ! o o r B o o m k u e k e rijgeutatsen - NAKB" (Netherlands General Inspection Service

for ïToody Plants) in The Hague, a semi-government institution, has since 1943 been the "designated authority" responsible

for the inspection of commercial and reproductive material as
to its health and quality and being true to cultivar. The In-
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with original reproductive
material of (new) clones of poplar and willow. The stools in
the NAKB's nurseries and the stools in commercial nurseries
spection Service supplies the trade

and by giving information; for example, by laying out demonstration fields and by supplying forest owners with one-year-old
planting material for afforestation purposes Íree of charge.

are regulady inspected, also as to health (e.g. virus diseases).
In the nurseries the plants are officially inspected by the NÁKB

The "Sraettbosbelteer - SBB" (State Forest Service) at {Jtrecht,
which has few poplar forests of its own outside the lJsselmeer-

during summer, and then provided with an official seal in
antumn. These seals arc a gt:'alaítee for health and trueness to

polders, advises forest owners on the establishment and upkeep

cultivar. The qualiry class (outward appearance) of the plants
is determined by inspection before delivery.

sidizes the afforestation of agricultural land and the reafforesta-

The "PlanÍenziektenkuràige Dienrt - PD" (Plant Protection
Service) at I7ageningen caÍries out research on diseases and
their control. The PD also supervises the use of pesticides. This
Service advises private forest owners confronted with diseases

in their trees.
The "Houtin$ituut TNO" (Forest Products Reseatch Institute)
in Delft undertakes research on wood technology, often at the
suggestion of and with some financial assistance by the National
Poplar Commission (NPC).
The "Lanàbout-Economitcb lnstituut - LEI" (Agricultural Economics Resêarch Institute) in The Hague does research on the
use of poplar wood in various industries.
The "Rijksinstiruat llool Natuarbeheer - RIN" (National Institute for Nature Management) at Árnhem and Leersum occasionally conducts research on damage caused by insects and

wildlife.
The "Sticbting lnl.utrie-Hout - SlH" (Foundation for Industrial
\7ood) at \Tageningen, founded and financed by the paper
indusuy, promotes the production of wood both as to policy

A. J. van der

Poel

/

of

forests and roadside and bordedine plantations. SBB sub-

tion of cut areas.
The "Rijksdienr, uoor d.e lJsselmeerpolàerc - RYP" (Lake Yssel
Deveiopment Authority) is responsible for the establishment of
plantations and forests in its area, in which particularly poplars
play an important part. This body produces the majority of the
stock in its own nurseries. Problems typical of the area are
investigated by the RYP, often in collaboration with the Forest
Research Station.

The magazine "Populief' (Poplar) gives information about
poplars and willows and is in the first place meant for private
landowners. The magazine publishes at le4pt four issues a ye r.
Due to financial assistance received from the Nadonal Poplar
Commission (NPC) and the Indusuial Timber Foundation
(SIH), it can keep its subsctiption rate low.
Last but not least the existence of two Poplar Societies should
not be overlooked, a smaller one in the province of Limburg
and a larger one in the province of Noord-Brabant. By meaus

of

excursions, lectures, demonsuations, etc. they help their

members cultivate poplars as efficiently and as economically

as

possible.

Nieuwe bossen in een nieuw land

Staatsbosbeheer

Er zijn weinig landen in de wereld, die hun grondgebied met
vreedzame middelen kunnen uitbreiden. Nederland verkeert in
de gelukkige omstandigheid dat in het centrum van het land
een gebied ligt, waarin door het droogleggen van de voormalige
Zuiderzee nieuw land kon worden gemaakt. Hierdoor werd een
aanzienlijke oppervlakte aan de steeds schaarser wordende ruimte roegevoegd. Nadat in 1918 tot de aanpak van dit gigantische
project was besloten is er met voorwarendheid gedurende meer
dan 50 jaren aan de verwezenlijking van deze plannen

ge-

werkt.

Het levenspatroon is in dezelfde spanne tijds sterk
zodat de inrichtingsplannen

bij

veranderd,

nieuwe maatschappelijke be-

hoeften moesten worden aangepast.
Een van deze behoeften, die nauw samenhangt met de algehele
structuurverandering, zoals toegenomen verstedelijking en vergroting van de mobiliteit, is de wezenlijke behoefte om naar

buiten te trekken.
In vrij korte tijd is daardoor de openluchtrecreatie een belang-

rijk maatschappelijk gegeven geworden, waardoor beslag gelegd
wordt op de ruimte. Een ruimte, die in het nieuwe land in
zaL

Résumé
Gràce à I'assèchement du Zuiderzee, entamé il y a 50 ans pour
un but agraite, on est heureux aujourdhui de trouver de l'espace

au coeur des Pays Bas, la manière de vivre étant

voor een belangrijk deel uit bos-

sen bestaan.
Bij het plannen maken is de vlek op de kaart, die de aanduiding
bos krijgt gemakkelijker en vlugger getekend, dan in het veld
tot werkelijkheid gebracht.
Immers het bos is niet een verzameling van bomen, maar een
zichzelf in stand houdend oecosysteem, dat slechts door een
zorgvuldig, weloverwogen beheer in de loop van vele jaren ontstaat.

Het doel is om op de goede vruchtbare gronden een hoogwaar-

dig bos te maken met een grote verscheidenheid van open

en

beaucoup

changée depuis ce temps.

Pour le moment beaucoup d'attention est prêteé au développement des bois afin d'améliorer le millieu naturel ce qui peut
contribuer aux possibilités du loisit.
Dans la plantation des forêts nouveaux le peuplier et le saule
jouent un róle important par la rotation couÍte et leurs caractères pionniers.

Comme exemple nous donnons la répartion des espèces dans
une plantation aux enviïons de Lelystad (nouvelle ville aux
polders) qui se compose de:

60%

de peupliers

7% de saules
7% de frênes
7% d'érables

3lo

ruime mate gewonnen wordt.
Deze vrije recreatieruimte

Des nouvelles Íorêts dans un nouveau polder

de chênes

3% de hêtres
3% d'ormes
L0% d'espèces atbustes.
gesloten ruimten, met een grote afwisseling van houtsoorten
naar leeftijd en soort. Een bos dat in zijn totaliteit een duurzaam bedrijf vormt met een gezonde biologische basis en een
goede economische suuctuur. Hierop is het woord van Schádelin
van toepassing: ,,Het doel is groot en ver, de weg daarheen begint hier en vandaag."
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Het einddoel van het bos voor ogen hebbend, moeren we rerugredeneren naar de beginfase, het moment van aanleg. Houtsoorten met een lange omloop, zoals eik en beuk mogen in de aanlegfase slechts een zeer beperkte oppervlakte innemen, daar
hiermede voor zeer lange tijd de eindbestemming wordt vastgelegd. In de loop van elkaar opvolgende bedrijfsperioden van
ca. tien jaar kan het areaal van deze houtsoorten roenemen.
Door het gebruik van houtsoorren mer een korre omloop, vooral
populier, die bovendien een uitstekend pionierkarakrer heeft is
een flexibel beleid gewaarborgd en kan de opbouw van het bos
naat zijn eindstadium in opeenvolgende bedrijfsperioden worden geregeld.
Áan de hand van een concreer voorbeeld zal deze werkwijze
nader *'orden uiteengezet.

In

1969 werd

in verband mer de stedelijke ontwikkeling

van

Lelystad besloten om ren zuidwesten van deze nieuwe srad een
groot boscomplex aan te leggen van ca. 1.000 ha. Op het land-

schapsplan van Oostelijk Flevoland (1 :50.000) verscheen ter
plaatse een vlek ter groorre van ca.40 cm2 (fig. 1).
Hoe wordt nu de vlek op de kaarr een plek in het landschap?

Bij de uitwerking van her plan voor het

daar te vesrigen bos
werd ervan uitgegaan, dat het gebied zou worden ingedeeld in
twee zones. Een noordelijke zone voor recreatief gebruik, met
een intensieve ontsluiting, en een zuidelijke zone van ca.600 ha
waar de nadruk zou liggen op de stilte. Geringe ontsluiting en
een

vrij gesloten bos (fig. 2).

Na het droogvalleo van de polder was het gebied ingezaaid met

riet om de rijping en de begaanbaarheid te bevorderen, waatna
het in 7967 werd ontgonnen.
Gedurende enige jaren werd een landbouwgewas geteeld, achtereenvolgens koolzaad, taÍwe, gerst.
De samenstelling van de grond is zeer homogeen en bestaar uit
vruchtbare klei.
Overeenkomstig de

in het

voorgaande genoemde uitgangspun-
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ten werden richtlijnen voor de houtsoortenkeuze

opgesteld,

'osr

waarin de verdeling der houtsoorten over het boscomplex werd

c
6l

vastgelegd.

Deze richtlijnen geven de navolgende verdeling aan:
60 /6 Populus
- klonen van de groePen Aigeiros en Tacamahaca:
'Robusta' 35 7o
'Dorskamp' en'Flevo' 20 /a
'Oxford' en'Geneva' 20 %o
Leuce, zoals 'rVitte van Haam- klonen van de groeP
stede', 'Limbricht', 'De Moffan' 5 7o
- overige ('Rochester', 'Ándroscoggin', 'Fritzi Pauley' en
experimentele klonen) 20 /o
Onder experimentele klonen wordt in dit verband ver-

staan de

in

1972 vrijgegeven klonen zoals 'Barn' en
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'Donk'. Deze zullen in de volgende jaren meer en meer
de plaats van de 'Robusta' gaan innemen.

7% Salix
klonen van Salix alba, zoals 'Drakenburg',
-'Polsdonk'

'Tinaarloo',

en'Belders'

7% Fraxinus
7% Acer
3% Quercus
3% Fagus
3% Ulmus

r0%

klonen van Ulmus hollandica, zoals 'Commelin', 'Groeneveld' en experimentele klonen
Overige: Àlnus, Prunus avium; naaldhout.

In de randen van populierenopstanden zullen daar waar dir om
esthetische redenen wenselijk is randen worden geplanr van
vulhoutsoorten tot negen rijen diep.

Alle opstanden worden machinaal geplanr waarbij de rijenafstand is gefixeerd op 1,50 m. De plantafstand in de rij bedraagt tenminste 1,25 m. De rijenafstanden in de populieren-,

Recreatieweg

wilgen- en iepenbeplanringen moeten altijd een veelvoud van

1918.

1,50 m bedragen.
De gebezigde planwerbanden bij de populieren zijn gekoppeld
aan de vooraf gestelde omloop.
Voor een korte omloop (10-15 jaar),70 /6 van het totale populierenareaal, wordt een dicht verband gekozen, nl. 4,5 x 5 m.
Hierin wordt nier gedund, zodat het eindstamtal (450/ha) gelijk is aan het beginstamtal.
In de populierenbeplantingen met een langere omloop (ca. 30
jaar),30fu van het totale areaal, wordr eenmaal gedund in het
10e tot I5e jaar.
Deze laatste groep wordt geplant in een wijder verband van

6

in het Roggebotzand. Salix alba cv. Liempde. Geplant in

Recreation road.

in

Roggebotzand..

l(illotu, planted in 1958.

x7 m (fig.3).

N(/aar een onderbeplanting van elzen wordt aangelegd worden
deze in rijen tussen de populiererijen geplanr. Daar de elzen
na een aantal jarcn mer een slagmaaier worden aÍgezet, worden
deze niet in de populiererijen geplant.
In de opstanden met lange omloop kan de middelste elzentij
vermoedelijk ten dele worden gehandhaafd tor aan de eindhak.
Voor de overige opstanden, zoals eik, beuk, es en esdoorn zijn
plantschema's opgesteld, die het toekomstig onderhoud tot een

minimum beperken.
Bijvoorbeeld wordr

bij de aanleg van eikebos het volgende
plantschema gebezigd: vijf rijen eik gemengd mer een gering
percentage struiken die niet in de bovenerage meegroeien, zoals
vuilboom (Rhamnus frangula), hazelaar (Corylus avellana),
kornoelje (Cornus mas). Om de vijf rijen een zuivere elzenrij
die in de beginfase van de ontwikkeling de nodige beschutting
levert. Deze zuivere elzenrijen worden omstreeks het 6e jaar
met de slagmaaier afgezet.
In figuur 4 is een van de onderdelen van het aan te leggen bos
nader uirgewerkt. In de tekening zijn weergegeven de hoofdhoutsoort, bij populier, wilg en iep het plantverband, de grootte
van het vak, de plantrichting, de plaats van de aan te brengen
randen en de vakletters ren behoeve van her beheersplan, en
eventueel te planten bijzonderheden.

h

In het Revebos. Geplant
1959
Reue Forest. Planted in 1959.

in te planten vakken in het terein zijn uitgezet,
wordt het plantmateriaal aangevoerd en over de te planren oppervlakte verdeeld. De trekkers kunnen worden gestart, de
plantmachine bemand en beladen en het bosplan wordt werkelijkheid. 1000 ha per jaar nieuw bos in nieuw land.
Het bos zaI eer. bijdrage leveren voor de verbetering van het
woonklimaat van de groeiende stad, het zal gelegenheid bieden
tot de recreatie, het zal een belangrijke rol spelen in het landNadat de

schap en het zal ook hout produceren.
De aanleg heeft doelbewust deze veelzijdigheid nagestreefd.

Populus 'Robusta'
Reae

Forest.

in het Revebos (1919).
Foto's: Rijksdienst IJsselmeerpolders
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New Íorests in a new land

State Forest Service

There are but few counries in the world which can extend
their territories by peaceful means. Holland is in the fortunate
position to have an atea in the centre of the country in which
new land could be created by draining the former Zuyderzee.
This added a considerable area to the total space of land which
is becoming ever scarcer. Áfter it had been decided in 1918
that this gigantic project should be taken in hand, these plans
were realized with great energy during more than 50 years.
In the same period of time, the pattern of living greatly changed
so that the plans of development had to be adapted to new
social needs.
One of these needs, closely connected with the entire structural
change, such as increased urbanization and mobility, is the essential need to go into the country.
In a rather short time, open-air recreation has therefore become
an important social factor which takes up space. Space which,
in the new land, is reclaimed on a large scale.
\7hen planning, the spot on the map designated as forest can
be drawn much more easily and quickly than it can actually be
rcalized in the field.
For a forest is not a collection of trees, but a self-supportiog
ecological system which, in the course of many years, gradually
comes into existence by a carefully-considered management.
It is the object to make good, fertile land into a high-grade
forest with a" gteat variation between open and dense spaces,
and with a great variety of trees according to age and species.
Á forest which, in its totality, forms a permanent enterprise
with a sound biological basis and a good economic structure.
The word of Schádelein here applies: "The object is great and
Íar away, the way there begins here and today".
\7ith the final object, the foresq in view, we must turn back to
the initial phase, the moment of afforestation.
In the phase of afforestation, tree species with a long rotation,
such as oak and beech, may only cover a highly restricted area
because they will determine the final destination for a vety long

time to come.

During successive wotking periods of about ten years, the area
planted with tree species can increase.

with a short rotation are used, especially
poplar, which has also excellent pioneer qualities, a flexible
management can be guaranteed and the affotestation of the
area be regulated in successive working periods until the final
Because tree species

stage.

By means of a concrete example, this working method will be
further explained.
Because of the urbanization of Lelystad, it was decided in L969
area covering about 1000 ha and situated in the
^n this new town. On the landscape project of
southwesr of
Eastern Flevoland (1 :50,000) a spot appeared of abouc 40 cmz
large (fig. I, p. 29).
Now, how will the spot on the map become a place in the

to afforest

landscape?

I7hen working out the plan for the arca to be aÍforested,

we

started from an intersection of the area into two zones. A northern zone for recreation, with an intensive development, and a
sourhern zone of about 600 ha large with the emphasis on quiet.
A slightly developed area and a Íather dense forest (Íi9.2,p.30).
After the polder had dried, the area was sown with common
reed to promote ripening and accessibility, after which it was
reclaimed in 1967.
For some years, agricultural crops, viz. colza, wheat, barley, were

grown in

succession.

The composition of rhe soil is highly homogeneous and consists

of fertile

In

clay.
accordance

with the above-mentioned starting points, direcof ree species. Besides,
stipulations were made as to how the tree species should be
tives were drawn up for the choice
distributed over the forest.

In

these directives, the following distribution is indicated:
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Populus

-

clones of the groups Aigeiros and Tacamahaca'.
cv. Robusta 35 %
cv. Dorskamp and cv. Flevo 20 7o
cv. Oxford and Geneva 20 /o
such as
- clones of the group "Leuce".
'\7itre van Haamstede', 'Limbricht', 'De Moffart' 5 7o

)h

Plantmachine.

Rijenafstand 1,10 m.
Planting machine.
Spacing 1.50

n,

Foto: Á. J. van der Poel
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Bosbeeld in het Ábbert (1960).
Forest Ábbert (1)60).

Foto: Rijksdienst
IJsselmeerpolders

-

other varieties ('Rochester', 'Androscoggin', 'Fritzi

Pauley' and experimental clones) 20 /o
By experimental clones are meant the clones released in
1972, such as 'Barn', and 'Donk'.
In the years ro come these will more and more take the
place of 'Robusta'.
7 7o Salix

clones of Salix alba 'Drakenburg', 'Tinaarloo', 'Polsdonk' and 'Belders'

-

7 Vo Fraxinus
7 7o Acer
3 7o Quercts

j /6 Fagts

3 7o Ulmus
clones of Ulmus hollandica such as 'Commelin', 'Groeneveld' and experimental clones
Other varieties: Álnus, Prunus avium, softwood.
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On places whete this may be desirable for esthetical reasons,
the edges of poplar stands will be planted with auxiliar species
up to ! rows deep.

All

wirh a machine; the rowat 1.50 m. The planting space in the

stands are mechanically planted

spacing has been fixed

row is at least 7.25 m. The row spacing in poplar, willow, and
elm plantations musr always be a manyfold of 1.50 m.
The plant-spacings used for poplars are linked with the pre-

viously stipulated roration.
For a short rotation (10-15 years) - 70 % of the total poplar
aÍea - a dense spacing is chosen, viz. 4.5 x 5 m. This area is
not thinned so thar the final number of stems (450/ha) is equal
to the initial number of stems.
The poplar plantations with a longer rotation (about 30 years)
- 30 % of the total atea - are thinned from the 10th to the
15th year. This last group is planted in a wider spacing of

6x7 m(fi1.3,p.30).

In

case of underplanting with alders, these aÍe planted in rows
between the poplar rows. Because alders, after a number of
years, are cur back with a rotary curter, they are not planted in
the rows of poplars.
In stands with a long rotation, the middle row of alders can
presumably be maintained unril the final curring.
For the other stands, such as oak, beech, ash and alders, planring
schemes have been made up to resrricr furure maintenance ro a
minimum.
The following planting scheme is, for instance, used for the
afforestation of land with oaks: 5 rows of oaks mixed with a
small percentage of bushes which do not grow into the upper
storey, such as black alder (Rhamnus frangula), hazelnut (Corylus avellana), cornel tree (Cornus mas).
Every five rows a pure row of alders which, in the initial phase
of the developmenq give rhe necessary prorection. This pure
row of alders is cur back with the rorary cuter in about the

sixth year.
One of the parts of the area to be afforested has been further
worked out in figure 4 (p.30). The drawing gives the main tree
species, the plant spacing of poplar, willow and elm, the size of
the section, the planting direction, rhe place of the edges to be
made and the secrion-letters for the plan of management and
any other special species to be planted.
AÍter laying our rhe sections in the field used for afforestation,
the planting material is supplied and distributed over the area to
be planted. The tractors can be starred, the planting machine be
manned and loaded and the forest plan becomes realiry. Every
yeat 1000 ha of new forest in a new land.

will contribute ro the improvement of the living
of the growing town; it will give opportuniry for recreation, it will play an important parr iri the landscape and it
will also produce wood.
It is with purpose thaq in afforestation, this versatiliry has been
The forest
climate

aimed at.
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Bosbouwbeleid en populierenteelt

Bosschap,'s-Gravenhage

I

Hoofdlijnen van en ontwikkelingen in het bosbouwbeleid

La politique íorestière et la culture de peuplier

Het hier te lande ontwikkelde bosbouwbeleid stoelt primair op
de gedachte dat het beperkte bosareaal in ieder geval in stand
moet worden gehouden, omdat het bos in veledei opzicht van
betekenis is voor de samenleving. Mede met het oog op het behoud van een zo groot mogelijke verscheidenheid, wordt daarbij
gestreefd naar de handhaving van de gespreide eigendomstoestand. In de jaren tot de Tweede Wereldoodog werd instandhouding met name van belang geacht uit overwegingen van
houtproduktie en natuurschoon, waarbij het accent werd gelegd
naar gelang van de omstandigheden van het ogenblik. Met name
in buitengewone omstandigheden kreeg de houtproduktie een
zwaar accent. Ook was er in die tijd sprake van uitbreiding van
het bosareaal, met name in het kader van ontginningen van
woeste gronden.

Vormden houtproduktie en natuurschoon tot de oorlog de hoekstenen van het bosbouwbeleid, na de oorlog onderging de fundering van dit beleid een verbreding tengevolge van de onderkenning van de recreatieve en milieufuncties van de bossen. Er
ontwikkelde zich geleidelijk een beleidsvisie die niet meer uitsluitend de handhaving van de bereikte status quo voor wat
betreft de omvang van het bosbezit, beoogt, maar welke zich
bovendien duidelijker richt op de uitbreiding van het bosareaal
op gronden die voor de uitoefening van de bosbouw geschikt
zijn. Gelijktijdig werd een streven tot extensivering van de bosbouw op voor de bosbouw en dus voor de houtproduktie minder geschikte gronden waarneembaar. In die conceptie dient op
de allerslechtste gtonden de uitoefening van de bosbouw zelfs
te worden gestaakt. De betrokken complexen kunnen dan als
natuurterrein worden beheerd en als zodanig functioneren.
De hier kort geschetste visie laat zich geheel begrijpen in het
licht van de huidige maatschappelijke ontwikkeling, die wordt
gekenmerkt door een toenemende welvaart en een groeiende
bewustwordin g ten aanzien van het welzijn. De toenemende behoefte aan welzijn leidt ertoe, dat het bos door velen primair
van betekenis wordt geacht voor het milieu, de recreatie en het
natuur- en landschapsschoon. De houtproduktie komt in dit gedachtenkader duidelijk op de tweede plaats.
Anderzijds wordt met name de laatste jaren van verschillende
kanten gewezen op een dreigend tekort aan de grondstof hout
tengevolge van de snelgroeiende houtbehoefte bij de houtverwerkende industrieën. Die ontwikkeling mag niet worden vetonachtzaamd en dwingt tot een bezinning op de grondstoffenproblematiek en op de functie die de bosbouvi in Nederland
heeft te vervullen op het gebied van de produktie van de grondstof hout. Het is verheugend dat men zich momenteel allerwege
bezint op de meest wenselijke ontwikkeling van het bosbouwbeleid, dat op de maatschappelijke ontwikkeling zal moeten
aansluiten en rekening zal moeten houden met de differentiatie
in door het bos vervulde of te vewullen functies. Juist nu deze
bezinning plaatsvindt is het zinvol bouwstenen aan te dragen
voor het nieuw te creëren bosbouwbeleid.

2

lil.et

wettelijk instrumentarium voor ile realisatie van het

beleid

Voor de realisering van de hoofdlijnen uit het bosbouwbeleid
en de zich daar omheen, doch in directe relatie daarmede binnen
de samenleving manifesterende verlangens, wordt in de eerste
plaats gebruik gemaakt van de mogelijkheden die besloten liggen in de boswetgeving. De Boswet zelf bevat regelen ten aanzien van meldingsplicht, herplantplicht en kapverbod en schept
voorts de mogelijkheid tot het toekennen van al dan niet rente
dragende kredieten voor de kosten van herbeplanting in tiiden

Résumé

1 La politique forestière aux Pays Bas a pout objectif la conservation et l'extension des boisements, tout en respectant la
propriété sous ses fotmes diverses. Des considérations de conservation du milieu, de I'aménagement du paysage, de la défence
de la nature, de la Écréation et de la production de bois se
trouvent à la base de ces desseins, partant de la signification
qu'il faut attribuer à un état de bois varié et sain.
2 On étudie pour le moment la question quel aspect de la
sylviculture sera accentué dans l'avenir prochain.
3 Pour réaliser la gestion on peut faire usage des moyens
procurés par la loi forestière (Boswet) et les autres réglementations concernant la sylviculrure.
Ces réglements législatifs n'ont pas pour but de stimuler ni de
diminuer la culture d'une essence forestière en particulieÍ, non
plus celle du peuplier.
4 Le gouvernement n'a pas I'intension de stimuler la culture
du peuplier plus que celle des aures essences forestières, ce qui
n'empêche pas que cette culture a une fonction prépondérante
dans I'extension des boisements, gràce à deux qualités spécifiques propres aux multiples espèces du genre Populus, c'est à
dire le caractàe pionnier et la croissance rapide.
Ces caractéristiques rendent le peuplier indispensable quand il
s'agit de nouveaux bois dans des terrains pas boisés jusqu'ici et
de I'aménagement du paysage.
van slechte rentabiliteit (art.9) en in de kosten van aanleg van
nieuwe bossen (art. 10) en van geldelijke bijdragen aan openbare lichamen en verenigingen en stichtingen van algemeen nut
ter bewaring van bossen en andere houtopstanden (art. 11).
Sedert 1970 functioneert het Besluit bijdragen herbeplantingen,
dat in het leven is geÍoepen in de plaats van een kredietregeling
ex aff. 9 van de Boswet. Eveneens in L970 kwam het Besluit
bijdragen bebossingen tot stand; het nam de plaats in van het
rrit 1966 daterende besluit op grond waaÍvan kredieten konden
worden toegekend, dat steunde op art. 10 van de Boswet. Deze
beide besluiten richten zich noch naar de letter, noch naar de
geest, evenmin als de Boswet zelf op de bevordering van de
teelt van enige houtsoort in het bijzonder. Beide regelingen beperken zich tot de bepaling dat de herbebossing c.q. de bebossing moet wotden uitgevoerd volgens een goedgekeurd plan,
doch dit houdt ten aanzien van de houtsoortenkeuze slechts in
dat die soorten moeten worden geplant waarvoor de bodem ter
plaatse geschikt is. Ook de landschapsverzorgingsbijdrage beschikking dd.23-3-L967, op grond waarvan ten behoeve van
aankleding, herstel en verbetering van het landschap bijdragen
kunnen worden gegeven in de kosten van daarvoor in aanmerking komende beplantingen, richt zich niet op de stimulering
van aanplant van bepaalde soorten. Dit geldt al evenzeer voor
de bosbijdrageregelingen - de regeling bosbijdragen openbare
lichamen steunr op
II van de Boswet - die bepalen dat
^tt.
bossen ten aanzien waarvan de bijdragen worden gegeven naar
behoren in stand moeten worden gehouden en toegankelijk gesteld. Deze verkenning die in het kader van dit artikel slechts
summier kan ztjn, leert dat de boswetgeving hier te lande zich
niet richt op de stimulering van de teelt van enige houtsoort in
het bijzonder.

3

De populierenteelt en de wettelijke regelingen
In het voorgaande is er reeds op gewezen, dat noch de Boswet,
noch de overige door de overheid getroffen regelingen met be-
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lier, terugkerend tor de hiervoor geformuleerde vraagstelling,
kan worden gesteld, dat van een remmende invloed van de wettelijke en andere regelingen nauwelijks sprake is. Alleen de in
de Boswet verankerde herplantplicht (art.3) kan remmend werken in die zin, dat een grondeigenaar die overweegt om der
wille van de houtproduktie tot de aanleg van een populierenbeplanting over re gaan wellicht wordt afgeschrikt door de verplichting tot herbeplanting na kaalslag. Indien deze vrees inderdaad de aanleg van populierenbeplantingen zou afremmen, kan
hantering van het in art. 6, lid 2 van de Boswet verschafte instrument der ontheffing, wellicht uitkomst brengen.

4

De plaats van de populier in tte praktijk van bos- en
landschapsbouw
Na hetgeen hiervoor onder 3 is gesteld, zaI het duidelijk zijn
dat de populier momenteel in de bos- en landschapsbouw een
zeer belangrijke plaats inneemt. Een plaats die deze boomsoort
te danken heeft aan zijn eigen kwaliteiten. Zowel bij de aanleg
van nieuwe bossen in de polders, als in die gebieden op het
oude land waar tot nog roe geen bossen lagen, wordt deze houtsoort gebezigd. Maar niet alleen hier voor, ook voor beplantingen in stedelijke gebieden en voor beplantingen ter verfraaiing
van het landschap is de populier van bijzondere praktische
waarde.
Populieren in een stadsbeplanting. Poplar in *rban plantation.
Foto: Bosbouwproefstation

trekking tot de bosbouw gericht zijn op de stimulering van de
teelt van enige houtsoort in het bijzonder, dus ook niet op de
stimulering van de populierenteelt.
De vraag kan echter gesteld worden of bedoelde regelingen dan
wellicht bepaalde teelten afremmen. Men zou zich namelijk
kunnen voorstellen, dat in genoemde regelingen voorwaarden of
beperkingen worden gesteld, die voor de teelt van de populier,
gelet op de eigenschappen van die boomsoort, als extra onaantrekkelijk worden ervaren en aldus die teelt zouden belemmeren. Deze vraag is vao belang, omdat de populier enige eigenschappen bezit, die deze boomsoort van vele andere soonen
onderscheidt, namelijk zijn pionierskwaliteiten en zijn snelle
groei. De snelle groei heeft niet alleen tot gevolg dat van een
populierenopstand reeds na 15 tot 20 jaren oogsrbaar hout
wordt verkregen, maar bovendien, dat een populierenopstand
reeds enkele jaren na het planten het aanzien van een bos verkrijgt dan wel landschappelijk een wezenlijk element gaat vormen. Als boomsoort is de populier voor de houtproduktie dus
interessant; populierehout is weliswaar niet voor alle doeleinden
geschikq doch de korte omloop leidt tot een relarief lage kostprijs per ms hout. Zijn snelle groei tesamen met zijn pionierseigenschappen maken de populier, mits wordt zorggedragen
voor een voldoende afwisseling van klonen bij uitstek geschikt
voor de aanleg van bossen op betere gronden, in tot nog toe
niet beboste gebieden. Daarbij vormt her feit, dat reeds op korte
termijn opbrengsten uit houtproduktie kunnen worden verkregen een bijzondere prettige ,,bijkomstigheid", omdat aldus op
het financiële vlak althans enige baten kunnen worden gesteld
tegenover de hoge kosten verbonden aan de aanleg van nieuwe
bossen.

Hoewel het belang daarvan niet moet worden overschat, kan
nog één voordeel dat een populietenbeplanting biedt, worden

Mede om de hier vermelde toepassingsmogelijkheden wordt aan
deze houtsoort in het kader van her onderzoek en de voodichting de nodige aandacht geschonken. Een aandacht die, en dat
is alleszins het vermelden waard, stellig op zijn plaats is. De
goede kwaliteiten van deze boomsoort zullen zo volledig mogelijk moeten worden benut op het landschappelijke vlak en op
het terrein van de houtproduktie en de recreatie. Met betrekking tot dit laatste aspecr moet er nog op worden gewezen, dat
- in tegenstelling tot de wel gehoorde bewering - de populier

voor de Íecreatie wel degelijk van betekenis is. Door

bij

de

aanleg van beplantingen ten behoeve van de recreatie op ruime
schaal gebruik te maken van bomen van het geslacht Populus,
dat rijk is aan soorten, kan men in het open land gevarieerde
groenvoorzieningen creëren, die reeds na enkele jaren de recreant in de zomerperiode de zo noodzakelijke beschutting kun-

nen geven.

5
1

Samenvatting
De doelstellingen van het bosbouwbeleid hier te lande zijn
instandhouding en uitbreiding van het bosareaal onder handhaving van de gespreide eigendomstoestand. Deze doelstellingen
zijn geformuleerd vanuit de betekenis die aan een gevarieerd
en gezond bosbestand uit overwegingen van milieubehoud,
landschapsbouw, natuurbehoud, recreatie en houtproduktie moet
worden toegekend.
2 Nadere bezinning vindt plaats ten aanzien van de vraag op
welke facetten het accent in de komende jaren zal moeten liggen.
3 Voor de realisatie van het beleid wordt gebruik gemaakt van

het instrumentarium dat de Boswet en de overige ten aanzien
van de bosbouw getroffen regelingen verschaffen. Dit insuumentarium is niet bedoeld om de teek van bepaalde houtsoorten, dus ook niet die van de populier, exrra te stimuleren, dan
wel extra af te remmen.
4 De teelt van de populier wordt in het beleid niet meer gesti-

houtsoorten groot.

muleerd dan de teelt van andere houtsoorren, hetgeen overigens
niet wegneemt dat deze teelt een belangrijke functie vervult bij
de bosuitbreiding, dankzij twee specifieke eigenschappen van
de vele soorten uit het geslacht Populus, te v/eren het pionierskarakter en de snelle groei. Deze eigenschappen maken de populier onmisbaar wanneer het gaat om de aanleg van bossen in
tot nog toe onbeboste streken en van landschappelijke beptan-

Na

tingen.

vetmeld. Bij de teelt van populieren kan men gedurende de omloop, meer dan bij de meeste overige houtsoorren, in het licht

van de marktomstandigheden van het ogenblik kiezen voor
massa- of kwaliteitshoutproduktie, m.a.w. de inspeelmogelijkheden op de houtmarktsituatie zijt in verhouding tot andere
deze kone uitweiding over de eigenschappen van de popu-

36

/

Forestry policy and poplar growing
G. J. den Hartog
Bcard Íor Forestry and Tree growing, The Hague

1 Major principles ancl developments in forestry policy
Forestry policy in the Netherlands in primarily based upon the
idea, that the small forest area should be conserved for a variety
of uses to the sociery. To conserve as much diversiry as possible
in forests existing differences in types of ownership are maintained where possible.

Until \7orld lVar II forest conservation was considered mainly
for timber and natural beauty. According to prevailing circumstances the one or the other of these aspects was emphasized.
I7hen there was heavy demand for local timber the forest area
extended, especially by reclamation of waste land. After the
\Var the policy was broadened as forests becames important for
recreation and environment preservation.

The idea of maintaining the status quo was gradually replaced
by that of extending forest on suitable soils and of increasing
production on less suitable soils. The worst soils of all should be
abandoned by foresuy and managed as areas of natural beauty.
This change can be related to increasing prosperity and increasing use of forests for recreation. Forest came to be considered as an asset to the environment, to recreation and the scenic
beauty. Timber production was cleady subordinated to second
place.

However in recent years, vatious interests have pointed out the
danger of a timber shortage due to rapidly increasing demands
from the timber-processing industries. The demands cannot be
ignored and are forcing a reassessment of resources and of the

function of Dutch forestry as a supplier of timber. \le are
lucky that at this moment people are being forced to consider
the role of forestry in society and the diversification in the
functions of forestry. Hence it is a choice moment to supply

3

Poplar growing and the legal provirsions
As indicated above neither the Forest Law nor any of the other
goverÍrment regulations on forestry encourage the growing of
particular tree species and thus they do not encourage the growing of poplar. The question remains, however, whether these
regulations could discourage culture. It could be that the regulalations make conditions or limitations which are particularly
unattractive for the growing of poplar, because of its particular
properties so that poplar growing is hindered. This question is
important because poplar has some characteristics that distinguish it from other tree species, in particular its pioneering
qualities and its rapid growth. Because of its rapid growth a
poplar plantation can be felled within 15 or 20 years. Also a
plantation provides an element of the landscape within a few
years of being planted. The poplar is thus interesting for timber.
It is true that popiar timber is not suitable for all purposes,
but the short cycle of growth makes the timber cheap per m3.
Its rapid growth and its pioneering qualities makè the poplar
particulady suitable for esmblishment of forest on better soils
in areas not previously under forest so long as a reasonable
assortment of clones is used. Particularly pleasant for the grower
is the fact that returns can be expected in a short time, thus
balancing the high costs of establishing new plantations. Another advantage of poplar which should not further be overestimated is that during rotation much more than in other tree
species the grower can choose for mass production or quality
production in the light of marketing conditions. He can best
react to the timber market, much more than with other tree
species.

proposals that can be constituted into a new forestry policy.

2 The legal apparatus for policy implementation
The main lines of forestry policy and related matters, but ensue
from interests within the community, caÍ primarily be implemented by the forestry legislation. Forest law includes rules on
the giving of notice, oo the need for replanting and the forbidding of felling and providing credit for replanting of forest
during periods of unprofitability (a,rticle 9) and the costs of
establishing new forests (article 10) and the financial contributions to public bodies and associations and trusts that assist in
the conservation of forests and other plantations (article 11).
Since 1970 a decee has been inforced providing contributions
for replanting. It replaced a credit rule in article 9 of the Forest
Law. Ánother decree dating from 1970 provides financial assistance for afforestation. It replaced a decree dating from I)66
on whose basis credits could be provided under article 10 of the
Forest Law. Neither in letter nor in spirit do these decrees nor
the Forest Law itself encourage the growing of particular tree
species. The two regulations are limited to the regulation of
reafforestation or afforestation by a well conceived plan. But
this means only that the tree species must be planted which are
suitable for the soil of that place. Likewise a decree on improvement oÍ the landscape dating from 23 Matcb 1967 provides for
contribution to the cost of planting for the landscaping or recovery, or improvement of the landscape does not encourage
the establishment of particular species. This applies equally to
the foresuy support reguiations - regulation providing supPort
to public bodies is based on article 11 oÍ the Forest Law which establish that supported forests must be maintained and
get open to the public. This brief summary shows that forestry
regulations here in the Netherlands do not attempt to stimulate
the growing of any special tree species.

Populus 'Marilandica' op een stapelplaats

bij

een klompenmaker te Best.

Popal*s 'Marilandica' for man*fact*re of clogs.
Foto: H. Á. van der Meiden

)t
This shon review of the characteristics of poplar gives little
evidence but the legal apparatus limits production. The only
way in which this could happen is the provision for replanting
(article 3), which could prevent a landowner from ptanting
poplar. If this fear does indeed inhibit the planting oÍ poplai
article 6, section 2 of the Forest Law could be prrr into ópèration providing a means of annulling this requirement.

4

Poplar's role in forestry and in the landscape

it will be clear that the poplar now has an
important place in forestry and in the landscape thanks to its

From section 3

peculiarities. Poplar has been used in establishing forests in the
new polders and in areas of the old land where there have been
until now no forests. In open areas too and for plantations
intended to improve the landscape poplar is particularly suitable.
Partly because of the uses mentioned here poplar hai received
particular artenrion from research and from the advisory
services. It is certainly worrhy of this arrention. Good qualities
of poplar must be used to the full in the landscape, in timber
production and in recreation. The poplar is indeed suitable for
recreation although opinions do speak orheÍwise. In establishing
plantations that will be used for recreation, considerable usé
can be made of trees of the genus Populus, which is abundant
in species to obtain avariety of green in the open land.

H. A. van der

Meiden

/

'$íithin a few years holidaymakers and trippers have sufficient
cover from a growrh of poplar.

5
1

Summary
The aim of Dutch forestry policy is to maintain and extend
the area of the forest while maintaining the diversiry of ownership. The policy has been formulated with regard to the importance of a varied and healthy stand of forest for the environment, fof the landscape, for nature conservation, recreation and
timber production.
2 Consideration is given as to what aspects of policy will be
accented in coming years.
3 Forestry policy is implemenred with the legal apparatus of
the Forest Law and other regulations on forestry. This apparatus
is not intended ro encourage the culrure of particular rree species, neither of the poplar. Equally it is not intended to discourage culrure of any species.
4 The policy does not encourage the growing of poplar more
than any other species, but poplar has an important function
in the extension of forest because of two peculiarities of the
genus Populus: its pioneering character and is rapid growth.
These properties give that poplar an essenrial place in the
establishment of forests, in areas previously unforested and in
landscape plantations.

The poplar and willow area in the Netherlands*

Stichting lndustrie-Hout, Wageningen

In 1971 the third narional inventory of forests, vraste lands and
roadside and line plantations was published. The dara were
collected frcm 1964 to 1968. The second census was carried out
in the period 1952-1963.
The detailed data comprise isolated woodlots of 0.5 hectare and
over, and roadside and line plantations. Further, some rough
calculations were made with regard to rhe total surface of stanàs
of less rhan 0.5 hectare; this appeared to be no more than 311
hectares for poplar and 14 hectares for willow.

I

Poplar and willow woodlots
Table 1 shows the disribution of poplar and willow over different forest regions in the Nethedands, which are indicated in
figure 1. The 'rest area" comprir.r à*ong others the new
polders, where a considerable and srill increasing area is planted
with poplar and willow. In the table u .o-purion is màde between the results of the second and rhe third inventory.
From these data the following conclusions may be drawn:
1 The main poplar areas in the Nerhedands are the Southern

area and the "rest area". The latter region comprises besides the
new polders also the river area with its alluvial deposits.
The total area of poplar forest in the Nethedànds increased

2

within about 10 years by 2228 hectares or nearly 40%. The
in the Southern forest

main part of this increase took place

with many brook valley and gley soils.
The surface of poplar stands in the so-called "rest area"

area, a rcgion

3

is

still increasing, especially due to the large afforestations in the
new polders. This is the reason why these polders ought to be
considered as a s€parate unit in the case óf an evenrual new
rnventofy.

L'inventaire du peuplier et du saule aux Pays Bas
Resumé

Le uoisième inventaire des forêts et des plantations d'alignemenr anx Pays Bas était Éalisé pendant Ia période T964-L968.
Les résultats indiquent une extension de la superficie de peupleraies de 2228 hecrares ou de 40 /o depuis le deuxièmá inventaire qui se passait dans la période 1952-1963. Cette surface
continue de s'étendre surtout gràEe aux boisements dans les
nouveaux polders. Au contraire, le nombre des plantations de
saules n'augmentera plus beaucoup, parce que cet espèce est
fortement menagé par la ,,warermark disease".
Pendant la période entre les deux inventaires la longueur torale
des plantations d'alignement du peuplier et du saule augmentair
de 3700 km ou de 25 %. De la longueur rotale I0 /o èst composé de saule. La volume totale du bois de ces plantations accroissait de 75 %.
La plupart des peupleraies (85 %) a un accroissement annuel
lnoyen de 5.5 m3. Ce chiffre est mis en doure, vue les problèmes
d'estimer l'àge des plantations pendant I'inventaire ei vue I'influence considérable de cet àge sur l'accroissement annuel.

Ir

Poplar and willow in roadsitle and line plantations
During the third inventory data abour these plantations were
collected by carrying out a random test of l0 % of the total
surface of the Netherlands. The same was done during the
second census.
Table 2 menrions the data of both inventories.

4 The area of willow in the Nethedands is very moderate, but The following may be concluded:
it increased much in the period between the second and the 5 The total of these plantations increased considerably
third inventory. Recently, the watermark

down the planring of this tree species.

disease

is

slowing

* Populier en wilg in de nieuwe bosstatistiek.
Onder deze titel is dit artikel vetschenen in Populier g (3), L97l

during
the period between the second and the third census, viz.370ó
km or about 25 To.Wtllow comprises about 10 /6 of the plantations mentioned for the third inventory.
íthe 4lio-pared with the second inventory, the spreading of
different diameter classes became much more rlguhr. The
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Table 1 The atea of poplar and willow woodlots according to the
2nd and 3rd inventory óf forests in the Netherlands (7952-196) and

'lf

1964-1968).

1 I-a suface des pe*plemenls de peuplier et d'e sa*le telon le
2me et le 3me inttenlaire des fóreu Néerlandaises, 1952-1963 et 19641968, resPectitement.

Table

Poplar area (ha) / P eaPlier'!(/ illow area (ha) / s ail e

Forest region

Région forettière

2nd
inv.

more
or

3rd

inv

less

(*)

(-)

2nd
inv.

atea 25 t02 +77
690
area
959 + 269
4l
18t + 144
The Veluwe
1776
2805 + t029
Southern area
431
5?' +98
South Limburg
14' + rzt
East Utrecht/Gooi 20
7J
73
Coastal area
266 Jt42 + 486
"Rest area"

Northeastern
Eastern

2 Longae*r totale et aol*me du bob

d'e saale; rés*hars
des forêts néerlandaises.

Diameter class (cm)

ó

Classe de d.iamètre

Fig. 1 The forest regions of the Netherlands.
Fig. 1 Les régions forestières des Pays Bas.

1 Northeastern area
2 Eastern area
3 The Veluwe
4 Southern area
5 South. Limburg
6 East Utrecht/Gooi
7 Coastal area
8 "Rest area"

<10

3

Age
Age

N/ha Basal area
N/ba (m'/ha)

j0-40

25

)o

),

40

I5
20

2t
30

)t

40

I
I

inv.

3rd inv

:qreo

)r20

tr490

253670

r525

t0r620

290620

174

209

,27 40

5t4J0

7l

63

31690

27300

,84

r0-60
60 and upward

2nd

201640
207280

40-50

4615t0

et Phs
Total

1) of wich 1950

rrJ47 r9o4o1) 654tio
km willow

/

tt416oo

1950 km du sa*le

tables

Mean diameter

class

I (In40 :

160 4,10
160 9,j0
t60 74,9t
160 20,60
160 26,00
160 31,00
160 35,1'
Yield

10

inv.

4t4r

Région littorale
Le resre

S*rfau tetière

Yield

20

3rd

1965

Mean

height

(cm)

(m)

Dizmètre de la

Hdlteur

tige moyenne

(m)

Form Íactor

Coefficient
moyenne de forme

Iloodvolume Current increment
(n}/year/ha)
(mg,/ha)
Volame da bois Accroissemenl

(m|/ha)

class

II

(Im40

160 2,t5
160 6,0,
160 t0;,2j
160 14,40
1,60 18,25
160 21,8,
160 24,75

:

9,6 m3)

/

classe

coarant annael

(m3/an/ha)

(cm)

I5

'Wood volume (m3)
Volame d* bois

2720
3930
6052

414,

20-10

Limbotrg mérid'ional
UEst lUtrecbt/Gooi

(n3/ha)

10

inv.

8008

l0-20

des plantutions d''aligne'

da 2me et d* 3me inaentaire

Íor Populus 'Marilandica'. Volume with bark till 7 cm diameter. Spacing 8.J m (Van Laar, l9J7).
Tables de prod4ction ponr le Popaha'Mariland.icl. Vol*me aaec écorce et à un circonfhence minim*m de 21 cm. Espacement 8.5 m

yield

Table
Table

3

r+)
3+)

Kilometers
Kilornètres
2nd

Région Nord-Ett
Région Est
Le Vél*tue
Résion Sud

69+3
2+2
t4 44 +30

wood volume of poplar and willow roadin the Netherlands; results of the 2nd and the

nent de pe*plier et

f')

1-1

2 Total length and

side and line plantaiions
3rd inventory.

Table

oÍ

312
83 178 + 9t
5718 7946 + 2228 107 242 + rJ'

Total

Table

(*)
less (-)

more

3rd
inv,

Mean increment Áge

(ml/year/ha)

Age

Áccroisemenl
moyen anntel

(ns/an/ha)

de fertilité

12,2
18,1
r7,o
27,2
2r,t
)4,'
24,4
40,,
26,4
4r,5
27,t
49,7
28,1
'3,0
5,5 m3) / clatte de Íertilité
rj,t
9,9
r3,9
2r,9
17,4
28,G
20,0
3i,8
21,7
)7,8
22,1
41,7
44,4
8,r

0,40
0,39

0,t9

2,0

20,2

62,0
r23,O

8,4
12,2

0,39
o,3g
0,39

194,5

r4,t

265,)

0,i9

38),)

14,2
12,8
10,8

0,40
0,40
o,39

33,3

039
0,t9
0,39
0,38

329,J

8,6

4,1
6,2
7,8
8,8

10

1t
20

2t
30

1'

9,4
9,6

40

0,9

10

3,'

20

'))

I5

69,'

4,9
1')

11r,0
L52,t

8,3
8,3

4,4

2t

5,r

30

189,'

7,4

35

220,O

6,t

5,4
5,5

40

39

'Íable 4 The poplar and willow area in the Netherlands according to

yield

Fertility

percentage of young plantations is still abnormally high, bur
it has decreased.
7 The roadside and line plantations of poplar and willow in
the Nethedands form an importanr woodstock which increased
by 75 % since the second forest inventory.

Poplar

III

classes.
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Les peuplements néerlandais de peaplier et de saale, diaisés

en clatses de prod.action,
Forest region

Région forestière
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The Veluwe
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of the different

it concerns one special cultivar, Populus 'Marilandica', mainly
in the province of Noord-Brabant, and in stands wirh 8.5 m
as

spacing. Further,

age classes

of poplar

2nd inventory (years)
2me inaentaire (ans)

regulady infected by the poplar rust disease.
of diameter classes instead of yield classes might
have given a better impression.
From table 3 the following conclusions may be drawn:
8 The main part (about 85 %) of the plantations shows an

Indication

stands in

Let classes d'age des pldntdtioni de peaplier aax Pays Bat.

Forest region
Région forestière

3rd inventory (years)

avetage annual wood increment of about 5.5 ms at most.

In view of the relatively large number of young plantations, the
difficulties in estimating the age of the plantations and the
considerable influence of the age on rhe determination of the

3me inaentaire (ans)

growth

Mhe

"Rest area"
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Northeastern area
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The Veluwe
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South. Limburg
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1

87121

it must be realized that a number of the planto have been heavily and

tations measured, appeared later

1

the Netherlands.

Table

The growth class of poplar antl willow woodlots in the
Netherlands during the tJrird inventory
The growth classes were determined according to yield tables
by Van Laar (1957), described in table 3. The significance of
these yield tables, though the only usable ones, is limited so far

class,

this conclusion is a rather doubtful one.

age of the poplar woodlots
Table 5 mentions the age classes of poplar stands in the Netherlands according to rhe results of the second and third inventory.
Conclusions:

9

There is hardly any quesrion of shifr in the different age
The by far greater part, viz. 85 7o, is found in the age
class 1 to 20 years. However, age classes of 20 years (applied
for all broadleaved species in the inventories) are not suited for
poplars, which, in the Netherlands, show an average rotarion of
about 20 to 25 yeats.
classes.

Populierenbepianting in de
Braakmanpolder
(Zeeuws-Vlaanderen).
Plantatiott. of poplat in
Braakmanpolder
(ptouince oÍ Zeeland),
Foto:

H. Á. van der Meiden

40

The comparatively high percentage of older Poplars in the
Southern forest areas may partly be caused by the high percentage of the rather slowly growing Populus 'Marilandica' in
these provinces.

10 A classification in diameter classes is preferable to that in

age classes. In the latter case one depends on the exactness of
age estimations by those who draw up the inventory, estimations

which are not easy especially with trees older than 8

to

10

years.

Moreover, aD age class does not mention anything about the
growth and thus the Íuture production of the plantations, if
reliable yield tables are not available.
R.

Koster

/

If

one wants to maintain the age classes, it will be necessary to
subdivide them, for instance in classes of 5 years.

It

is not yet sure that the inventory of forests and line plantations in the Netherlands will be repeated. The high costs might
make it impossible to rcalize a fourth census. Especially with
poplar, where the situation rapidly changes because of its short
rotation, this omitting a renewed inventory would be fatal for
the development of a good insight in the future supply of
poplar wood and thus for the development of a well balanced
wood market.

Populierenveredeling in Nederland

Bosbouwproefstation, Wageningen

Inleiding
De pionier van de populierenveredeling

in

Nederland was
lloutzagers, die orde bracht in de systematiek van de populier
en in de veelheid van klonen en namen.
Een redelijk aantal bruikbare klonen, alle in de natuur ontstane
Euramerikanen, stond na de oorlog de teler ter beschikking tot
de inval van een nieuwe bladziekte in Europa rond 1958. Daar'
na ging het met de bruikbaarheid van de meeste van die klonen
snel achteruit. Voor de bebossingen in de lJsselmeerpolders bleven tenslotte alleen'Robus ta' en'Zeeland' een veilige keus.
Het veredelingswerk begon kort na de tweede wereldoorlog met
importen van Populus deltoides zaad door de Landbouwhogeschool, afdeling Bosbouw en het in L947 opgerichte Bosbouwproefstation. Het proefstation maakte bovendien een inventari'
satie van de nog in Nederland voorkomende wilde populier, de
P. nigra, waarvan een uitgebreide verzameling werd bijeengebracht. Het resultaat van beide activiteiten vormt ook nu nog
de basis van het kruisingswerk.
In die tijd ontstond ook een intensieve samenwerking met buitenlandse instituten, vooral met het Instiruut voor Veredeling
van Populieren te Geraardsbergen en het Instituut te Casale
Monferrato in Italië; voorts met diverse andere instituten over
de gehele wereld.
In gecontroleerde kruisingen werd met succes gebruik gemaákt
van uit N.Italië stammende P. nigra. De klonen'Dorskamp' en
'Flevo' zijn daaruit voongekomen. Zij ziin zeer resistent tegen

Marssonina brunnea en roest (Melampsora larici-populina).
Daarnaast werd een drietal anderg door het werk van Schreiner
in de V.S. ontstane hybriden wegens hun weerstand tegen
Marssonina geïntroduceerd, nl. 'Oxford', 'Geneva' en 'Andros'
coggin'.

In

latere jaren was het kruisingsprogramma voornamelijk gericht op de produktie van Euramerikaanse hybriden (de kruising
P. deltoides x P. nigra). Daarna bleken echter ook combinaties
van P. deltoides x P. trichocarpa veelbelovend. In de herfst van
1972 was de gemiddelde hoogte van 34 hybridenklonen van
P. deltoides x P. trichocarpa 141,6 cm aan het eind van hun
eerste jaar in de kwekerij. Dit was precies 50 7o meer dan de
gemiddelde hoogte van de 42 Evamerikaanse klonen (nI.94,5
cm) staande in dezelÍde collectie planten. Het gebrek aan goede
P. trichocarpa klonen was een hinderpaal bij de produktie van
deze nieuwe, sneller groeiende hybriden. Gelukkig begint hier
verbetering in te komen.
Een nog nieuwere onrwikkeling is bezig te ontstaan door de
gecontroleerde kruising van deze (P. deltoides x P. trichocarpa)
hybriden met P. nigra. Het niveau van groei en weerstand van
deze families is veelbelovend.
Enerzijds is er dus een tendens naar een gecompliceerde hybridisatie met het doel de goede eigenschappen van verschillende

La sélection du peuplier aux Pays Bas
Résumé

La sélection du peuplier a commencé aux Pays Bas en

1948.

Après l'apparition et I'extension d'une nouvelle maladie foliaire,
la Marssonina brunnea en 1958, le travail a été intensifié. Les
premiers nouveaux clones 'DorskamP' et 'Flevo' ont été rendu
disponibles pour la commerce en 1964.
Le but premier de la sélection a été la production d'hybrides
Euraméricains. Dès 1966 les hybrides entre P. deltoides et P. trichocarpa se sont montrés de plus en plus intéressants à cause de
leur croissance extrêmement rapide. Récemment des croisements
controlées entre ces hybrides et P. nigra ont donné également
des resultats prometteurs.

En plus de l'intérêt marqué pour le développement de la

re-

cherche sur l'hybridation de ces trois espèces orr note un intérêt
croissant pour I'emploi de P. nigra par comme brise-vent notamment dans le Ouest et le Nord du pays.
Les croisements controlés réalisés chaque printemps produisent
environs 50.000 plants. Ces plants sont installés en couche froide
dès le premier été et sont sélectionnés en Octobre de la même
année. Les plants attaqués par des maladies foliaires, notamment

Melampsora larici-populina et Marssonina, sont éliminés. Il
reste alors environ 5.000 plants, qui sont plantés en pépinière
et sélectionnés pendant les deux années suivantes.

Après trois ans on retient les 250 meilleurs plants, tant pour la
résistance que pour la forme et la croissance. Ils sont multipliés
végétativement par bouturage des cimes non aoutées. Ceci se
fait en plein air et sous brume artificielle continue. Le taux de
reprise total après deux ans est de 75 7o. Ces 250 clones sont
alors testés pour leur résistance au chancre bacérien (méthode
Ridé).
Toute observation faite pendant le stade pépinière sur les divers
caractères de ces clones constinre une estimation Íaite à l'oeil et
on utilise une échelle de 1 (le meilleur) à 6 (le plus mauvais).
Les observations concernant la croissancg les maladies foliaires,
le chancre suintant, la forme etc. sont enrégistrées sur ordinateuf.
Dans les essais comparatifs initiaux, on n'emploit que 4 ou 6
plants par clone (2 ou 3 répétitions d'une paire de plants). Le
but de ces essais est d'obtenir une indication du niveau de pro'
duction des clones testés, plutót que leur production exacte.
Après ces essais comparatifs initiaux onze nouveaux clones ont
été libétés en 7972; cinq de ceux-ci étaient des clones sélectionnés aux Etats-Unis ou au Canada.

soorten in één kloon te verenigen. Anderzijds zijn er zeker grote
mogelijkheden voor zuivere soorten. P. nigra verheugt zich in

4L

De zaden worden met de hand van het pluis gescheiden en uitgezaaid op narre turfplakken onder dubbel glas. De kieming
volgt na een ror twee dagen en na zes tot rien dagen worden de
kiemplanten met de pincer overge zet naar potren met tuinaarde.
Zes tot acht weken nadien g^ í ze de koude bak in, waar ze de
rest van de zomer blijven.
Jaadijks worden ongeveer 50.000 planten geproduceerd.
Selectie op bladziektcn
natte Nederlandse zomers worden de zaailingen in de koude bak hevig door bladziekten aangerast. Daar
lariks op de kwekerij groeit is vooral de aanrasring door roest
(Melampsora larici-populina) in het eerste jaar uitermate hevig,
tenzij de zomer uitzonderlijk droog is.
In normale narre zomers blijven circa 5000 planren, in droge
wel 20.000 planten over na selectie op bladziekten (eind oktober); deze worden volgend voorjaar uitgeplant op de kwekerij
te Hees nabij Didam, ten O van Árnhem waar Marssonina
brunnea aantasting heviger is dan elders. Na nog twee jaar
selectie op bladziekten, groei en vorm, worden circa !250 planten overgehouden, waarvan 1000 elders worden geplanr voor
latere bestudering. De 250 beste worden vegerarief vermeerderd
voor toetsing op bacteriekanker.

In de meestal vrij

Vrourvelijke P. deltoides ent in bloei.
Graft of Íemile P. deltoides, flouering.
Foto: Bosbouwproefstation

een toenemende belangstelling niet alleen van de zijde van de
landschapsbouw maar ook van de natuurbescherming. Voor aanplant in het kustgebied is deze uitersr windvasre en kankerresistente soort uiterst geschikt. Van P. trichocarpa zijn thans
enkele klonen in de handel die weer andere goede eigenschappen bezitten. Uit onderzoek zal moeten blijken of buiienlandie
opvattingen ook in Nededand recht van bestaan hebben: p. trichocarpa zou het vermogen bezirten met een minimale verzorging en in dichtere stand dan Euramerikaanse klonen een goede
produktie te blijven behouden.
P. deltoides demonstreert op zware, vrij natte rijke gronden
vaak een indrukwekkende groei. Ook van deze soort-zijn de
specifieke eisen echter nog re weinig bekend. Dit geldt ook
voor de hybrideklonen P. deltoides x P. trichocarpa.

Uit de nog slechts beperkte hoeveeiheid gegeveni krijgt men de
indruk dar de meesre hybriden goed kunÀen groeien op een

grotere verscheidenheid van bodemtypen dan de zuivere soorten, P.
_nigra misschien uitgezonderd. De Euramerikaanse populieren bezitten voorrs als groep waarschijnlijk meer weerstànd
tegen wind dan de andere hybriden (maar minder dan p. nigra).
Met nadruk zrj ercp gewezen, dat ook bij zuivere soorten sélectie en veredeling niet kunnen worden gemist indien men klonen

wil uitgeven, die met succes kunnen worden geplant.
Kruisingstechniek

Begin februari begint men mannelijke bloeitakken re verzamelen, waarvan stuifmeel in de kas wordt gewonnen. In de tweede
helft van die maand kan men dan een àanvang maken mer her
openten van de vrouwelijke bloeitakken op eerder opgepotre
onderstammen van een handelscultivar bijv. 'RobustJ,-die al
vanaf Kerstrnis in de kas staan en dan ook reeds bijna geheel
in blad staan. Bij het enten wordt de zuigentmethode'toejepast,
waarbij de ent in een flesje water steeki om aborteren uaÀ de
katten te voorkomen.
Elke combinarie wordr aan drie enren van dezelfde I kloon gemaakt. In totaal worden jaarlijks circa I25 combinaties, dus
375 enren_gemaakr. Het stuifmeel wordt mer de penseel op de
stempel gebracht. Circa twee maanden na bestuiving van p. deltoides, dus ongeveer midden mei, kan men de éerste zaden
oogsten (bij P. trichocarpa veelal iets eerder).

Vegetatieve vermeerdering

Voor de vermeerdering van deze 250 driejarige geselecteerde
zaailingen wordt zomerstek gebruikt, d.w.z. scheuteinden verzameld in de periode midden junt t/m midden juli. Deze
scheuteinden met enig blad (lengte ca. 5 à 8 cm) worden in de
koude bakken geplaarsr waarbij overdag (zonder bedekking van
de bak) doodopend wordr geneveld. 's Nachts wordt de ver-

neveling gestopr en de bak afgedekt met een hor. Na 6-8
weken zijn de stekken beworteld en wordt de verneveling gestopt. Het volgende voorjaar worden de bewortelde planten in
de kwekerij geplanr. AÍgezien van sommige moeilijk bewortelbare P. deltoides klonen is de slaging in de bak meer dan 85 7o.
Êrcn jaar later is de slaging oígeveet 75 7o.
Gevoeligheid. voor bacteriekanker
Nieuwe klonen worden op hun gevoeligheid voor bacteriekanker getoetst door inoculatie met Áplanobacter, de bacterie die
de ziekte veroorzaakr en die onrdekt werd door Ridé.

Van zeven eenjarige planten op tweejarige worrel van elke
kloon wordt op twee plaatsen een bladmerk geïnoculeerd in de
tweede helft van september. Twee jaar na deze inoculatie worden de inoculatieplaatsen (14 in totaal) definitief beoordeeld
volgens een schaal 1-6. Een serie uir de praktijk bekende standaardklonen met uiteenlopende gevoeligheid (ongeveer van
1-6) wordt elk jaat in de nieuwe proef opgenomen. Klonen
met een cijfer 1 of 2 worden als resistent beschouwd ('Robusta'
heeft meestal gemiddeld ongeveer 3).
Yier jaar geleden werd een begin gemaakr met de toetsing van
alle oudere P. deltoides op hun weerstand tegen bacteriekanker.
Ongeveer 500 bomen werden vegerarief vermenigvuldigd (uit
zomerstek onder voortdurende nevel). De weinige resistente
bomen in de collectie die weerstand tegen kanker bezitten, zijn
thans geïdentificeerd.
Sedert kort zijn kankerresistente P. trichocarpa klonen begonnen
te bloeien (voor het eersr in 1971). I7e kunnen nu combinaties
maken tussen geselecteerde kankerresistente ouders van beide
soorten, P. deltoides en P. trichocarpa en ook met P. nigra, een
zeer kankerresistente soorc.
De verwachting lijkr gewemigd, dat thans een hoger rendement
kankerresistente klonen uir de jaarproduktie van 50.000 zaailingen tegemoer kan worden gezien.

Een nieuwe ontwikkeling is de inoculatie van zaailingen; de
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methode werd toegePast om uit Srote hoeveelheden P. deltoides
zaaihngen (van zaad afkomstig uit de USA en Canada) de

minst voor kanker gevoelige fractie snel te kunnen

bepalen.

Deze zaailingen worden vegetatief vermeerderd en de ontstane
klonen dienen dan later nauwkeurig te worden geanalyseerd op
hun gevoeligheid voor deze ziekte. Het bleek dat bij noordelijke
herkomsten in de USA de weerstand tegen bacteriekanker zeer

veel zeldzamer is dan bij zuidelijke en dat de tussenliggende
herkomsten van noord naar zuid een continue toename van het
percentage planten met weerstand tegen kanker te zien geven.

Beoortteling van zaailingen en klonen in ile kwekerij
In het kwekerijstadium wordt vrijwel niet gemeten. Alle beoordelingen zijn ,,op het oog". De belangrijkste zijn die van groei,
vorrrl roest, Marssonina en stekbaarheid (en zoals hierboven
reeds genoemd: het resultaat varL de inoculatie met Aplanobacter).

Beoordeling van groei zonder meting heeft niet alleen het voordeel een snel syiteem te ziin; het systeem legt ook verband
tussen de hoogtegroei (in de jeugd) van een groot aantal klonen
(uitschieters
!, zeer goede 2, goede zoals 'Robusta' : 3
enz.).

-

-

De bladziekten worden beoordeeld volgens vaste normen. Ook
hierbij wordt niet geteld. Daar hun intensiteit met het voortschrijden van het zomerseizoen toeneemt is de datum van opname belangrijk. De intensiteit van de bladziekten verschilt ook

per kwekerij. Van de kwekerij wotdt dus steeds aantekening
gemaakt.

Stekbaarheid wordt vermeld als percentage slaging. Het is hierbij natuudijk van belang te weten van welk aantal stekken dit
gegeven werd verkregen. Dit aantal is dan ook vermeld'
VÁ betrng is voorts de mate van homogeniteit van de beoor'
deelde eigenschap van een kloon. Een 1 betekent uiterst homogeen enz.
Álle *uut.r. ingen worden op ponskaarten vastgelegd en door
middel van de comPuter geregistreerd. Dit geeft de mogelijkheid correlaties te onderzoeken of in een oogwenk alle klonen
met een bepaalde combinatie van eigenschappen ,,eruit te lichten".

Verdere toetsingen

I Oriënrercnd'e aeryelijbing a,tm een groot aantal klonen
Getracht wordt een indruk te krijgen van het produktiviteitsniveau van grote aantallen nieuwe klonen door deze in zeer
summiere oriënterende toetsproeven te vergelijken. Deze nieuwe

klonen worden hiertoe op één deel van de kwekerij onder ge-

lijke omstandigheden vermeerderd. De eenvoudigste proefopzet

omvat vier bomen per kloon, geplant als twee paren. Het voordeel van paarsgewijze aanplant is de verdubbeling die men, in
een oogopslag krijgt van elke vormwaarneming. Op een be-oppervlakte
kan men zo een maximaal aantal klonen
perkte
vergelijkèÀ. In de proef komen een of meer standaardklonen
voor (in ieder geval'Robusta').
De verhouding russen de inhoud van elke kloon en 'Robusta'
wordt benaderà door te berekenen: kwadraat van de gemiddelde borsthoogtediameter x gemiddelde hoogtq waarbij dus het
vormgetal buiten beschouwing wordt gelaten. Men stelt dit cij-

fer voor'Robusta' op I00%.
De snelstgtoeiende nieuwe kloon 'Rap' vertoont een relatieve
produktie-van 300% verktegen na zes iaat (gerekend vanaf
het tijdstip van stekken).

2

Land.elijke toetsproeaen

Een beperkt aantal van de beste klonen uit deze oriënterende
vergelijkingen wordt getoetst in landelijke toetsproeven oP verschillende groeiplaatsen. Daar hierbij veel grotere aantallen

Populierezaad kiemend op turfplakken
Poplar seed. germinatiog on pedt ilices

in de kas.
in the greenboase.
Foto: BosbouwProefstation

planten per kloon en meer herhalingen worden gebruikt zullen
nauwkeuriger vergelijkingen van de produktie onder verschil'
lende omsiandigheden mogelijk zijn. Verwacht wordt dat ook
conclusies over de specifieke eisen die elke kloon aan ziin groeiplaats stelt mogelijk zuIIen ziin.

Uitgeven van nieuwe klonen
Voor het uitgeven van een nieuwe kloon aan de praktijk gaat
stekhout hiervan naar de NAKB, die voor verdere vermeerdering en bevoorrading van de-kwekeÍs zoÍgt.
Het gebruik van een nieuwe kloon bergt uiteraard een element
uun iisico in zich. Hoe uiwoeriger de toetsing is geweest, des
te geringer dat risico.
Gebleken is, dat in Nederland de behoefte aan nieuwe klonen
zo groot is, dat men liever dit risico aanvaardt dan het resultaat
landelijke toetsing van tien à vijftien jaar af te q/achvun
tefl. "en

Elf nieuwe klonen zijn dan ook in 1972 ttitgegeven zonder de
resultaten van landelijke toetsingen af te wachten. Tien van
deze klonen zijn geselecteerd en uitgegeven na toetsing op gevoeligheid voor bladziekten en kanker en na een aantal iaren
oriënterende vergelijking als hierboven uiteengezet. De elfde
kloon is een witte abeel voor gebruik in bebouwde kommen,
stadsparken etc.
In dé Rassenlijst worden deze klonen opgenomen in klasse X
(- ,,experimentele klonen") met de aanbeveling: uitsluitend
aan te planten bij wijze van proef, opdat te grote risico's wor-

den vermeden.
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Poplar breeding in the NetheÍlands

Forest Research Station "De Dorschkamp", Wageningen

Introduction
The basis for poplar breeding in the Netherlands was formed
by the late Professor Houtzagers. He broughr order into the
chaos of the taxonomy of the poplar and irs multitude of clones
and names.
After the war, a r€asonable number of usable clones, all naturalIy originated Euramericans, was available for poplar growing
in Holland until a new leaf disease invaded Europe about 1958.
Then the usabiliry of most clones quickly declined. Finally only
'Robusta' and'Zeelanà' remained a safe choice for the afÍorestation of the IJsselmeeÍpolders.
The breeding work started shortly after N7odd \íar II when
both the Department of Foresrry of the Agricultural Universiry
and the Forest Research Station (founded io 1947) imported
Populus deltoides seed. In addition ro rhar the Forest Research
Station made an inventory of the native poplar P. nigra whose
numbers were decreasing from year to year. An extensive collection of good clones was established. The result of both activities still forms the basis of the crossing work.
At that time an intensive cooperarion was also esrablished with
foreign institutes, especially wirh the Insritute of Poplar Breed-

ing ar Geraardsbergen in Belgium and the Institute ar Casale
Monfettato in ltaly; furthermore wirh various orher institures
all over the world.
In controlled crosses a successful use was made of P. nigra
originating from northern ltaly. The clones 'Dorskamp' and
'Flevo' have resulted from those. They are highly resistant to
Marssonina brunnea and rusr (Melampsora larici-populina).
Alongside thesg three orher hybrids, originating from the work
of Schreiner in the US, were introduced into forestry in Holland because of their resistance to Marssonina, to wir 'Oxford',
'Geneva' and'Androscoggin'.

The crossing prograÍnme was concenrrated mainly on rhe production of Euramerican hybrids (rhe cross P. deltoides x P. nigra). However, in more recent yeaÍs combinations of P. deltoides x P. trichocarpa proved to be promising as well. In

autumn 1972 the mean height of 34 hybrid clones of P. deltoides x P. trichocarpa was t4I.6 cm after their first year in rhe
nursery. This was exacrly 50 7o more than the mean height of
the 42 Euramerican clones (being 94.5 cm) in the same lot.
The lack of good P. trichocarpa clones hampered the production
of these new, faster growing hybrids. Fortunately this situation
now starts improving.
A still newer development is initiated by crossing these hybrids
(P. deltoides x P. trichocarpa) with P. nigra. Growth level and
resistances of these families are promising.
Thus on the one hand there is a tendency towards a complex
hybridization with rhe purpose of uniting the good characteristics of various species into one clone. On the other, there certainly are great possibilities for pure species. P. nigra enioys an
increasing interest not only because of its possible role in landscaping but also from conservationisrs. This very wind and
canker resistant species is suitable for planting in the coastal
area. At present there are some commercial clones of P. trichocarpa which have other good characterisrics. Research will have
to show, whether foreign opinions about the species also apply
when it is grown in the Netherlands: P. rrichocarpa is said to
have the capaciry to maintain a good production with minimum
care and greater density than Euramerican clones do.
P. deltoides often shows an impressive growrh on heavy, rather
wet, rich soils. However the specific site requirements of the
species are insufficiently known. This applies ro the hybrid
clones P. deltoides x P. trichocarpa as well. From the still very
limited data one gers rhe impression rhat most hybrids will
grow well on a wider variefy of soil types than the pure sp€cies,
with the exclusion, perhaps, of P. nigra. Probably Euramerican
poplars as a group have more resistance to wind than other
hybrids (but less than P. nigra).

It

should be stressed thar even for the pure species a good

of breeding and selecting is needed before clones can
be released which are fit for use in the field under Dutch
amount

conditions.
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Crossing techniques

At the beginning of

February male flower branches are collected, the pollen of which is forced in the greenhouse. In the
second part of that month a beginning is made with grafting
Íemale flower twigs onto potted stocks of a commercial cultivar,
e.g. 'Robusta'. These are placed in the greenhouse very eatly,
around Christmap, so they aheady have nearly fullgrown leaves.

The bottle graft method is used, in which the graft is put into
a small bottle of water to prevent abortive loss of the catkins.
Each combination is done on three grafts of the same female
clone. In total about 125 combinations are made annually, thus
175 graÍts. The pollen is applied to the stigmata with a soÍt
brush. About two months after the pollination of P. deltoides,
at about the middle of. May, the first seeds may be harvested
(with P. trichocarpa often somewhat earlier).
The seeds are separated manually from the "flufÍ" and sown on
wet peat slabs under double glass. Their germination follows
after L-2 days, and aftet 6-IO days the young seedlings are
transplanted by means of tweezers into pots with garden mould;
6-8 weeks later they are put into a cold framg at first under
glass. During the rest of the summer they remain there.
Ánnually about 50.000 plants are produced.

Selection with a view to leaf diseases
During the generally Íather wet Dutch summers the seedlings
are heavily infested with leaf diseases. Ás there is larch growing
in the nursery, the infection by rust (Melampsora larici-popu-

lina) is especially heavy, except in unusually dry summers.
After normally wet summers about 5.000 plants, after dry ones
up to 20.000 plants, remain after the selection Íor resistance to
leaf diseases (at the end of October); these are transplanted
next spring into the nursery at Hees near Didam, E. of Arnhem,
where Marssonina brunnea attacks poplars more intensively
than elsewhere. Áfter still another two years of selection for
resistance to leaf diseases, growth and form, about 1.250 plants
are left, of which 1.000 are planted elsewhere to be examined
at a later stage. The 250 best plants are multiplied vegetatively

for trials with bacterial canker.
Vegetative propagation
Sofrwood cuttings, i.e. shoot ends collected

in the period from

the middle of June to the middle of July, are used for the
propagation of the above mentioned 250 three-year-old selected
seedlings. The shoot ends with some leaves (length about 5-8
cm) are placed in cold frames under continuous mist during
daytime (without covering the frame). At night the misting is
stopped and the frame covered with a wooden lattice. After

6-8

weeks the cuttings have formed roots and the spraying is
stopped. Next spring the rooted plants are ffansplanted into the
nursery. Apart from some P. deltoides clones which are very
difficult to get rooted, about 85 % of. the cuttings in the frame
develop a good root system. After one year in the open this
result decreases to about 75 7o.

Susceptibility to bactorial. canker

New clones are tested for susceptibiliry to bacterial canker by
inoculation with Aplanobacter populi, the bacterium which
causes the disease and

which was discovered by Ridé.

For the test seven one-year-old plants of each clone (on two
year old roots) are inoculated in autumn. Each plant is inoculated
on two leafscars obtained by picking two leaves. Two years
after this inoculation the 14 resulting patches on the bark are
finally judged according to a scale of 1-6. A series of standard
clones well known in practice and with increasing susceptibility
(approximately of 1-6) are included each year in the new test.
Clones having a score I or 2 are considered resistant (the average score of 'Robusta' is generally 3).

Four years ago a start was made to test all older P. deltoides
trees for their.resistance to bacterial canker. About 500 trees
were reproduced vegetatively (by softwood cuttings under continuous mist). Ás a result we nov/ have identified the (few)
trees among them that are resistant to canker.

OÍ late canker resistant P. trichocarpa clones have started to
flower (for the first time in 1971). Therefore we can now
combine selected canker resistant parents from both species
(P. deltoides and P. trichocarpa) and also P. nigra, a very canker
resistant species. It is reasonable to expect that a higher percentage of canker resistant clones can be obtained out of the
yeady produced 50.000 seedlings in the near future.
The inoculation of seedlings is a new development; the method
was applied to large numbers of P. deltoides seedlings derived
Írom seed from the USA and Canada. These were all inoculated
in order to single out the least susceptible fraction. These seedlings are propagated and the resulting clones will be-5:xamined
in detail later as to their susceptibility to this disease. It was
shown that resistance to bacterial canker is much less prevalent
in northern provenances of the US than in the southern ones.
Regarding the provenances from notth to south there is a continuous increase of the percentage of plants resistant to canker.

Judgement of seedlings and clones in the nursery
During the nursery stage hardly any measuring is done. All

judgements are made "on sight". The most important ones are
those concerning growth, form, rust, Marssonina and rooting
abiliry of cuttings (and as mentioned above, the result of the
inoculation with Aplanobacter).
Judging growth without measuring not only has the advantage
of being a fast method; by its nature it is based on comParison
and thereby also shows the gradual differences in height growth
(in youth) between a gteat number of clones (excellent : 1,
very good

:

2, good, as 'Robusta'

:

3, etc.).

The leaf diseases are judged according to fixed standards. Here,
too, no counting is done. Because their intensity increases in the
course of the summer season the date of examining is important. The intensity of the leaf diseases also varies Per nrusery.
Thus the nursery always is mentioned in the records.
Rooting ability is expressed as percentage (number of rooted
plants per number of cuttings x 100). Of course it is important
to know from which number of cuttings these data were obtained. This amount thus will be noted.
Furthermore it is important to know how homogeneous the
clone is with respect to the judged characteristic. A figure 1
means extremely homogenow, etc.
All observations are recorded in punch cards and registered by
means of a computer. This opens the possibility of examining
correlations or of obtaining a list of all clones with a certain
combination of characteristics at a moments notice.

Further trials

I GeneruJ comQaÈson of a great number of clones
The first sets of trials aim at a comparison of production levels
of great numbers of new clones. For this purpose new clones
have to be propagated in one part of the nursety under exactly
identical conditions. The simplest layout comprises four uees
per clone, planted in two pairs. The advantage of pairs is that
each form observation is obtained in double in one glance. In
this way a maximum number of clones can be compared on a
minimum area. The trial always contains one or more standard
clones (anyway'Robusta').
In order to obtain the proportion between the volume of each
clone and that oÍ 'Robusta' all volumes are calculated as being
represented by the square of the mean diameter at breast height
x

average height (thus leaving out form figures).

"repfesentative volume"

for

'Robusta'

is put as

\7hen this
100

/6

the
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Siluicultural trials

Á limited number of the best clones out of these "general comparisons" is tested in silvicultural trials all over the counrry on
a vaÁety of sites. As much grearer numbers of plants per clone
and more replicarions are used, a more precise comparison of
the production under various conditions will be obtained. It is
expected thar these trials will eventually enable us to make
conclusions as to the specific site requirements of each clone.
fssuing new clones

In order to

issue a new clone to practice, irs cuttings are sent
to NAKB, which takes care of further propagarion and distribu-

tion to commercial nurseries.
Of course the use of a new clone contains an element of risk.
The more extensive the trials have been, the less the risk will
be.

It

appears that

in

the Netherlands the need for new clones is

so great that people are prepared ro accepr this risk rarher than

a period of wairing for the results of silvicultural trials lasting
10 to 15 years.
Thus eleven new clones have been issued in 1972 without
waiting for results of silvicultural trials. Ten of these clones
have been selected and issued afrer testing their susceptibility
to leaf diseases and canker and after a number of years of
oude P. nigra bomen bij Dalfsen. otd. P. ni,rartreïJ*,Ií!f"!t;^rr"^

"general comparison", as described above. The eleventh clone is

a P. alba to be used

fastest growing clone 'Rap' shows a relative producrion of
300 7o aÍter six years (counting from the momenr of planting
the cutting).
K.

GriÍfioen

/

in built up

areas.

In the official list of varieties these clones are listed under the
classification X (: experimental clones) with the fecommendation: to be planted exclusively as a resr, in order to avoid too
great risks.

Onderzoek over de eigenschappen van populierehout

Houtinstituut TNO, DelÍt

Inleiding

Na de oprichting van de Nederlandse Nationale Populieren
Commissie in 7948 werd al spoedig ingezien dat het niet alleen
van belang was bosbouwkundig onderzoek over de populier te
verrichten, maar dat het ook zeer nodig was te beschikken over
technologische gegevens van het hour van deze boom.
Immers in een houtarm land als Nededand zou her populierehout een niet onbelangrijk aandeel kunnen leveren in de voorziening van de houtbehoefre, die voor het grootste deel al aangewezen was en nog steeds is op de import. Hierbij speelde
natuurlijk het feit dat de populier een zeer snelgroeiende boom
is een grote rol. Hij kan reeds na enkele tienrallen jaren bruikbaar hout voor de industrie leveren.
Naast de reeds bekende roepassingsgebieden zou het revens van
nut zijn te weten of her hout nog voor andere doeleinden geschikt is.
In latere jaren kwam er nog een ander punt naar voren waarbij
houtonderzoek gewenst was. Bij het zich steeds uitbreidende
bosbouwkundig onderzoek ging men zich toeleggen op het kweken van verschillende variëteiten, ten einde die soorten te vinden die onder Nederlandse omstandigheden het beste zouden
groeien, het meest weerstand zouden kunnen bieden aan allerlei
ziekten en plagen en het hoogsre rendement aan hout zouden
leveren. Van industrieel standpunt gezien zou dit alleen zin
hebben, wanneer het hout ook geschikt is voor industriële verwerking. Het zou dus van veel betekenis zijn van de betreffende
soorten ook de technologische eigenschappen te kennen en wel
het liefst in een zo jeugdig mogelijk sradium van de boom, zodat hiermede met de keus rekening zou kunnen worden gehouden.

Het is uiteraard duidelijk dat het in de meeste gevallen tor

een

Recherches des propriétés du bois de peuplier
Résumé

La publication donne un résumé des recherches des propriétés
du bois de peuplier de l'Instirut du Bois TNO à Oètff llays
Bas), chargées par la Commission Néerlandaise du Peuplier.
Avec beaucoup de variérés de peuplier différentes rècherches
ont été effectuées sur les propriérés anaromiques, physiques,
mécaniques et techniques. Áussi I'influence de la région de
croissance sur ces propriétés a été étudiée.
I-es recherches indiquaient qu'en général la longueur des fibres
de bois et l'épaisseur de la paroi des fibres diminuaient de
I'extérieur à l'intérieur et du pied à la cime du tronc d'arbre.
Cela n'était pas le cas avec l'épaisseur des fibres.
En général la densité basale et la densité augmentaient du pied

à la cime et en quelques cas aussi de I'intérieur à l'extérieur.
La teneur en eau diminuair du pied à la cime il y a un intervalle

très abrupte à la transition de I'aubier au duramen.
Le duramen a une reneur en eau plus haute qu l'aubier. La rétractibilité voluméuique diminuair quand la hauteur dans le
tronc augmentait.
De la recherche il était évident que la période juvénile des variétés de peuplier variait de 8 à 12 ans.
Une étude plus profonde des propriétés du bois dans la jeune
periode du peuplier est très nécessaire en vue de l'aptitude du
bois adult pour des buts industriels.

compromis zal moeten komen tussen bosbouwkundige en technologische factoren.
De Nationale Populieren Commissie heeft van den beginne het
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Tabel

1

Bij de genoemde

Eigenschappen van vuren en populietehout.

(Gegevens ortleend aan Houwadernecum, deel 1, Houtsoorten)

1 Propefiiu of sprue and' poplar utooà.
(Data frorn Hontudden2ectrm, part 1, Vlood ryecies)

Table

Eigenschap

Vuren

Propert!

Spruce

Volumegewicht droog (I2 /e)
SpeciÍic sral,ity dry (12 /o)
Krimp van nat tot absoluut &oog in /6
Shrinkage fron utet tu ot)et dry (7o)
radiaal

/ ndial

tangentiaal / tangential
Evenwichtsvochtgehalte bij
Eq*ilibrium moist*re eontent

Populieren
PoPlar

0,40

0,43

),7

2 ,8
8 ,0

8,0
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Houtinstiruut TNO voor het houtonderzoek ingeschakeld door
het geven van opdrachten. De eerste dateetde reeds van1949.
Eigenschappen van populierehout
In het algemeen zijn de anatomische, fysische, mechanische en
chemische eigenschappen van het hout van de populier gunstig
voor velerlei doeleinden zowel als massief hout als in de vorm
van fineet (uiplex) en als grondstof voor plaatmaterialen en

onderzoekingen werd ook de invloed van de
verschillende groeiplaatsen op de eigenschaPPen van het hout
beuokken. Het hout van bepaalde populiererassen had op be'
paalde groeiplaatsen een lage volumedichtheid met daarmede in
overeenstemming lagere waarden voor de sterkte-eigenschappen
en op andere groeiPlaatsen een hoge volumedichtheid met over-

eenkomstige hogere sterktecijfers. Dit kwam zeer duidelijk tot
uitdrukking bij een uitgebreid onderzoek van P. 'Serotina'van
twee verschillende groeiplaatsen waarbij in het ene geval de
sterktecijfers ca. 15-20 /o laget waren dan in het andere geval.
Hierbij speelt echter niet alleen de groeiplaats maar een complex van factoren een rol, dat niet gemakkelijk te ontrafelen is.
In die jaren werden ook uiwoerige studies verricht over de aan-

wezigheid van trekhout, het voor de industrie zo hindedijke
reactiehout met zijn afwijkende eigenschappen.
In de periode 196I-1965 werd een uitgebreid en interessant
onderzoek verricht naar het rendement van enkele populiererassen in de lucifers- en in de klompenindustrie. Een deel van
het werk werd te samen met de industrie in de bedrijven zelf
uitgevoerd.
Uit deze studies met vier cultivars (P. 'Marilandica', 'Robusta',
'Gelrica' en 'Regenerata') bleek dat de opbrengst aan klompen
onderling weinig varieerde, maar dat deze slechts 14 à L5 %
bedroeg en dat er dus ca. 85 7o als afval verloren gaat.
In de lucifersindustrie was de opbrengst aan doosjes en stokjes
te samen voor de verschillende cultivars vrijwel gelijk, rond
60 /o, zodat het afvalpercentage 40 /o bedroeg. De verhouding
doosjes tot stokjes was voor deze cultivars echter zeer verschillend, variërend van 22 tot 49 7o voor de doosjes en van 11 tot
39 /o voor de stokjes.
De behoefte aan populierehout voor de lucifersindustrie daalt
echter voortdurend ten gevolge van de vervanging door karton.
Yanaf 1968 werd een anatomisch, mechanisch en fysisch ondet-

zoek verricht van het hout van P. 'Robusta', P. 'Gelrica', P.
'Dorskamp' (alle drie Áigeiros klonen) en P. 'Oxford' (een balsem hybride).
De in het onderzoek betrokken staÍlmen van P. 'Robusta' en
P. 'Gelrica' kwamen van 22 jaar oude bomen uit de Noordoostpolder en de stammen van P. 'Dorskamp' en P. 'Oxford' van
1,2-jafige bomen uit Oostelijk Flevoland. Van elke soort werden
de stammen van drie bomen bestudeerd.

a

Anatornische stulies

Het microscopisch onderzoek betrof de houtvezels, waarvan

de

papierprodukten.

lengte, de lumendiameter en de wanddikte werden gemeten.
Het bleek dat bij alle onderzochte soorten de lengte van de
vezels toenam van het hatt naat de omffek van de stam, maar

Het is echter opvallend dat in Nederland (en ook in verschillende andere landen) populierehout in bepaalde sectoren niet of
weinig wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld in de bouwnijverheid,

afnam van de voet naar de top. Hetzelfde werd voor de dikte
van de vezelwand gevonden. De diameter van het vezellumen
nam nauwelijks of niet toe van het hart naar de omtrek en

terwijl het hiervoor toch geschikte eigenschappen heeft.
\7anneer, zoals in bijgaande tabel 1, de eigenschapPen van populieren en bijv. vuren (wel een belangrijke houtsoort in de
bouwsector) naast elkaar worden gezet, zien wij een grote over-

verminderde iets van de voet naar de top.
De langste vezels van P. 'Robusta' waren ca. 1500 4m, de kortste ca. 650 pm. Voor P. 'Gelrica', P. 'Dorskamp' en P. 'Oxford'
waren deze lengten resp. ongeveer 1300 en 600, 1150 en 700,
1100 en 600 pm. De diameter van het vezellumen (als maat
van de vezeldikte) varieerde bij P. 'Robusta' van 10 tot 15 prm,
bij P. 'Gelrica' van 16 tot24 pm, bij P. 'Dorskamp'van 13 tot

eenkomst.

Dit pleit

ervoor het onderzoek over de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van het populierehout te intensiveren.
Onderzoek van het Houtinstituut TNO
ln 1949 en in de daaropvolgende jaren werd het hout van verschillende populiererassen onderzocht op fysische, mechanische
en technische eigenschappen. Dit laatste gebewde in samenwerking met de industrie (papier-, lucifers-, klompen- ei zaagindustrie). Bij het onderzoek was o.a. ook P. 'Robusta'betokken, waarvoor de industrie toen weinig goede woorden over
had; in latere jaren zou hierover meer onderzoek worden verricht.

20 pm en bij P. 'Oxford' van 12 tot 17 pm. P. 'Gelrica'

had

dus duidelijk dikkere vezels dan de andere cultivars.
De wanddikte van de vezels van alle soorten varieerde van ca.

2l
b

tot 3,5

prm.

Fyshcb onl'erzoek

Van de fysische kenmerken van het populierehout werden het
vochtgehaltg de volumedichtheid, het volumegewicht en de vo'

lumekrimp bepaald.

Het blijkt dat het kernhout in verse toestand van alle ondet-
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zochre culrivars een belangrijk hoger vochtgehalte heeft dan het
spinthout. Er is een zeer sterke vochtgradiënt bij de overgang
van kern naar spint; in één geval bedroeg her verschil zelfs
165 %.Het vochtgehalte neemt af van de voer naar de top van
de boom, waarbij de verschillen in het kernhour grorer zijn dan
in het spinthout. Eveneens treden er soms grore vochtverschillen
in horizontale richting op. Het narsre spinthout bevindt zich
aan de buitenzijde, terwijl het vochtgehalte van her kernhout
het laagst is vlak bij her hart. Enkele cijfers mogen dit illustreren. Het gemiddelde vochtgehalte van het spinthout vlak aan de
grens van het kernhour bedroeg bij P. 'Gelrica' op 1 meter
hoogte van de grond 183 /o (berekend op het geheel droge
hout), op 11 meter hoogte was dit II0 %.
Voor her kernhout vlak aan de grens van het spint waren deze
waarden rcsp.246 en 177 /6.Yan buiten naar binnen gerekend
verliep het vochrgehalte op 1 meter hoogte in het spint van L30
naar 110 /6 en in het kernhour van l7l naat I57 %.
Voor de andere cultivars werden soorrgelijke resultaten verkregen.

\Vat de volumedichtheid en het volumegewicht betreft, werden
eveneens grote verschillen gevonden in het hout op verschillende plaatsen. Zoals bekend geefr de volumedichtheid aan het
gewicht van de geheel droge srof per volume-eenheid in natte
toestand, terwijl het volumegewicht aangeeft de verhouding van
het gewicht tor her volume, beide onder dezelfde omstandigheden bepaald (hier bij ca. 15 /e vochtgehake).
De volumedichtheid van het hour neemt toe van de voet

naar

de top; dit is vooral uitgesproken bij P. 'Gelrica' en P. 'Robusta'.

Voor het spinr van P. 'Gelrica' op 1 meter hoogte in de stam
werd een gemiddelde van 285 kg/m3 gevonden, rerwijl dit op
19 meter hoogte 364 kg/mB was. Voor P. 'Robusra' waren deze
cijfers resp. 399 en 477 kg/m?. Hetzelfde beeld toonde ook de
andere onderzochte cul tivars.

Bij P. 'Robusta' werd een duidelijke afneming van de volumedichtheid gevonden van buiten naar binnen; bij P. 'Gelrica' was
dit niet her geval.

dustrieën die populieren verwerken, hebben dus belang bij de
kennis over juveniel hout.
Het bleek uit de gegevens, verkregen uit het onderzoek, dat de
juveniele periode voor P. 'Gelrica' op ca. l0-I2 jaar kan worden gesteld en die voor P. 'Oxford' op 8-10 jaar. Ten naaste bij
geldt eenzelfde periode voor P. 'Robusta', P. 'Dorskamp' en ook
andere populieresoorten.

d

Niet-d.estructieue bepaling aan de uolunzed.iclttheid.

In de inleiding is reeds het belang genoemd om in een jeugdig.
stadium van de populier gegevens te verkrijgen over de geschiktheid van het hout voor bepaalde doeleinden wanneer de
boom kaprijp is.
Uit vroeger onderzoek is reeds gebleken dat de volumedichtheid
een belangrijke indicatie is voor de eigenschappen van het hout.
Uit literatuurgegevens, vnl. over onderzoekingen van andere
houtsoorten dan populierehout, is komen vasr te staan dat er
een relatie is tussen de volumedichtheid bepaald op borsthoogte
van de stam en de volumedichtheid van de gehele stam.
Dit dient voor populieren nader te worden onderzochr.
Bij het onderzoek naar de volumedichtheid van het hout van
jonge bomen kon men zich het beste bedienen van een nierdestructieve bepalingsmethode. Hiervoor wordt de zg. boorkernmethode aanbevolen, waarbij mer een holle boor monsteÍs worden genomen vanaf de buitenzijde naar her harr van de stam.
De boormonsters, in de vorm van cylindervormige dunne staafjes, kunnen gemakkelijk worden gebruikr voor de bepaling van
de volumedichtheid.

Het Houtinstituur TNO zal in samenwerking mer her Bosbouwproefstation te \Tageningen dit onderzoek gaan uirvoeren.
Meer uitvoerige gegevens zijn te vinden in het tijdschrift ,,Populier" 2 (m. 4) L965; 5 (w. 4) 1968; 9 (nr. 1 en 2) 1972,
benevens in vele TNO rapporren aan de Nationale Populieren
Commissie.

Voor het volumegewicht gold in alle gevallen hetzelfde als voor
de volumedichtheid.

Voor de gemiddelde waarden van de volumedichtheid van

de

drie onderzochte stammen werd bij P. 'Robusta' gevonden 378
kg1m3, voor P. 'Oxford' 369 kg/m}, voor P. 'Dorskamp' 331
kg/ms en voor P. 'Gelrica' 297 kg/m}.. Het hout van F. 'Robusta'was dus ca.25 /6 zwaardet dan dar van P.'Gelrica'.
De volumekrimp van het hout bleek bij toenemende hoogte in
de boom af te nemen. Het hout van P. 'Gelrica' vertoonde de
laagste cijfers.

c

Juaeniel bout
Uit de hier besproken onderzoekingen en een diepgaande anatomische studie van P. 'Gelrica' en P. 'Oxford' konden inreressante gegevens worden oncleend voor de aanwezigheid van juveniel
hout in populieren. Dit hour, dat in de jeugdperiode van de
boom is gevormd, verschilt vrij sterk van het volgroeide hout.
In het algemeen zijn de belangrijkste kenmerken van juveniel
hout: lagere volumedichtheid en de daaruit voortvloeiende minder goede sterkte-eigenschappen, kortere vezellengte, grotere
lengtekrimp en afwijkende chemische samenstelling. Allerlei in-

K.

GriÍÍioen
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i:

Microscopische opname van de dwarse doorsnede van hout van Populus
species. De afbeelding toont het houtweefsel nabij de groeiringgrens

(vetgt. ca. 100 x).

aieu of ,lte cross section of tuood. pf Popul*s species. The
picture shows tbe utood tissae tear tbe grotutb ring botndary (enlarged.
abou 100 x).
Foto: Houtinstituut
Microscopic

lnvestigation on the properties oÍ poplar wood

Forest Products Research lnstítute TNO, Delft

Introduction

Áfter the establishment of the Netherlands National Poplar
Commission h 1948 it was soon recognized that in addition to
the sylvicultural research on poplar it was very necessary to

dispose also of technological data oÍ this wood species. For in
a country deficient in timber, like the Netherlands, poplar wood
could suppiy a not unimportant share in the provision of the
need for timber, already depending fot far the greater parr on
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Papierhout.

Pulp caood,

Foto: H. Á. van der Meiden

In this connection the fact that the PoPlar is a very
fast-growing tree played an important part of course. Already
after some decennia the tree can proctrre suitable wood for the

Klossen van populierehout voor het vervaardigen van pallets.
Foto: Smolders, Borkei en Schaft
PoPlar blocks for Pallets.

import.

This pleads for an intensification of the research on the properties of poplar wood and its Íurther possibilities of application.

industry.
Besides the fields of application already known, it would be
useful to search for further purposes for this wood.
In later years still another point came to the Íore. \7ith the
increasing sylviculrural research the cultivation of more various
species of poplar was started in order to find those species

Investigations canied out at the Forest Products Research

which would grow very well under Dutch conditions, which
would be very resistant to diseases and pests and which, moreover, would give the highest yield of wood.

From the industrial point of view this would oniy have sense
iÍ the wood is suitable for industrial purposes. Therefore it
would be very significant to know the technological ptoperties
of the relevant species. Of course this knowledge must be

Institute TNO

b 1949 and following years the wood of several poplar varieties
was investigated on physical, mechanical and technical proPerties. The technical properties were tested in co-operation with
the woodworking industry (paper, clog, match and saw industry). Populus 'Robusta' was one of the six investigated varieties,
a poplar with no love from the industry at that time. P. 'Robusta' was also involved in more recent research work.
Into the studies mentioned above also the in{luence of the
various growing sites on the properties of the wood was drawn.
The wood of some poplar varieties originating from certain
growing sites had a low basic density with lower strength

Properties of poplar wood

properties in agreement with this, while those from other sites
had a high basic density with corresponding higher strength
figures. This came to the fore very clearly with an extensive
research on Populus 'Serotina' of two different growing sites,
whereby in the one case the srength values were about 15 to
20 per cent lower than in the other case. In this connection not
only the growing site but also a complex of other factors play
p^tt, th^t can not be unraveled very easily.
^ those years also extensive studies have been carried out on
In
the presence of tension wood in poplars. This reaction wood

In

has abnormal properties and is a nuisance for the wood working

available in a stage oÍ the tree as young as possible,

in order to

be able to take this into consideration at the future choice of
the species. Narurally it is evident that in most cases it will be
a compromise between technological and sylviculrural factors.
From the beginning the National Poplar Commission has called
in the help of the Forest Products Research lostitute TNO for
the investigations on poplar wood; the first order already dated
back to 1949.
general the anatomical, physical, mechanical and chemical
properties of the wood of poplar are Íavourable for many purposèr us solid wood as well as in the form of veneer (plywood)
and as raw material for boards and for paper products. It is,
however, very striking that in the Nethedands (and also in
several other countries) poplar wood is not or hardly used in
certain fields, e.g. the building industry, notwithstanding its
suitable properties in this respect.
Vhen, as in the following table, the properties of poplar and
of spruce (being an important building wood species) are put
side by side, we can state a very great similarity. (See table 1 in
Dutch text)

industry.

In the period from 1961 dll

1965 an extensive and interesting

research has been carried out on the indusuial output

of

some

poplar varieties in the match and in the clog industry. A part
of the work was done in factories in co-operation with the industry. From those studies with 4 varieties (P. 'Marilandica', P.
'Robusta', P. 'Gelrica' and P. 'Regenerata')

it appeared that there
was no mutual variation in the output of clogs. This output,
however, amounted to only 14 to 15 per cent, thus giving a
loss of 85 per cent of waste!
In the match factory the yield of boxes together with sticks was
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about 60 per cent for all varieties, however the ratio boxes to

sticks varied considerably, being 22 to 4) per cent for the
boxes and II to 39 per cent for the sticks. The need of poplar
for the match industry is decreasing in consequence of the introduction of more and more cardboard for the boxes.

From 1968 an extensive anatomical, physical and mechanical
research has been executed on the wood of Populus 'Robusta',
P. 'Gelrica', P. 'Dorskamp' (3 Aigeiros clones) and P. 'Oxford'
(a balsam hybrid). The investigated stems of P. 'Robusta' and
of P. 'Gelrica' came from 22 years old trees grown in the North
East Polder and those of P. 'Dorskamp' and P. 'Oxford' from
12 yeats old trees grown in East Flevoland. From each culrivar

the stems of 3 trees have been srudied.

a

Anatomical studies

The microscopic investigation concerned the wood fibres of
which the length, the diameter of the lumen and the thickness
of the wall have been measured.
Áll the investigations showed that the length of the fibres increased from the heart to the periphery of the stem and decreased from the foot to the top of the stem. The same was
valid for the thickness of the fibre wall. The diameter of the
fibre lumen hardly increased from heart to periphery, but
dropped a little from foot to top.
The longest fibres of P. 'Robusta'were about 1500 4m and the
shortest about 650 4m. The fibre dimensions of P. 'Gelrica'
varied from 1300 to 600 pm, of P.'Dorskamp'from 1150 to
700 pm and of P.'Oxford'from 1100 ro 600 pm.
The diameter of the lumen (a measure for the thickness of the
fibre) varied in P. 'Robusta' from 10 to 15 lrm, in P. 'Gelrica'
from 16 to 24 1tm, in P. 'Dorskamp' from 13 to 20 4m and in
P. 'Oxford' from 12 to L7 pm.It is evident that P. 'Gelrica' had
rather thick fibres and P. 'Robusta' rather rhin ones. The thickness of the fibre vralls varied from about 2.4 to about 3.5 pm.

b

Physical inuestigations

From the physical characteristics of the poplar wood the moisture content, the basic densiry the specific gravity and the
volumetric shrinkage have been determined.
It appeared that the heartwood of the four cultivars in green
conditions had a considerably higher moisrure conrenr than the
sapwood. There is a very steep moisture gradient ar the transition zone from heartwood to sapwood; in one case rhe difference was even 165 per cent. The moisture content decreased
from the foot to the top of the stem, the differences in the
heartwood being greater than in the sapwood.
In some cases there were also great differences in the horizontal
directions. The wettest sapwood was presenr near the periphery
of the stem while the moisture contenr of the heartwood was
lowest near the centre of the stem. Some figures may illustrate
this. The average moisture contenr of the sapwood of P. 'Gelrica' near the transition zone of the hearrwood was 185 per
cent (calculated on the oven dry wood) at 1 merer height of the
stem and at 11 meter it was 110 per cenr.
For the heartwood near the transition zone ro the sapwood
these figures were 246 and I77 per cenr respectively. At 11
meter height the moisture conrenr in the sapwood dropped
from 130 to 110 per cenr from the periphery to the inside and
in the heartwood from L77 to I57 per cent from the transition
zone to the centre of the stem. Similar results were obtained
for the other poplars investigated on moisrure conrenr.
\Zith regard to the densiry and the specific gravity also considerable differences have been found at various places in the
wood. Ás is known the basic densiry stands for the weight of
the oven dry solid matter per volume-uniry of the green wood
and the specific gtavity stands for the ratio of the weight to

the volume, both under rhe same condition (in this case about
15 per cent moisrure contenr).
The basic densiry of the wood increased from the foot to the
top of the stem; especially in P. 'Robusta' and P. 'Gelrica' rhis
was strongly marked. At 1 meter height rhe sapwood of P. 'Gelrica' had an avetuge basic densiry of 285 kg/ms and at 19 meter
height of 364 kg/mt.
In P. 'Robusta' these figures were 399 and 477 kg/m8 respectively. A similar tendency was present in P. 'Oxford' and P.
'Dorskamp'.

In P. 'Robusta' we found a cleat drop of the basic density from
the periphery to the heart of the stem; this was not the case in
P.'Gelrica'.
The average basic density of the 3 stems involved in these investigations was 378 kg/ms for P. 'Robusta', 36) kg/ms for
P. 'Oxford', 33T kg/ms for P. 'Dorskamp' and 297 kg/ms Íor
P. 'Gelrica'. The wood of P. 'Robusra' was about 21 per cenr
heavier than that of P. 'Gelrica'.
The results of the determination of the specific gravity showed
in all cases the same tendency as the basic densiry.
Measurements of the volumetric shrinkage of the wood showed
a decrease at increasing height in rhe tree. The wood of P. 'Gelrtca' had the lowest shrinkage figures.

c

Juamib

wood,

From the investigations discussed above and from a more profound anatomical study on P. 'Gelrica' and P. 'Oxford' interesting data could be derived for the presence of juvenile wood
in poplars. This wood formed in the youth period of the tree
varies rather considerably from the adult wood. In general the
most importanr characteristics of juvenile wood are: lower basic
density and the corresponding lower strength properties, shorter
fibres, greater longitudinal shrinkage and a different chemical
composition. Many industries using poplar wood must be interested in the knowledge of juvenile wood.
From the data obtained from the investigations it appeared that
the juvenile period for P. 'Gelrica' can be fixed on about 10 to
12 yeats and that Íor P. 'Oxford' on 8 to 10 years. Neaily the
same period is valid for P. 'Robusra', P. 'Dorskamp' and alsó
other poplar species.

d

Non

d.estracti,ue d,eternzination

of tbe basic density

In the introduction the importance is stressed to obtain in a
young stage of the poplar uee data on the suitability of the
for specific pu{poses.
From earlier research work it appeared thar the basic densiry is
a significant indication for the properties of the wood.
From literature data, especially of investigations on other wood
species than poplar, it is evident that there exisrs a relation
between the basic density at breasr height of rhe srem and that
of the whole stem. This musr also be searched thoroughly for
poplar wood. Investigating the basic densiry of the wood of
young trees it is necessary to use a non-destructive method of
mafi.rre wood

evaluation.

In this

case the so-called

increment borer method can be recom-

\7ith a hollow borer samples can be taken from the
periphery to the hearr of rhe tree. These borer cores, rhin
mended.

cylindrical sticks, can be used very easily for the determination
density. The Forest Products Research Instirute
TNO will perform this investigation in co-operation with the
Fotest Research Station at \Tageningen.
More extensive data can be found in the Netherlands periodical
"Populier" 2 (m. 4) 1965; 5 (v. 4) L968;9 (nr. L and 2) L972

of the basic

and

in many reports of the institute ro rhe National Poplar

Commission.
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KALENDER

In

deze tijd van het iaar moet onze
aandacht vooral besteed worden aan
het onderhoud van de beplantingen.
Daartoe kunnen worden gerekend de
bemesting en het bestrijden van onkruid in recent aangelegde of enkele
jaren oude beplantingen, maar ook het
snoeien van al wat oudere bomen.
Het bemesten is noodzakelijk om reeds
in de eerste jaren een goede groei te

krijgen. In nieuw aangelegde beplantingen moeten de bomen in mei met
100 gram kalkammonsalpeter bemest
worden; in één of twee jaar oude beplantingen kan het beste 200 à 250
gram kalkammonsalpeter gebruikt worden.

Om verbrandingsschade door de kunstmest aan de voet van de jonge bomen

te voorkomen moet de kunstmest

regelmatig over de plantspiegels van de

bomen (ca. 1 m2) verspreid worden.
Het gebruik van mengmeststoÍfen is
in het algemeen af te raden, daar
meestal de grond voldoende fosfor en
kali bevat en het in het algemeen al-

leen om de stikstof gaat; bij veel
mengmeststoffen moet de dubbele
hoeveelheid meststof toegediend worden om dezelfde hoeveelheid stikstof
te geven die met kalkammonsalpeter
gegeven wordt.

De combinatie stikstofbemesting eo
schoonhouden van de plantspiegels
heeft een zeer goede invloed op de
groei van populieren.

Bij

chemische

onkruidbestrijding verdient het aanbeveling de vegetatie op de plantspiegels
(ca. 1 m2) in de tweede helft van mei
of begin juni met Gramoxone, op ba-

5 liter per ha, te bespuiten.
Het tijdstip van de bespuiting moet
sis van

worden bepaald aan de mate van ontwikkeling van de vegetatie. Het verdient aanbeveling een spuitkap te ge-

bruiken indien de vegetatie op de
plantspiegels teeds te hoog is; vooral
in nieuwe met eenjarig plantsoen aan-

gelegde beplantingen kan, bij een te
hoge vegetatie, schade ontstaan doot-

dat de jonge bladeren en

scheuten

door de spuitvloeistof geraakt worden.

Om beschadiging van de

stammetjes

van jonge bomen te voorkomen mag
de druk waarmee gespoten wordt niet
meer dan 1,5 atm. bedragen.
Om een zo'n gunstig mogelijk effect
van de bespuiting te verkrijgen moet
bij voorkeur bij donker weer gespoten
worden. Afhankelijk van de mate van

hergroei van de vegetatie kan een
tweede bespuiting noodzakelijk zijn.

\7ordt de vegetatie op de plantspiegels mechanisch bestreden, dan is het
gewenst de grond niet te diep te plaggen of te schoffelen om beschadiging
van de oppervlakkig groeiende wortels

te voorkomen. Dit geldt vooral voor
balsemhybriden oÍ balsempopulieren.
Controleer in de zomermaanden de

bladkleur, bladgrootte en bladbezet-

ting in jonge beplantingen in verband
met het optreden van gebrekssymptomen, veroofzaakt door een tekort aan
bepaalde voedingsstoff en. Zo kan bij
het vroegtijdig signaleren van stikstofgebrek nog direct gereageerd worden
door het uiwoeren van een bemesting
met 100 of 200 gram kalkammonsalpeter (in juni of begin juli). Mocht
zo'n bemesting niet meer mogelijk
zijn, dan kunt u toch nu reeds rekening houden met de in het volgende

voorjaar

uit te voeren bemestingen.

Vraag in verband met twijfel aan een
gebreksziekte of een uit te voeren bemesting een deskundig advies.
Indien het noodzakelijk is uw bomen
in nieuwe beplantingen tegen beschadiging door teeën, konijnen oÍ hazen

te beschermen, plaats dan nu reeds
plastic spiralen of gazen kokers (kippegaas) rond de stammetjes. Met gazen
kokers beschermde bomen moeten wel
geregeld gecontroleerd worden om ingroeien van het gaas te voorkomen.
Heeft u het zogenaamde Italiaanse
gaas gebruikt dan is controle overbodig (zie Populier van mei 1967).
De gunstigste maanden voor het
snoeien van populieren zijn de maanden juni en juli. Het overgroeien van
de snoeiwonden is dan beter en

de

vorming van waterloten geringer.

POPULIEREN

Het te hoog en
in de kroon snoeien gaat altijd
ten koste van de aanwas en brengt

metalen stokken.
ztraar

hoge kosten met zich mee.
Met het opsnoeien van populieren in
jonge beplantingen dient te worden
begonnen als de bomen op borsthoogte een omtrek van 20 à 25 cm hebben
bereikt. Voor die tijd moet het snoeien
beperkt blijven tot het wegnemen van

dubbele toppen. Men moet nimmer
hoger opsnoeien dan tor. I/4 à (bij
oudere bomen) I/3 van de totale
boomhoogte, met dien verstande dat
men niet hoger snoeit dan 6 m.
Het in de kroon snoeien moet beperkt
blijven tot het wegnemen van dubbele
toppen en een enkele zeer zv,rarc zijtak, echter niet boven de genoemde
maximumhoogte van 6 m. Indien de

bomen t.z.t. gebruikt zullen worden
door de vezelhouwerwerkende industrie heeft intensieve snoei om redenen
van hout-kwaliteit geen zin. Overweeg
derhalve om, indien u populieren met

x 4 m oÍ
4 x 5 m) geplant hebt en van plan
een kleine plantafstand (4

bent na dunning de resterende bomen
te laten doorgroeien alleen deze bomen te snoeien. Het verlaagt uw snoei-

kosten aanzienlijk daar nu nog maxi-

maal 200 bomen per ha

Het telen van gezond plantmateriaal
is een eerste vereiste. Op de kwekerij
is het daarom van belang de planten
van gevoelige rassen (vooral bij P. nigra en P. euramericana voorkomend)
om de 10 à i2 dagen met 0,5 7o
Maneb tegen Marssonina te bespuiten.
Hiermede moet worden aangevangen
nadat de waarschuwing voor het opueden van deze ziekte door de radio
is uitgezonden in de rubriek ,,Mededelingen voor Land- en Tuinbouw".
Tegen roestaantasting moet op de
kwekerij, na het eerste optreden van
deze bladziekte, het plantsoen om de
10 à 12 dagen met 0,35 70 Zineb bespoten worden.

popull"r'i

15,- per stuk op postrekening 1172915
,,.... ex. boekwerk populieren".

Wageningen, onder vermelding van

gesnoeid

moeterr worden.

in bos, srad en landschafr

HeeÍt u dit prachtige boekwerk, in 1970 uitgegeven door de ,,stich;in;

Bestelling door overschrijving van

Snoei altijd dicht langs de stam met
een zaag of met een beitel op licht

",

bezit?

"'u*
t.n.v.,,Stichting Populier",

voor één van onze bedrijven op
deVeluwe kopen wii vezelhoÍtvan
populier en wilg.

afmetingen : lang 18O-22ocm,doorsnedelO-30cm, *1m lang hout wordt toegestaan

bewerking : glad gesnoeid, ongeschild

kwaliteit

:

gezond,vers,kromming max.lOcm op 200 cm

aanbiedingen aan:

fo reco

internationate houthandet bv

Arnhem,Willemspleín 34 |
Tel. (085) 454431 en 454432

@

hy. hoomkwekerii,,udenhou
de larueker'tj

@

dieiulsteven

t"
@

Populus alba

voor ts.

'Raket'
Populus canescens
'Enniger'
'Honthorpa'
'Limbrichter Bos'
'De Moffart'

,,UDENHOUT,,

*

EEN OUDE NAAM
TUSSEN
NIEUWE
POPULIEREN

Populus tremula
'Tapiau'
Populus euramericana

'Agathe F'
'Dorskamp'
'Flevo'
'Florence Biondii'
'Gelrica'
'Harff'
'Heidemij'

,,UDENHOUT"
AN OLD NAME
*

BETWEElI
NEW POPLARS

'1214',

*

,,UDENHOUT''
UN ANGIEN NOM
ENTRE

'Blom'
'Rap'

lrouvEAux

Populus nigra
'Hulst'
'Loenen'
'Vereecken'

,,UDENHOUT"
EIN ALTER NAME
ZWISGHEN
NEUE PAPPELN

BV. Boomkwekerij ,,Udenhout

Postbus 31 - Udenhout
Telefoon 04241'2131

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'
'Serotina'
'Serotina de Seleys'
'Sprjk'
'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

Populus interamericana
tBarn'

PEUPLIERS

*

'Schijndel'
'Schleswig I'
'Tatenberg'
'Witte van Haamstede'

Populus

'Androscoggin'
'Geneva'
'Oxford'
'Rochester'

"

Populus trichocarpa
'Blom'
'Heimburger'
'Fritzi Pauley'

