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minder goede gronden", volgde daarop in hetzelfde nummer een reacrie door ir. H.
A. van der Meiden mer als titel ,,I7anneer is grondverbetering bij populieren nodig?". Enerzijds onderschrijft hij daarin mijn ervaringen, anderzijds relativeert hij
enkele door mij geponeerde stellingen ten aanzien van grondverbetering door middel
van bewerking en/of bemesting zowel voor Nederlandse, als voor omstandigheden in
Italië, Joegoslavië en Roemenië. Mer betrekking tot de laatsre meent Van der Meiden, dat de zoveel gunstiger klimatologische omstandigheden in die landen doorslaggevend zijn. Toch ben ik van mening, dar een bepaalde reeltwijze, gepaard mer een

in

ons land ongebruikelijke bemesting, kan leiden tor een aanzienlijke produktiestijging, hetgeen toch de achtergrond is van omloopverkorring, zo mogelijk rendementsverbetering. ,,En om dat laatste gaat her toch", als ik Van der Meiden mag
citeren. Ik zou daartoe nog eens het voorbeeld ten tonele willen voeren waarop mijn
artikel ,,Ervaringen mer dè populier 'I 214"'betrekking had (Populier, I)67-, m.'4,
blz.64). Daarbij werden maatgegevens verstrekt ror en mer het groeiseizoen 1967,
welke nu vervolgd kunnen worden ror en mer I97l en daardoor wellicht (nog) meer
overtuigingskracht hebben verkregen. Het gaat hierbij om een goed onderhouden
populierenopstand, genaamd ,,De Pas", gelegen aan de noordzijde van de Van Heemstraweg te Druten. De geschiedenis ten aanzien van aanleg en behandeling van de
opstand is als volgt beknopt te omschrijven:

5'
1957: in de herfst werd het toenmalige weiland 25 cm diep
geploegd.

1958: in februari volgde de beplanting met 'I 274', afgewisseld
nu met Populus 'Serontina'; in de rijen werden deze om
en om geplant op 4 m, terwijl de afstand tussen de rijen
9 m bedroeg; een ander gedeelte werd als vergelijkende
proef beplant met een aantal andere klonen, in 10 rijen
van vier bomen van één ras.
1958 t/m 1960: gedurende drie jaren een onderteelt met tarwe en suikerbieten, waartoe 's winters de grond werd
geploegd en bemest. Daarbij werd de grond langs de
populieren zwart gehouden door middel van een frees.
1960: tussen de rijen populier werd een ij zvtare driejerige
elzen geplant (-+ 600 Per ha).
L967 t/m i963: gedurende drie jaren werd de grond met een
cultivator over de gehele oppervlakte zwart gehouden,
en voorts jaarlijks bemest met 300 kg kalizout en 300 kg
slakkenmeel per ha; populier en els vertoonden beide
een sterke groei.

1964: de grond werd niet meer zwart gehouden en verwildetde, in hoofdzaak met brandnetels.
1964 t/m 1967: de jaarlijkse bemesting met 300 kg kalizout

en 300 kg slakkenmeel per ha werd voortgezet; in àeze
jaren werd de P. 'Serotina' overvleugeld door de 'I 2I4'.
1968: de P. 'Serotina', aanvankelijk als ,,blijvers" bedoeld, werden als ,,wijkers" gerooid.
In de volgende tabel is de gemiddelde stamomtrek in cm op
1.30 m weergegev€n, in de jaren 1959 t/m 1971, van de als
vergelijking geplante klonen, welk gemiddelde dus steeds betrekki.tg hèeft op de 4 bomen per kloon:

r9t9'60',6r'62'6J'64'65'66'67 '68 '69 '70 ',1r
32J294050 60657 4 85 90 97 106 IJ

'Keppels Glorie'
'Robusta'
'Zceland'
'Vernirubens'

'Heidemii'
'Serotina'
'Gelrica'

'Manitobensis'

020263746 t5657 2 79 97 94 tO' 07
025il4tt2 60687 8 81 88 95 r03 08
124314rt0 56687 t 79 86 96 t02 10
22934445r 60687 t7987 9i 99 04
422263645 54627 27481 90 94 99
122283848 19697 7 84 89 101 109 118
10 19 24 J4 43 54647 2 74 82 97 r05 ltr

In vergelijking hiermee dezelfde cijfers voor 'I 214', als een gemiddelde vao 10 bomen uit het betreffende gedeelte ('I 2I4'
afgewisseld met P. 'Serotina'):

r9J9 '60

'6r '62 '61 '64 '65

',66 ',67 '68 '69 '70 '7r

'r2t4' 14 32 40 fi 62 74 84 94 102 1rt 122 13J r42
Uit

deze gegevens blijkt, dat de toename van de stamomtrek
van de populieren van het ,,oude sortiment" niet sterk uiteenlcopt en jaarlijks gemiddeld ongeveer 8 cm bedraagt; 'Serotina'
het minst (7 cm), 'Gelrica' het meest (9 cm). De groeikracht
van'l 2I4' is duidelijk sterker, resulterend in een gemiddelde

jaarlijkse toenam€ van bijna 11 cm.

Mij verder bepalend tot de gegevens voor 'I 2I4', zijn de over-

eenkomstige cijfers voor de gemiddelde inhoud 1) van dezelfde
10 bomen, resp.:

1960
'I

2t4'

0.015

t96t 1962 t963 1964 1965 1966
0.030

0.060

0.11

0.18

|
'l 214' 0.48 0.67 0.82 1.06 1.30
1967

1968

1969

r970

r97

o.i7

0.26
1972
1.10*

1) De massa heeft betrekking op de staminhoud

in

m3, vanaf

7

cm

diameter.
* Deze inhoud (1972) is geschat.

Hieruit volgt een gemiddelde bijgroei in ms per boom van:
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

0.0r5 0.03 0.01 0.07 0.08 0.11 0.11 0.19

in de opeenvolgende

jaren.

t97t

o.tt 0.24 o.24

1972

De produktie van'l 2I4', met -+ 1.50 m3 per boom, in 15 jaren, overtreft die van de andere klonen met ongeveer I00%
en bereikte daarmee een voor Nederland zeer hoog aanwascijfer
van ongeveer I40 x 1.5 - 2L0 mB per ha, d.w.z. ongeveer een
doorsnee (- gemiddelde) aanwas van 14 mB per ha, per jaar,
nog afgezien van de produktie van de inmiddels gerooide P.
'Serotina'.

De gemiddelde bijgroei per boom beweegt zich nog steeds in
een stijgende lijn (-+ 0.2 ml/jaar). De gemiddelde diameter
was in 1971 reeds 45 cm (op 1.30 m) en neemt jaarlijks toe
met ca. 3 cm, zodat de bomen nu reeds een voor de verkoop

aantrekkelijke (: noodzakelijke?) diameter van 50 cm hebben
bereikt. Het lijkt mij, gezien de lopende aanwas van de nu nog
aanwezige 140 bomen 'I 214' per ha (op 9 x 8 m), van 140 x
0.2 - 28 m3 per ha, per jaar, gewenst de opstand nog een aantal jaren te handhaven, aangezien deze aanwas, gelet op de reeds
bereikte diameter, als kwaliteitsaanwas mag worden beschouwd.
Daartoe zaI en kan een lichte dunning worden uitgevoerd, door
het verwijderen van enkele minder goed gevormde bomen.
\(/anneer we ons realiseren, dat deze produktie werd bereikt
door slechts 140 bomen per ha (op ! x 8 m), welke bomen
waarschijnlijk toch wel enige concurrentie zullen hebben ondervonden van de (in 1968) gevelde P. 'serotina', dan is het niet
gewaagd te veronderstellen dat een beplanting met alléén'I2L4',
in een nauwer plantverband, een nog (veel) hogere opbrengst
zou hebben gegeven.
In dit licht bezien, steekt de nu bereikte gemiddelde aanwas
van L4 mB per ha per jaar beslist niet ongunstig af bij de gemiddelde jaarlijkse produktie van 25 à 30 ms per ha per jaar
zoals deze voor Italië en Joegoslavië worden opgegeven voor
dezelfde 'l 274'. Her klimaat is daar immers zoveel gunsriger
voor deze populier.
ITanneer ik dan ook nàg eens in de gelegenheid zou zijn tot
herbebossing te besluiten zou ik dit doen met 'I 2I4', afgewisseld met bijv. de 'Dorskamp' en/of 'Fritzi Pauley', of een ander
veelbelovend ras. Men heeft dan twee kansen! Met de 'I 214'
loopt men in Zuid- en Midden-Nederland nl. niet zoveel risico
met betrekking tot de aanrasting door Marssonina. Dit in tegenstelling mer de IJsselmeerpolders en ook Engeland, waar de
'I 214' ery tegenvalt. Ook in mijn twee andere opsranden, eveneens in het gebied van Maas en \Vaal gelegen, ls de 'I 214'
verreweg de beste, vergeleken mer'Robusta','Heidemij' en'Gelrica'. Door het planten van ,,blijvers" en ,,wijkers" (op 9 x 4 m,
dus 280 bomen per ha, of wellichr op 5 x 5 m, dus 400 bomen
per ha) zal men kunnen profiteren van een gewijzigde vraag in
de toekomst, wanneer de teodens naar €en wat hogere prijs voor
het dunne hout zich zou vooÍrzerren. In dat geval zou men de
hoogste massa-opbrengst bij een kortere omloop verkrijgen. Het
door mij beschreven voorbeeld zou dan ook als een eeÍsre aanzer

in die richting kunnen worden beschouwd.
Naar mijn mening is deze wijze van reelr vergelijkbaar met die
in Italië en andere zuidelijke landen en is het bereikte resultaar
te danken aan de intensieve grondbewerking in de eerste 6
jaren, de bemesting ten behoeve van de onderteelt met landbouwgewassen in de eerste drie jaren, gevolgd door 6 jaren van
op de populieren gerichte bemesting. Deze teeltwijze is zeer
geschikt voor de wat lichtere gronden, welke zich lenen voor
akkerbouw.

Het is mijn stellige overtuiging, dat wij zo snel mogelijk onze
achterstand ten opzichte van Zuid-Europa moeren trachten te
beperken. Daartoe zal meer inzet en toewijding van de populierenteler worden geëist, om, evenals door de snelle ontwikkelingen in de landbouw (akkerbouw, veereelr, fruit- en graanteelt) in die richting het geval is, de verscherpte internationale
concurrentie het hoofd te kunnen bieden.
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Populierenteelt bij kleine plantaÍstand t)

Forestry Commission, England
(gepubliceerd in Quarterly Journal oÍ Forestry

nr.3,

1972)

Inleirling

Het besluit van Bryant and May Ltd. geen populier voor de
Íabricage van luficers meer te accepteren uit beplantingen die
aangelegd zljn vanaf 1972, heefr de noodzaak beklemtoond om
de teeltmethoden van populier te herwaarderen. Dit besluit
komt niet geheel onverwachts en een aantal populierentelers
maakte zich al bezorgd over de toekomst van de populier, omdat men deze ontwikkeling zag aankomen. Uit het oogpunt van

houtafzet was de traditionele methode, de teelt van wijd geplante populieren voor de produktie van lucifers, het meest bevredigend, hoewel recente ontwikkelingen hebben aangetoond
dat her de moeite waard zou zijn om andere mogelijkheden te
onderzoeken. Er zijn dan ook veranderingen aangebracht in de
vootwaarden, verbonden aan subsidies voor aanleg van populierenbeplantingen, door telers deze subsidies ook te verstrekken
bij toepassing van kleinere plantafstanden dan die welke voor
de productie van fineerstammen worden geadviseerd. Hoewel
de lucifersmarkt in het algemeen de meest aantrekkelijke is geweest, zijn er andere markten voor populierenhout voor speciale
doeleinden als ook voor meer algemene gebruiksdoeleinden zoals kisten, pallets en mijnhout. Sommige van deze markten vragen zwa.at hout van relatief oude bomen en zullen vrijwel zeker
nog gedurende vele jaren uit daarop gerichte beplantingen kunnen worden voorzien. De prijzen voor populierenhout zijn in
het algemeen niet lager dan die voor naaldhout dat voor vergelijkbare doeleinden wordt gebruikt; bij de conventionele grote
plantafstanden is het volume per ha weliswaar lager dan bij
naaldhout, maar omdat de omloop zoveel korter is, is populierenteelt op geschikte groeiplaatsen nog steeds relatief rendabel.

Dicht en wijd planten

In 1960 werd aan de Advies

Commissie ,,Gebruik van Inlands

Hout" een rapport uitgebracht door een subcommissie, die zich
bezig hield met de teelt van loofhoutsoorten voor de produktie

Dit rapport vestigde de aandacht op de mogelijkheden om populier te telen als pulphout. Op grond van resulvan pulphout.

taten in I7est-Duitsland en Italië was de subcommissie van
mening dat de teelt van populier voor pulphout waarschijnlijk
alleen dan de moeite waard zou zijn wanneer het belangrijkste
deel van de stam kon worden verkocht aan de lucifers- of fineerindustrie, wat met zich meebracht teelt met grote plantafstanden: in de genoemde landen was aangetoond dat de opbrengst
bij dichter planten significant minder was. De subcommissie
deed ook nog de suggestie om de teelt van populier bij hakhoutomloop te onderzoeken. De Forestry Commission2) is nu
in staat om rappoÍt uit te brengen over de resulraten van een
aantal proeven met populier, geteeld bij verschillende planrafstanden, en over de resultaten van een proef met populier als
hakhout.
De opbrengsten per ha van populier

bij kleinere plantafstand
bleken hier significant hoger te zijn dan die bij grotere plantafstand (dus in tegenstelling tot resultaten in andere landen
zoals bovenvermeld). De oorzaak hiervan is, dat de conclusies
in andere landen geheel gebaseerd zijn op het gedrag van intolerante euramerikaanse populieren, waaÍvan bekend is dat ze
1) Dit artikel is gepubliceerd op

gevoelig zijn voor onderlinge concurrentie. Het werk van de
Forestry Commission is verrichr met balsempopulieren en balsemhybriden die een bevredigende groei blijken te handhaven
ook als het kronendak gesloten is. Daarbij komt dat er sinds
1960 een zekere ontwikkeling is geweest

bij de selectie van

ge-

schikte cultivars en her lijkt nu mogelijk om op goede groeiplaatsen bepaalde cultivars te telen met een opbrengstklasse
18.3) Hoewel 'Fritzi Pauley' de enige tot dusverre kankerresistente kloon is, zullen er waarschijnlijk meer bijkomen.
In 1958 werd een proefveld met drie verschillende plantafstanden aangelegd in rVentwood Forest waarbij de cultivar TXT32
werd gebruikt. Dit proefveld werd onkruidvrij gehouden totdat

de populier was aangeslagen. Er werd niet gesnoeid. Bij de
grootste plantafstand (4,3 m) is nu een dichte begroeiing aanwezig van struikhout van wilg en els die de beplanting moeilijk
toegankelijk maakt en die de groei van de populieren blijkt te
beinvloeden. Bij een plantafstand van 3,15 m is minder, maar
niettemin nog vrij veel struikgewas aanwezig. Bij een plantafstand van 2,I m echter is weinig meer aanwezig dan een grasvegetatie; de stammen zijn betrekkelijk takvrij met weinig verval en lijken ideaal voor verwerking als pulphout (foto 1).
Hakhout
Enkele van de vakken in het bovengenoemde proefveld werden
zeven jaar na aanleg van de beplanting omgezet ror hakhout.

Het zal duidelijk zijt dar in het geval van de rwee

groorste

plantafstanden de concurrenrie van de struikenvegerarie voor de
populier zo groot is dat er weinig mogelijkheden aanwezig lij,
ken om daar deze methode roe re passen. Bij de kleinste plantafstand treedt relatief weinig concurrenrie op van het struikhout
en het blijkt dat de hakhoutmethode hier zeer succesvol zou
kunnen zijn. Het is in dit vroege stadium van de proef moeilijk
om met zekerheid iets te zeggen over de toekomstige ontwikkeling bij het dichter planten, maar her lijkt waarschijnlijk dat

bijv. vijftien jaar na het omzetten in hakhout op iedere

stob

ten minste gemiddeld 1,5 pulphoutsrammen mer een minimum
diameter van 15 cm staan; het is in de proef duidelijk dat in
het algemeen één tot drie stammen per stob duidelijk domineren en dat de overige meer of minder onderdrukt zijn (for.o2).
Het lijkt waarschijnlijk dat een opbrengst per ha kan worden
verwacht van bijna 1,5 keer zo veel als bij opgaand bos bij
dezelfde planrafstand.

Afzetmogelijkheden voor dun rondhout
Sinds 1960 is er sprake van een opvallende onrwikkeling op de
vezelhoutmarkt. De twee loofhoutverwerkende pulpfabrieken in
Engeland vragen nu aanzienlijke hoeveelheden loofhout (incl.
populier) waarvoor men relatief betere prijzen kan betalen dan
in het algemeen voor dit houtsortimenr rien jaar geleden werden verkregen. Van meer recente datum is een ontwikkeling dat
populier gebruikt kan worden bij de fabricage van spaanplaren.
Het lijkt waarschijnlijk dat er in de toekomst afzetmogelijkheden voor populierenvezelhout zullen zijn, als pulphout en als
spaanplatenhout, binnen 250 km van de meeste plaatsen in
Engeland en in \7ales, in het bijzonder waar populieÍen mer
hoge opbrengstmogelijkheden m€r succes kunnen groeien.

aanbeveling van de Technische Sub-

van de Adviescommissie Inlands Hout. De auteur is zeer
erkentelijk voor de hulp en adviezen die hij kreeg van de heer J. A.

commissie

Jobling van de Research Afdeling van de Forestry Commission en van
Majoor P. C. Ormrod.
2) Het Engelse Staatsbosbeheer - Red.

3)

Groeiklasse 18

jaar per ha.

=

een gemiddelde jaarlijkse aanwas van 18 m3 per

i7

Foto

1.

Veertien jaar oude pop*lierenbeplanting (TxT32) met

plantafstand, aan 2,1

m.*)

een Foto 2_ Zeaen

Bepaling van het rendement
Áls één van de mogelijke nadelen van populierenteelt bij kleine
plantafstand zouden de hoge plantkosten kunnen worden beschouwd. Het lijkt echrer nu vrijwel zeker dat bij teeltmethoden
gerichr op massaproduktie goedkope onbeworrelde stekken van
bijv.21/z pence per stuk kunnen worden gebruikt en dat deze
uitstekend geschikt zijn orn vezelhoutbeplantingen aan te leggen, ten minste op goede popuiierengroeiplaatsen.
De andere belangrijke kosten zijn die van oogsr en rransporr.
De oogst kan echter relatief goedkoop zijn. Een analyse van de
gegevens van de Forestry Commission over oogsrmethoden die
in dit geval het meest bruikbaar zijn, toont aan dat eeo bedrag
voor totale oogstkosten van S 1.60a) (incl. 50 /o sociale lasten,
maar excl. roezicht en overheid) per ron haalbaar is. Het transport, inclusief laden is natuurlijk een belangrijke variabele kostenfaktor maar zal naar verwachring russen f 1.00 en f 2.00 per
ton liggen.
Door extrapolatie van de groeigegevens in de populierenproeven
(opbrengstklasse 14), komt men ror een geschatte opbrengst bij
twaalf jaar, opbrengstklasse 18, plantaf starrd 2,2 m, van 220 ms
per ha, wat gelijk is aan 200 ron per ha.

4)

f

*)

Foto's: Forestry Commission.

1.00

- I{ft. 7,27 (30/3/73).

,jaar oud popslierenbakhost

afstand. oan 2,1 m.

(TxT32) naet een plant-

Voor de berekeningen is men voorts uitgegaan van de volgende
aanlegkosten: onkruidbesuijding f 37 per ha, planten f.25 per
ha, rasteren f, 50 per ha.

Op grond van bovengenoemde cijfers zijn rentabiliteirsberekeningen gemaakt bij drie niveaus van transportkosten bij een
omloop van twaalf jaar en voor vier verschillende renrevosren.
De resultaten zijn samengevar in rabel 1. Aangenomen is een
prijs franco fabriek van f.4.75 per ron.
Tabel-1 .Fén 12-jarige omloop, opbrengstklatse 18, opgaand pop*lierenbos bij 2,2 rn plantafstanà.

Transportkosten/ton

Constante waarde

f

3%

i.00

148
69

1.50

2.00

-2

5%
78

_^)

van de netto-opbrengst

7%
jr

_ 15
-62

10%

-)r

-t7
_89

Uitgaande van dezelfde plantkosten als bovengenoemd, maar
met uitzondering van de wildbescherming, zijn rendementsberekeningen gemaakt voor drie opeenvoigende omlopen. Aangenomen is dat de maatregel voor wildbescherming voor drie
omlopen voldoende zal zijn; geen kosten zíjn in rekening gebracht voor het onderhoud van het rasrer, daar deze kosten àh

t8
minimum kunnen worden aangenomen voor normale teeltomstandigheden. Deze berekeningen zijn samengevat in tabel 2.
Tabel

2 Drie |2-jarige omlopen,
bij 2,2 n Plantafstand.

opbrengttklasse 18, opgaand popu-

lierenbos

Transportkosten/ton

Constante waatde

f

)7o

1.00
1.50

370

i87

78

2t0

81

5

2.O0

)5

5/o
_19

van de netto-opbrengst

7%
-78

t0%
-

zL

-ó0
- 10t

Hoewel meer speculatief zijn ook rendementsberekeningen gemaakt voor êén twaalf.jarige omloop van opgaand bos gevolgd
door twee vijftienjarige hakhoutornlopen. Daarbij is er van uitgegaarr dat de enige aanlegkosten na velling die van de o,nkruid-

bestrijding ztjn. Zoals hiervoor al werd vermeld, is een opbrengst van 1,5 maal die van twaalfjarig opgaand bos aangenomen voor vijftienjarig hakhout. Men is van mening dat de sto,bben na twee hakhoutomiopen moeten worden vervangen. De
resultaten zijn vermeld in tabel 3.
Tabel 3 Eén 12-jarige omloo|, opbrengstklasse 18, opgaand' popalierenbot bij 2,2 m pldntaÍirdnd, geaolgd d,oor ttt,ee 15-jarige hahhoutonzlopen,

Transportkosten/ton

Constante waarde

f

i%o

t%

7Vo

1.00
1.10

583

304

1t1

191

72

2.00

2t0

190
75

van de netto-opbrengst

-8

l0%
t6

1a

-70

Conclusies en discussie

De cijfers tonen aan dat voor slechts één omloop van bos, dicht

Graaf C. E. d'Oultremont

/

geplant en zonder dunningen, een rendement van ca. 8 %o mogeiijk is voor beplantingen die dicht bij de markten voor pulpÀo,.rt ett spaanplatenhout gelegen zijn, en van angeveer 6 %a
ais de afstand tot de verwerkingsmogelijkheden groter maar niet
te groot is. Voor drie opeenvolgende omlopen van opgaand bos
ztjn deze rendementscijfers ca. ) en 7 /6; zelfs de verder afgelegen beplantingen kunnen meer dan 4 7a opbrcngen. Omdat
exakte gegevens nu nog niet aanwezig zijn, zíjn de berekeningen voor één omloop van opgaand bos gevolgd door twee omlopen hakhout meer speculatief; er ztjn aanwijzingen dat het
rendement bij de kortste transportafstanden ongeveer 7 7o is.
Omdat duidelijk is, dat sommige van de aangenomen stellingen
discutabel zijn, is het waarschijnlijk onjuist om de bovengenoemde rendementspercentages te letteriijk op te vatten, vooral
die met betrekking tot het hakhout. Niettemin ziin er zeker
voldoende aanwijzingen om de verondersteiiing te wettigen dat
op geschikte populierengroeiplaatsen een dicht planten van populieren kan worden beschouwd als een zinvol alternatief voor
het wijd planten, vooral als er een loofhoutverweÍkende pulpfabriek binnen redelijke afstand is.
De methode die in dit artikel is beschreven gaat uit van kaalkap bij korte o,mloop en af.zet als vezelhout. Een andere zeer
zinvolle mogelijkheid zou zijn om een iangere omloop aan te
houden, waarbij gedurende die omloop gedund wordt voor de
produktie van vezelhout, terwijl het eindprodukt dan zaaghout
is. Ais een pulpfabriek (of mogelijkerwijze een sPaanPlatenfabriek) niet binnen redelijke afstand aanwezig is, zaI in het algeais eindprodukt meer rendabel zijn.
meen de teelt van z
^ghotrt
Het besluit om populier te telen bij dichte plantafstand met
dunning of bij wijdere plantafstand met of zonder dunning en
met snoei, is ten dele afhankeiijk van houtteeltkundige overwegingen, maar vooral van de lokale marktsituatie en marktverwachting.

Financiële verantwoording van het veredelingsonderzoek bij populier

Voorzitter van de Belgische Nationale Populieren Commissie

Inleiding
Het leek ons van belang een poging te doen om te becijferen
in hoeverre de belangrijke investeringen gerechtvaardigd zijn
die men zou kunnen besteden aan onderzoek, gericht op het
Iangs genetische weg verbeteren van de resistentie van populier
tegen ziekten.
Hiertoe werd ons de gelegenheid geboden doordat P. Flon, Inge-

nieur-directeur van de bosbouwkundige dienst van de Union
Allumettière te Geraardsbergen (België), zo vriendelijk was ons
de resultaten mede te delen van een proef met bespuiting van
jonge populierenbeplantingen met fungiciden.
De verschillen in dikteaanwas tussen de behandelde en niet behandelde bomen zljr. zo aanzienlijk, dat zij ons in staat stelden
de resultaten te extrapoleren met de zekerheid beneden de wer-

kelijkheid te blijven.

rJVij zullen hierna eerst het aantal andere populieren dan 'Robusta' bepalen die theoretisch jaarlijks kapbaar zijn, en uitleggen
waarom wij de produktie van de cultivar 'Robusta' ter zijde
willen laten. Daarna zullen wij de dikteaanwasverliezen berekenen die veroorzaakt worden door bladziekten, en met name door
Marssonina brunnea, weike de laatste jaren een ernstig probleem is geworden.
Door middel van het aantal populieten exclusief 'Robusta' dat
theoretisch elk jaar kapbaar is, en van het dikteaanwasverlies
ten opzichte van behandelde bomen zullen wij de omvang van

het produktieverlies vaststellen, zowel in volume ais in geld uitgedrukt, bij dit gedeelte van de Belgische produktie.
l}(/ij stellen het verder op prijs aan het eind van het artikel de
aandacht te vestigen op de redenen waarom de berekende verliezen aan de lage kant zijn.

I

Theoretische jaarproduktievanpopulieren, excl.'Robusta'

Het rapport dat de Belgische Nationale Populieren Commissie
over het gebruik van populierehout indiende voor de I4e zitting van de Internationale Populieren Commissie vermeldde de
telling van populieren in België in 1960, per leeftijdsklasse en
per beplantingstype.
Als na tien jaar de cijfers van deze inventatisatie niet meer
exact mogen zijn, is toch het totale aantal der geteelde bomen
nauwelijks veranderd, behoudens een vermoedelijke lichte toename.

ril7ij houden dus aan dat er in België 8 miljoen bomen zijn,
waarvan de helft in rijbeplantingen.
Daar de c.v. 'Robusta' van aile onder keur gekweekte klonen
het minst door bladziekten, vooral Marssonina brunnea, wordt
aangetast, zullen wij alleen de andere rassen bij onze berekeningen betrekken.
Hoewel enige officiële telling per kloon ontbreekt, menen wii
toch het aantal tot deze andere klonen behorende populieren te

mogen stellen op J0 7o van het totaal.

Dit cijfer is op

zijn
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waarde getoetst aan de hand van het aantal in de kwekerij vóór
de verkoop gekeurde planten gedurende de laatste tien jaar, en
door middel van de verkoopoveÍzichten der boomkwekers voor
de voorafgaande jaren.
\Vij houden dus aan dat et 4 miljoen andere populieren dan
'Robusta' zijn. Voorts is men het er over eens dat een omloop
van 30 jaren in België normaal is, en dat een gemiddelde grond
minstens 300 m3 per ha produceert, war een gemiddelde jaarlijkse aanwas van 10 m3 per ha geefr.
Dit cijfer is aan de lage kant als men weet dar bijna de helft
van de proCuktie afkomstig is van rijbeplantingen.
Uitgaand van 4 milioen populieren en een omlooptijd van 30
jaren, vinden wij dat de jaarlijkse kap theoretisch ongeveer
133.000 populieren zal omvarten uitgezonderd de 'Robusta'.
Dit cijfer zou vanzelfsprekend hoger zijn als men van een kortere omlooptijd zou mogen uitgaan.

2

Verlies aan diktegroei

Om het gedrag van 9 klonen te vergelijken, legde Flon in 1966
blokken van ieder van deze 9 klonen aan te Hainin (België) op
een grond die representatief geacht kan worden voor de gemiddelde voor de populierenteelt in België gebruikte gronden.
Reeds in 1968, na twee zomers, werd besloten tot drie bespuitingen mer fungiciden tussen begin juli en eind augustus, om
de reactie te bestuderen van de aldus tegen de aantasting van
Marssonina beschermde bomen. Van elk blok, beplant mer één
kloon, werd één controlerij niet behandeld.
Momenteel worden de jaarlijkse kosten van drie behandelingen
met fungiciden geschat op 10 B.Fr. per boom 1- -+ f 0,72).
In tabel 1 is de totale dikteaanwas van vijt jaar vermeld; alleen

in

de laatste drie jaar is gespoten.

Tabel

1

Beplanting aan. de IJrion Államettière aan j966 te Hainin.

ÀIetingen ohtober 1970.

kloon

gemiddelde
omtrek na
5 jaar (cm)

Serotina

Gelrica

Heidemij

Harffer

Tardif

P.
de

Champagne

Rég. Neeroetefen
Serotina erecta

bebe-

nret

deld

handeld

deld

34,2

34,5

6,84

han-

s.10-9

niet

gemiddelde
jaarl. omtrek
aanwas (cm)

handelde
behan- bomen
deld (cm)

be-

Robusta

niet

gemiddeld
groeiverlies van

)6,8 j2,0
)4,5 29,6
)9,0 )0,7

4,8

7,j6

4,9

verlies op de
gemiddelde
jaarliikse
omtrekaanwas bij niet

behan- behandelde
6,90
6,40

bomen (cm)

28,4
3),3 26,9
41,1 )7,5

6,4

i,6

8,22 7,50

0,72

)0,7

25,5

1,2

3),0

3r,4

r,6

6,14
6,60

5,10
6,28

0,32

5,01

7,06

6,05

1,01

34,0

gemiddelde van
de laatste 8 klonen

De cijfers van tabel

I

8,3
5,6

5,92

6,14
5,86
5,38

gen.

Dit cijfer moet overigens aan de lage kant ztjn want men dient
op te merken dat:
de percelen alleen zijn behandeld gedurende de laatste drie
zodar het verschil tussen de conrrolebomen en de
behandelde bomen veel groter had moeten zijn als gedurende
alle vijf jaren was gespoten;
door het gecumuleerde effect van bladziekren moer in de
-loop der jaren het gemiddelde
verlies van de eerste vijf jaren
oplopen.

-groeijaren,

3

Volumeverlies en financieel verlies
De volumeberekeningen zijn gebaseerd op de kuberingstabellen
in het boek ,,La Culture des Peupliers" van Jean Pourter, 2e
druk, 1961.
De gemiddelde prijzen zijn genomen uir het rapporr van de
Belgische NPC, over het verbruik van populierehout opgesteld
voor de L4de zitting van de IPC.
Daar tabel 2 alleen beuekking heeft op de produktie van andere
populieren dan 'Robusta', eerder geschar op 50 % van de totale
jaadijkse Belgische produktie, en deze in her rapport over het
verbruik van populierehout is geschar op ongeveer 340.000 m3,
mag de gemiddelde jaarlijkse roename van de omtrek voor België worden vastgesteld op 4,5 cm.
Men kan hieruit en uit de conclusie van tabel 1 afleiden dat de
50 Vo 'Robusta' een gemiddelde jaarlijkse omtrekaanwas heeft
van 5 cm, en dat die van de overige klonen samen gemiddeld
4 cm is als gevolg van de aanrasring door bladziekten.
Door talrijke metingen, door de schrijver sinds 1952 uitgevoerd
in populierebeplantingen, ook rijbeplantingen, op zeer uireenlopende gronden, is gebleken dat het cijfer van 5 cm voor de
c.v. 'Robusta' zeer dicht de realiteit benadert.
Dank zij tabel 2 kan men consrareren dat een aanwas van 5 cm
in plaats van 4 voor de andere klonen dan 'Robusta' de jaarlijkse waarde van deze helft van de nationale produktie van
66.500.000 B.frs op 132.468.000 B.frs zou brengen, en zo een
tekort aan opbrengst van 66.000.000 B.frs goed zou maken.
Wij zijn van mening dar de berekening van een jaarlijks verlies
van 66.000.000 B.frs. nog beneden de werkelijkheid blijft om
de volgende redenen:

0,96
0,98

6,90
7,80
6,80
6,66

diktegroei van deze klonen van 1,01 cm, her totale verlies in
omtrek gedurende een omloop van 30 jaar 30 cm zal bedra-

De 'Robusta' heeft bewezen van al onze klonen die onder keur
worden gekweekt het meesr resistenr te zijn tegen Marssonina;

1,66
1,12
1,28

niettemin is hij gevoelig voor Dothichiza, voor Melampsora

en

voor bastvlekkenziekte.
Aangezien de helft van de produktie door deze kloon wordt bepaald, zou die produktie zeker nog verbeterd kunnen worden.
Talrijke populierebeplantingen zijn te jong geveld sederr 1963,
het tijdstip waarop de verwoestingen door Marssonina in België

1,04

begonnen.

geven ons aanleiding ror de volgende op-

merkingen:

de jaarlijkse diktegroeiverliezen, betrokken op de controlemer de meerdere of mindere gevoeligheid van de klonen voor Marssonina, volgens de overzichten die
jaarlijks opgemaakt worden van de proefvelden van de NPC;
de betere resistentie van 'Robusta'
Marssonina, waar-genomen in deze prosÍvelden, wordt hiertegen
eveneens bevestigd;
het is dus juist om voor de berekening van het rendement
-van het genetisch onderzoek zich uitsluitend te houden aan de
5O Vo van de produktie die afkomstig is van andere klonen dan

-bomen, corresponderen

'Robusta'.

Men moet dus bedenken dat, gezien het jaarlijks verlies

aan

De bastvlekkenziekte, die deel schijnt uit te maken van de stoet
van opeenvolgende bladziekten, vermindeÍt sterk de waarde van
de stammen door een gevoelige v€rlaging van de gemiddelde
verkoopprijs.
Conclusies

\Vij

menen dat alle door ons gemaakte schattingen gematigd
zijn en wij veroorloven ons hieruit de gevolgtrekking te maken

dat de resultaten van deze berekeningen beneden de werkelijk-

heid blijven.
Het jaarlijks verlies op de helft van de nationale produktie is
aldus zeer bescheiden geschar op 66.000.000 B.frs.

Dit cijfer rechwaardigt volkomen de investeringen, die in het
genetisch onderzoek worden gedaan om ziekteresistente klonen
te produceren.
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Tabel 2
gemiddelde
jaarlijkse
toename van

gemiddelde
omtrek na
30 jaar (cm)
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(op 1,30 m

de
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volume

aantal populieren
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excl.'Robusta'
dat theoretisch
jaarlijks wordt

theoretische
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populier
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totaalvolume van
de iaadiikse
produktie van

waarde
per mJ

in B.frs.
(- Í 0,073)

waarde van de

totale jaarlijkse
produktie van

populier
excl.'Robusta'
(B.frs.)

excl.'Robusta'
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180

M

t36.490

700

231.200.000

150

r3

2.r3
r.66

133.000

t

13I.000

600

4

t20

t2

1.00

r3

220.780
13 3.000

r32.468.000
66.t00.000

H. A. van

lersel
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3.000

102.732.000
61.968.000

Oirschotse stoelen, populierehout en nog wat

Als secretaris van de Brabantse Populieren Vereniging heb ik
altijd de klompenmakers als onze grote afnemers van PoPulierehout beschouwd. Later is ook veel hout afgezet aan lucifersfabrieken, maar de klompenmakets waren toch wel mensen die
in vroegere tijden onze voorouders van hun kapbare bomen
hebben vedost.

Ineens wordt men dan opmerkzaam gemaakt op een tak van
nijverheid die ook populier heeft verwerkt. Omdat ik daar meer
van wilde weten ben ik naar Oirschot gereden. Rijdend van de
Markt in Oirschot in de richting Best Passeren wij dan bij de
splitsing naar Boxtel de ,,Grote Oirschotse stoel" (zie foto omslag).

Aangekomen in de Rijkesluisstraat arriveren wij bij het keurig
in stijl gehandhaafde pand waaroP het uithangbord: C. H. Teurlincx & Meyers, Oirschot. Dit is de bakermat van alle grote en
kleine Oirschotse stoelen. \Vij hadden hier een gesprek met een
van de eigenaren, de heer H. Nuyens.

Het is misschien wel interessant om ook wat historische gegevens er bij te halen. Vroeger, voor 1860, kende men in Brabant
een rype stoel, de zgn. Brabantse stoel, of knopstoel. Deze stoel
werd gemaakt van beuken- en/of iepenhout, de zitting was gevlochten matriet (zie afb. I).
In het jaar 1860 kwam C. H. Teurlincx terug uit Amerika.
Hij begon, geïnspireerd door de ervaring die hij in Amerika
had gedaan, een geheel nieuw type stoel te maken, de zgn.
Amerikaanse stoel (afb. 2).
Het zou te ver voeren om alle bijzonderheden rond de historie
en de fabricage van deze stoel hier te vertellen, maar het is wel

interessant om te vermelden, dat deze stoel in de honderd jaren
hij in Oirschot is geproduceerd zoveel oPgang heeft gemaakt, dat men hem nu ,,Oirschotse stoei" noemt.
De stijl van deze stoel was duidelijk geïnspireerd door stijlen
uit andere landen. Het model van de stoel is waarschijnlijk ontstaan onder invloed van Engelse stijl; de zittingen van deze
stoelen maakte Teurlincx van populierehout.
Voor dit werk had men zeer dikke popuiieren nodig, want het
hart van de boom mocht niet in de zitting verwerkt worden.
Deze bomen moesten dus zo dik zíjn, dat uit de gezaagde stamschijven aan beide zijden van het hart een volledige-zi;ting kon
worden verkregen. Men kon dus alleen bomen gebru-iken met
een minimum doorsnede van ongeveer 120 cm, dus',kwamen
aile bomen boven de 4 meter omvang hietvoot in aanmerkingEr waren in die jaren in Brabant nog voldoende dikké populieren waaruit deze zittingen g€maakt konden worden.
Toen deze populieren opraakten, is men geleidelijk er toe overgega n om lichtere bomen voor deze stoelenfabricage te gebruiken. Dit was mogelijk omdat de lijmtechnieken inmiddels
verbeterd waren.
Ook vandaag nog gebruikt men voor dit type stoel populierehout, dat m€n nu echter op een andere manier verwerkt. De
zitting wordt uit een stuk populiereplaat gemaakt dat men verkrijgt door het aaneenlijmen van op speciale wijze gedroogd
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AÍb. 5

Tekening aan bet drogen aan hout op zgn. sclteren.

hout. Vroeger werden deze zittingen eersr op model gezaagd en
daarna met de dissel uitgehakt en met een zgn. spookschaafje
bijgewerkt. Vele kubieke merers populier hebben, op deze wijze
verwerkt, onze gezeten voorouders een warme en niet te harde
basis verschaft. Op het ogenblik worden deze zittingen geheel
mechanisch op gÍootre gezaagd, en door middel van freesmachines uitgehold, terwijl de gaten voor de poren er alle vier tegelijk
worden ingeboord. Per jaar wordt ongeveer 200 ms populiere-

hout voor deze zittingen verwerkt. Men kan hiervoor

alleen

1e kwaliteit hout gebruiken dus ondersrammen, de zgn. fineer-

kwaliteit.

Vroeger zaagde men het hout zelf. Tegenwoordig koopt men
het hout gezaagd in de houthandel.
Het hout wordt aan platen gezaagd ter dikte van 41 mm. Deze
worden direct na het zagen opgeslagen in de buitenlucht om te
drogen. Dit heeft het voordeel boven liggend (horizontaal) opgeslagen hout dat er nooit regenwarer tussen de platen blijÍt
staan waardoor deze zouden gaan verkleuren (afb.4).
Vroeger werd het gezaagde hout in zgn. scheren gezet (afb. 5)
tegenwoordig wordt het wat eenvoudiger verricaal tegen elkaar
geplaatst mer drooglarjes ertussen. Bij deze manier van opslag
droogt het hout zeer snel. Als het hout vers gezaagd van dé
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handel komt en dan wordt rechtgezet, ziet men het water er
gewoon uitlopen, vertelde de heer Nuyens. Daatna wordt het
vijf dagen in de droogkamers gePlaatst en gedroogd tot een
vochtpercenta ge van 6 /o.

Bij dit vochtpercentage van 6 % ziin de poriën in het hout

ge-

sloten, zodat het nog maar zeeÍ moeilijk vocht opneemt.
Voor verschillende typen stoelen geeft men nog steeds de voorkeur aan populiere-zittingen omdat het hout zeer sPlijtvast is,
aldus de heer Nuyens. Een moderne stoel van dit type ziet men

op afb.3.
Verschillen in kwaliteit tussen de diverse cultivars van populieren voor het maken van deze stoelen zijn gering. \7el geeft men
de voorkeur aanlangzaam gegroeide bomen.
De firma Teurlincx & Meyers gebruikt voor de goedkopere
modellen populierehout. De Oirschotse stoel heeft zo Iangza-

merhand een meer luxueuze uitvoering gekregen, hoewel toch
het eigen karakter niet verloren is gegaan.
Voor verreweg her groorste gedeelte van de produktie gebruikt
men nu het zeer mooie, maar dure Slovanisch eiken, quartiers
gezaagd.

Zowat 60 jaren geleden was de Oirschotse stoel met de zitting
van populierehout algemeen in zwang thuis, in verenigingslokalen, café's enz. Deze stoel kon tegen ruw gebruik, hij was
niet kapot te krijgen. Herhaaldelijk komt men exemplaren tegen, die I00 jaat en ouder zijn, dus uit de begintijd van de

firma stammen.

De stoelenfabriek van Teurlincx & Meyers, die haat oPkomst
mede heeft te danken aan het populierehout ziet nog steeds
goede mogelijhkeden voor het gebruik van die houtsoort.

MEDEDELINGEN
BRABÁNTSE POPULIEREN VERENIGING

De mogelijkheid wordt gegeven om een 1-daagse cursus poPtl-

lierenteelt te volgen, te houden voorjaar l9l4 aan de Bosbouwpraktijkschool te Arnhem.
De cursuselementen zijn hierna vermeld.
Belangstellenden voor deze cursus kunnen zich opgeven bij de
secretaris van de Brabantse Populieren Vereniging, Schoorsttaat 2I te Udenhout.

Demonslrati.er.' plantsoenbehandeling - planten - onkruidbesuijding - snoeien - ziektebeelden.
Excursie: enkele excursies naar beplantingen in die omgeving.
De cursus wordt gegeven voor minimaal 12 deelnemers, kosten
.f 4,- p.p.p.d. benevens ieders aandeel in de buskosten bij de
excursies.

Voor onderbrenging van de deelnemers in eenvoudig pension
wordt bemiddeling gegeven. Verblijfkosten geraamd oP

Curtuselementen:

f 36,-

totaal voor de cursus.

Theorie A - Álgeneen: algemene inleiding; sooÍten en klonen;
groeiplaatseisen; gebruiksmogelijkheden als pionierhoutsoort,
houtproducent en landschapselement; ziekten en plagen; economie van de populierenteelt.
B - Teeltprincipet: planr.soen - bodemvoorbereiding - Planten plantafstanden - bemesting - onkruidbestrijding - snoei - dunning en velling.

GEBROEDERS YAII

IIE]I

BERK

BOOMKWEKERIJEN
ST. OEDENRODE

- TE1.04138-2331 b.g.g.4003oÍ2038

De Brabantse Populieren Vereniging zal op 4 september a.s.
een excursie organiseren naar Zevenaar en Eerbeek, resP. ter
bezichtiging van opstanden en proefbeplantingen (Hees en Elst)
en de nieuwe papierfabriek (Eerbeek).
Opgave gaaffrc spoedig aan de secretaris, Schoorstraat 21, Udenhout.

B.V. MIJ. VOOR LANDSCHAPSBOUW
EN RECREATIE
*
Advisering en uitvoering van:

*
LAANBOMEN EN BOSPLANTSOEN

CULTUURTECHNISCHE WERKEN
RECREATIE EN BEPLANTINGSPLANNEN

Specialiteit:

SPORTVELDEN

POPULIEREN EN WILGEN

tí

Ádtiezm en beblantiogen hanren d'oor

ons geregeld utoràen

BOSBOUWPROJECTEN

Heusdensebaan 125

- ïel. 04242-3624 -

Oisterwijk
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W. D. J. Tuinzing

/

Ervaringen met wilgestek

Rijkslandbouwconsulent voor de griend- en rietcultuur

De wilg kan door stekken worden vermeerderd. Áls stek geniet
welig gegroeid een- of tweejarig hout de voorkeur. Gezien de
dikte hiervan is het ondereinde der loten het meest geschikte
gedeelte. Van de ene wilgevotm moge het hout wat rechter van
voet zijn dan van de andere, maar enige kromming toont deze
voet toch steeds. Nu is het echter niet nodig dit onderste stuk

geheel te verwijderen om de stek recht naar beneden in de
grond te kunnen drukken. Het is veelal zelfs voldoende de voet
tegen de bocht in aan te punten. Dit aanpunten levert tevens
€en vefse snede op, waardoorheen het hout water kan opnemen.

Griendhout is een gewas van de klei en hier leert de ervaring,
dat in onbewerkte grond stekken van de gebruikelijke lengte
- 25 à 35 cm - moeilijk aan de gang komen. In vaste grond
wordt daarom lang en zwaar stek gebezigd: omstreeks 30 cm
in de grond en 1.50 à 2.00 m daarboven. Het steken van lang
stek kan worden vergemakkelijkt door gaten te maken, waarin
de stek echter klem moet komen te staan. Bij droge grond zal
een scheut water in het gat goede diensten bewijzen.
FIet succes van lang en zwaar stek is te danken aan het feit,

dat hierin een flinke hoeveelheid reservevoedsel is opgeslagen.
Het is geboden de verdamping van water tegen te gaan door
top en zijtakken weg te nemen. Een en ander draagt e! tevens
toe bij, dat het hout minder wind vangt en dus stevig in de
-erond

blijft

nauwkeurig moeten worden gelet. Een plaag begint nogal eens
in de nabijheid van struikgewas en bomen.
De eerste maanden na het poten zíjn de stekken uiterst kwetsbaar. Dit geldt zowel voor kort stek als voor lang stek. Een trap
met de voet, een tik met hec gereedschap, een stoor met werktuig of machine is maar al te vaak noodlottig. Niettemin dient

de grond rondom schoon te worden gehouden. Onkruid toch
richt vooral de korte wilgestek gemakkelijk te gronde. Groenbemestingsgewassen gedragen zich als onkruiden: ook hiertegen
moet de wilgestek het afleggen.

Zij die de periode van het beworteld raken van de stekken
graag zouden overslaan, zijn op het gebruik van beworteld stek
aangewezen.

de grond

Het ontslaat hen echter niet van de zorg ook nu

vrij van onkruid te houden. Het lot dat zich op

de

kwekerij uit de stek heeft onrwikkeld, biedt het nodige gemak
totdat er geplant is. Daarna dient het lot te worden verwijderd,
aangezien het overmatige verdamping van water en het los-

in de hand zou werken. En dit kunnen
nu juist niet lijden. Het verplanten namelijk is onver-

waaien van de struikjes

deze

mijdelijk met het verlies van tal van wortels gepaard gegaan.
Op grond van de algemene regel kan worden opgemerkt: hoe
dichter bij de oorspronkelijke stek het afzetten van het lot gebeurt, des te krachtiger het uitlopen van het jonge stoofje. Áan
knoppen geen gebrek!

staan.

Al

naar de ontwikkeling wordt lang stek na één, twee of drie
jaar aÍgezet. Hoe dichter bij de grond dit afzetten, dit afboeien,

gebeurt, des te krachtiger het uitbotten van de boei. Het afboeien wordt steeds van beneden naar boven en nooit van boven
naar beneden uitgevoerd. In het laatste geval namelijk scheurt
de boei sterk in en dit leidt tot indrogen.
In een koud voorjaar lopen de stekken bepaald traag uit. Vooral
cnder deze omstandigheden kan de aardvlo, vaak bijgestaan
door het wilgehaantje, volledig wegvreten wat bezig is zich uit
de knoppen te ontwikkelen. Niet zelden doet dit verschijnsel
zich pleksgewilze voor. Er is van het begin af aan dus grote

lnschetren uan d.e boei betekenï ernstige uetnuaÈ.king.

oplettendheid nodig, teneinde de aanplant voor ondergang te
behoeden. Op de aanwezigheid van wilgehaantjes, de larven
hiervan, alsmede van bladluizen, zaI het geheie groeiseizoen
Een gate boei loopt krachtig uit. De pijltjes geuerl adn
ting de loten tuordet ueggenomen.
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REGIONAAL POPULIERENCONGRES, gehouden van 7-10 mei 1973 te Wageningen

Kort verslag

Conclusies

Op 7 mei kwamen een 50-tal deskundigen uit
Iflest-Europese, landen bijeen in het Internationaal Agrarisch
Cenrum te ITageningen om drie dagen lang te discussiëren
over de ontwikkeling van de populierehoutmarkt in I7est-

13, voornamelijk

Europa.

De deskundigen waren vertegenwoordigers van de teelt, onderzoekers van verschillende instituten, specialisten op het gebied
van de houtmarkt en verwerkers van populierehout.

Het congres werd geopend door de Directeur van het Staatsbosbeheer die in zijn rede het belang van de populier en de popuIiereteelt voor Nederland ondersreepte door te wijzen op vele
goede eigenschappen die de populier heeft. Om in de zich snel
ontwikkelende maatschappij bij te blijven is verdere verbetering
van de eigenschappen door selectie noodzakelijk doch ook onderzoek naar de marktontwikkeling is van groot belang. Naast
direct economische waarde heeft de populier grote waarde voor
het landschap en is het een goede pioniersoort in nieuw te ont-

wikkelen gebieden.

Onderzoek naar de ontwikkelingen en de vooruitzichten van de
Europese markt voor hout en houtprodukten toont aan dat de
toeneming van de houtbehoefte in Europa van nu tot aan het
eind van deze eeuw zeer belangrijk zal zijn. De opinie is, dat
het verbruik, uitgedrukt in equivalente hoeveelheden rondhout,
van 415 miljoen mB ní zal stijgen tot bijna 520 miljoen mB in
i980 en tot 640 à 780 miljoen ms in het jaar 2000. Deze toename zaI echter niet in dezelfde mate betrekking hebben op de
verschillende sektoren van de markt, maar in zeer sterke mate
gelden voor vezelhout, dat mogelijk 2/3 van het totale verbruik
van bosprodukten in Europa zal gaan uitmaken.

In het licht van deze situatie is het

gewenst zich af te vragen
welke plaats de populier zaI gaan innemen in de mogelijkheden
om in een dergelijke grote vraag te voorzien. Verschillende problemen doen zich in dit verband voor:

c Zoals de toestand nu is, heeft de populier, algemeen gezien,
een gering aandeel in de toelevering van vezelhout, behalve in
Italië en in Nederland. Hij wordt veel meer gebruikt voor

De voorzitter van de Internationale Populieren Commissie
heer J. Pourtet memoreerde dat het voor de 3e keer was dat

IPC Nededand bezoekt sedert de oprichting 26 jaar

de
de

geleden,

thans met een Regionaal Congres dat een onderwerp bestudeert
dat van zeer groot belang is voor de toekomst.

Het is noodzakelijk om zich nu te bezinnen welke kwaliteiren
en kwantiteiten hout we moeteo telen en op welke wijze om
deze zo economisch mogelijk te kunnen afzetten. Het belang
hiervan is des te groter daar de populiereteelt in \7est-Europa
voor het merendeel door particulieren bedreven wordt die veel
kwetsbaarder zijn dan de Staat of een onderneming.
Bedacht dient te worden dat een inzinking in het houtaanbod
de gebruikers mogelijk snel doet overgaan naar het gebruik van
vervangende produkten.
In de drie dagen van de eigenlijke conferentie werden een zestal voordrachten gehouden, waarna steeds levendige discussies
volgden.

Ter onderbreking van de lezingen werd een bezoek aan het Bosbouwproefstation gebracht.
Een dag werd besteed aan een excursie naar O. Flevoland en de
Noordoostpolder waarbij naast technische zaken ook de landschappelijke mogelijkheden met populier aan de orde kwamen.
Onvermijdelijk was natuurlijk (mede doordat een aantal echtgenotes van deelnemers meegekomen was) een bezoek aan een
klompenindusuie te Zwolle.

Na de eerste congresmiddag ontving het Ministerie van Landbouw de Congresgangers op een receptie in het Agrarisch Centrum.

Na de tweede dag bood de Nederlandse papierindusuie,

onze

populierehoutverwerkende industrie en de populierehouthandel
een diner aan dat in grote mate heeft bijgedragen tor de verdere
verbetering van de contacten tussen de verschillende onderzoekets en technici der verschillende deelnemende landen.
Teruggezien kan worden op een geslaagd congres met als voorIopige resultaten de op de laatste dag vastgelegde (en hieronder
afgedrukte) conclusies en de aanbevelingen die het Congres aan

de FÁO heeft gedaan.
In volgende artikelen zal nog nader ingegaan worden op de
voordrachten die werden gehouden.

de

produktie van werkhout, en wel om talrijke redenen, waarvan
de belangrijkste van economische aard zijn; zij hebben nl. te
maken met de struktuur van de produktie die erg versplinterd
is en in handen van een groot aantal niet georganiseerde producenten. Men moet echter ook konstateren dat de Europese
populierenteelt in zijn huidige vorm het resultaat is van een
oude en traditionele oriëntatie op de produktie van zwaar stam-

hout, bestemd voor de zaag- en fineerindustrie, waarbij alleen
de toppen voor de vezelhoutverwerkende industrie beschikbaar
zijn.

o Er moet dus een andete vorm van populierenteelt tot stand
komen om in de behoefte van de yezelhoutverwerkende industrie te voorzien. Hiervoor zou een beroep moeten worden
gedaan op nieuwe klonen met een snelle jeugdgroei, die geschikt zijn voor opstanden mer een kleine plantafstanC, welke
met of zonder dunningen bij korte omloop kunnen worden geexploiteerd. Het gaat voorts om klonen die gemakkelijk stronkof wortelopslag krijgen, juveniel hout produceren met goede
technologische eigenschappen en die een hoge mate van resis-

Excanie in Oostelijk Fleuoland.
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tentie hebben tegen ziekten en insekten. Deze vorm van populierenteelt zou nieuwe teelt- en oogstmethoden vragen, waarvan
de konkretisering een aanzienlijke mare van onderzoek vr^^gt.

o Alvorens echter de beslissing te nemen deze nieuwe richting
in te slaan, zou een zorgvuldige politieke en economische analyse moeten worden gemaakt met beuekking tot de aard van de
behoefte van de vezelhoutverwerkende industrie, zowel in kwalitatieve als in kwantitar.ieve zin. Inderdaad zou daaruit een verandering van de struktuur van de produktie kunnen resulteren
want het lijkt waarschijnlijk dat dan zeer grore hoeveelheden
hout op de markt zouden moeren worden gebracht tegeÍ zo laag
mogelijke kostprijzen, waarbij de exploitatie op beperkte afstand van de verwerkende fabrieken zou moeren plaatsvinden.

Niettemin moet deze doelstelling voor een nog hypothetische
toekomst nier de zorgen van het momenr doen vergeten. Het
merendeel van de populierenlanden signaleerr een sterke toename van de vraag, soms zelfs zeer sterk, zoals in ftalië en in
Spanje, en tegelijkertijd een vermindering van de diameter van
de stammen die aan de industrieën worden aangeboden. Uit
deze twee konstateringen blijkt een zekere wanverhouding tussen vraag en aanbod die allerminst verheugend is. Indien deze
tendens zich voorrzet, moer men verwachren dar populier door
andere produkten wordt vervangen, hetgeen een veriies aan afzetmogelijkheden betekent, dat onomkeerbaar is gezien het feit
dat een dergelijke vervanging door andere produkten een wijziging van de industriële uitrusting met zich mee brengt. Deze
opmerking geldt vooral voor de emballagesekror waar het karton het moment afwacht om deze markt te gaan veroveren.

Het is dus absoluut onvermijdelijk dat een nauwgezetre

ecodar de

nomische analyse wordt gemaakr van de kostprijs en
teelttechniek gericht wordt op een vermindering van de cultuurkosten. Tegelijkertijd moeren de houtproducenten wordeD a^ngemoedigd zich zodanig re groeperen áar het op de markt brengen van de produkten van de populierenteelt onder de besre
omstandigheden en bij de laagste kosten kan plaatshebben.

Dit

waren de belangrijkste onderwerpen die de deelnemers aan

het regionale populierencongres in beschouwing hebben genomen, een congres dat uitstekend georganiseerd was door de Nationale Populieren Commissie van Nederland onder auspiciën
van de FAO.

op te nemen in het programma van het Seminarium over de
samenwerking en spreekt de wens uit dat dir programma zowel
beuekking zal hebben op de samenwerking tussen de houtproducenten als tussen de producenten en verbruikers van hout.

2 De vergadering beveelt de FÁO aan de landen mer populierenteelt te verzoeken de samenwerking russen de producenten
van populierenhour re stimuleren.
3 De vergadering beveelt de FAO aan de middelen rer beschikking te stellen die nodig zijn om zo spoedig mogelijk de
resultaten vafl de bosinventarisatie van de gematigde luchtstreken te publiceren.
4

De vergadering beveelt de Europese Bos Commissie van de
FAO en het Hout Comité van de Europese Economische Commissie aan de mogelijkheid te onderzoeken her Dagelijks Bestuur van de Internationale Populieren Commissie uit te nodigen tot deelneming aan de volgende bijeenkomst van experrs
die de taak hebben de nieuwe versie samen te stellen vao de
studie over de ontwikkelingen en de perspektieven van het
houtverbruik in Europa.

5 De vergadering beveelt de FAO aan de regeringen van
landen met populierenteelt te verzoeken de middelen ter beschikking te stellen, die het mogelijk maken gunsriger omsrandigheden te scheppen voor een herhaalde uitvoering van de
inventarisatie van houtbronnen in en buiten her bos.
6

Rekening houdend met de risiko's van een tekort aan hout
en houtstoffen, die de roekomsr van de ITesteuropese industrie
bedreigen, beveelt de vergadering de FAO aan, de geïnteresseerde landen te verzoeken een onderzoeksbeleid te realiseren,
dat zich richt op massaproduktie, waarbij vooral de populier en
de wilg gebruikt worden en gezien zowel vanuit het oogpunt
van de houtteelt als van de economie mer het doel zich op roekomstige ontwikkelingen voor te bereiden, hoewel daarbij ook
de ontwikkeling van de populierenteelt in zijn huidige vorm
voofrgang moer hebben.

7De vergadering beveelt de FAO aan de populierenlanden
aan te moedigen tot uirwisseling van informaries om de kennis
op het gebied van het gebruik van her populiere- en wilgehour
te verbeteren.

Vóór de sluiting van het congres heeft de heer Fugalli als vertegenwoordiger van de bosbouwdivisie van de FAO en uit naam
van alle deelnemers de heer Stoffels, voorzitter van her congres,
gevnagd aan de Minister van Landbouw en Visserij zijn har.elijke dank te willen overbrengen voor de kwaliteit van de organisatie, die een harmonisch verloop van de werkzaamheden

8 De vergadering beveelt de FAO aan om de middelen ter
beschikking te stellen die nodig zijn om de genenverzameling
van de verschillende Europese onderzoekinstellingen aan re vullen en vooral om vermeerderingsmateriaal te verkrijgen (zaad
en stekken) van de s(nff Popilhtr naximowiczii.

mogelijk heeft gemaakt.
Aanbevelingen

De leden van de delegaties van de 12 landen, vertegenwoordigd
op het regionale populierencongres, bijeen op initiatief van de
Nederlandse Nationale Populieren Commissie op 10 mei 1973
in het Internationaal Agrarisch Centrum te \Tageningen, onder
vcorzitterschap van de heer A. Stoffels, raadsadviseur voor inter-

nationale betrekkingen bij het Ministerie van Landbouw en
Visserij van Nederland, hebben unaniem de volgende aanbeve-

lingen aangenomen:

1 De vergadering beveelt de Europese Bos Commissie van de
FAO aan de problemen met betrekking ror her populierenhout

9 De vergadering, zich ren volle bewust van de fundamentele
principes van de ecologie, beveelt de FAO aan de leden-landen
van d,e Internationale Populieren Commissie te verzoeken om
de middelen te vinden die nodig zijn om de publieke opinie te
doordringen van het feit dar de populier een inreressant element
is voor de verbetering van her milieu, terwijl hij tegelijk voor
een belangrijk deel bijdraagt aan de voor de indusuie noodzakelijke houtproduktie.
10 De assemblee beveelr her Dagelijks Bestuur van de Internationale Populieren Commissie aan op de agenda van een volgende zitting een punt toe re voegen dat betrekking heeft op
de bestudering van de overheidssteun aan de populierenteelt in
de verschillende leden-landen.
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J. Gremmen en M. de Kam

/

Enkele aspecten van onderzoek over de watermerkziekte van de schietwilg

BosbouwproeÍstation, Wageningen

Inleiding

land (Essex, Hertfordshire, Suffolk en Cambridgshire) wordr

De verspreiding van plantenziekten wordt door een complex
van factoren bepaald. Een hiervan is de sterke vermeerdering
van de waardplant, een factor die vooral grote betekenis krijgt

geteeld en erg vatbaar is voor deze ziekte. In Engeland heeft de
vermeerdering vooral plaats door de zgn. ,,Sets". Dit zifu dtiejarige langstekken die met onze ,,pot€n" vergeleken kunnen
worden.
Oriënterend onderzoek in Nederland heeft tot nu toe geen aanwijzing opgeleverd, dat Erwinia salicis door middel van eenjarige stekken, afkomstig van moerstoven kan worden verspreid.
Zelfs wanneer een moerstoof door deze ziekte is aangetast, is
het bewijs niet geleverd dat de ziekte met eenjarig stek wordr
overgebracht. Uit proeven met duideliik verkleurd, ziek mate-

indien er sprake is van cultuur oP grote schaal van één soort of
kloon. Hierdoor kan een ziekteverwekker zich zeer sterk uitbreiden en vaak grote schade aanrichten. De explosieve verspreiding van de watermerkziekte in Nederland is hiervan een
duidelijk voorbeeld. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een
bacterie, Erwinia salicis (Day) Chester genaamd (Gremmen &

De Kam, 1970). Het is een vaatparasiet, die een verkleuring
van het hout teweegbrengt, verwelking van de bladeren veroorzaakr, gevolgd door afsterving van takken, die binnen enkele
jaren kan leiden tot de dood van de gehele boom. In Nederland
is deze ziekte van grote betekenis voor de schietwilg (Salix
alba); in Engeland voor de zgn. cricket-bat willow (Salix alba
'Calva').

De watermerkziekte van tle schietwilg
Salix alba en zijn vele variëteiten treffen we in Nederland aan
als boomwilgen en knotwilgen. Boomwilgen werden en worden
geplant voor het hout, dat vroeger werd gebruikt voor de fabricage van klompen.
Het overgrote deel van de beplantingen van boomwilgen, die in
de achter ons liggende jaren werden aangelegd, bestond uit de
cv. Liempde, daarnaast werd in mindere mate ook 'Drakenburg'
gebruikt. Beide cultivars zijn zeer gevoelig voor de watermerkziekte. 'STorden ze echter als knotwilgen geteeld dan komt deze
ziekte veel minder voor, daar gebleken is dat takken die jonger
dan vier tot vijf jaar zijn als regel geen ziekteverschijnselen
vertonen. Mede door schaarste aan arbeidskrachten op het land
wordt het knotten van schietwilgen nagelaten. Het gevolg is dat
men op vele plaatsen doorgeschoten knotwilgen aantreft die in
ernstige mate door de watermerkziekte zijn aangetast en daardoor een potentieel gevaar vormen voor jonge beplantingen,
respectievelijk bestaande nog gezonde beplantingen van deze
boomsoort.
Uit de vele waarnemingen die gedurende het onderzoek over de
watermerkziekte werden gedaan, kon worden vastgesteld dat
deze ziekte zich over het gehele land verspreid heeft en grote
sterfte onder boom- en knotwilgen aanricht. Het overwegend
gebruik van de vatbare kloon 'Liempde' zal daartoe zeker het
zijne hebben bijgedragen. Áls gevoig hiervan is de animo om
Salix alba aan te planten zeer afgenomen en ziet men een to3nemende verschuiving naar het gebruik van populier, zelfs op
groeiplaatsen die voor wilgen geschikter zijn dan voor populieren.
Als gevolg van deze ontwikkeling werd omstreeks 1968 door

het Bosbouwproefstation ,,De Dorschkamp" een aanvang gemaakt met een onderzoek naar deze belangrijke wilgenziekte.

De verspreiding van de ziekte een open vraag
Van Salix alba worden vele cultivars door stek of poten vermeerderd. Stek wordt gebruikt als eenjarig stek, afkomstig van
moerstoven; poten zijn meerjarige takken die van bestaande
bomen, vaak knotwilgen worden genomen. Aan de gezondheid
van de moerstoven waarvan het stek wordt gesneden en van de
bomen waarvan men poten wil snijden, moet daarom onze
grootste aandacht worden gegeven. Volgens opgaven in de
Engelse fytopathologische literatuur werden in enkele gevallen
mosÍstoven aangetroffen die door de watermerkziekte bleken te

zijn aangetast (Peace, 1962). Het betreft hier de cricket-bat
willow, Salix alba 'Calva', die in sommige gebieden van Enge-

riaal is namelijk gebleken dat zich uit zulk materiaal

geheel

normale nieuwe scheuten ontwikkelen, waaruit Erwinia salicis
zelfs na twee jaar niet kon worden geÏsoleerd. Daar de praktijk
vooral gebruik maakt van deze vorm van vermeerdering, liikr
de kans op verspreiding van Erwinia salicis langs deze weg niet
groot. Teneinde echter elk risico te vermijden is het naar onze
mening toch van groot belang dat ook voor de winning van
eenjarig stek uitsluitend volledig gezonde moerstoven worden
gebruikt. 'Síaar men gebruik maakt van poten, is duidelijk aangetoond, dat hier wèl een reëel gevaar voor verspreiding van de
ziekte aanwezig is, omdat het meerjarig hout van poten de ziekte in zich kan bergen. Bomen, groeiend uit zulke poten zijn dan
van de aanvang aÍ ziek. Men dient er daarom oP toe te zien dar
de poten van volkomen gezonde bomen worden genomen. Tiidens het snijden moet men er voorts op letten, dat het hout niet
Sterk aangeta$e kroon uan'Liempd.se'

lottorming (zie Pijl).

uilg. Let op àe ddàelijke pater-
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aantastingen steeds weer zichtbaar worden als de schietwilg een
leeftijd bereikt van acht à tien jaar. In dit verband zullen we
ook de rol van knotwilgen niet uit het oog moeten verliezen,
maat dan in die zin, dat zieke knotwilgen andere boomwilgen
infecteren via het wortelsysteem. Misschien ziin zelfs andere
wilde Salix sooÍten, zoals Salix caprea waardDlanten van de bacterie. Ter motivering van deze theorie zij hiet opgemerkt, dat
reeds door Day (I)24) vermeld werd, dat de ontwikkeling van
het watermerk in de wortel een soortgelijk verloop heeft als in
de kroon. Tijdens het lopende onderzoek in Ilageningen werd
Erwinia salicis ook uit wortels van aangetaste wilgen geisoleerd.
Als onderdeel van dit onderzoek, dat nog in de beginfase verkeert, werd een aantal wilgen in bakken geplant, met het doel
één exemplaar met Erwinia te inoculeren. Op een later tijdstip
zal dan worden nagega n of de bacterie in staat is via deze vergroeiingen de overige, niet-geïnoculeerde planten ziek te maken.

Een punt waaraan nog geen onderzoek werd gewijd, is de mo-

gelijke aanwezigheid van de ziekteverwekker in de resten van
gevelde, door watermerkziekte, afgestorven boom- resp. knotwilgen. - Volgens ní. C. I7ong (Leeds) zou deze bacterie nog
jaren na velling van de aangetaste boom in de stobben van de
cricket-bat willow verblijven en mede oorzaak zijr. van herinfectie van de geplante ,,sets". - De vraag komt onmiddellijk op.
àf de ziekteverwekker in de stob zelf leeft, dan wel in de wortels van de betreffende stob. Daarbii is het van belang om te
weten of de stob nog leeft en opslag gevormd heeft, èf dat deze
geheei afgestorven is. Over de aanwezigheid van Erwinia salicis
in zulke srobb€n verkeren we echter nog geheel in het onzekere.
Daar deze bacterie een zeer gespecialiseerd organisme is, dat in
de vaten van de wilg leeft, lijkt het in eerste instantie weinig
aannemelijk dat deze in dode stobben zou voorkomen, waarin
reeds vele andere soorten bacteriën leven.

Als verder alternatief van verspreiding van de bacterie wordt

Ziektebaard. in een beplanting aan'Liempdse' wilg; 1
aailgetatte boon, ook de bomen 2 en 3 reeds adngetdst,

-

de bet eent

de voor Erwinia typische verkleuring vertoont.

Ien

volgend punt hierbij is de mogelijkheid van verspreiding
van de bacterie via het wortelsysteem, waarbij met name gedacht wordt aafi zogenaamde wortelvergroeiingen. In de loop
van het onderzoek werd meermalen geconstateerd, dat wanneer
de watermerkziekte in een bestaande wegbeplanting aanvangt,
deze zich in korte tijd zo snel uitbreidt, dat de betreffende beplandng in luttele jaren afsterft. Dergelijke gevallen zijn onder
andere bekend geworden van de rijksweg Culemborg-Geldermalsen in de gemeente Harmelen. In hec laatste geval werd de
uitbreiding van de ziekte gedurende enkele jaren door ons tot
in detail vervolgd en in kaart gebracht.
Deze snelle uitbreiding wordt door Jansen (1969) toegeschreven
aan een infectie die uitgaat van aangetaste knorwilgen, die in
de omgeving voorkomen. Hij denkt daarbij vooral aan verspreiding vanuit een bepaalde haard in de richting van de heersende
wind en spreekt het vermoeden uit, dat hierbij kleine insekten

een rol spelen. Onze gedachten gaan momenteel uit naar korteafstands-overbrenging van de bacterie via de wortels, waardoor
de ziekte zich in een rijenbeplanting snel van boom naar boom
kan verspreiden, zodra wortelvergroeiingen tot stand komen.
Hierbij spelen de leeftijd van de boom èn de plantafstand een
belangrijke rol en het is waarschijnlijk geen toeval' dat vele

mede gedachc aan snoeiwonden. rJ7ordt het opsnoeien met za g
of schaar uitgevoerd, welke in aanraking is geweest met een
aangeiaste tak dan is overbrenging van Etwinia in principe mogelijk. Met het microscoop kon worden vastgesteld dat zich talloze bacteriën op dit gereedschap bevinden. Raar evenwel tot nu
toe geen enkele zekerheid bestaat, dat wonden door dit pathogeen kunnen worden geïnfecteerd, yerden enkele snoeiproeven
opgezet, die hierin hopelijk meer klaarheid zullen brengen.
Nog een enkel woord over de bestaande veronderstelling dat
insekten als vectoren van deze ziekteverwekker kunnen dienen.

Met name de elzensnuittor, Cryptorrhynchus lapathi wordt in
dit speciale verband genoemd. Lindeijer (1932) wijdde enig onderzoek aan dit thema, maar leverde geen overtuigend bewijs
van deze steliing' In het voorjaat van 1972 werd met onderzoek
in deze richting aangevangen. Helaas war€n er dat jaar weinig
kevers beschikbaar, zodat geen definitieve conclusies getrokken
konden worden. In enkele gevallen werd wel geconstateerd dat
de kever tijdens de rijpingsvraat voldoende diep in de scheuten
boort, zodat overbrenging van Erwinia salicis in de vaten mog'elijk moet worden geacht. Het onderzoek zal in voorjaar 1974
worden gecontinueerd, daar slechts eenmaal in de twee jaar
kevers van de elzensnuittor aanwezig zijn (Doom, 1966).
Naast al het onderzoek over de verspreiding van de wacermerkziekte en de levensgeschiedenis van de bacterie Erwinia salicis,
al of niet in samenhang met een vector, bestaat er grote behoefte aan meer gefundeerde kennis over de vatbaarheid van het
bestaande sortiment schierwilgen in Nederland. Dit dringt des
te meer omdat het voor de praktijk van het allergrootste belang
zou zijn om te weten of er klonen bestaan die minder vatbaar

of onvatbaar zouden zijn voor deze ziekte. Daarom is de afdeling Pathologie en Resistentieonderzoek in samenwerking met
de afdeling Veredeling van loofbomen sedert najaar 1972 bezig
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met het toetsen van enkele speciaal hiervoor in aanmerking komende schietwilgklonen. Hierbij moet wel worden opgemerkr
dat de technische uitvoering van deze toetsing nog lang geen
uitgemaakte zaak is.
Concluderend mogen we wel stellen dat zonder een berer gefundeerde kennis van de verspreiding van de watermerkziekte
en een goede methode om de vatbaarheid van klonen vasr te
stellen, men steeds weer het gevaar loopt, dat de geschiedenis
met de Liempdse wilg zich vroeg of laat herhaalt.
\7e zouden tenslotte willen eindigen mer het doen van enkele
aanbevelingen die ten doel hebben de verdere uitbreiding van
deze ernstige wilgenziekte tegen re gaan. Deze aanbevelingen

zijn de volgende:

1
2

Uiterste beperking van de aanplant van Salix alba; afzien

van het gebruik van 'Liempde','Calva' en 'Drakenburg'.
Het gebruik van poren van absoluut gezonde bomen.

Kees Hana

/

in de loop van de volgende maand de
ware rijd wordt voor populieren om hun alsdan tot het zachrste
citroengeel verkleurde blad te laten vallen. Vooral op die zachte,
druilerige herfstdagen kan het dan zo prachtig tta g naaÍ omlaag slieren en tenslotte staar iedere stam middenin zijn eigen
goudgele tapijt.
Maar terwijl het gelukkig nog lang niet zover is, komt er roch
in deze dagen ook al heel war peppelblad naar beneden. Illegaal
zou ik bijna willen zeggen; wanr het is nog groen en eenmaal
op de grond begint het snel re verdoren, in elkaar krullend en
meteen vaalbruin worden. Geen spoortje van dar kostelijke geel
te zien - is het u ook al opgevallen?
Misschien hebt u er nog niet zozeer bij stilgestaan. Begrijpelijk,
maar dan zou ik u toch willen aanraden dit eens in letterlijke
zin wèl te doen wanr war er nu van die pooulieren valr is daar
buitenissig genoeg vooÍ. Ler maar even op de steeltjes van al
dat blad en u ziet het meteen: die zijn niet normaal. Ze hebben
zonder uitzondering ergens bij het midden een flinke zwelling,
ze zijn misvormd, ziek, en vandaar ,,naruurliik" dat vroeg vallende blad.
Jawei, maar wat is hier nu aan de hand? En hoe zou het zitten
met de twee duidelijk verschillende steelmisvormingen die je
meestal door elkaar vindt? De ene is een soort zakje of blaasje
van, pak weg, één à anderhalve cenrimerer en de andere is een
duidelijke en zeer gezwollen spiraal van dergelijk formaat; maar
hij heeft buitendien het voordeel dar hij zo los is gevonden dat
je op sommige plaarsen naar binnen kunt kijken.

Bolle tlingetjes

Met het ongewapende oog is dan al te zien dat er daarbinnen
€en massa groenig witte bolle dingetjes zit. Jonge ogen kunnen
zelfs wel zien dat er soms één van deze bolletjes een beerie beweegt, maar voor nader onderzoek zullen ook zij toch wel een
loep nodig hebben. En dan komr het ineens! Mer een doodgewoon drie of zes maal vergrotend glaasje zie je een hele luizenfamilie zitten. Sommige hebben vleugels, maar de meeste niet
- en allemaal zijn ze nakomelingen van één moeder, de luis die

in de voorzomer

aan de bladsteel is begonnen te zuigen. De
boom heeft hierop gereageerd door de vorming van de wonder,,gal".

Eigenaardig dat deze gallen van verschillend uiterlijk zijn? Zeg
maaf gerust hoogstverwonderlijk! \lant al gaar her nu om twee

r)

Overgenomen

Het opruimen van de aangetaste, respectieveliik dode boomen knotwilgen, inclusief de stobben.

4 liet op regelmatige tijden

knotten van besraande knotwil-

gen.
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Vreemd blad van de populieren t)

Toegegeven dat het pas

lijke

3

uit: Álgemeen Dagblad, 8 september

1971

luizesoorten, twee leden van het geslacht Pemphigus (Grieks:
pemphis is blaas), niemand kan verklaren waarom de boom
voor de ene een blaasachtig zakje maakt en voor de andere een
spiraal.

Verschillend.
Maar niet alleen hun gallen, ook hun levensgeschiedenissen zijn
zeer verschillend. De gevleugelde luisjes uir de spiraalgallen (ze
heten Pemphigus spirothecae) vliegen naar de boom terug en
uit de eieren die ze er leggen, komen dwergen, manneries en
wijfjes, die na bevruchting zogenaamde wintereieren leggen. In
het volgende voorjaar leveren die de nieuwe galvormers (eigenlijk vormsters, want her zijn allemaal dames die zonder bevrucht
te zijn levende jongen ter wereld brengen).
Bij de zakjes-galluizen (Pemphigus bursarius) verloopt alles nog
veel ingewikkelder. Er ontsraar een gaatje in hun gal zodat de
volwassen en gevleugelde dieren naar buiten kunnen. Ze vliegen naar de voet van kruidachtige planten als paardebloem,
cichorei, wilde sla en dergelijke. Daar kunnen dan ondergronds
etteiijke g€neraries ontsraan. Een gedeelte ervan bestaar uit gevleugelde dieren. Die zoeken de populieren weer op, krijgen er
jongen (mannetjes en wijfjes) en deze jeugd zorgt na bevruchting voor de wintereieren. \Taaruit weer gal-stammo:ders ontstaan, en zo maat verder - iedere nazomer met als manifestatie
van de vele wonderen dar vreemde, vÍoeg vallende blad.
Ál gea al I e n

p o pnl

i e r en bl ad e t e n nt

e, tpiraal gal I e n.
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LEZERS SCHRIJVEN

Op het artikel ,,Het verplanten van populieren zonder wortels"
van de heer Davidse, opgenomen in her februari-nummer, ontving de redactie rwee

reacries.

De heer C. Sipkes, tuinarchitect BNT, uit Rockanje schreef ons
het volgende.
In de jaren 1960-'65 ben ik in de duinen, en larer in Hellevoetsluis, begonnen om populieren zonder wortel over te brengen. Iíaar ze te dicht opeen stonden of om andere redenen weg
moesten, werden de bomen eenvoudig bij de grond afgezaagd.
Het onderste deel van de stam werd meesral ook weggenomen.
De kroon werd wat ingesnoeid en mer een boor werden zo diep
mogelijke gaten gemaakt waarin de stam werd neergelaten.
Ik ging ervan uit dat de verdamping van de jonge bomen niet
groter mochr zijn dan de opname van warer. Daarom wordt bij
stekken bijna alles war boven de grond komt afgeknipt. Bij het
planten van poten kan men volstaan met het wegnemen van de
zijtakken. Maar hoe dikker de stam, hoe groter de voorraad aan
water en des te kleiner de kans op verdroging. Bij het overplanten van bomen van 20-30 cm diameter op borsthoogre
waagde ik het er daarom op een groor deel van de takken te
laten zitten. En de heer Davidse is nog een stapje, ik mag wel
zeg1en vele stappen, verder gegaan. Hij heeft veel dikkere bornen genomen en daar nog veel minder hout uit gesnoeid.
In de duinen met zijn dalende watersrand in de zomer had mijn
rnethode niet overal succes. Beter ging het in Hellevoetsluis
waar de grond vochtiger is en waar her mogelijk was om in de
zomer water te geven aan de nog onvoldoende ontwikkelde
wortels. Aan de \íestkade aldaar kan men de resultaten zien.
De veel grotere bomen van de heer Davidse heb ik ook gezien.
Als we de resultaten vergelijken met de vele mislukkingen bij
het overplanten van beworrelde populieren, de kosten van palen
en het duurdere vervoer, begrijp ik niet dat er nog grote popels
met wortels overgeplant worden. De cijfers van de heer Davidse

spreken voor zichzelve.
ITel moet men zich beperken ror Populus nigra en P. euramericana rassen (e.a. - red), die gemakkelijk door wintersrek vermeerderd kunnen worden. Van de P. canescens kan nier verwacht worden dat deze zonder wortels verplanr kunnen worden.
In Italië is men, onafhankelijk van wat bij ons plaatsvindt, ook
reeds op deze wijze aan het werk.
Op een 8 mm-film heb ik het een en ander vastgelegd. NTie
deze lenen wil, kan deze film bij mij aanvragen.

Van de heer E. J. de Jong, afdeling Plantsoenen van de Gemeentewerken Rotterdam, onrvingen wij onderstaande reactie.
In 1935 kreeg de afdeling plantsoenen van de Gemeenrewerken
Rotterdam de opdracht om het sporrfondsenbad aan de Van
Maanenstraat op korre termijn van de buitenwereld af te sluiten.

Door het moeten verdwijnen van een sporrveld, dat omzoomd
was door Italiaanse popels konden wij aan het plantmateriaal
komen. De doorsnede bedroeg ca. 20 cm en de bomen werden
even boven de grond aÍgezazgd en van een plarre punt voorzien

om te voorkomen dat de bomen na het planten zouden gaan
draaien, waardoor de jonge wortels zouden afbreken. Met een
grondboor werden I.2) m diepe gaten geboord en mer drie man
liepen wij de boom overeind en gleed deze in het gat. Een m.i.
zeer belangrijke handeling was het me! een stompe schop afschrappen van de kurkschors over een lengte van ca. 40 cm op
de plaats, waar de boom met de bovenste grondlaag in aanraking komt (dir om de wortelvorming te bevorderen). De aanvulling van her plantgat geschiedde mer scherp zand. Dit werd
met een emmer water ingespoeld.
De bomen werden grondig uitgelicht, de zware takken geheel
verwijderd, zodat er slechts ca. 7/3 van het takkengesrel overbleef. Van de 200 bomen is er nier één doodgegaan.

BELANGRIJKE PUBLIKATIES

P. Scbmiàt: Zum Níasserverbrauch verschiedener Pappelklone
($Taterverbruik van verschillende populierenrassen).
Állg. Forst- und Jagdzeitung I44 (3), 1972 (6344).

In

deze publikatie worden de resulraten beschreven vao een on-

derzoek naar het warerverbruik in de vegetatieperiode door vijf
populierenrassen: Populus x canescens 'Limbricht', Populus x

euramericana 'Robusta', Populus 'Barn', Populus 'Oxford' en
Populus trichocarpa 'Heimburger'. Het onderzoek had plaats in
7971, en wel aan tweejarige planren met uitzondering van de
Populus canescens, die vier jaar oud was.
In het algemeen neemr het waterverbruik vanaf mei sterk toe
om na juli of augustus weer sterk af te nemen. De auteur onderscheidt ten aanzien van de gebruikte populierenrassen drie

gfoepen:

I

Populus 'Bdrn' en.'Heinzburger'.' Relatief veel waterverbruik

(5 tot 10 liter per week) in het voorjaar; beuekkelijk vroegtijdig, nl. begin juli het maximum verbruik (70 liter per week);
snelle afname in augustus ror een verbruik van 2 à 5 liter per
week in september en oktober.

2

Populus x canerceu'Lintbrichl: Relatief weinig verbruik in
het voorjaar (2 tor 5 liter per week) met maximum warerverbruik in augustus (45 liter per week); afname vanaf september

tot in oktober; maar kort voor de bladval nog een verbruik van
5 tot 10 liter per week.

3

Populus'Robu.sta' en'Oxt'ord.': In het voorjaar als 'Heimbur-

ger'; in het najaar meer als 'Limbricht'.
Het waterverbruik in de winter is minimaal 1 liter per week
per boom. Het totale waterverbruik bij 'Robusta' tussen 17 mei
en 31 oktober I97l was 625 liter.
Daarnaast heeft de auteur ook de waterverbruikscoëfficiënt bepaald, d.w.z. de hoeveelheid water gekoppeld aan de groei oftewel de produktie van de boom; voor deze groei kan men als
maatstaf bijvoorbeeld de omtrek of het grondvlak gebruiken.
Op deze wijze werd het mogelijk om een vergelijking te maken
tussen wat de verschillende rassen presreren bij een bepaalde
hoeveelheid veÍbruikt water. Uit dic onderzoek kwam onder
meer naar voren dar 'Robusta' Il2 liter warer verbruikt per
1 cm2 groei van her grondvlak (d.w.z. dwarsdoorsnede van de
boom), 'Limbricht' I43 lirer 'Oxford' produceerr bij dezelfde
hoeveelheid verbruikt water bi.ina twee keer zo veel aanwas van
het grondvlak als 'Robusra'.

Ongetwijfeld is het onderzoek van de heer Schmidt van fundamentele betekenis voor een beter begrip van de waterbehoefte

van de verschillende populierengroepen en -rassen, al zal het
zich uiteraard rot meer jaren en meer rassen moeren gaan uir-
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strekken; dit zal hopelijk het geval zijn. Het onderzoek is voor
de teler daarom zo interessant omdat het aldus in de toekomst
wellicht mogelijk zal worden meer te weten te komen over de
groei van de verschillende populieren in verband met beschikbaarheid van water onder verschillende bodemkundige en klima-

tologische omstandigheden. Indien dit het geval is zal wellicht
wat meer richting kunnen worden gegeven aan maatregelen op
het gebied van drainage respectieveliik irrigatie, welke tot dusverre vaak gevoelsmatig in de populierenteelt worden uitge-

voerd of achterwege

gelaten'

Ir. H. A. van der Meiden

KALENDER

In het komende

plantseizoen zullen

handel nieuwe rassen aan de boom-

ongetwijfeld velen van u weer populieren gaan planten. Het kan hierbij

Om een zo goed mogelijke prijs voor

kwekers verstrekt, n.l. de P. euramericana hybriden 'Florence Biondi', 'Agathe F' en 'Spijk'; de P. trichocarpa
rassen 'Blom' en 'Heimburger'; de hybriden van P. deltoides en P. trichocar-

het hout uit de te vellen beplantingen
te krijgen is een vroegtijdige oriëntatie over de afzetmogelijkheden zeer
belangrijk. Stelt u zich daarom reeds

en 'Rap'en de witte abeel P. alba 'Raket' (zie ook ,,Populier" , februari 1972,
pag. 2).Laatstgenoemd ras is door zijn

zowel om herbeplanting gaan als om
de aanleg van nieuwe beplantingen.

nu in verbinding met betrouwbare
handelaren of met verbruikers die
rechtstreeks van de houtproducenten

kopen. Voor

licht populiere-,

maar

ook wilgehout bestaat momenteel veel
belangstelling. Door verkoop en velling vóór de winter kunt u in het volgende voorjaar bijtijds planten.

Voor nieuwe beplantingen (van tenminste t ha) of herbebossingen (van
percelen groter dan 0,5 ha of meerdere
percelen tezamen groter dan 0,5 ha)
kunt u een bijdrage krijgen in zowel
de aanleg- als de eerste onderhouds-

kosten. Bij de Hoofdingenieur-Directeur van de Landinrichting in de provincie waarin het perceel is gelegen,
kunnen formulieren verkregen worden
voor het a nvtagen van deze bijdrage,
maar alleen aoorda, tot de aanleg van
de beplantingen wordt overgegaan (zie
,,Populier", mei I97I, pag. 48).

Het aantal

populiererassen, dat voor

aanplant in aanmerking komt, is de
laatste jaren sterk vergroot. De reeds
enige jaren in de handel zijnde rassen

'Dorskamp','Flevo','Ándroscoggin',
'Geneva'en 'Oxford' zijn in hoge mate

resistent tegen Marssonina en roest.

pa (P. interamericana)'Barn','Donk'

opvallende fastigiate vorm vooral geschikr als solitair in parken, plantsoenen en wellicht voor windsingels.
Overweeg bij het opstellen van uw
plannen deze rassen proefsgewijs aan
te planten. De voorlopige ervaringen
met de nieuwe rassen 'Flotence Biondi'
en 'Ágathe F', die sinds 1966 in een
aantal beplantingen van de Stichting
Industrie-Hour zijn aangeplanr, ztjn
bevredigend. In verband met hun gevoeligheid voor roest moeten zij echter niet in de nabijheid van lariks ge-

plant worden.

ij

zelf ervan overtuigen dat het plantsoen van goede kwaliteit is, niet door
bladziekten is aangetast en geen insektenbeschadigingen vertoont.

In de meeste gevallen zal het gebruik
van eeoiarig plantsoen (stevige, zo
mogelijk vertakte planten) de voorkeur verdienen boven het gebruik van
meerjarig. Indien door bepaalde omstandigheden het gebruik van laatstgenoemd plantsoen toch noodzakelijk
is, verdienen stevige tweejarige planten de voorkgur boven oudere bomen.
De groei van eenjarig plantsoen is in
de eerste jaren na de aanleg in het
algemeen beter dan die van tweejarig
en zeer zeker beter dan die van driejarig plantsoen. Meerjarig plantsoen is
niet alleen duurder in aanschaf, maar
brengt ook hogere plantkosten met

zich mee; bovendien bestaat er

groter risiko van aantasting

een

door

de

schorsbrand. Deze bomen mogen niet

ervaringen nog zeer beperkt; ze veÍdienen, gezien hun goede resistentie
tegen bladziekten en kanker, zeet zeker uw belangstelling.
Voor zover nu bekend stellen balsem-

te slap zijn, dus niet te lang in verhouding tot de dikte.
Bij het bestellen van meeriarig plantsoen is het van belang om naast de

Met de andere nieuwe

rassen

zijn

hybriden (zoals bijv. 'Oxford', 'Geneva' en 'Rochester') evenals de balsem-

populieren (P. trichocarpa rassen en
'Androscoggin') iets lagere eisen aan
de bodem dan de P. euramericana ras-

sen (bijv. 'Robusta', 'Gelrica', enz.).
Het zijn bij uitstek bomen voor aanplant in bosverband. Ze voldoen ook
in noordelijker sueken goed.
Het planten van balsempopulieren en

Áanplant op voorlopig beperkte schaal
kan worden aanbevolen.
Ook de voorlopige ervaringen met de

-hybriden in wegbeplantingen, vooral
in sterk aan de wind blootgestelde gebieden, moet voorlopig nog worden

balsemhybride 'Rochester' en de P. trichocarpa 'Fritzi Pauley' (SP.126), rassen die reeds enige jaren in Nederland

afgeraden en

werden verkocht maar sinds 1972 officieel onder de NAKB-keuring vallen,

grond voor populier twijfelt, win dan
een deskundig advies in. De keuze van
het juiste ras, voldoende resistent tegen ziekten en geschikt voor de groeiplaats, is van doorslaggevende beteke-

zijn bevredigend. Álleen bij het laatst
genoemde ras kan, meestal in de zomer, topbreuk voorkomen.
Behalve de bovengenoemde 2 rassen
zljn in het voorjaar van 1972 door de
NAKB stekken van 9 andere voor de

teit moet worden gebruikt. Door tijdig
te reserveren kunt u zich op de kweke-

in

andere gebieden alleen
op beperkte schaal gebeuren.

Als u aan de geschiktheid van

de

nis!

Voor alle rassen geldt dat alleen

ge-

zond plantmateriaal van goede kwali-

gewenste omtrekmaat tevens de leeftijd te vermelden (bijv. tweejarig 8-10
cm, driejarig 12-14 cm).

Het aanleggen en onderhouden

van

greppels en sloten kan het beste tegen
het eind van de zomer plaatsvinden
als de grondwaterstand laag is en er
weinig neerslag is gevallen. Een sterke

verwildering van loofhoutopslag en
bramen op de in te planten percelen
kan in augustus/september met 2,4,5 -T
ester bestteden worden.

Voor het beschermen van jonge bomen in pas aangelegde beplantingen
tegen beschadiging door reeën, konijnen en hazen, kunnen plastic manchetten of gazen kokers gebruikt worden.
Regelmatige controle om het ingroeien van het gaas in de stam te voorkomen, is noodzakelijk bij die bomen

die met gaas (kippegaas) beschermd
zijn; bij gebruik van Italiaans gaas is
deze controle echter overbodig (zie
,,Populier", mei 1967).

voor één van onze bedrijven op
deVeluwe kopen wii vezelhout van
populier en wilg,

afmetingen: lang 1BO-22ocm,doorsnedelO-30cm,t1m lang hout wordttoegestaan
bewerking : glad gesnoeid, ongeschild

kwaliteit

:

gezond,vers, kromming max.10 cm op 2OO cm

aanbiedingen aan:

fo reco

internationate houthandet bv

Arnhem,Willemsplein 341

Tel. (085) 45 4431 en 454432
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Populus tremula
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Populus canescens
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EEN OUDE NAAM
TUSSEN
NIEUWE

'Witte van Haamstede'

Populus nigra

'Hulst' 'Loenen' 'Vereecken'

POPULIEREN

*

'Schijndel'
'Schleswig I'
'Tatenberg'

'Enniger'
'Honthorpa'
'Limbricht'
'De MofÍart'

Populus euramericana
'Lóns'
'Dorskamp' 'Marilandica'
'Robusta'
'Flevo'
'Florence Biondi' 'Serotina'
'Serotina de Selys'
'Gelrica'
'Spijk'
'HarÍÍ'
'TardiÍ de Champagne'
'Heidemij'
'Zeeland'
'1214'

'Agathe F'
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UN AI{GIEN NOM
ENTRE
NOUVEAUX
PEUPLIERS

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

,,UDENHOUT''
EIN ALTER NAME
ZWISGHEN
NEUE PAPPELN

BV. Boomkwekerij,,Udenhout
Postbus 31 - Udenhout
Telefoon 04241-2131

lus interamericana
'Barn'
'Donk'
'Rap'

Populus

'Androscoggin'
'Geneva'

'Oxford'
'Rochester'

"

