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Een kwart eeuw Nationale Populieren Commissie

Op 2! oktobet 1948 werd op grond van een beschikking van de Minister van Landbouw de Nederlandse Nationale Populieren commissie opgericht. De onlangs overleden ir. c. Staf, toen Directeur-Generaal van Landbouw, installeerde de coÀmissie
op 4 november 1948 in Utrecht.
sindsdien is de NPC een begrip geworden in de Nederlandse bosbouw en vooral in
onze populierenteelt, niet in het minst dank zij de vele activireiren die zij op velerlei
gebied heeft ontwikkeld, activiteiten die haar kenmerken als een werkelij[ levende
commissie met een grote belangstelling voor alles wat zich afspeelt rond de voor ons
land zo belangrijke houtsoort populier. Geleidelijk is ook de wilg in her werk van
de NPC beffskken.
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Aanleiding tot het ontstaan van de Nationale Populieren Commissie was het stichten van de Internationale Populieren Commissig later opgenomen in de Voedsel- en Landbouworganisatie
van de Verenigde Naties (FAO). Het was voor een land slechts
mogelijk lid te worden van deze internationale organisatie, als
men beschikte over een nationale populierencommissie.
Ál is dan de aanleiding tot het ontstaan van de NPC van internationale aard geweest, toch is vrijwel vanaf het begin de betekenis van de NPC voor de populierenteelr in ons eigen land
ver uitgegaan boven het belang van het internationale contact,
hoeveel waarde hieraan ook nu nog moet worden toegekend.
In dit verband is het goed te vermelden dat vanaf het ontstaan
van de IPC steeds een Nederlander lid is geweest van het Dagelijks Bestuur van deze organisatie; vóór mij waten dat respectievelijk prof. dr. G. Houtzagers en dr. H. van Vloten.
De Nationale Populieren Commissie kreeg van de Minister van
Landbouw tot taak ,,het in de ruimste zin van het woord bevorderen van de populieren- en wilgenteelt alsmede van het gebruik en de verwerking van populieren- en wilgenhout in Nederland". Voorwaar een zeer veelomvattende opdracht, die de
commissie de mogelijkheid gaf zich met veel aspecten van populierenteelt en -onderzoek bezig te houden. In de verdere taakomschrijving staat overigens dit onderzoek, zowel met betrekking tot de veredeling en de houtteelt als tot hout en houtmarkt,
uitgebreid omschÍeven.
Het zaI duidelijk zijn dat juist in verband met deze opdracht de
NPC is samengesteld uit vertegenwoordigers van uiteenlopende
organisaties. In haar reglement zijn met name aangewezen het
Staatsbosbeheer, de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, de Landbouwhogeschool, het Houtinstituut TNO, de
Stichting Bosbouwproefstation,,De Dorschkamp", de Plantenziektenkundige Dienst, het Bosschap, het Landbouwschap en de
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, terwijl verder
een of meer vertegenwoordigers van zowel houthandel als houtverwerkende industrie deel van de commissie dienen uit te
maken. Het feit dat deskundigen van sterk uiteenlopende aard
lid zljn van de NPC, heeft steeds een gunstige invloed gehad
op de doelmatigheid van ons werk.
Aan veel facetten van de populierenteelt heeft de NPC in zijn
geschiedenis aandacht besteed. Heel in het kort wil ik enkele
daanan de revue laten passeren.
Yanaf haar ontstaan heeft de commissie grote belangstelling
gehad voor de propagand,a en aoorlichting mil betrekking tot
de populier en wilg. In de eerste jaren is vooral veel gedaan via

het landbouwonderwijs. Van de activiteiten in de laatste tien
jaren noem ik het in leven roepen van het tijdschrift ,,Populier",
nu in een stichting ondergebracht, en het meefinancieren van
het door deze stichting uitgegeven fraaie fotoboek ,,Populieren
in bos, stad en landschap". Het is vooral ook dit fotoboek geweest dat velen de ogen opende voor de talrijke gebruiksmogelijkheden van deze houtsoort en dat een aantal misverstanden
daarover heeft weggenomen.
Het houtonàerzoeÈ. heef.t in de afgelopen 25 jaar een grore
plaats ingenomen zowel in het budget als in de activiteiten van
de NPC. Ik denk in dit verband nog eens terug aan het ,,schijvenonderzoek"; door onze inmiddels overleden, maar zeker nog
niet vergeten pionier op het gebied van de populierenteelt, de
heer E, Teerink, werden uit vele honderden gevelde populieren
in het gehele land stamschijven verzameld (vandaar de naam
van dit onderzoek). Deze schijven werden door het Houtinstituut TNO, waarheen zij vanuit vele postkantoren in het land
goed verpakt werden verzonden, onderzocht op verschillende
houteigenschappen. Men kreeg aldus een eerste inzicht in de
spreiding van deze eigenschappen, waarbij getracht is een relatie

te vinden met ras en groeiplaats. De resultaten zijn in diverse
rapporten verwerkt. Het Houtinstituut heeft overigens vrijwel
permanent in de afgelopen 25 jaar zich beziggehouden met het
onderzoek van populierenhout, grotendeels in opdracht van de
NPC, waarbij momenteel ook veel aandacht wordt besteed aan
nieuwe rassen. Als men alle rapporten van dit instituut, uitgebrachr aan de NPC, op een staDel legt, komt men tot een respectabele hoogte! Samenvattingen van deze resultaten worden
tegenwoordig o.a. in het tijdschrift ,,Populier" gepubliceerd.
Volop aandacht is ook besteed aan de ontwikkelingen op de
howtm.arkt. Periodiek worden informaties ingewonnen over het
verbruik van populier en wilg in de industrie en over de ontwikkelingen die men daarin verwacht. Uitgangspunt is steeds
geweest dat een goede kennis van de problemen en mogelijkheden zowel van de industrie als van de populierenteelt, voor
beide nooCzakelijk is en onmisbaar moet worden geacht om tot
een stabiele strucruur van de houtmarkt te komen. Daaraan ontbreekt nog veel. In dit verband ook heeft de NPC in de laatste
jaren regelmatig contact opgenomen met de directie van het
Staatsbosbeheer om te bevorderen dat meer voorlichting over
ontwikkelingen op de houtmarkt wordt gegeven.
Zowel in de Internationale Populieren Commissie als in de
Nationale Populieren Co,mmissie heeft steeds het probleem van
de populiercnrarsen gtote belangstelling gehad. Lange tijd heeft
onze commissie de toetsing van binnen- en buitenlandse rassen
door het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek (Landbouwhogeschool) meegefinancierd. In een later stadium heeft zij er
bij het Bosbouwproefstation regelmatig op aangedrongen nieuwe rassen in de handel te brengen, omdat de commissie ervan
overtuigd was dat het toen bestaande handelssortiment te weinig
mogelijkheden bood en bovendien grotere risico's voor de teler
met zich meebracht dan nieuwe rassen, welke al in een vergaand stadium van toetsing waren. Momenteel wordt in een
speciale werkgroep van de NPC trouwens grote aandacht besteed aan àlles wat met rassen en plantsoen te maken heeft.
Daarbij wordt op een gode wijze samengewerkt tussen vertegenwoordigers van het kweekbedrijf, de plantsoenkeuring, de
teelt en het onderzoek.
Op het gebied van de bed.rijfrcconomie venícht de NPC in een
speciale werkgroep activiteiten die gevoeglijk als pionierswerk
kunnen worden bestempeld. Met betrekking hiertoe zijn reeds
twee speciale nummers van het tijdschrift ,,Populier" verschenen, respectievelijk over de bedrijfsresultaten van wijd geplante
populierenopstanden en die van enkelrijige beplantingen.

ITie meer wil weten over de geschiedenis van de Nationale
Populieren Commissie, over de onrwikkeling van haar organisatie en over de door haar verrichte activiteiten kan ik verwijzen
naar een in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift van okrober
verschenen artikel van ir. F. N7. Burger ,,De Nededandse Nationale Populieren Commissie 25 jaat". Het heeft onze commissie bijzonder veel genoegen gedaan dat de heer Burger
bereid werd gevonden om deze gesóiedenis op schrift te stellen. Hij is het geweest die vanaf het begin tot L963, dus 15 jaar
lang, als secretaris een essentiële rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de NPC. Áls ik aan het eind van dit korte overzicht kan constateren dat deze unieke, want zich met slechts
enkele houtsoorten bezig houdende commissie in het verleden
belangrijk werk heeft gedaan en nog steeds vol energie het ene
initiatief na het andere neemt, is dat toch wel mede dank zij de
basis die hiervoor is gelegd door onze vroegere secretaris.

Ik ben er zeker van

namens alle leden van de NPC te spreken
in staat zal
worden gesteld haar actieve rol in onze populieren- en wilgen-

als

ik

de wens

uit

dat onzc commissie nog lang

teelt te blijven vervullen.
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De invloed van vreterij van de satijnvlinder (Leucoma salicis) op de groei van de populier t)

BosbouwproeÍstation

Inleiding en probleemstelling
Gegevens omuent de invloed van insektenvreterij op de groei
van bossen zijn - voor zover bepaald voor Nederlandse omstandigheden - nog zeer schaars. Mogelijkheden om meer kennis op
dit punt te verzamelen moeten zoveel mogelijk benuc worden.
De vreterij door de satijnvlinder, Leucoma salicis, aan populieren in de polder Oostelijk Flevoland in de periode 1967-1970
bood de gelegenheid om meer kennis te vergaren ten aanzien
van bovengenoemde invloed. Het thema van dit onderzoek
heeft betrekking op de relatie bij bovengenoemde Leucoma

aantasting tussen de graad van ontbladering en het daaruit
voorrvloeiend aanwasverlies.
Algenreen 2)

De eerste meldingen over het schadelijk ,optreden van de satijnvlinder in Oostelijk Fievoland stammen van het jaar L)66.
Voordien was de vlinder wel gesignaleerd, maar van enige schade was tot dat tijdstip nauwelijks sprake. In 1966 was de aantasting lokaal ernstig (drie opstanden in sectie N).
In 7967 werden in het noordoostelijk deel van de polder (sectie N) een aantal opstanden licht tot volledig ontbladerd. In
1968 werd in hetzelfde deel nogmaals gevreten, terwijl de plaag
zich tevens naar het zuiden uitbreidde (sectie O).
ln 1969 verplaatste de aantasting zich in zuidelijke richting (de
secties O en P); de gebieden die in 1967 en 1!68 aangetast waren,.bleven, op enkele uitzonderingen na, vrij van aantasting.
Als gevolg van een ongestoorde ontwikkeling in 1969 (er werd
slechts plaatselijk - als proef - gespoten) was de nieuwe generatie (augustus) uitermate talrijk, hetgeen resulteerde in een niet
onaanzienlijk skeletteren van het nieuw gevormde blad.
De aangetaste opperviakte bereikte ín 1,970 zijn maximum:
380 ha populierenbos was min of meer eÍnstig bevreten. Naast
nieuwe opstanden werden opstanden aangetast waarin het jaar
daarvoor reeds een aantasting was geweest; ook opstanden welke

in

1967 en i968 ontbladerd werden, waren opnieuw aange-

tast.

Stellig mede als gevolg van de in 1970 op grote schaal uitgevoerde bestrijding was de aantasting in I97L qua oppervlakte
en qua intensiteit minder dan in 1970. In totaal werd weliswaar
nog 2I5 ha bevreten, maar hiervan was niet meer dan 35 ha
ernstig aaogetast. Vaak waren opstanden aangetast, die grensden
aan opstanden, waarin in 1970 een besuijding had plaatsgevonden.

Van elke aantasting is naast de oppervlakte de intensiteit

be-

langrijk. Tabel 1 geeft hieromtrent nadere informatie. Voor de
jaren L970 en l97l waren de opgaven over de intensiteit van

de aantasting minder gedetailleerd dan in de jaren daaraan
voorafgaande. De gegeven oppervlakten als ook de verdeling
van deze oppervlakten ovg de onderscheiden aantastingsklassen
is geen natuurlijke ontwikkeling. De uitgevoerde bestrijdingen
(zie hieronder) zijn mede bepalend geweest voor de omvang en
intensiteir van de aantasting.
Yanaf 7967 zijn besuijdingen uitgevoerd, ten dele op praktijkschaal, ten dele proefsgewijs. De proefsgewijze bestrijdingen
hetroffen steeds nieuwe middelen. Na in 1967 en 1968 bespuitingen te hebben uitgevoerd met arkotine (een DDT bevattend

1)

Overgenomen uit: Ned. Bosb. Tijdschr. 4t (2),1973 G\-fi).
: Bosbouwproefstation.
e) De gegevens in deze paragraaf vermeld, zijn ontleend aan een aantal
door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, afdeling Beplantingen,
vervaardigde aantastingskaatten alsmede aan enkele interne rapporten

Foto's

van deze dienst.

middel) werden ín 1969 proeven genomen met meer selectieve
cq. minder langwerkende middelen o.a. tribactur en dipterex.
Het jaar daarop werden deze middelen in het groot gebruikt
(dipterex 280 ha en tribactur 90 ha) met daarnaast proefsgewijs
gardona (8 ha) resp. thuricide (2 ha), het eerste een fosfor-, het
laatste een Bacillus thuringiensispreparaat. Ook in 1971 werd de
satijnvlinder bestreden met tribacrur (180 ha) en dipterex (35
ha). Alle hierboven aangehaalde bestrijdingen werden met een
vliegtuig uitgevoerd.
Voor het jaar 1970 waarin 370ha werd bespoten, waarvan 170
ha tweemaal, bedroegen

-I

f

de vliegkosten
17,50 per ha
de kosten van het middel dipterex

(f 17 per kg) f 10 per ha
de kosten van het Bacilluspreparaat tribactur (ï 37 per kg)
20 per ha.

Methodiek
Een gelukkige omstandigheid was het - althans voor dit onderzoek - dat de in de vorige paragraaf beschreven aantastingen
zich uitstrekten over ter plaatse aan:wezige dunningsproefvelden
van de afdeling Groei- en Opbrengstonderzoek van het Bos-

bouwproefstation.

Al

vanaf 1965 waren

in

deze proefvelden

door genoemde afdeling rweejaarlijkse diameter- en hoogtemetingen uitgevoerd. Van de diverse perken waren dus de stamtalien en de volumes bekend. Door tijdens en na de aantasting
Foto

1

OpstandOTj.

Datarn 11-6-1969.
Volled,ig ontbladerd, d.oor àe ntijnalind,er.
(onderstaande foto dient verwisseld te worden met de foto

var pag. 79)
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in Oottelijk Fletoland in

Tabel 1 De satijnulinderddntdst;itg
riode 1967-1971.
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Fig. 1 De ligging ttan de proefperken in de opstand O

73

standen (O 73 is één jaar jonger dan O 64 en O 55), de invloed
van eventuele bodemverschillen alsmede verschillen in kloon en
planwerband in zekere mate geëlimineerd wordt.
Door de relatieve massa-aanwas van de perken O 73 en O 64a
te vergelijken met die van O 55 (deze opstand is, uitgezonderd
het jaar 1968, waarin een lichte aantasting aanwezig was, de gehele periode 1967 t/m l97I vrij van aantasting gebleven) is
het bij de vreterijpercentages van O 73 en O 64a behorende
groeiverlies te berekenen. Het lichtelijk bevreten zijn van het
perk O 55 in 1968, maakt dat de berekende verliezen mogelijk
iets te hoog zijn.
Op nog een tweede wijze is het mogelijk een benadering te verkrijgen van het door de vreterij veroorzaakte materiële vedies.
In de opstand O 64a - dit in tegenstelling tot O 55 en O 73 komen in elke behandeling (A t/m D) tussen de perken onderling ver uiteenlopende vreteriipercentages voor. De gesommeerde absolute massa-aanwas van de jaren 1969 en 1970, uitgezet
tegen het gemiddelde vreterijpercentage per perk geeft derhalve
een breed puntenveld: de gemiddelde lijn door dit veld benadert
de geleden vediezen. Berekening van de vediezen via de absolute massa-aanwas - en niet zoals in de voorlaatste alinea's via

dunningen

volume in m3 per ha

1966 1968 1969 1970

64a

o

blijvende opstand na dunning
stamtal per ha

O

dcnnlng 1966

Groei en opbrengstuerloop aan de bij bet onderzoeh betrokhen proefperhen.
perken
(n)

ot5

a

c

Í : helft van de kroon kaal
volledig - gehele boom kaal
zwa

aangevreten

Per perk werd oculair de graad van vreterij geschat. De schattingen werden gedaan tijdens en na de vreterij (mei/juni) en
zijn vermeld in tabel 4, de kolommen 3 t/m 7. Uitgezonderd
een lichte vreterij in het jaar 1968 in de opstand O 55, zijn de
perken in de jaren 1966,1967 en 1968 niet aangetast geweest.
De verliesberekening is uitgevoerd via een berekening van de
relatieve massa-aanwas. Onder relatieve massa-aanwas van een
bepaalde periode wordt verstaan de lopende aanwas van die
periode aangegeven als een percentage van de lopende aanwas
van een voorafgaande periode. Als voorafgaande periode zijn
gekozen de jaren 1967 en i968. De telatieve massa-aanwas is
berekend per letter, dus per behandeling.
Verondersteld wordr dat door een berekening via de relatieve
massa-aanwas de invloed van het leeftijdsverschil tussen de opTabel

E

a

enkele extra metingen in te voegen, werd de beschikking gekregen over jaarlijkse groeicijfers.
Het onderzoek werd uitgevoerd in de opstanden O 55, O 64a
en O 73. Het betrof de cultivar Populus Robusta Zeeland (in
O 64 Populus Robusta), aangelegd in de jaren 1959 en 1960 en
bij het begin van de aantasting I2.5 à I3.0 meter hoog. Het in
deze opstanden aanwezige proefperkenpatroon van de afdeling
Groei- en Opbrengstonderzoek is ongewijzigd aangehouden.
Figuur 1 geeft voor de opstand O 73 de ligging van de perken,
aangeduid met de letters Á t/mE. Zoals uit de figuur blijkt, is
elke letter in zes herhalingen aanwezig. De letters hebben betrekking op behandelingen die op verschillende tijdstippen door
de afdeling Groei- en Opbrengstonderzoek uitgevoerd werden
cq. nog zullen worden uitgevoerd. De opstand O 55 kent geen
vijf, maar slechts vier behandelingen. In elk perk bevinden zich

vijf

E

A (6)
B (6)
c (6)
D (6)
A (6)
B (6)
c (6)
D (6)
E (6)
A (6)
B (6)
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E (6)
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27.5

60.1
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28.4
30.4
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62t
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62t
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t45
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)6.2
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t81
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62t
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volume

76.2
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37.1

22.3

29.'

)2.4

40.1
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68.4

38.1

61.9

70.5

49.9
90.4
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7

r.8
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52.4
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ms per ha
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41.7

66.6
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27.7
29.4
42.6
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FiC. 3 De relatieoe mdlld-aznu)ds in
legen de gemidd.elde graad uan ttreterij

de relatieve massa-aanwas - is hier mogelijk omdat alle vreteriipercentages binnen één opstand voorkomen (zie ook fig. 4).
Een nadeel van deze wijze van berekenen is misschien wel de
sterke binding van de uitkomst aan deze speciale opstand.
Het op de boven aangegeven wijze berekende verlies, een materieel verlies, moet nog omgezet worden in een financieel verlies.
Daarvoor is in de eerste plaats nodig een beeld van de houtprijzen. Afgaande op gegevens, verkregen van de Rijksdienst
voor de lJsselmeerpolders en van anderen, is gezocht naar een
acceptabel verband tussen de diameter op borsthoogte en de

gemiddelde m3 prijs op stam. Deze relatie is gegeven

guur

in fi-

2.

Voor de omzetting van het in de voorlaatste alinea genoemde
materiële verlies is bovendien nodig een beeld van de verdere
ontwikkeling van de opstand: wanneer en hoe groot zijn de
dunningen, wanneer en hoe groot is de eindopbrengst? Deze gegevens zijn nodig omdat het door de vreterij geleden materiële

verlies wel in het jaar van de vreterij veroorzaakt is, maar op
dat ogenblik nog niet door de eigenaar gevoeld wordt. De verminderde opbrengsten worden pas gevoeld op het tijdstip van
de dunningen en het tijdstip van de eindopbrengst.
De contante waatde van deze verminderde opbrengsten, de
waarde dus op het tijdstip vlak vóór de vreterij, dat wil zeggen
in ons geval aan het eind van het tiende jaar vereist de aanname
van een rentevoet. Op de hoogte van deze rentevoet zal hiet
niet nader ingegaan worden. Aangenomen is voor de bereke-

ning 3 %o.

Het is inmiddels wel duidelijk geworden dat de vele onzekerheden bij de financiële verliesberekening (houtprijzen, dunningsverloop, omlooptijd, rentevoet) deze berekening enigszins
speculatief maakt. Een beeld van de orde van grootte kan toch
van belang zijn. Om laatstgenoemde reden is daarom een financiële verliesberekening wel uitgevoerd.
Resultaten

Uit

de door de afdeling Groei- en Opbrengstonderzoek uitgevoerde dunningen, diameter- en hoogtemetingen zijn de ha
cijfers voortgekomen, zoals die zijn vermeld in tabel 2. Deze
cijfers vormen de basis voor de opgestelde verliesberekening.
Na iedere insektenaantasting kan de groei nog enkele jaren beneden normaal blijven (de nawerkingsperiode). De duur van de
nawerkingsperiode hangt af van de houtsoort, de leeftijd van de
houtsoort en van de aard, duur en intensiteit van de aantasting.
Verliezen kunnen pas berekend worden wanneer er van geen
nawerking meer sprake is.
Of in het geval van de satijnvlinderaantasting in Oostelijk Fle-
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voland er een nawerkingsperiode is en zo ja, hoe lang die heeft
geduurd, is beoordeeld aan het procentuele verloop van de jaarlijkse aanwas in 1969, 1970 en 797I ten opzichte van de som
van de aanwassen 1967 en 1968. In tabel 3 zijn deze procentuele aanwascijfers gegeven.
Het aanwasverloop van O 73 en O 64a vergeleken met dat van
O 55 rechtvaardigt de conclusie dat van enige invloed in het
jaat l97I nauwelijks nog sprake is, met andere woorden de gevolgen van de aantasting in de jaren 1969 en 1970 hebben zich
praktisch alleen gemanifesteerd in de jaren 1969 en 1970. De
verklaring hiervoor is het grote herstellingsvermogen van de
populier (foto's 1 en 2).
Op de wijze als aangegeven in de paragraaf Methodiek zijn voor
de periode 1969-1970 uit de massacijfers de relatieve massaaanwassen berekend (tabeI 4, laatste kolom). De in deze tabel
gegeven cijfers voor de massa-aanwas gelden voor de ten tijde
van de vreterij aanwezige stamtallen. De grote verschillen in de
volumes per ha zijn een gevolg van deze verschillen in stamtallen (C en D tweemaal zoveel als A en B). In figuur 3 zijn

de relatieve

massa-aanwassen uitgezet tegen

het gemiddelde

vreterijpercentage van de jaren 1969-1970.

Om dezelfde dunningshandelingen gelijkelijk vertegenwoordigd
te hebben in de drie opstanden, zijn de perken E van O 73 en
van O 64a niet in het puntenveld opgenomen. De afstand russen de horizontale lijn, getrokken door hec gemiddelde van de

vier relatieve massa-aanwassen bij vreterij-percentage 0 (nul) en
de door het puntenveld gelegde lijn geeft de verliezen aan bij
de verschillende vreterijpercentages.
geeÍt een vreterijpercentage van 40 7o een massaverlies van
(134-102) x 100 : 1.34 is 24 7o over de twee jarcn 1969 en

Zo

1970 oftewel bijna een half jaar groei. De opstand

O 73 is

60 % in groei achtergebleven oftewel ruim een jaar.
De lijn in figuur 3 beantwoordt aan de regressievergelijking
Y
134.5 - 0.83 X, waarbij Y is de relatieve massa-aanwas

-
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De zojuist berekende bijgroeiverliezen (zie ook tabel 5) moeten
nog omgezet worden in financiële verliezen. H.et zij hier nog
eens herhaald dat een berekening van geleden financiële verliezen veel onzekerder is dan een berekening van geleden bijgroeiverliezen. De hoogte van het financiële verlies bijv. van
O 73 hangt geheel af van de ontwikkeling die O 13 zal hebben
en ook zou hebben, wanneer deze opscand niet aangetast was
geweest. Een prognose van deze ontwikkeling is moeilijk te
geven. Er is dan ook afgezien van een verliesberekening voor de
beide opstanden O 73 en O 64a. Om toch een beeld te geven
van de orde van gÍootte die in het spel kan zijn, is voor een bos
dat mogelijk meer ,,representatief" is een financiële berekening
cpgezet. Representatief wil hier zeggen het gemiddelde van de
zes produktiemogelijhkeden zoals die onderscheiden zijn in het
rapporr in 1969 uitgebracht door de Iíerkgroep Bedrijfseconomie van de Nationale Populieren Commissie.
Aannemende nu dat dit gemiddelde bos, indien niet aangetast,
zich zon ontwikkelen als aangegeven in tabel 5, bovenste helft,
en indien wel aangetast als in de onderste helft van dezelfde
tabel, dan laar. zich met behulp van de mB prijs op stam (fi1. 2)
een verlies berekenen als hieronder aangegeven. Voor dit gemiddelde bos is een kaalvreterij vetondersteld in het 11e en I2e
jaar en aangenomen is dat dit bos op deze kaalvreterii met hetzelfde bijgroeiverlies reageert als de opslqnd O 13, met andere
woorden dat de groei over het 1le en I2e jaar met 60 /o terugloopt.

Het niet asngetaste bos geeft als opbrengsten:
d 20 : 80 x / 33,t0 -- ï 2.680

e30:335xf50:Í16.750

Eenzelfde berekening voor het aangetaste bos geeft de volgende
uitkomsten:
Foto 2 Dezelfde opstand. als foto
Datam 10-7-1969,

d20:74xf29.00-ï2.146
: 329 x f 49,50 : f 16.285

e 30
1

Gro ot hers t ellin greerrno gen.

Het verschil in geldelijke opbrengst op het tijdstip van de dunning bedraagt derhalve ï 534, op het tijdstip van de eindopbrengst J 465 per ha. In totaal wordt dus, zij het verdeeld over
twee verschillende tijdstippen, per ha I 999 minder ontvan-

en X her vreterijpercentage; de correlatiecoëfficiënt is -0,934
met andere woorden russen het vreteriipercentage en de rela-

gen.

tieve massa-aanwas bestaat een zeer goede relatie.
Berekening van de verliezen op de in de paragraaf methodiek
aangegeven tweede wijze geeft een puntenveld als aangegeven
in figuur 4 waar doorheen getrokken de gemiddelde aanwaslijn.
Op dezelfde wijze berekend als aangegeven in de voorlaatste
alinea geeft een vreterijPercentage van 40 7o een massaverlies
van 25 /6 oÍrewel over de beide jaren 1969 en 1970 een verlies
van 0.5 jatr groei, hetzelfde verlies als hierboven berekend.

Iaat zich als volgt berekenen:
voor de dunning I 534 x 0,74409 : Í 397
voor de eindopbrengst f 465 x0,55368: Í 257.
Het financiële gevolg, uitgedrukt als contante waarde, van deze
Leucoma aantasting bedraagt derhalve f nl a ï 257 : Í 654
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De contante waarde van deze beide verminderde opbrengsten
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Níordt een hogere rentevoet aangehouden dan 3 7o, dan wordt
de contante waarde van het verlies geringer. Dat
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in 4e jaren 1969 en 1970, werden direct na de aantasting (juni)
de gra?en van ontbladering getaxeerd. T)e taxaties zijn gegeven
in tabel 4. Teibel 2 geeÍt van de drie opstanden de volumina
vó& (1)67 en 1p68), tijdens (1969 en 1970) en na (1971) de
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Fig. 4 De opttdnd O 64a. De absolate ,nítsld-ddnu,d! per afzonderlijh,
pe& in de periode 1969-1970 afgezet ïegen. de gemidd.elde graad. aat
ueterij per perk in die period.e.
prljzen de verliezen geringer worden, is duidelijk.
De gevolgen van een insektenaantasting zijn sterfte, vormverslechtering en aanwasverlies. In bovenstaande schadeberekening
is sterfte en vormverslechtering buiten,beschouwing gelaten (tot
eind 1972 was geen mortaliteit onder de aangetaste bomen opgeffeden).

Samenvatting

YanaÍ 1966 wordr een aantal populiereopstanden in de polder
Oostelijk Flevoland door de satijnvlinder, Leucoma salicis, bevreten. De hevigheid van de aantasting varieerde van nauweliiks
aangetast tot volledige kaalvraat. De aangetaste oppervlakten
als ook de graden van aantasting zijn gegeven in tabel 1.
In drie opstanden te weten O 73, O 64a en O 55, met vreterij

aantasting.

Álleen in de jaren 1969 en 1970 was er sprake van een groeivermindering; in het jaar I97I kon geen verminderde groei
aangetoond worden (tabel 3).
De relatieve massa-aanwas in de beide jaren van aantasting dat
wil zeggen werkelijke aanwas als percentage van de aanwas van
de beide voorafgaande jaren, is afgezet tegen het bijbehorende
gemiddelde vreterijpercentage (fig.3). De rechte lijn in figuur 3
beantwoordt aan de vergelijking Y
- 134.5 - 0.83 X. Deze
vergelijking stelr ons in staat bij elke graad van de vreterij de

verliezen te berekenen.
Via de netto houtprijzen op sram (fig. 2) en her groei- en opbrengsrverloop kunnen deze berekende verliezen omgezer worden in financiële verliezen: een tienjarige populierenopstand,
die gedurende tw€e achtereenvolgende jaren een bijgroeiverlies
heeft van 60 % (dit betekent een vermindering in groei van
I.2 jaar) lijdt een financiële schade van I 650 per ha (tabel 5
en pag. 7p), uitgedrukt in contante waarde brj 3 /o rente.

G. Marcu, Roemenië / Bijdrage voor de bepaling van de gewenste plantaÍstanden voor euramerikaanse populieren in
de alluviale dalen van de grote binnenlandse ravaeren 1)
Hieronder volgt een vertaling van een artikel dat ook voor de
Nederlandse populierenteler interessante aspecten heeft.
Samenvatting

nlngen.

De keuze van de plantafstanden is één van de meest omstreden
problemen in de populierenteelt.
Men heeft plantafstandsproeven opgezet op twee groeiplaatsen
van duidelijk verschillende vruchtbaarheid met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 40 ha. De blokken zijn willekeurig
aangelegd in drie helhalingen.
De verkregen resultaten na zes groeijaren bij de plantafstanden
2x2 m,.3 x2 m,4x}'m,3 x 3 rn, 4x4m,5 x 5 m, 6x 6 m,
7 x7 m en 8 x 8 m zijn statistisch verwerkt en hebben rot een
Íeeks voorlopige conclusies geleid.

I
Á

Het probleem van de plantdichtheid, één van de meesc omstredene in de populierenteelr, gaf en geeft nog steeds aanleiding
tot discussies zowel in Roemenië als in talrijke andere landen.
De onderzoekingen van M. Prevosto (1965, 1966 en 1969; zie
ook,,Populier" argustus 1967) l.Szodfridt (1960) T.Naidenova
(1963) zijn bekend in de buitenlandse vakliteratuur.
In Roemenië hebben L. Pretrescu en Gh. Marcu bijdragen geleverd tot de veiheldering van dit probleem.
Ter gelegenheid van de ,,Republikeinse Productie Conferentie"

in

1964 beueffende de teelt van euramerikaanse populieren en

wilgen, is de keuze van de plantafstanden onderwerp geweesr

Inteiding
De 'keuze van de plantafstand voor populieren vormt

1) Vertaling:

complex probleem en is afhankelijk van een aantal omstandigheden, zoals het doel van de aanleg, de eigenschappen van de
gebruikte klonen, de groeiplaats en de rentabiliteic van de dun-

C. Tutein Nolthenius.

een

van uitvoerige discussies.
Sommige deelnemers verdedigden dichte plantafstanden

(!

tor

22 m2 per boom), anderen marig dichre (23 tor. 36 mz per
boom) en zelfs wijde (37 tot 50 m2 per boom) plantafstanden.
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Deze discussies waren mede gevolg van 'het feit dat er nog geen
cijfers beschikbaar waren van de in Roemenië genomen proeven.
Besloten werd dat er proeven over grote oppervlakten genomen
moesten worden volgens de moderne proefveldtechnieken.
Hieronder volgen de proefopzet en de voodopige resultaten die

verkregen zijn na zes jaar systematisch onderzoek.

2

Werkmethode en plaats van onderzoek
Om de optimale plantafstand te bepalen heeft men proeven
aangelegd met 9 verschil'lende plantafstanden nI: 2 x 2 m,
j x2 m,4x,2 m,3 x,1 m,4x4m,5 x 5 m,6x6m,7 x7 m

en8x8m.

Elke plantafstand werd in drie blokken van 5.000 m2 toegepast
die verspreid over het proefveld liggen.
De proefvelden zijn in heczelfde jaar op twee karakteristieke
groeiplaatsen aangelegd:

één op een meer dan gemiddelde vruchtbare grond voor
populieren, voorheen een populieren- en wil-

-euramerikaanse
genbos.

het andere heeft een middelmatige tot zeer matige vrucht-

-baarheid, gelegen in een alluviale vlakte; voorheen begroeid met

gemengd bos van eiken en ander loofhout.
De totale oppervlakte van de rwee proeftemeinen is ruim 40 ha.
Vooraf is in de terreinen een bodemkartering uitgevoerd om de
plaats van de proefvakken te bepalen, omdat binnen elk proefveld de bodemverschilien zo klein mogelijk moeten zijn. Even-

tuele groeiverschillen zouden dan niet het gevolg zijn van
variaties van de bodem, maar alleen van de verschillen in plant-

dan op die met een mindere vruchtbaarheid.
Op beide groeiplaatsen is de aanwas per boom groter naarmate
de plantafstand ruimer wordt (zie fig. 2).
3.1.3 Het volume van de gemiddelde boom neemt sterk af
naarmate de plantafstand kleiner is. De grootste verschillen verkrijgt men op de beste groeiplaats.
3.1.4 Het volume per ha op zesjarige leeftijd vertoont belangrijke verschillen zowel met betrekking tot de groeiplaats als tot

de plantafstand. De produktie per ha neemt af naarmate de
plantafstand ruimer is, onafhankelijk van de groeiplaats.
Uit wiskundige coetsing blijkt voor de afstand 2 x 2 m eeo
duidelijk significante toename ten opzichte van de afstanden
2 x 3 men 3 x 3 m en een zeer duidelijke significante toename
ten opzichte van de overige afstanden 4 x 4 tot 8 x 8 m.
Hierbij blijkt duidelijk dat het volume per hectare in het bovengenoemde vruchtbare proefveld van Margheni-Olt daalt van
128,75 ms bij een plantafstand van 2 x 2 m tot 28,64 mt bij
een plantafstand van 8 x 8 m (zie tabel 1).

3.2 Ziekten en plagen in aerband. met d'e planrat'stand,
De schade veroorzaakt door ziekten en plagen komen vooral
daar voor waar besmettingShaarden aanwezig zijn.
De omvang van de schade wordt niet bepaald door de groeiplaats.

Als men het aantal aangetaste bomen beschouwt, constateert
men grotere schade bij dichte plantverbanden.
Drie iaar oade beblanting aan'I 214' net mais als ,pssenbo*u.

u

-

Y

afstand.

I

Voor de gehele ptoef werd Populus 'Robusta' Hïrsova (kloon
R 16) gebruikr, daar dit ras in Roemenië veel wordt aangeplant. De terreinen zijn niet kunstmatig bevloeid, de bomen
werden nooit bemest maar er is wel een tussenteelc van mais

è

toegepast.

Veel aandacht is geschonken aan de groei door jaarlijkse metingen. Ook werden de kosten van aanleg en onderhoud van de
beplantingen, alsmede de geldelijke opbrengst van de maisteelt
'en de ui,tgevoerde dunningen bij de verschillende plantafstanden
nauwkeurig geregistreerd.
In de loop van het vierde jaar na aanleg is een systematische
uitdunning uitgevoerd in de beplantingen van 2 x 2 m, 3 x 2 m,
4 x 2 m en 3 x 3 m.
Aan het eind van de zesjarige onderzoeksperiode (1965-7970)
zijn de bomen per plantafstand onderverdeeld in industriële

'1

v
.,

II

sortimenten.
gegevens van de verschillende jaren en vooral die van het
zesde jaar na aanleg betreffen de hoogte, de diameter en de
inhoud van de gemiddelde boom (stam en stam plus takken) en
voorts de massa per hectare (stam en stam plus takken). Deze
geg€vens zijn statistisch verwerkt.

De

3 Resultaten van het onderzoek
3.1 Meetgegeaens bij de aerschillenl.e

n
plantafstand'en

Zes jaar na het planten blijken de hoogte en diameter, afl.ranke-

lijk van de bodemvruchtbaarheid, verschillend beïnvloed te worden.

il

3.Il

De verschillen tussen de gemiddelde hoogten op zesjarige leeftijd zljn her gevolg van verschillen in vruchtbaarheid
tussen de twee verschillende groeiplaatsen. De verschillen in
hoogte binnen elke groeiplaats zijn niet significant.
Áls voorbeeld worden de resultaten voor de beste groeiplaats

fl

gegeven (zie fig. I).
3.I.2 Bij de gemiddelde diameters krijgt men een grotere aan'was te zien op de proefvelden met een hogere vruchtbaarheid

I

82

plaatsen geeft de tussenteelt bij wijde plantafstanden goede
resultaten tot het vijfde jaat; op her matig vruchtbare terrein
kan daar tot het zesde jaar met succes mais worden verbouwd.

3.4 NTat de economische aspecten betreft kan men het volgende concluderen:
a De kosten van de populierenaanplant, het onderhoud van de
tussenteelt, 'de snoei en de bestrijding van plagen nemen af van
kleine naar grote plantafstand. De hoogste 'kosten worden genoteerd in het matig vruchtbare proefveld.
b Als men van de hypothetische veronderstelling uitgaat dat
de beplanting zes jaar na aanleg wordt geveld en als men de tot
dan gemaakte teelt- en exploitatiekosten vergelijkt met de opbrengst van de tussenteelt en de waarde van de houtmassa, dan
blijkt de netto opbrengst van de tussenteelt groter en die van
de houtmassa kleiner te zijn ;bij groter wordende plantafstand.

lcaênda
hoogtê pêr iaar

fl uii ac aanteg
E í. jrar í965
A2' ).zr 1s66
E 3' jaar t967
N 'i' je.r t96a
m 5' jaar 1969
m 6' j.a. 1970

t

c

De cultuur- en exploitatiekosten van de Ïoutopstand enerzijds, en de houtopbrengst anderzijds (berekend bij een aan-

ptantríatrndcn (m)
íig.Í Jaa.lijkaê hoogtcg.oêi vrh,,Robusta" bl, vêaschill.ndc plrntaíst:ndên
op êên 9êmiddêldc lot ultstêkêndê sUndplàat3Proêívêld Màrghchi-Olt.

3.3

genomen waarde op zesjarige leeftijd) tonen aan dat de plantafstanden 3 x 3 m, 4 x 2 m en 4 x 4 m het meest aan te
bevelen zijn.
d De systematische dunningen op vierjarige leeftijd zijn rcndabel voor de afstanden 2 x2'm, 3 x 3 m en 4 x2 m; en alleen
voor de betere groeiplaats.

De produktie adn nzair als tu.rsenleelt

Deze neemt toe naarmate de plantafstanden van de bomen rui-

Conclusies

mer zijn.

Na

Op de betere groeiplaats geeft de tussenteelt van mais in de
eerste jaren na de aanleg betere resultaten dan in het proefveld
met mindere vruchtbaarheid.

Op de vruchtbare groeiplaats geeft de tussenteelt van mais bij
de dichte plantafstanden alleen in de eerste jaren na aanleg
goede resultaten. Op de minder vruchtbare groeiplaats heeft de
mais bij de dichte plantafstanden tot drie à vier jaar na aanleg
van de beplanting een redelijke produktie. Op de goede stand-

zes

groeijaren staan de gegevens toe de volgende conclusies

te uekken:

1 De gemiddelde lengten zijn onderling niet significant verschillend bij de verschillende plantafstanden.
2 De gemiddelde diameters nemen op alle groeiplaatsen duidelijk toe naaÍmate de plantafstand ruimer wordt.
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I De betekenis adn, iltet tuisÈandige aeruterking terkregen aol*merterscbillen per hectare
I takhout), zes iaar na het planten, in het ptoelaeld Margheni-Olt.
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(m)
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J9,24
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23,29
9,7 5
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3

8

28,64

volumeverschil niet betrouwbaar.
volumeverschil betrouwbaar.
volumeverschil duidelijk betrouwbaar.
volumeverschil zeer duidelijk betrouwbaar.

Het volume van de gemiddelde boom neemt sterk af bij

afname van de plantafstand.
4 De totale houtmassa per ha is op alle groeiplaatsen duidelijk
groter naarmate de Plantafstanden dichter ziin.
5 Oordelend naar de kosten en oPbrengsten van het hout, op
zesjarige leeftijd, zijn de meest aanbevolen plantafstanden 3 x 3

m,4x2men4x4m.

Enige opmerkingen bij het bovenstaande artikel
De voorlopige conclusies die getrokken zijn dienen we in verband met de andere klimatologische omstandigheden in Roemenië, het land waar de proeven genomen zijn, met de nodige
voorzichtigheid te benaderen.
Let wel, de resultaten bereffen uitsluitend de kloon 'Robusta'
R 16 (die veel lijkt op de ons bekende 'Robusta') die gebruikt
wordt in een klimaat met een hogere zonnestand, een langere
vegetatie-periode en hogere zomertemPeraturen. De groei is

GEBROEDERS

YA]I IIE]I BERK

daardoor sneller en de dikte-aanwas zal door de gunstiger lichtinval waarschijnlijk langer goed zijn bij de dichtere plantafstanden.

De kosten en baten moeten gezien worden in het licht van de
in Roemenië zeer lage arbeidslonen.
De tendens, dat de hoogtegroei niet wordt beïnvloed door de
plantafstand, is echter bij ons ook geldig. De hoogtegroei per
jaar kan wisselen naar gelang de klimatologische omstandigheden in een bepaald jaat (1968 en 1969 zijn duidelijk minder
goede groeijaren dan 1967 en L970; zie fig. i).

De dichtere plantafstanden geven bomen met een geringere
stamdikte, maar een grotere totale massa per hectare. De minimum afmeting, welke in Roemenië nog financieel aanvaardbaar
is, is ongetwijfeld een andete dan bij ons. \7elk percentage van
het hout en bast gebruikt wordt is niet vermeld.
Een directe vergelijking met Nederland is mede gezien de toegepaste tussenteelt absoluut onmogelijk.
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Nieuws van de Klompenbeurs

Op de 46ste klompenbeurs die op

5,6,7 en 8 oktober 1973 te
St. Oedenrode gehouden is, stond de klomp in het middelpunt

perij- en een pottenbakkerij gevestigd waren en waar op bewonderingswaardige wijze ervaren vaklieden telkens opnieuw

der belangstelling. Uiteraard, maar voor de outsider toch min
of meer verrassend: de klomp is grotendeels uit ons straatbeeld

bezweken voor de aandrang van velen, die hun ogen uitkeken
op de vaardigheid en het vakmanschap waarmee deze ambachten beoefend werden.
Vooral de twee klompenmakers oude srijl, naar schatring samen
ca. 140 jaar oud en de Gebr. v. d. Brand uit Schijndel die hun
vak ,,kuiper" nog geenszins verleerd zijn en ten bate van de
Nierstichting de hitte van de dag gedragen hebben, waren levende bewijzen van de schoonheid van het edele ambacht. Zij
hebben veel bijgedragen aan het welslagen van deze beurs en
een grotere belangstelling en waardering voor scheppende handenarbeid gestimuleerd.
Van de ruim 5.000 bezoekers van deze vakbeurs zljn er zeker
een deel betrokken bij de populierenreeh. In dit verband komt
de vraag op of deze beurs zich niet zou lenen om een breed geinteresseerd publiek voor te lichten omrrent de mogelijkheden
die de populierenreelt vandaag biedt. Uit de gesprekken die ik
tijdens mijn bezoek aan de beurs had, bleek duidelijk dat bij
velen de tijd heeft stil gestaan, war berreft de huidige ontwikkelingen bij de populierent€elt. Het zou daarom dienstig zijn te

verdwenen.,,Klompengekletter", waarvan burgemeester Verner
in zijn openingswoord gewaagde, hoort men zelfs op de klompenbeurs nauwelijks. De indruk die ik op de beurs opdeed is
daarom verrassend, omdat uit hetgeen men hier hoort en ziet
duidelijk blijkt dat schijn bedriegt en dat de klomp en ander
houten schoeisel met succes bezig zljn het verloren terrein te
heroveren.

Jammer en misschien wel ten onrechte lijkt het mij dat de
Voorzitter van de Ned. Ver. van Klompenfabrikanten, de heer
Van Zuilekom, in zijn openingsrede, hierbij vooral kansen zag
liggen voor het grootbedrijf en de middengrote maar vooral de
kleine bedrijven, als weinig of niet levensvatbaar, doodverfde.
Als voorzitter mag deze opstelling van hem verwacht worden,
maat naar mijn overtuiging zijn er redenen re over om daarnaast ook te pleiten voor instandhouding en uitbreiding van het
kleinbedrijf.
Het klompenmakerskleinbedrijf heeft nog bestaansrecht en bestaansmogelijkheden hetgeen vooral blijkt uit het feir dat vele
bestaande kleinbedrijven goed renderen, al wordt er dan niet
economisch gewerkt naar moderne begrippen. Naast de groep
consumenten die de ongebreidelde economische expansie als
een gevaar zien en daarom het kleinbedrijf een warm harr toedragen, wordt ook door vele anderen bij het kopen hunner
levensbehoeften steeds meer gelet op vakmanschap, duurzaamheid, kwaliteit, sfeer, service, voorlichting, persoonlijk conracr
mec de producent en op al die dingen die de persoonlijkheid
van de koper tot zijn recht doen komen.
De recente ervaringen van enkele-klompenmakers die ik hierover naar hun mening vroeg, wijzen er op dat de geschetste
ontwikkeling in volle gang en econ<lmisch niet onaantrekkelijk
is. Deze gunstige ontwikkeling echter is van de laatste jaren.
Tot voor korr had de klompenindustrie het zeer moeilijk en
vele klompenmakers hebben in de jaren 1950-1960 hun bijltje
in de wilgen moeren hangen.
Tengevolge van deze langdurige depressie was er weinig animo
bij de zoons om het bedrijf over re nemen en bij de knechts om
zich zelfstandig te vestigen. Het was zelfs moeilijk het klompenmakersvak nog re leren omdat wanneer vaklui nauwelijks
droog brood verdienen, leerlingen geen kans krijgen aan de slag
te komen.
Zo ziet men nu dat vele kleinbedrijven momenteel wel voldoende werk hebben en goed renderen, maar dat er geen opvolger
is, zodat ze na een aantal jaren noodgedwongen zich zelf opheffen.

Het zou een enorm stuk welzijnsbevordering betekenen als op
de 50ste klompenbeurs in de openingsrede gezegd kon worden
dat de oplossing van dit probleem in eigen kring en daarbuiten
zoveel accent heeÍt gekregen, dat in de meeste gevallen in de
opvolging binnen her bedrijf is voorzien.
Behalve de stands van klompenmakers en -fabrikanten v/aren
ook de fabrikanten van roeleveringsproducten verregenwoordigd, b.v. van gereedschappen en lakken.
Ook enkele importeurs van mororzagen hadden hier tijdelijk
hun tenten opgeslagen. De Ned. Ver. van Klompenfabrikanten
gaf acte de presence, evenals het Staatsbosbeheer dat in de naoorlogse jaren de populierenteelt sterk heeft gepropageerd en
veel beplantingen heefr geadviseerd en gesubsidieerd.
De belangstelling van het talrijke publiek - op zondag bijna
3.500 betalende bezoekers en nog ruim 500 kinderen - ging
vooral uit naar de stands waarin een klompenmakerij, een kui-

overwegen of de Nationale Populieren Commissie, het Bosbouwproefstation, de NAKB, de Stichting Industrie-Hour en de
Brabantse Populieren Vereniging, hier, in het hart van her
Brabantse populierengebied, jaarlijks verregenwoordigd kunnen
zijn om voorlichting re geven op het gebied van de moderne
populierenteelt.

Tenslotte heb ik kunnen constareren dat de klompenbeurs in
een dringende behoefte voorziet en dat er grote waarde aan kan
worden toegekend, omdat ze enerzijds, als enige klompenbeurs
in ons land, de klompenindustrie ruime mogelijkheden biedt en
anderzijds vooral, omdat ze voor het klompenmakers-kleinbedlijf en de detailhandel als het ware de bestaansmogelijkheden
onderstreept en vergroot.
De propaganda die van deze beurs uitgaar voor het handwerk in
het algemeen en voor de klompenmakerij in het bijzonder zal
velen aanspreken, ook in de toekomst.
De hlompenmaker.
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Consequenties van de houtmarktontwikkeling voor populierenteelt en populierenonderzoek

De mogelijkheden tot houtafzer zijn van grote invloed op het
rendement dat de investering in populierenbeplantingen aan de
teler oplevert. Het probleem is echter dat hij op het momenr
dat hij beslist om popuiieren te planten, niet exacr kan weten
hoe het ten tijde van de toekomstige kap gesteld zaI zljn met
de gebruiksmogelijkheden van populierehout en met de daaraan
verbonden houtprijzen. Dit is allerminst een excuus voor de
teler om de toekomstige houtmarktontwikkeling dan maar buiten beschouwing te laten, en zich bij de vaststelling van zijn
teeltmethoden te richten op de actuele marktsituatie. Integendeel, hij zal zich terdege op de hoogte moeten stellen van de
strukturele veranderingen van de houtmarkt die zich tijdens de
omlcop van zijn beplanting naar alle waarschijnlijkheid zullen
voordoen, en hij zal daaruir de conclusies moeren trekken voor
zijn teeltmethoden.

I

Ontwikkelingen op tle houtmarkt die voor de populieren-

teler van belang zijn

1.1

De ontuikkeling aan

d.e

toÍale houtbalant

Het blijkt een duidelijke zaak dat het toenemende houtdeficit
van \íest-Europa ernstiger consequenties gaar krijgen, naarmate

de importmogelijkheden van hout en halfprodukten uit gebieden buiten deze regio minder gunsrig worden. Dat dit in de
komende decennia het geval zaI zijn, lijkt zeker. (Ik verwijs in
dit verband naar een paper die ik voor dit kongres indiende
over de vraag oÍ in de toekomst sprake zaI zijn van een mondiaal houttekort.)
Het is dan tevens zeker dat de vraag naar hout zal toenemen
en dat, algemeen gezien, de houtprijzen zullen stijgen. Daarbij
is geen uitzondering te maken voor bepaalde houtsoorten of
-sortimenten, omdat in een schaarstesituatie elke industrie zal
trachten door technologische ontwikkelingen het gebruik van
dàt hout mogelijk te maken dat dan het goedkoopste is, hetgeen
de vraag naar dat hout zal verhogen. \íèl betekent dir, dat de
nu goedkopere sortimenten meer in prijs zullen stijgen dan de
duurdere.
Deze conclusies zijn zonder meer gunstig voor de populierenteler, die echter wel moer nagaan hoe hij optimaal en blijvend

van deze marktontwikkeling kan profiteren.

1.2

De structuar uan. lte, populierehoutaerbrui.k

Zoals reeds in de inleiding werd opgemerkt, dient de re verwachten structurele ontwikkeling van de houtmarkr mede te bepalen welke teeltmethoden worden toegepast. In dit verband is
een onontkoombare conclusie dat het accent steeds meer verschuift in de richting van pulphout. Dit wel zeker niet zeggen
dat in de toekomst geen vraag zal bestaan naar hout voor andere
do:leinden. I7èl mag verwacht worden, dat voor deze doeleinden de concumentie van andere houtsoorten, eventueel geimporteerd uit regio's buiten \7est-Europa, sterk zal blijven. FIet toenemende deficit aan' vezelhout, de afnemende mogelijkheden
van import van pulphout en in de toekomsr ongerwijfeld ook
van pulp zal een dusdanige invloed op de houtprijsverhoudingen hebben, dat het gevaarlijk is oo grond van de huidige verhoudingen conclusies te trekken ren aanzien van de teeltmethoden.

Een verschuiving van de vraag in de richting van pulphout
hoeft zeker niet te betekenen dat meer hout van alléén kleine
afmetingen zal worden gevÍaagd. De tendens is duidelijk aanwezig dat in al die gevallen waarin het hout gechipped wordt,
stammen van zwaardere afmetingen zullen worden gebruikt, afhankeli.jk van de mate waarin de prijzen van pulphout méér
zullen stijgen dan die van hout voor andere bestemmingen.

Reeds nu bestaan chippers die hout tor 50 cm diameter kunnen

verwerken.

De kwaliteit van de individuele stam zal voor de teler van pulp-

hout minder belangrijk zijn dan de per oppervlakte-eenheid

geteelde massa. Dit heeft consequenties voor plantafstand, omIoop, snoei en, lasr but not least, de rassenkeuze.
De verwachte onrwikkelingen op de houtmarkt laten op dit moment zeker nier roe, dat duidelijk gekozen kan worden voor àf
de teelt van pulphout, àf de teelt van hour voor andere doeleinden. Derhalve moer de teler zich richten op teeltmethoden,
die het risiko van de houtafzer spreiden en die her ook tijdens
de omloop mogelijk maken alsnog een keuze te doen ten aanzien van het uiteindelijk te produceren produkt.

1.3 De ontuikkeling aan d.e hourprijs in relatie tot d.e kostprijs
Hierover is in het voorgaande reeds een en ander gezegd. Verwacht mag worden dat de prijs van pulphout relatief srerker zal
stiigen dan die van hour voor andere bestemmingen. De houtprijs zal echter nimmer los van de kostprijs mogen worden gezien. Voor de teler is bij het kiezen van zijn produktiedoel de

relatie houtprijs/kostprijs bepalend. Bij de kostprijs echter
speelt het rente-element en in verband daarmee de omloop een
zeer belangrijke rol. De functie van de omloop in het rende-

blijkt in verschillende nationale rapportèn onvoldoende
onderkend te worden. Ik zal hierop later nader terug komen
ment

(zie punt 2.2).

I.4 De structuur ran holltaeruerhend,e bed,rijuen
Bij de industrie ziet men in toenemende mate een srreven naar
grotere eenheden, met als consequentie toenemende investeringen en een toenemende grondstoffenbehoefte per bedrijf. Deze
twee factoren hebben tor gevolg dat men bij de stichting van
een dergelijk bedrijf veel kritischer dan voorheen moet onderzoeken of men over een langere periode over de aanvoer van
voldoende grondstoffen kan beschikken. Bij een onvoldoende
aanbod of bij een onvoldoende organisatie daarvan is het dus
zeer wel mogelijk dat in een deficitsituatie hout toch onverkoopbaar blijft, omdat de industrie bij een niet toereikend of
niet overzichtelijk grondstoffenaanbod terugschrikt voor her
doen van de nodige investeringen.

2

Consequenties van de houtmarktontwikkeling voor bepaalde aspecten van de populierenteelt
Uiteraard zal de teelt van elke houtsoort gericht moeten zijn op

een zo laag mogelijke kostprijs, een zo hoog mogelijke opbrengst en een zo beperkr mogelijk risico. Dit heefr consequenties voor de teeltmethoden, afhankelijk van de gebruikte houtsoort. Daarbij is een groot voordeel van de populier dat door de
beperkte omloop de termijn waarover risico wordt gelopen rela-

tief beperkr is.
Uit het voorgaande is duidelijk dat men op dit moment ook als
populierenteler niet met zekerheid een keuze kan doen in welke
richting men zijn produktie moet richten, ook al zijn er opvallende verschuivingen in het verbruik van verschillende houtsortimenten, waarbij mer name weer de pulphoutbehoefre moet
worden genoemd. Het is derhalve noodzakelijk een dusdanige
flexibiliteit in de teeltmethoden in te bouwen dat men bij de
aanleg niet reeds gebonden is aan de teelt van één bepaald produkt. (Dit geldt niet als men aan een zeer korte en daardoor
overzichtelijke omloop denkt, zoals die welke in de lezing van
de heer Touzet zijn vermeld.)
Daarmee komt duidelijk een aantal aspecren van de teelt naar
voren die in dit verband van belang zijn.
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moeten weten over de interactie plantafstand - omloop - opbrengst. Een zeer waardevolle studie hierover is verricht door
de heer Prevosto, die in Italië deze kwestie heeft onderzocht
voor 'I 214'.
In hoeverre de suggestie van de heer Touzet, een zeer groot
aantal planten per ha bij een relatief zeer korte omloop, praktisch bruikbaat is, is ook weer afhankelijk van de relatie houtprijs/kostprijs. Een groot voordeel van zijr- suggestie is dat zeer
regelmatige inkomsten worden verkregen, hetgeen een geheel
nieuwe categorie van telers kan aantrekken.
De omloop is in sterke mate gekoppeld aan de plantafstand,
tenzij men rekening houdt met dunningen. Deze op hun beurt
echter vragen bij de aanleg een zeer kritische beoordeling van
de verdeling van de planten over het tetrein om te voorkomen
dat na de dunning een ongunstige stamverdeling ovelblijft.
Een groot voordeel van de toenemende mogelijkheid om relatief
dun hout (20 à 35 cm) af te zetten als pulphout is de daarmee
gepaard gaande omloopsverkorting, een zeer belangriik element
in het streven naar kostprijsverlaging. Hoe groot de invloed van
die omloop via het rente-element op de bedrijfsresultaten is,
blijkt uit de tabellen L en 2. Tabel 3 laat zien dat de houtprijs
op zichzelf, die in sterke mate gekoppeld is aan de omtrek van
de stam, geen kriterium is voor het meest gewenste vellings-

tijdstip.

2.1

Planufaand' en onzloop

De plantafstand is een essentiële factor in de teeltmethodiek,

hij gekoppeld is aan problemen als dunning, omlooP
maar ook cultivarkeuze en groeiplaats.
In het algemeeo kan gesteld worden dat men door het kiezen
van een grote plantafstand (150 à 200 bomen Per ha) enkel en
alleen de teelt van zwaat hout oP het oog heeft, bij een relatief
lange omloop. Een geringeÍ aantz,l bomên per ha zal moeten
worden goedgemaakt door een hoger volume Per boom en door
een hogere prijs per ms bij een niet evenredig stijgende kostomdat

prijs.

Door dichter te planten (350 à 600 bomen per ha) kiest men
nog niet exclusief voor de teelt van pulphout. Men bouwt echter wel een sruk flexibiliteit in, doordat men nl. èf, als de markt
dir aanwijst, bij kaalkap na korte omloop pulphout kan produceren, àf t.z.t. eenmaal of meer malen kan dunnen en de restopstand laten doorgroeien tot hout voor andere bestemmingen.
In verband met de produktie van dun hout, zowel bij dunnin-

gen als bij eindkap, is de relatie diameter/vellingskosten van
zeer grote betekenis, en derhalve ook bepalend voor de vraag
of men bijvoorbeeld 400 of 625 bomen per ha moet planten,
m.a.w. of men bijvoorbeeld een plantafstand van 5 x 5 of 4 x 4
meter moet aanhouden. Men zal deze relatie diameter,/vellingskosten moeten kehnen, om voor de verschillende omstandigheden en cultivars de optimale plantafstand te kunnen kiezen.
Het is bekend dat bepaalde klonen stamziekten krijgen wanneer
zij dicht geplant worden, ook is bekend dat men onder alle

omstandigheden balsempopulieren dichter kan planten dan
Aigeiros populieren.
Verder moet er rekening mee worden gehouden dat op ongunstige gronden, dus bij een minder goede groei de daardoor ontstane omloopsvedenging sterk kosrprijsverhogend kan werken,
hetgeen gecompliceerde consequenties heeft voor de plantafstand. Men kan zich dan nl. afvmgen of dan meer planten per
ha moeten worden gezet (eenmalige kosten zijn minder gevoelig voor samengestelde interest) om aldus binnen een tedelijke
omloop toch voldoende massa te telen. Daartegen pleit weer dat
bij de dan dunnere bomen de verhouding tussen diameter en
vellingskosten ongunstig wordt. Alleen bedrijfseconomische berekeningen kunnen hier tot een veranrwoorde conclusie leiden.
Dit vraagt uitgebreid onderzoek.
Beklemtoond moet worden dat de populierenteler veel meer zal

Bij

een Iangzamere groei van populieren treedt het

maximale verschil tussen de hout- en de kostprijs op bij een
aanzienlijk kleinere stamomtrek. Dit beklemtoont de zegr grote
invloed van het selecteren van snelgroeiende rassen op de bedrijfseconomie van de populierenteelt.
Hoewel voor veel telers de hoogte van de houtprijs als enige
norm fungeert voor het vaststellen van plantafstand en omloop,
zal het uit de tabellen toch duidelijk zijn, dat dit ten onrechte is.
Zo mag men niet zonder meer zeggen, op grond van de huidige
hourprijsverhoudingen en zonder inachtneming van de enorme
invloed van de omloop op de kostprijs, dat wijd planten en een
lange omloop het meest opportuun zijn.

Mijns inziens is in de huidige situatie een grote mate van flexi-

biliteit en

een sterkere spreiding van het risico van de houtafzet

Dit kan men

bereiken door dicht te planten en aldus de
beslissing over àf de produktie van alleen pulphout, àf dunning
en doortelen van de resterende bomen tot hout voor andere bestemmingen, rot een later tijdstip uit te stellen.

nodig.

2.2

Caltioarkeuze

Er zljn iq verband met de afzetbaarheid van het hout algemene
eisen die aan de rassenkeuze moeten worden gesteld in verband
met de gezondheid, een kwestie waarop ik nu niet nader inga.

is de vraag in hoeverre de houtmarkt van de toekomst (voor zover te overzien) de rassenkeuze van nu moet beinvloeden. Men dient in dit verband voorzichtig te zijn. Een
rypisch voorbeeld in dit verband is de aandrang die destijds
door de Nederlandse lucifersindustrie werd uitgeoefend om
meer pÍopaganda te maken voor de aanplant van 'Marilandica',
een cultivar die bijzonder goede eigenschappen had voor de
Interessant

fabrikage van lucifersdoosjes. Gezien de langzame groei van
'Marilandica' zou zeker 25 à 30 jaar nodig zijn geweest om dit
gevraagde hout te produceren, hetgeen alleen goedgemaakt zou
kunnen worden door een hogere houtprijs dan voor andere,
sneller groeiende klonen. Binnen tien jaar echter is de situatie
al zo veranderd, worden nl. de doosjes uit karton gemaakt, dat
niet speciaal 'Marilandica' meer nodig is; de afgenomen eisen
van de luciferindustrie blijken ook uit de lezing van de heer
Boeykens.

in verband met de bedrijfsresultaten een snelle groei van de te kiezen cultivar voorop
moet staan. Daarnaast moeten wij ons echter realiseren, dat be-

Voorop gesteld kan worden dat
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Áanleg in aerscbillende planntijd'ter.:
'DorsÈamp' zet jaar oad' bij Lelystad';
aangelegd
(rechts).

in 8x8rn (linhs) en 4x4m

paalde cultivars minder goed bruikbaar zullen zijn voor bijvoorbeeld de fineer- en zaagindustrie in het algemeen. Het heeft
dus geen enkele zin om dergelijke klonen te Planten, tenzij
men de teelt uirgesproken richt op de produktie van pulphout.
In het laatste geval zal men echter ook een bepaalde eis aan de
houtkwaliteit moeten stellen. Bij dit houtsortiment immers
speelt het droge-stofgehalte een belangrijke rol en zal in toenemende mate het kriterium voor de prijsvaststelling worden.
Daarom is het gebruik van cultivars met een zo hoog mogelijke

volumedichtheid van belang.
Het spreekt op grond van het bovenstaande vanzelÍ dat die
cultivats de voorkeur hebben die èn een hoge volumedichtheid
hebben èn in algemene zin op grond van hun eigenschappen
algemeen bruikbaar zijn voor fineer- en zaagindusuie. Ook dit
hoort in het kader van de door mij bepleite risicospreiding.
Tenslotte verdient het feit nog aandacht dat snelgroeiende cultivars niet alleen vanuit'bedrijfseconomisch oogpunt van belang
zijn, maar ook in macro-economisch opzicht, omdat ze een wezenlijke bijdrage leveren aan een zo snel mogelijke beperking
van het houttekort in'W'est-Europa.

2.3

Phnrnateriaal

Het overgaan tot kleinere plantafstanden nooPt tot een kritische
beschouwing van het te gebruiken plantmateriaal. Naarmate
meer planten per hectare moeten worden gebruikt, naarmate de
prijs per gekapte boom lager is (gecompenseerd door een ho-

gere volumeproduktie per hectare), zal het gebruik van goedkoper plantmateiaal van meer evident belang worden. Dit kan,
zoals in Nededand en verschillende andere landen, leiden tot
het gebruik van eenjarige in plaats van oudere planten. Men
kan verder gaan en denken aan het gebruik van stekken (kort
of lang), of zelfs, bij populier als hakhout, aan een systeem als
tijdens dit congres gesuggereerd door Touzet.

2.4

Snoei

Het snoeien is een noodzakelijke maatregel voor het produceten
van fineerhout en vao zaaghout van hoge kwaliteit. Omdat het
echter een van de belangrijkste variabele kostenfactoren is, moet
kritisch worden bezien in welke mate snoei noodzakelijk is en

met welke frequentie

hij

moet worden uitgevoerd. Daarbij

is

bepalend de vet'houding tussen de geprolongeerde snoeikosten

en de prijsverhoging die als gevolg daarvan per mB gesnoeid
hout wordt verkregen.
Om een voorbeeld te noemen: Het was nog niet zo lang geleden

in Nederland een axioma dat jonge populieren (tot 5 à 6 jaat)

2/3 ktoon en l/3

stam moesten hebben, een verhouding die
vervolgens via I/2 : I/2 tot l/3 : 2/3 bij de oudere bomen
moest overgaan. Ook in de buitenlandse literatuur komt men
deze aanbevelingen tegen. Daarbij wordt veelal regelmatig en
tot vlak voor de eindkap gesnoeid. Het gevolg is echter dat,
naarmate de snoei later plaats heeft, minder hout in de resterende omloopperiode op de snoeiwonden kan worden afgezet,
waarmee ,hec nuttig effect voot de verwerkende industrie steeds
geringer wordt. De noestvrije houtzone, die dus in dikte afneemt 'bij toenemende hoogte in de boom, is te berekenen 1).

Daaruit blijkt voor Nederlandse groeiomstandigheden dat een
snoei hoger dan + 6 m dermate geringe voordelen voor de
verwerkende industrie oplevert, althans bij gemiddelde omlopen
(20 à 25 jaar), dat de dàrmee gepaard gaande hoge kosten niet
vefantwoord zijn. Het g^ t dar, namelijk om hec produceren
van takrijke gedeelten van de boom die èn door het betrekkelijk
geringe volume-aandeel in het totaal van de stam èn door de
relatief geringe kwaliteitsverbetering geen gunstige balans snoeikosten/meeropbrengst vertonen.
Voor bomen die bestemd zíjn om alleen pulphout te produceren
(dunningen bv.) is snoei niet nodig als maauegel om de kwaliteit te verbeteren. Uit bedrijfseconomische overwegingen is het
denkbaar dat daar toch tot een bepaalde hoogte wordt gesnoeid,
nl. als daardoor de velling wordt vergemakkelijkt of als snoei
aan de staande boom goedkoper mocht blijken te zijn dan het
snoeien van het betreffende stamdeel na velling, dus aan de liggende boom.

3 Populierenteelten houtmarktstructuur
De hardnekkige kwaal van boseigenaren om bij de houtafzet
versnipperd te opereren, geldt in bijzondere mate voor de populierentelers met hun in het algemeen kleine tot zeer kleine bezittingen. Voor de meeste, zo niet alle landen in \7est-Europa
geldt dat samenwerking op het gebied van marketing en hout-

1) H. A.
eisen

van der Meiden

-

Snoei van populier , gebaseerd op kwaliteits-

in de houtindustrie. Ned. Bosb. Tijdscht. 29 (t), 1957 (t-7).
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De overheid kan deze noodzakelijke bundeling bevorderen door:
a De eigen bosdienst regionaal als kern te laten fungeren voor
een meer geconcentreerde houtverkoop. Dir is door de NPC van
Nederland bij de directeur van het Staatsbosbeheer bepleit.

b

Bepaalde subsidies aan'boseigenaren re koppelen aan voorwaatden voor bundeling van aktiviteiten, zoals de houwerkoop.

Door de eerstgenoemde mogelijkheid, nl. de particulieren regionaal gelegenheid geven zich met hun houtverkoop aan te sluiten

bij de verkopen van de staat, kunnen producenten-groepering€n

Aanuoer Per dato

tan nie, ontJcbofit pop*liereboat,

of niet tot stand komt. Het aanbod van
populierehout per gebied en zelfs per land is daardoor zeer ondoorzichtig, zowel kwantitatief als kwalitatief, zowel in de actuele situatie als voor de toekomst. Men ziet een steeds groter
wordende discrepantie tussen de structuur aan de vnagzíjde
(steeds grotere eenheden, zie punt 1.4) en die aan de kant van
het aanbod. Zoals 1k reeds eerder 'heb vermeld kan dit uit elkaar
groeien van de structurele ontwikkeling van de verwerkende
industie enerzijds tot gevolg hebben dat zelfs in een deficitsituatie onvoldoende verwerkingscapaciteir ror stand komr, omdat het vertrouwen in een voldoende en continue grondstoffenaanvoer ontbr€ekt. In gunstiger gevallen zal het risico, voortvloeiend uit de onoverzichtelijkheid van het aanbod, in ieder
geval tot uiting komen in niet-optimale houtprijzen.
Het is derhalve dringend nodig dat de boseigenaren en zeker
ook de populierentelers tot een grotere concentratie van bepaalde aktiviteiten komen, waarbij de houtverkoop van primaire
verkoop moeizaam

tan bet

ontscbor-

edrijt' P eppel s cl:ors te Ee rb eek.
Ácbtergrond.: opgeslagen hofi; midden: ontscltorsingsmacbine; aoorgrond: transport naar de bakmachi*e1 rechts: deel ran brnker ttoor
sin gs

b

hortchips,

,,grot€" handel bundelen.

Een speciaal vraagstuk, waarvan de concentratie van het houtaanbod onderdeel uitmaakt, is dat van de stroomlijning van de
weg die het hout van beplanting naaÍ het verwerkende bedrijf
aflegt. Juist hier kan een houthandel van voldoende niveau een
belangrijke rol spelen. Aandacht moet worden besteed aan kwesties als efficiënte kap, vereenvoudigde en doeltreffende houtsortering, beperking van het aantal houtmetingen, het streven
naar de m,eest doelmatige eenheid van mering, enzovoorrs.
Het spreekt vanzelf dat de populierentelers een inzicht moeren
hebben in de marktontwikkeling, willen ze op een financieel

verantwoorde wijze populieren telen. Een dergelijk inzicht is,

betekenis is.

Aaerzicbtsíoto

ontstaan van voldoende omvang om meerjarencontracten met de
houtindustrie mogelijk te maken.
Men kan stellen dat ook de houthandel die concentrerende functie zou kunnen vervullen. Dit valr te betwijfelen, voorzover her
gaat cm de bundeling van de houwerkoop van kleine bezirrers.
Ook voor de ,handel geldt immers dat zij tor. grorere eenheden
moet komen, in brede zin markt-georiënteerd en voldoende
kapitaalkrachtig, teneinde als handelspartner van de grote industriële bedrijven te kunnen fungeren. Een dusdanig gestructureerde handel zal in de regel via kleinere, lokaal georiënteerde
handelaren de kleinschalige aanbiedingen tor grotere eenheden
moeten samenvoegen; deze extra tussenhandel betekent een
extra kostenfactor, die tot uiting komt in een lagere houtprijs
voor de producent. Deze kostenfactor kan worden vermeden ais
de proCucenten zelf het aanbod àf aan de industrie àf aan de
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mede door het gebrek aan samenwerking, veelal onvoldoende
aanwezig. Meer voodichting op het gebied van de houtmarkt
van de zijde van de Staatsbosbeheren zou dit kunnen bevordeÍen, maar is ook weer alleen doelmatig als de houtafzet dan ook
gebundeld wordt.
Inzicht van de populierenteelt in de ontwikkeling van de houtmarkt dient niet alleen ter eigen informatie, maar kan ook
leiden tot initiatieven om regionaal de stichting van nieuwe
verwerkingsmogelijkheden te stimuleren. In dit verband is het

van belang dat ontwikkelingen

in het populierenhoutverbruik

andere landen bekend zljn.Bi1 het signaleren daarvan kan de
IPC een belangrijke taak vervullen.

in

Een punt van groot belang beueft de inventarisatie van Populierenbeplantingen. Immers, een goed inzicht in de huidige en
vooral de te verwachten houtproduktie is onmisbaar voor elke

industrie die in een gebied als \íest-Europa, met zijn houtdeficit, tot investeringen in houwerwerking wil overgaan. Dit
geldt temeer naarmate de verwerkende bedrijven groter worden.
Juist bij ,snelgroeiende houtsoorten als populier is een frequente

inventarisatie, één maal per 5 à l0 jaar, absoluut noodzakelijk
om een basis te leveren voor initiatieven die de houtafzet veilig
kunnen stellen. Met name de IPC zou bij de nationale overheden deze noodzaak kunnen beklemtonen.

4

Consequenties van de houtmarktontwikkeling voor het
populierenonderzoek

Uit

het voorgaande komt een aantal vnagpunten naar voren die

om onderzoek vragen.

lk

zaI ze

4.I

d.e

popalier

Amelioratie aan

van dunning en van eindkap van hout van dunnere afmetingen
moet de teler weten wat de veliingskosten zijn bij verschillende
diameters. Voor een bedrijfseconomische basis van de produktie
van pulphout is kennis van deze relatie onmisbaar.

hierna kort samenvatten.

Zowel uit macro-economisch (houtdeficit) als uit bedrijfseconomische overwegingen (omloop!) is het van belang dat snelgroeiende cultivars van populier worden gecreëerd. Met de hy-

bridisatie van populier onder gecontroleerde omstandigheden
zijn frappante resultaten geboekt, zoals bijvoorbeeld door de
proefstations te Grammont en te rVageningen. Daarbij dient
tevens het oog gericht te worden oo gronden die tot dusverre
als marginaal voor populier werden beschouwd, en waar balsempopulieren en -hybriden goede resultaten blijken te boeken.
Zoals reeds eerder werd opgemerkt, verdient het voorts aanbeveling dat gezocht wordt naar populiererassen met een hoge

volumedichtheid.

4.2

Tot chips gehakt populiereltou, uordt in een b*nker opgeslagen.

Plantafstand. en omloop

Veel meer statistisch verantwoord onderzoek is nodig naar de
interactie plantafstand-omloop-groei en opbrengst-tas. In dit
opzicht is uitstekend werk verricht door Prevosto (Italië).
In Nederland is dit onderzoek 5 à 6 jaar geleden op vrij grote
schaal gestart.

4.5

De combinatie boutprod.uktie met and'ere bosfuncties
betekenis van populier in primair op
recreatie en landschapsschoon gerichte beplantingen miskend.
Daarbij bestaat de indruk dac de beklemtoning van het produk-

In vele landen wordt de

tie-elemenr van deze houtsoort de ontwerpers van dergelijke

beplantingen remt, hoewel ongerwijfeld ook het monotone
,,plantage"-achtige dat bepaalde typen populierenbeplantingen
eigen is, de populier in deze kringen geen goed doet.
Hoewel in 'W'est-Europa de belangstelling voor andete functies
van het bos onevenredig sterker stijgt dan die voor de houtproduktie, waardoor de aanleg van veel meer bos dan voorheen

primair door die andere functies wordt bepaald, nopen toch

Dit

onderzoek vraagt weliswaar grote proefvlakten, maar het is
zeer fundamenteel voor vaststelling van de bedrijfseconomisch
meest verantwoorde en aan het houtbehoeftepatroon meest aangepaste aanleg van populierenbeplantingen.

4.3

Plantruteriaal
Onderzoek per ras is nodig naar de houtteeltkundige mogelijkheden en bedrijfsresultaten van verschillende soorten plantsoen.
Dit onderzoek zal per gtoeigebied tot uiteenlopende konklusies
leiden, dit in verband met de verschillen in ecologische omstan-

digheden die leiden tot verschillen in groeisnelheid, onkruidontwkkeling, ziekten e.a. Dit betekent dat bijvoorbeeld Italiaanse onderzoekresultaten allerminst bruikbaar hoeven te zijn voor
noordelijker landen en omgekeerd.

4.4

De rehtie uellingtkosten- d'ianteter

Voor bepaling van het financieel meest veÍantwoorde tijdstip

de

toenemende houttekorten tot het streven naar een oprimale produktieve functie van voor andere doeleinden ontworpen beplantingen. Daarbij kan populier een belangtijke rol spelen door
zijn snelle groei, een eigenschap die overigens ook voor het snel
effect sorteren van recreatieve en landschappelijke beplantingen
van groot belang is en die bovendien een grote mate van flexibiliteit voor de bosbeheerder met zich meebrengt.
Onderzoek is nodig naar de argumenten van ontwerpers tegen
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het gebruik van populier, d.w.z. een inventarisatie eo een aoalyse van die argumenten. De Nederlandse NPC zal binnenkort
in samenwerking met onderzoek instiruten een dergelijke studie
opzetten.

Tabel 2 Meeropbrengst, nodig om d.e rentelast
loopsaerlenging te compenr eterr,

4%

spelen bij de beperking van het ITesteuropese houttekort, verder omdat populier bij uitstek een boom van particuliere grondeigenaren is, moet grote betekenis worden toegekend aan overheidssteun ter stimulering van de teelt van deze houtsoort. Deze
steun kan men uiteraard niet los zien van de steun aan de bos-

bouw in het algemeen.

van 10
van 10

1)

Í

Uit

een confrontatie van de in verschillende landen op dit gebied toegepaste overheidsmaauegelen (subsidies, kredieten, fiscale tegemoetkomingen e.a.) kunnen wellicht konklusies over
een optimaal stimuleringsbeleid voortkomen. Derhalve is het
gewenst dat een verzameling van hierop betrekking hebbende
gegevens en een internationale discussie daarover tot stand komen. Deze kwestie is zo belangrijk voor de bevordering van de
houtproduktie dat men zich moet afvragen of het probleem van
de steunmaaregelen voor de populierenteelt niet het thema zou
moeten zijn voor een zitting van de IPC.
Tabel

1

Vermeniga*ld.igingsfaclorm

in

aerband.

met

samengestelde

inrerett.

looptijd

vermenigvuldigingsfactor bij rente
4Vo

6%

10

20
JO

r.480
2.r9r
3.243

7.79r

2.159

3.207
t.7 4j

4.66r
10.063

20
30

r)

12.66
3r.86
60.97

rt.6t

83.80

r22.1t

j8.99

b.v. grondrente, belastingen, beheerskosten

omttek

49.42

e.a.

1108
2750
4072

jaar

1501
4r9O
7J04

1501

4742
1)

2026
6402
13822

3.22 bii samenstelling van de tabel.

volume

2) leeftijd

produk-

tiviteitsindex

(m)
0.90
1.00
1.10
1.30

1)

72

t6
18

r23
208

20
26

300

33

390

40

9
10

11
t4
1.7
20

196t-r966)

9r,2

)

96,4 )
100,0
105,1
108,4
110,3

kostprijsindex 3)

op stam)
(België

(n}/ha) 12) II
90

prijsindex 1)
(voor hout

83
100

tr4
T2I

t2,

leeftijd

III

t22

136

100
87
97
119

100
74

rt6 t20

1) Bron: Rapport, door de heer Boeykens (België) ingediend
Regionale Populieren Congres te Ifageningen, lp7l.

66
66

bii

het

z1

160 bomen/ha; gebaseerd op opbrengsttabellen van Van Laar (Ned.)
van 'Marilandica'.

3)

t).97

1)

t0t7
2371

Tabel 3 Prodtah,tiaiteit rtan popalier in d.e fineerind.*strie, zijn inkoopsprijs en kostprijs, alles gezien in relatie met d.e sramomtrek. lndexcijfers, d..u.z. nitged.rah,t in percentages tuaarbij de resiltaten bij
stdmorntrek 1.10 m op 100 zijn gesteld..
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jaadijkse kosten 1)

t0

Koers dollar

1.t0
t.70

eenmalige kosten

427
1058

8%

voor $ 60 jaarlijkse kosten/ha
laar
iaar

10
10

6%

voor $ 600 aanlegkosten/ha

tot 20 jrar
tot )0 jaat

tot 20
tot 30
van 20 tot 40

van
van

een bepaalde om-

nodige meeropbrengst ($) bii

omloopsverlenging
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Populierenteelt enoverheidssteun
Juist omdat de aanplant van populier zo'n belangrijke rol kan

ldn

Kosten:

Aanleg: Í 1.200/hectare.
Snoei: I 5O0/hectare. Teneinde de berekeningen te veÍeenvoudigen is
aangenomen dat alle snoeikosten gemaakt worden in het 10de jaar (I)
of 6de jaar (II).
Vaste kosten: f 20}/hectare.
Samengestelde interest: 6 Vo.

REGIONAAL POPULIERENCONGRES, Wageningen 7 - 10 mei 1973
H. A. van der Meiden / Consequenties van de houtmarktontwikkeling voor populierenteelt en populierenonderzoek
Conclusies en aanbevelingen
1 De structuur van de houtbehoefte zal in de komende decennia aanzienlijk veranderen, doordat vezelhout een sterk toenemend aandeel zal krijgen in de totale \n^g eÍ doordat de
capaciteit per houwerwerkende eenheid zal toenemen. Het houtaanbod zaI zich bij deze situatie moeren aanpassen wat ook
consequenties heeft voor de methode van populierenteelt.
2 De omloop beïnvloedt in sterke mate de kostprijs van het
geproduceerde hour. Meer onderzoek moet worden uitgevoerd
met betrekking tot de verhouding plantafstand - omloop - groei opbrengst per cultivar.
3 Vooral met beffekking rot de produktie van hour van berekkelijk geringe diameter moer men meer weten over de correlatie tussen de dikte van de boom en de oogstkosten. Bij de
huidige loonkosten toont vooral de toename van de diameter
ttan 20 n ar 30 cm een sterke daling van de oogstkosten per m3.
4 Een kleinere plantafstand geeft de mogelijkheid tot uitstellen van de beslissing of alleen pulphout zal worden geproduceerd of dat na dunning de resterende bomen tot zwaardere
afmetingen zullen doorgroeien.

5 Een voortdurende selectie van snelgroeiende populieren is
van de grootst mogelijke betekenis zowel uit het oogpunt van
bedrijfseconomie als in macro-economisch opzicht. Een hoge
volumedichtheid van het hout is van toenemend belang.
6 Snoei is zinloos als de daaraan verbonden geprolongeerde
kosten niet ten minste worden gecompenseerd door een verhoging van de prijs van het betreffende stamgedeelte. Bij normale omloop voor de produktie van fineer- en zaaghout is snoei
boven 6 m hoogte niet lonend.

7 Een concentratie van de marketing aktiviteiten van popuIierentelers is noodzakelijk. De overheid moer dir srimuleren
door regionaal als een verkoopkern te fungeren en door de samenwerking te stimuleren via subsidies.
8 Een regelmatige inventarisatie van populier is noodzakelijk
om een goed inzicht te krijgen in de huidige en toekomsrige
houtproduktie, onmisbaar voor alle industrieën die overwegen
investeringen te doen in de verwerking van hout.
9 Gegevens moeten worden verzameld over de steunmaauegelen die in de verschillende landen door de overheid in verband
met de populierenteelt worden gehanteerd, teneinde het moge-

9I

lijk

voor de z)^ag- eí fineerindustrie hebben. Het is riskant om rekening te houden met specifieke wensen in vetband met zeer be-

te maken vergelijkingen te treffen en conclusies te trekken
ten aanzien van een optimale stimuleringspolitiek.
10 De Internationale Populieren Commissie moet initiatieven
in verband met bovengenoemde punten bevorderen.

paalde gebruiksdoeleinden.
c Snoei is een belangrijk element

Samenvatting

niet zinvol door een te ongunstige verhouding snoeikosten,/

De afzetmogelijkheden van het hout hebben grote invloed op

meeropbrengst van het deel hoger dan 6 m.
Voor pulphoutproduktie is geen snoei nodig, tenzij
overwegingen dan kwaliteitsverbetering.

het rendement van de populierenteelt. De populierenteler moet
zijn teeltmethode mee baseren op te verwachten structurele veranderingen op de houtmarkt.

I Ontwikkekngen op d.e ltoutmarkt d'ie aoor d'e populierenteler oan belang zijn
a Het toenemende houtdeficit heeft blijvend stijgende houtprtjzen tot gevolg, onafhankelijk van het sortiment. Goedkopere
sortimenten zullen meer in prijs stijgen. De prijsverhouding
russen de sortimenten zal dus veranderen.
b De vÍaag naat pulphout zal relatieÍ zeer sterk toenemen.
Dit zal leiden tot verwerking van dikker hout in de papier- en
boardindustrie.
c Het is gezien het bovenstaande gevaarlijk om op grond van
de huidige markwerhoudingen conclusies te uekken over de

meest geschikte teeltmethode in nieuwe beplantingen. Deze
moet gericht zijn op spreiding van het risico van de houtafzet
en moet zó flexibel zijn dat ook tijdens de omloop de keuze
van het eindproCukt bedrijfseconomisch verantwoord kan wor-

den veranderd.
d De structuur van de houtverwerkende industrie gaat in de
richting vao grote eenheden met hoge investeringen en een
grote grondstoffenbehoefte per eenheid. Hieraan moet de structuur van het aanbod zich aanpassen.
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Couequenlies uan d'e ltoutmarklontutikkeling aoor bepaalde
aipecten aan de popalierenteelt

De teeltmethodiek moet gericht zijn op een maximaal rendement en een minimaal risico. Daarbij ziin de houtprijs/kostprijsverhouding en de flexibiliteit van het systeem bepalend.
a De plantafstand en omloop vormen essentiële factoren in dit

verband. Een relatief kleine plantafstand (400-625 bomen/ha)
geeft twee mogelijkheden: àf produktie van pulphout na korte
omloop àf dunningen en later produktie van zaaghout. De beslissing over het uiteindelijke produktiedoel wordt aldus naar de
toekomst verschoven. Het moment van velling van pulphout is
onder meer afhankelijk van de relatie vellingskosten-diameter.
De omloop is sterk kostenbepalend door het element van de
samengestelde interest, iets waarmee te weinig rekening wordr
gehouden.

b

Gestreefd moet worden naar gebruik van cultivars die èn
een hoge volumedichtheid hebben èn geen algemene bezwaten

teitshout. Snoei boven 6

i

in de produktie van kwalim hoogte is bij gemiddelde omloop

uit

andere

Populierenteelt en boutnzarktttracrttttt

Het is nodig het houtaanbod te concentreren, zowel in verband
met de structuur van de vraag als in verband met de kosten.
De overheid kan daarbij een belangrijke rol spelen, door regit-inaal het Staatsbosbeheet als kern te laten fungeren en verder
door haar subsidiebeleid.
De organisaties van populierentelers moeten inzicht hebben in
de ontwikkeling van de houtmarkt om een verantwootd houtproduktiebeleid te kunnen voeren.
Een regelmatige inventarisatie van populierenbeplantingen is
nodig om de verbruikers van hout een inzicht te geven in de te
verwachten produktie waardoor de stichting van nieuwe verwerkingseenheden kan worden gestimuleerd.

4

Couequenties aan d'e houlnurktonttaikkeling aoor het po'

pulierenond'erzoeh
a Uit bedrijfseconomische overwegingen en

in verband met
het houtdeficit is het nodig dat voortdurend gewerkt wordt aan
het creëren van snelgroeiende populieren.
b Meer onderzoek is nodig naar de interactie plantafstand omloop - groei - opbrengst - ras.

c

Een goed inzicht is nodig in de relatie vellingskosten - diameter van de boom.
d Onderzoek is gewenst naar de mogelijkheden om het gebruik van populier in te passen in de steeds belangrijker wordende vraag naar recreatieve en landschappelijke beplantingen,
en daardoor deze optimaal te laten bijdragen aan dekking vao
het houtdeficit.

5

Populierenteelt ett. ouerbeidssrean

De uitbreiding van het bosareaal, nodig in verband met de toenemende houtschaarste is sterk afhankelijk van steunmaatregelen van de overheid. Dit geldt uiteraard ook voor de populierenteelt.
Nodig is het verzamelen en analyseren van de in de verschillende landen bestaande maatregelen ter stimulering van de populierenteelt, zowel van overheids- als van andere zijde, teneinde te komen tot een voor elk land optimaal stelsel van
maatregelen. De IPC zou hieraan een session-thema kunnen
wijden.

JAARVERSLAG 1972 van de Nationale Populieren Commissie

I

Organisatie en samenstelling
Het Dagelijks Bestuur onderging enkele wijzigingen: ir. A. J.
Grandjean werd als voorzitter opgevolgd door ir. H. A. van der
Meiden; ir. Á. van Maaten werd als vertegenwoordiger van het
Staatsbosbeheer in de Commissie oPgenomen. Hij werd door
haar tot vice-voorzitter en tot lid van het Dagelijks Bestuur benoemd.

De heer K. Alkema kwam in de plaats van de heren mr. J.

J.

\Taltheer en C. Roos als vertegenwoordiger van het Ministerie
van Economische Zaken. In de Commissie werd de heer J. I7.
ten Hove als vertegenwoordiger van de klompenindustrie opgevolgd door de heer H. M. C. van der Vleuten.
ln 19lz vond een interne reotganisatie plaats welke tot doel

had verder voort te bouwen op het systeem van de werkgroepen.
Naast het reeds bestaande jaarlijkse contact russen de NPC en
de voorzitters en secretarissen van de werkgroepen zal zo nu en
dan het Dagelijks Bestuur vergaderen met de voorzitters van de
werkgroepen. Deze zullen tevens voor alle vergaderingen van
de NPC worden uitgenodigd. Hierdoor vervalt de functie van
de beide Adviesgroepen Hout en Houtteelt, bovendien is het
aantal werkgroepen van 4 tot 3 gebracht zodat thans fungeren
de werkgroepen Bedrijfseconomie, Plantsoen en Rassen en
Houtafzet en -gebruik.

n

Voorlichting

Van het tijdschrift Populier verschenen 4 nummers met in totaal
78 bladzijden.

())

III Activiteiten van de werkgroepen
a Bed'rijfseconomie

Op initiatief

de NPC voerde Heidemij Nederland B.V.
-met inbreng van van
o.a. de ÁNN7B, Rijkswaterstaat e.a. een onder-

Het onderzoek naar de financiële resultaten van populiereopstanden op zand en klei mer kleine plantafstanden (4 x 4 en
5 x 5 m) en met korte omloop (10 tot 16 jaar) werd voortgezet.
Door het Bosbouwproefstation en de Stichting Industrie-Hout
werden opbrengstgegevens van proefbeplantingeo ter beschikking gesteld. Helaas zijn er weinig gegevens bekend, vooral van
de nieuwere klonen, voor leeftijden boven tien jaar.
Op grond van de beschikbare gegevens komt de werkgroep tot
de conclusie dat op dit moment populiereteelt bij korte omloop
onder bepaalde omstandigheden niet onrendabel lijkr maar dat
voortgezer onderzoek noodzakelijk is voordat tot publikatie kan
worden overgegaan.

zoek uit naar ,,De toekomst van ooze wegbeplantingen; her
hanteren van normen voor een obstakelvrije z6ne langs de wegen en de consequenties daarvan voor de boombeplanting". Publikatie vond plaats in het tijdschrift van de Heidemij Nederland B.V.

Het LEI heeft zijn enquête over her houwerbruik in de
-emballage-industrie
gesublimeerd in een rapporr waarbij op

in het bijzonder aandacht is besteed aan
het populierenhoutverbruik in deze sector.
Dit verbruik dat in 1966 rond 30 000 mB met een potenrieel
verbruik van 50 000 ms was, is ]n I97l roegenomen ror
70 000 mB waarbij het potentiële verbruik bij 100 000 mB zou
verzoek van de NPC

liggen.

b

Plantsoen en Rassen

Plantsoen
Sinds 1968/69 valt een sterke stijging in de totale aantallen gewaarmerkte planten (een- en meerjarige) te constateren:

populier

P.

canescens

(excl. P. can.)
112

1968/69
000
3600
1971/72 266000 34900

wilg

i.p

38400
45900

103 300

Stek- en entmatedaal
Uit het van de NAKB ontvangen overzicht blijkt dat de vraag
naar stekken en enten de geschatte voonaad overtreft:

P.

euramericana

nigra

)
)

Darsempopuuereo

)

balsemhybriden )

wilg
P. alba
P. canescens

geschatte voorraad

"uur
345 800

stuks

56500
000
58 100
19

249350 stuks
33 000
7 200
17 600

Uit de aangevraagde aantallen stekken blijkt dat bij de kweker
een vrij grote belangstelling bestaat voor de nieuwe rassen die
sinds 1967 door het Bosbouwproefstation voor aanplanr ziin
vrijgegeven terwijl 16 /o betrekkin{-heeft op de in het voorjaar
van 1972 vrijgegeven rassen.

c

band met importen te voorkomen en

dit

alles met mogelijk

lagere kosten. Enkele punren van deze aanbevelingen zijn reeds
overgenomen.

De commissie besloot verdere weg€n te zoeken om ruimere

-bekendheid

te geven bij de boerenstand om bij bedrijfsbeëindi-

ging bebossing te bevorderen mer

o.a. populieren.

202900

Het percentage eenjarige populieren dat wordt aangevnagd
neemt de laatste jaren sterk toe: van 40 % in 1968/69 naat
78 %o in L971/72. Ook van Populus canescens worden veel eenjarige aangeplant: in 1968/69 54 lo en in I977/72 7l %.
In het seizoen 7l/72 bestond 31 7o van de gewaarmerkte populieren uit de nieuwe rassen 'Dorskamp', 'Flevo', 'Ixins','Geneva',
'Oxford', 'Rochester' en 'Androscoggin' (in 70/7I l9llz%).

p.

De NPC deed aanbevelingen aan de NAKB om een warer-dichte
keuring te bevorderen, concurrentie-vervalsingen in ver-

Áfzet en gebruik oan populierehout

Als bijdrage tot het Regionaal Populieren Congres van mei

V Belangrijke activiteiten buiten de NPC
1 De Stichting lnd.ustrie-Hout heeft---in het plantseizoen
1972/73 circa 60000 eenjarige populiereplanten gratis ter beschikking gesteld aan grondeigenarefl.

2 Het onderzoek naar een snelle kwaliteitsbeoordeling van
populierehout met eenvoudige karakteristieken door het HoutinttiÍuut TNO in Delft resulteerde in 1972 in het rapport
H-72-34 ,,Bestaat er een mogelijkheid om de kwaliteit van

populierehout op snelle wijze te beoordelen?".
Uit eigen onderzoek aan genoemd instituut was reeds bekend
dat de volumedichtheid van het hout als een der belangrijkste
eigenschappen nauw verband houdt met de kwaliteit van her
hout. Deze volumedichtheid is snel en op weinig kostbare wijze
door middel van boorkernen aan staande bomen te bepalen.
Blijft over de vraag naar de relatie van de volumedichtheid bij
jonge bomen en de volumedichtheid bij oudere bomen (van belang bij de uitgifte van nieuwe klonen).
De NPC vond verder onderzoek zo belangrijk dat zij het Houtinstituut TNO heeft verzocht aan dit rapporr ruime verspreiding te geven door het maken van een Engelse vertaling.

3 Bij het Bosboawproelstatiom werden met populier en wilg
de volgende onderzoekingen verricht.

a Houtteelt
Het onderzoek naar de bruikbaarheid van populierenklonen,
-waarbij begrepen de nieuwe
uitgegeven rassen, op verschillende
groeiplaatsen werd voortgezet.
Bij het onderzoek naar de houtsoortenkeuze en aanlegmetho-

1973 heeft de werkgroep een nationaal rapport opgesteld met
betrekking tot de produktie van populierehout, het gebruik van
populierehout incl. kwaliteitseisen en structuur van de verschillende sectoren en de handel in dir hout.

-den in stedelijke gebieden blijkt populier

Mndere

naar de relatie tussen
en groei van
-populieren werd voortgezet.
b Vercd'eling
Circa 50 000 nieuwe hybriden werden geproduceerd door
-gecontroleerde
kruisingen, voornamelijk tussen P. deltoides en

activiteiten van ile NPC

Grote aandacht vroeg de organisatie van een in mei 1973

-te I7ageningen

te houden internationaal populierencongres (Regionaal Populieren Congres). Dit congres, gewijd aan de ontwikkelingen op de Vesteuropese populierenhoutmarkt, wordt
op verzoek van de Internationale Populieren Commissie (FÁO)
door de NPC georganiseerd. Er werd een organisatiecommissie
ingesteld die alle nodige voorbereidingen, in nauw overleg met
het Dagelijks Bestuur van de NPC heeft getroffen.

ook op de

langere

duur onder minder gunstige omstandigheden zoals op vuilstortterreinen, slappe veengronden, slecht gerijpte opgesporen rerreinen een leidende rol te vervullen.

Het onderzoek

groeiplaats

P. nigra of P. richocarpa.
vermeerdering van de elf nieuwe ]n 7971 aan de prak-tijk uitgegeven
klonen (in de klasse X
- experimentele klonen)
kon de vtaag niet bijhouden.

De

-

Tijdens een reis van twee maanden werden opstanden van
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P. trichocarpa geselecteerd voor zaadwinning in Oregon,'Wash-

ington en British Columbia.

c Bosbercbermíng
In een drietal opstanden van populier in Oostelijk Flevoland,
-in de jaren 1969 en 1970 door de satijnvlinder tot verschillende
graden ontbladerd, werd een onderzoek ingesteld naar de invloed van deze ontbladering op de massabijgroei.
Het onderzoek naar nieuwe mogelijkheden van inoculatie
- Aplanobacter, meer in overeenstemming met de natuurlijke
mer
wijze van infectie, werd gecontinueerd.
Het jaadijks onderzoek naar de perioden van ascosporen-uitstoting van Marssonina btunnea had wederom plaats. Op
verschillende data werd door de ,,I(/aarschuwingsdienst voor de
Tuinbouw" een radiomededeling gegeven voor het bestaande

gevaat van infectie van Marssonina,

d

Groei- en opbrengstonàerzoek
Goede voortgang is gemaakt met de verwerking van de meetgegevens van de belangrijkste populiereklonen zodat nieuwe opbrengsttabellen in de loop van 1973 tegemoet kunnen worden
gezien.

4

De werkzaamheden van de af d'eling Houtteeb uan de Lanl.bourhogeschool (IBO) betroffen o.a. identificatie en nomenclatuur van populier en wilg.
Van een groot aantal populiererassen van verschillende secties
werden de morfologische kenmerken vastgelegd. De beschrijving van de in 1972 vrijgegeven elf handelsrassen werd zover
voltooid dat van elk een beschrijving kon worden gepubliceerd,
tezamen met determinatietabellen.

MEDEDELINGEN
EXCURSIE VAN DE ,,BRÁBÁNTSE POPULIEREN VERENIGING"

De jaarlijkse excursie van de Brabantse Populieren Vereniging
die op 4 september 1973 gehouden werd voerde de 43 deelnemers, via St. Oedenrode en Grave, eetst naar Zevenaat en
vervolgens naar Eerbeek.
Bij aankomst in Zevenaar, toen alle deeinemers bijeen waren,
nam de voorzitter het woord en heette allen van harte welkom,
speciaal de afgevaardigden van de ,,Limburgse Populieren Pio'
niers", en de heer Koster van het Bosbouwproefstation te \7ageningen, die het eerste gedeelte van deze excursie zou leiden.
Na de koffiepauze in Hotel Kaal te Didam, ging het gezelschap
onder leiding van de heer Koster naar de proefbeplantingen op
het landgoed Hees waar eerst een korte uiteenzetting over het
veredelingsonderzoek werd gegeven.
Tijdens de rondleiding over dit 30 ha grote terrein, waarvan wij
uiteraard maar een gedeelte hebben gezien, gaf de heer Koster
een uitvoerige uitleg over de vergelijkingsproeven met popu-

lieren, met name 'Robusta', 'Dorskamp', 'Androscoggin', en de

nieuwe rassen 'Spijk', 'Ágathe F', 'Raket', 'Florence Biondi',
'Fritzi Pauley', 'Blom', 'Heimburger', 'Barn', 'Donk', 'Rap' en
'Roihester'. Ook gaf hij een voorlopige kenschets van deze klonen en vergelijkingscijfers wat betreft groei en de gevoeligheid

voor roest, Marssonina en kanker.
Diverse vragen werden gesteld en er werd uiwoerig gediscussieerd. Volgens allen een zeer interessant object, wat diverse
leden in de loop van de dag nogmaals hebben beaamd.
Om 12.50 uur vertrokken we uit Didam naar het restaurant
,,De Posbank" te De Steeg. Na de koffiemaaltijd dankte de
voorzitter de heer Koster voor de verzorging en de leiding van
.de excursie, onder aanbieding van een boekenbon. De heer
Koster dankte allen voor de geweldige belangstelling.
Op ons volgende excursiepunt, de ,,Verenigde Papier Fabrieken
N.V." te Eerbeek werden we opgewacht door de directie en
werd ons thee aangeboden. Een der directieleden gaf een kotte
inleiding over de werking van het ontschorsingsbedrijf en de
kartonnagefabriek.

De papierfabriek werd opgericht in 1632. Momenteel wordt
per jaar onder meer 15.000 ton absoluut droog hout verwerkt,
wat gelijk staat aan 35.000 à 50.000 ton thout naar vers gewicht.

In

1970 werd met de verwerking van hout tot houtslijp begon-

nen; voorheen werd houtslijp uit Noorwegen geïmporteerd.
llet aangevoerde hout bestaat voor t 9J 7o uit populiere- en
voor t 5 7o dt wilgehout. Momenteel wordt al het hout betrokken van de Foreco Internationale Houthandel 8.V., waarmee
de papierfabriek een meerjarig kontrakt heeft.

Bezichtigd werden achtereenvolgens het ontschorsingsbedrijf
,,Peppelschors", de houtstoffabriek ,,Peppelhout" dochter van de

,,Verenigde Papierfabrieken Eerbeêk N.V." eh de cartgnnagefabriek, onder leiding van en met toelichting door de direkties.
Het ontschorsingsbedrijf ,,Peppelschors" is eigendom van Foreco
Internationale Houthandel 8.V., dochter van de N.V. Heidemaatschappii Beheer.
Na de rondleiding werd een verfrissing aangeboden en konden
vragen worden gesteld. De meeste vragen hadden betrekking op
de prijzen van populierehout. De 'heer Dijk stelde echter niet
de bevoegdheid te hebben deze prijzen mede te delen, aangezien
dat een zaak van de Foreco is. De fabtiek koopt geschild hout
per ton droge stof.
De heer Bruggink deelde nog mede dat, wat Brabant betrefr,
hout door particulieren gelevetd kan worden via Heidemij Nederland N.V. te Helmond, Steenweg 34.
Na afloop dankte de heer Dijk allen voor de belangstelling,
waarna de voorzitter namens alle deelnemers de directies dankte
voor de toelichtingen en de rondleidingen.
Om ongeveer 17.00 uur vertrokken we naar Lent, waar in hotel
,,Her I(/itte Huis" gedineerd en nadien de Álgemene Jaarvergadering gehouden werd.
,,Brabantse Populieren Vereniging" ontving de redactie van Populier het volgende bericht, dat een antwoord mag zijn op enkele vragen die na de excursie gebleven

Na de excursie van de
wafen:

Het ontschorsingsbedrijf ,,Peppelschors" van Foreco dient om

het met schors aangevoerde ,hout op te slaan, te ontschorsen en
aan de in de houtslijpfabriek ,,Peppelhout" opgestelde hakker
te leveren. De taak van Peppelschors is het dag in dag uit zoveel
hout aan de hakker te leveren dat de chip-bunker gevuld blijft.
Daartoe is een langdurig contract tussen Peppelhout Eerbeek
N.V. en Foreco B.V. gesloten en werd Foteco op het fabrieksterrein in Eerbeek ruimte gegeven voor opslag van hout en het
opstellen van ontschorsingsapparatuur. Deze overeenkomst heeft
geleid tot een vergaande integratie van houtoogst, houttransPort,

houtbewerking met de slijp- en papier(karton) -fabricage.
De prijs van Foreco voor vers, goed gesnoeid, ongeschild populiere- en wilgehout van 10-30 cm diameter en ca. 2 meter lengte, bedraagt voor 1973 f 50,- per ton vers gewicht franko
Eerbeek. Yoor 1974 wordt een prijs van I ,7,50 per ton verwacht. Van deze prijzen moeten de kosten van verzamelen en
transport naar Eerbeek worden afgetrokken om de prijs aan de
berijdbare weg te vinden. Deze kosten bedragen afhankelijk van
de transportafstand en grootte van de parij f 15,- tot f 22,50
per ton, zodat de prijs aan de berijdbare weg voor L974 zal
variëren van f 35,- rot f 42,50 per ton vers gewicht.
Vermeld kan nog worden dat 1 ton vers hout overeenkomt met
iets minder dan 1 m3.
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door schorsbrand (Dothichiza) is ook

Een vroegtijdige oriëntatie over de af-

niet in de nabijheid van lariks geplant

zetmogelijkheden

van populierehout
uit de te vellen beplantingen is zeer

worden.

veel geringer.

belangrijk. Om een zo goed mogelijke

Met de andere, hierboven genoemde
nieuwe rassen zijn de ervaringen nog
zeer beperkt; gezien hun goede re-

Indien door bepaalde omstandigheden
het gebruik van eenjarig plantsoen
niet mogelijk is (b.v. aanleg in grien-

sistentie tegen kanker en bladziekten
verdienen ze zeer zeker uw belangstel-

ling. In een aantal jonge beplandngen
van de Stichting Industrie-Hout hadden vooral de hybriden van P. del-

den of hakhoutpercelen, bepaalde wegof perceelsgrensbeplantingen) verdient
tweejarig de voorkeur boven ouder
plantsoen. Bij het bestellen van meerjarig plantsoen is het van belang naast

toides en P. trichocarpa ('Barn', 'Donk'

de gewenste omtrekmaat revens

en 'Rap'), ondanks de droogte in

leeftijd te vermelden (bijv. tweejarig
6-8 cm of 8-10 cm, driejarig 10-12

prijs voor dit hout te krijgen moet
men zich nu reeds in verbinding stellen met bemouwbare handelaren of
met vefbfuikers, die rechtstreeks van
houtproducenten kopen. Momenteel
bestaat veel belangstelling voor licht
populiere-, maar ook wilgehout. Door
de gevelde bomen voor het eind van
de winter te laten afvoeren kunt u in
het komende voorjaar bijtijds met de
aanleg van de nieuwe beplantingen

de

zomer van 1973, een goede groei.

De in 1972 eveneens in de NAKBkeuring opgenomen P. alba 'Raket' is

aanvangen.

door zijn opvallende fastigiate vorm

Voor herbebossing (van percelen groter dan 0,5 ha of meerdere percelen
tezamen groter dan 0,5 ha) en voor
nieuwe beplantingen kunt u een bij-

vooral geschikt als solitair in parken,

drage krijgen

in zowel de

aanleg- als

de eerste onderhoudskosten. Formulieren voor het aanvragen van deze bij-

drage kunnen verkregen worden bij
de Hoofdingenieur-Directeur van de
Landinrichting in de provincie waarin
het perceel is gelegen maar alleen
ooord.at tot de aanleg van de beplanting wordt overgegaan (zie ,,Populier",
mei I97I, pag. 48).
Bij de aanleg van nieuwe beplantingen wordt in de laatste jaren meer en
meer gebruik gemaakt van de nieuwe
populiererassen. Áanplant op voodopig beperkte schaal van de'Dorskamp',

'Flevo','Androscoggin','Geneva' en
'Oxford', en van de sinds 1972 ofÍicieel onder de NAKB-keuring vallen-

de balsemhybride 'Rochester', kan
worden aanbevolen. Met de aanplant
van de P. trichocarpa 'Frjtzi Pauley',
die_ ook sinds 1972 officieel in de

plantsoen en wellicht voor windsingels. Het is echter geen ras om voor
houtproductie aan te planten.
De balsempopulieren ('Androscoggin'
en P. trichoca{pa rassen) en de bal-

semhybriden ('Oxford','Geneva' en
'Rochester') stellen, voor zover nu bekend, lagere eisen aan de bodem dan
de P. euramericana rassen (zie ,,Indeling van de Nededandse handelspopu-

lieren",,,Populier", augustus 1972).
Het gebruik van balsempopulieren en
-hybriden voor wegbeplantingen moet,
in sterk aan de wind blootgestelde gebieden, voorlopig nog worden aÍgeraden en in andere gebieden alleen op
beperkte schaal gebeuren.

In ieder geval is het aanplanten van
'Fritzi Pauley' in wegbeplantingen
overal af te raden, gezien het ge.*taat
van toPbreuk.
Niet alleen de keuze van de geschikte
Íassen maar ook het gebruik van goed
plantmateriaal (gezond en van goede
kwalitiet) is zeer belangrijk om een

handel is, moet de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen. Ook in
de zomer van 1973 is in veel beplan-

beplanting direct te doen slagen,
d.w.z. met weinig uiwal en een snelle

tingen van dit ras topbreuk geconsta-

onbekende buitenlandse rassen, zonder
het advies van een deskundige, om
later teleurstellingen te voorkomeà.
Ook bij twijfel aan de geschikrheid
van de groeiplaats voor populier is het
noodzakelijk om deskundig advies in
te winnen.

teerd.

Voor proefsgewijze aanplant komen
acht andere nieuwe rassen in aanmerking, namelijk de P. euramericana hybriden 'Florence Biondi', 'Agathe F' en
'Spijk'; de P. trichocarpa rassen 'Blom'

en 'Heimburger'; de hybriden

van

P. deltoides en P. trichocarpa 'Barn',
'Donk' en 'Rap' (zie ,,Populier", febrcari L972).

De voorlopige ervaringen met 'Florence Biondi' en 'Agathe F', sinds
1966 o.a.

in

een aantal beplantingen

van de Stichting Industrie-Hout aangeplant, zijn zeer bevredigend. Vooral

het

eerstgenoemde

jeugdgroei. Plant daarom ook geen

ras heeft waar-

schijnlijk een goede windresistentie;

beide rassen moeten in verband met
hun gevoeligheid voor roest echter

Tijdige teserveting van plantsoen

is

dringend aan te bevelen. Gebruik van
eenjarig plantsoen (stevige, zo moge-

lijk

vertakte planten) verdient

de

vootkeur boven dat van meerjarig. In
de eerste jaren na de aanleg is in het
algemeen de groei van eenjarige planten beter dan die van tweejarige en
zeer zeker beter dan die van driejarige

planten.

Het eenjarige plantsoen is

goedkoper in aanschaf, de plantkosten
zijn lager en het risiko van aantasting

de

cm oÍ I2-I4 cm). Meerjarige bomen
mogen niet te slap zijn, dus niet te
lang in verhouding tot de dikte.
Om beschadiging door reeën, konijnen
of hazen van de jonge bomen re voorkomen is het gewenst deze met plastic
spiralen

of

gazen kokers

te

bescher-

men. Regelmatige controle, om het ingroeien van het gaas te voorkomen, is
noodzakelijk bij gebruik van kokers
van kippegaas; gebruik van Italiaans
gaas maakt deze controle overbodig
(zie ,,Populier", mei 1967).

Een ontwatering van het terrein, b.v.
door dichtgegroeide sloten en greppels
schoon te maken, is noodzakelijk indien het grondwater ook in de groeiperiode hoger staat dan 40 à 50 cm.

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

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

35 x 35 cm of 40 x 40 cm, bij een
diepte van 40 cm, voldoende groot;
voor twee- of meerjarig plantsoen
moeten de plantgaten 50 à 60 cm in
het vierkant en )0 à 60 cm diep zijn.
Op sterk aan de wind blootgestelde
plaatsen kan men door dieper te planten scheef waaien van de bomen voorkomen. Te grote plantgaten verhogen

onnodig uw aanlegkosten.

Op gronden met een zeer hoge grondwaterstand kan men het beste direct

na het maken van de plantgaten

de

populieren planten, zodat de plantgaten niet vol water kunnen lopen.
Men moet er aan denken nooit te
snoeien tijdens vorstperiodes of bij
vriezend v/eer. Snoeiwonden overgroeien bij wintersnoei slechter, terwijl de vorming van waterloten sterker is. Snoei niet te hoog (max. 6 m)
en verwijder nooit meer dan een enkele zware tak uit de blijvende kroon.
Te hoog en te zwaat in de kroon

snoeien brengt aanwasvermindering
en hoge kosten,met zich mee.

H.\f.K.

voor één van onze bedriiven op
deVeluwe kopen wii vezelhout van
populier en wilg,
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afmetingen : lang 18O-22ocm,doorsnede10-30cm, t1m lang hout wordt toegestaan

bewerking : glad gesnoeid, ongeschild

kwaliteit

:

gezond,vers,kromming max.lOcm op 2OOcm

aanbiedingen aan:

foreco

internationare houthandet bv

Arnhem,Willemsplein 34 |
Tel. (085) 454431 en 45 4432
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delaruekerij

Populus alba
'Raket'

@

dieiulsteven
voor ts.

@

Populus tremula
'Tapiau'
Populus canescens

*

'Enniger'
'Honthorpa'
'Limbricht'
'De Moffart'

,,uDENHOUT,,
EEN OUDE NAAM
TUSSEN
NIEUWE
POPULIEREN

'Hulst' 'Loenen' 'Vereecken'
Populus euramerlcana
'Lóns'
'Dorskamp' 'Marllandlca'
'Flevo'
'Robusta'
'Florence Biondi' 'Serotina'
'Gelrica'
'Serotina de Selys'
'HaÍtt'
'Sptik'
'Heidemij'
'Tardif de Champagne'
'1214'
'Zeeland'

'Agathe F'

AN OLD NAME
BETWEEl{
l{EW POPLARS
,TUDENHOUT"

*

*

Populus interamericana

UN ANGIEN ]IOM
ENTRE
1{OUVEAUX
PEUPLIERS

'Barn'
'Donk'
'Rap'
Populus trichocarpa
'Blom'
'Heimburger'
'Fritzi Pauley'

,,UDENHOUT"
EIN ALTER NAME
ZWISGHEN
NEUE PAPPELN

B.V. Boomkwekerij,,Udenhout
Postbus 31 - Udenhout
Telefoon 04241'2131

'Witte Yan Haamstede'
Populus nigra

,TUDENHOUT"
*

'Schijndel'
'Schleswlg I'
'Tatenberg'

Populus

'Androscoggin'
'Geneva'
'OxÍord'
'Rochester'
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