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verwerkende industrieën zoals zageijen en fineerindustrie. Fabrieken van houtslijp 2)
kunnen alleen rondhout verwerken terwijl fabrieken van celstof 2) zowel ronChout
als afval kunnen verwerken. Het is duidelijk dat dit afval van de zagerijen en de
fineerindustrie moer komen; de papierindusrie produceem dergelijk afval niet. voor
zover ons bekend bestaan er geen populierenbeplantingen uitsluitend gericht op de
produktie van industriehout met uitzondering misschien van de dichte beplantiÀgen
in het nabije Oosten die dun hout leveren voor dakconstrucrie en voor lokale werkplaatsen (draaierijen e.d.). Daarmee zullen wij ons hier echter niet bezighouden. De
huidige populierenteelt is gericht op de produktie van srammen voot zaàg- of fineerhout. Hout voor celstof, semichemical 2) of houtslijp is afkomstig uit de kronen van
de bomen en wordt beschouwd als afval, op zijn best als bijprodukt. In deze publikatie zar nader worden uiteengezet in hoeverre dit bijprodukt gebruikt wordi door
de papierindustrie en voor zover dit niet het geval is waarom de papierindustrie een
deel van deze grondstoffen verwaarloost. vervolgens wordt bezien welke perspectieven de papierindustrie de populieretelers in de toekomst kan bieden.

Het huidige populierenverbruik door d.e papierindustrie
Het huidige verbruik van populieren door de pulpindustrie is nier gering. In zes
EEG landen (er zijn geen gegevens over Engeland, Ierland en Denemarken) bedraagt
het 3 miljoen sm 3) per jaar (tegenover minder dan 2,5 miljoen sm in 1965).
Jammer genoeg bevatten de statistieken geen gegevens over het verbruik van espenhout (P. tremula). De statistieken maken n.l. geen onderscheid tussen populierehout
afkomstig van aangeplante bossen en van natuudijke bossen. In Italië waar de pa-

1)

Lezing voor het Internationale Populieren Congres, \íageningen 7-10 mei 1973. No:en

I t/m 7 van de redactie.
2) De grondstof van de papierindustrie kan zijn uit hout mechanisch

Op de omslag:
Schors oan Popnlas'Gelrica',

verkregen ,,houtslijp",

chemisch geproduceerde ,,celstof" of een product ,,semichemical" dat door een comÉinatie ían
mechanische en chemische bewerkingen ontstaat.
3)
.sT.= (stapelmeter) ongeveer 0,6 m3, afhankelijk van de wijze van stapelen, de diameter en

rechtheid van het hout enz.
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pierfabrieken per jaar 2 miljoen mB populierehout verwerken,
komt het overgrote deel van dit hout uit aangelegde populierebeplantingen, terwijl in Frankrijk waar het verbruik door de
papierindustrie rond de 500.000 m3 ligt, het aandeel van de esp
meer dan de helft is. Deze en andere cijfers laten zien dat de
populier in Italië een zeer belangrijke houtleverancier is, en dat
dit ook in Frankrijk - hoewel in mindere mate - het geval is.
In de andere landen is het gebruik van populierenhout voor pa-

pier gering.
De economische aspecten van de vezelhoutproduktie door popuiieren zijn per land zeer verschillend. In Italië ligt de stamhoutproduktie op rond 5.000.000 mB, in Frankrijk op 1.800.000 m3.
Op basis van bovengenoemde EEG cijfers berekend produceert
Italië voor elke m3 stàmhout 0,72 sm vezelhout terwijl in Frankrijk dit aandeel slechts 0,11 sm is (op basis van Aigeirospopulieren) of 0,22 sm op basis van Aigeirospopulieren en esPen
tesamen. Dezelfde berekening geeft voor België een hoeveelheid
van 0,15 sm per ms en voor Nederland 0,43 sm per m3. Natuurlijk moet men ook rekening ermee houden dat een deel van het
produkt wordt afgenomen door de vezelplaatindustrie; doet men
dit dan worden echter de verschillen tussen de diverse landen
nog groter. Men kan dus zeggen dat in Frankrijk en België, de
papierindustrie niet al het beschikbare hout opgebruikt. Natuurlljk zijn er bezwaren aan te voeren tegen deze vergelijking op
grond van onvolkomenheden der statistieken en het kunstmatige
karakter van dergelijke vergelijkingen. Toch is de verhouding
tussen de massahoeveelheden verbruikt stamhout en tophout een
aanvaaràbaar gegeven. Bij de vergelijking van deze gegevens
der diverse landen blijken de verschillen zo groot te zijn dat onvolkomenheden van de statistieken daarbij geen rol spelen.
Samenvattend kan worden gezegd dat de populier in de Europese papierindustrie 12 7o uitmaakt van de totale houtaanvoet
(loof- en naaldhout) of 25 /o van de behoefte aan loofhout.
Er zijn soortgelijke cijfers te vinden in een groot papier producerend land zoals Canada, waar de populier 7 %o van de behoefte dekt van de papierindustrie of wel 42 7o van het door
de industrie verbruikte loofhout. Dit percentage is niet gering;
het ligt belangrijk hoger dan wat zelfs populieredeskundigen
gewoonlijk aannemen. Het is dus duidelijk dat in landen zoals

België en Frankrijk de papierindustrie grotere hoeveelheden
populierehout zou kunnen verbruiken. Onderzoek gericht op de
produktie van vezelhout van populieren is er tot nu toe vrijwel

niet

geweest.

Kwaliteiten en tekortkomingen van populier voor de fabricag:e vanr celsto,f en houtslijp
Populier heeft niet de reputatie goed hout te leveren voor de
celstof en houtsiijp fabricage. Het vootnaamste bezwaar is het
geringe s.g. dat ligt tussen O,35 en0,40 g/cmB. Bij de beuk ligt
dit tussen 0,65 en 0,70, bij de esp tussen 0,51 en 0,57 en bij
de grove den is het 0,50 g/cmB. De maximale wateropname van
populier is 277 % (105 Vo voor de beuk en 130 7o voor de
den). Hieruit volgt, dat het rendement aan celstof of houtslijp
berekend op bruto volume of bruto gewicht van het hout sterk
kan wisselen. Zolang men hout niet inkoopt naar drooggewicht
blijft het berekend economisch rendement ongunstig.
Populierenvezels hebben een lengte, die ligt tussen 0,9 en 1,2
mm. Hiermede neemt de populier een zeer goede positie in tus-

sen de andere loofhoutsoorten.
Naar breedte van vezels berekend neemt de populier dus een
gemiddelde plaats in, de dikte van de wanden is vrij gering, war
niet altijd een nadeel is. \Tanneer men de fysische en anatomische eigenschappen van de populier in hun totaliteit beschouwt
is de conclusie dat de vezel, in vergelijking met die van andere
loofhoutsoorten, een meer dan gemiddelde plaats inneemt. Het
enige nadeel dat men van dit hout zou kunnen vermelden is het

lage s.g. Uiteindelijk betekent dit echter geen nadeel als men
hout koopt per gewichtseenheid droge stof.

De populier wordt van o'udsher door de papierindustrie verwerkt; het is zelfs altijd een van de voornaamste loofhoutsoorten geweest die regelmatig ook nu nog wordt gebruikt. Het beIangrijkste uitgangsprodukt is nog steeds houtslijp; deze is licht
van kleur, geeft slechts een zeer geringe sterkte doch wel een
goede opdikkendheid, opaciteit en ,,prettig aanvoelen" aan het
papier. Het zg.,,stuiven" van dit papier is noodzakelijk alvorens
het kan wotden bedrukt, maar hier kan nog wel iets aan verbeterd worden.

Houtslijp komt steeds meer in zwang voor de kranten-papierfabricage en wel t€meer naar gelang de eisen van de drukker
lager zijn; gemiddeld gebruikt men een percentage van 20 à
25 7a housliip van populier tegenover 75 à 80 /6 houtslljp van
naaldhout.

In de meeste gevallen is het

aandeel van populier in

houtslijp l0 Va. Aan de andere kant wordt voor de fabricage
van papieren zakdoekjes en ander hygiënisch papier, populierecelsto,f in grote hoeveelheden gebruikt (20-40 /o) orndat deze
celstof de zachtheid en dikte geeft.
Populier is voorts goed bruikbaar en wordt ook gebruikt voor
de fabricage van semichemical. Op het ogenblik schijnt de werkwijze waarbij neutraal natriumsulfiet wordt gebruikt het meest
te worden toegepast. N7anneer populier volgens dit proces wordt
behandeld (NNSC-proces) is het rendement meer dan 80 /a
met als grootste voordeel een laag iigninegehalte. De vochtontuekking van semichemical in de fabriek vedoopt vrij slecht,
VijÍiariee beplanting aan P. alba bij

lsfaban.

Foto: Van der Meiden
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maar rnen verkriigt papier van voldoende stijfheid en doorzich-

tigheid. Vooral bij de kartonfabricage is dit procédé ín zurang
voor de produktie van golfkarton. In de USA worden na het

bleken kleine hoeveelheden toegevoegd om de juiste samenstelling te krijgen van bepaalde papiersoorten (luiervullingen en
tijdschriftenpapier). Bij alle celstofprocédé's (NSSC of semichemicai) wordt populierecelstof zelden alleen gebruikt. Men
mengt populierecelstof in wisselende hoeveelheden met celstof
van andere houtsoorten (met name espen). Celstof van populier,
vervaardigd volgens het bi-sulfietprocédé, is helder en direkt
zonder bleken te gebruiken. Hij geeft dikte aan het papier maar
dit papier is niet zo sterk. Het ,,Kraftprocédé" geeft de mogelijkheid om sterkere celsrof te verkrijgen. Het rendemenr van
populier aan ongebleekte celstof berekend op het drooggewicht
van het hout is zeer aanvaardbaar en schommelr tussen de 49 en
53 /o, tenijl dat van de 'beuk bij de 55 /6 en dat van de berk
tussen 53 en 55 7o

ligt. Het is vrij moeilijk om de kwaliteit

van ,,Kraft-celstof" van populier te vergelijken mer die, verkregen van andere houtsoorren, omdat dir afhangt van de onrsluitingsmethode a) die bij de verschillende houtsoorten op uiteenlopende wijze moeten vedopen. Het heeft dus geen zin een
vergelijking te maken tussen de resulraten van verschillende ontsluitingsmethoden. Anderzijds komt men bij één en dezelfde
ontsluitingsmethode niet tot een objectieve beoordeling van de
verschillende houtsoorten. Het is niet ongewoon, dat men breeklengtens) tussen 6000 en 10.000 m verkrijgr en inscheurweerstanden van 60 gram. Deze waarden zijn gunstiger dan die
verkregen met celstof van beuken en liggen in de buurr van
waarden gevonden bij grove den uit her iaagland. Het voornaamste bentaar van deze celstof is de slechte ontwatering. Her
,,Kraftprocédé" geeft dus de mogelijkheid vrij stevige populierecelstof te verkrijgen die evenzeer goede kwaliteit vedeent, met
name absorptig zachtheid, opaciteit en opdikkendheid, als andere celstof. Populier wordt in de praktijk altijd gemengd met
andere boomsoorten verwerkt. Vanuit het gezichtspunt van de
papierfabricage beoordeeld, is de populier in staat via verschiilende methoden ceistof, semichemical of houtslijp re leveren
mef even gunstige eigenschappen als ander loofhout. Het enige
steekhoudende bezwaar blijft dus het s.g. Dit economische nadeel kan worden ondervangen door hout te kopen op basis van

drooggewichr (atro gewicht).
Vezelho'utproduktie bij ile conventionele populierencultuur
De populierentelers hebben nooit voldoende aandacht geschonken aan de afzetmogelijkheden die hen door de houtslijp en
cellulose industrie worden geboden. De populierecultuur is gericht op de produktie van duur, kwalitatief hoogwaardig stamhout. Vanzelfsprekend is het, daar I m3 zwaat hout op stam
100 tot 120 francs oplevert, moeilijk waardering op te brengen
voor een produkt dar kaprijp in lengten van 1 of 1,2 m lengte,
opgestapeld aan de bosweg 55 francs per mB oplevert. Dit verschil in geldelijke opbrengst is niet het enige probleem. Ook de
exploitatie of beter gezegd de behandeling van de opstanden
wordt steeds moeilijker daar handwerk steeds duurder wordt.
Dit klemt temeer omdat de fabrikanten van houtslijp, die de
belangrijkste afnemers zijn, hoge eisen stellen aan de kwaliteit (rechtheid, maximum diameter, enz.). Aan de andere kant
zijn de populierenopstanden vaak verdeeld over vele kleine
percelen. Van één hectare populier die de normaal exploitabele
diameter voor fineer heeft bereikt, haalt men 40 à 50 ms vezelhout van de toppen en de takken. In veel gevallen is de oppervlakte van een populierenopstand minder dan t ha, waarbij de

,)

is de technische term voo! een met koken te vergelijken"O",rt"tr.tl'
bewerking van het hout.
5) Breeklengte is de lengte waarbij het papier door zijn eigen gewicht
zou breken.

hoeveelheid vezelhout gering en de kosten van her verzamelen
van dit vezelhout per eenheid natuurlijk hoog zijn. Her is begrijpelijk dat onder deze omstandigheden vele eigenaren en
telers van mening zljn dat het nier de moeite loont dit dunne
hout te bewerken, verzamelen en transporteren, omdat zij de
prtjzen die ze voor dit hout krijgen als zeer laag beschouwen.

Ondanks alles ontvangen de fabrieken niet onaanzienlijke hoeveelheden populiererondhout. Dit rondhour is meestal afkomstig van tophout maar ook uit vervroegd gevelde slechtgroeiende
populierenopstanden die de eigenaren liever verkopen dan laten
staan. Deze produktie is geconcentreerd in een vrij beperkt gebied dat per vrachtauto goed bereikbaar is d.w.z. dat de-aanvoérafstand niet grorer is dan 100 à 150 km. Het lichte hout dat
360 tor 380 kg/sm weegt, is moeilijk re vervoeren en de verspreide ligging van het hout maakr vervoer per trein onaantrekkelijk. Daar dir hout echter gewoonlijk wordt geproduceerd
in grote samenhangende populiereteeltgebieden vormt het grote
aantal opstanden een compensatie voor de verdeelde ligging
ervan over vele percelen zodat het bijeenbrengen van het hout
niet zoveel problemen geeft. Voorbeelden vindt men in de poviakte, in ltalië, in Frankrijk, in de dalen van de Isère en de
Loire en de vlakten van Noord-Frankrijk en België.
Het heeft zijn nut de problemen eens wat nader te bekijken.
Ik zal Franse prijzen in mijn voorbeelden gebruiken omdat ik
die het beste ken. De papierindustrie betaalt 33 francs per sm
aan de 'bosweg, redelijke vellingskosten zijt 16 francs per sm,
inclusief sociale lasten. Afvoer van het hout is meestal gemakkelijk daar de afstanden klein zijn terwijl de populierenbeplantingen over het algemeen geconcenrreetd zrjo op de vlakke gronden en niet wijd verspreid over grote gebieden. Kosten van
vervoer gaan de 5 francs per sm niet te boven. De kosten voor
vellen en afvoeren zijn dus 2T fnncs waarbij nog ko,men kosten
en winst van de ondernemer, die ik schat op ongeveer 5 francs
per sm. Dan blijfr over voor de prijs op sram 7 f.nncs per sm
ofwel 11 francs per m3.
Een populierebeplanring die 250 mB stamhout per ha levert zal
daarnaast een opbrengst van ongeveer 50 m3 houtslijp kunnen
opleveren wat een extra inkomen betekenr van 550 francs. Dit
is in verhouding niet veei als we in aanmerking nemen dat de
opbrengst van het stamhout ongeveer 25.000 francs bedraagt,
maar het is niet onbetekenend wanneer we bedenken dat hakhout op stam ongeveer f 1.000 per ha opbrengt. Het zou ook
mogelijk zijn meer vezelhout uit die beplantingen te halen voor
celstof omdat hiervoor de houtkwaliteitseisen niet zo hoog liggen maar omdat de verkoopsprijs hiervan lager ligt zal de opbrengst vrijwel dezelfde zijn. Het is zonder meer duidelijk dàt
de opbrengst van vezelhour in geen verhouding sraar rot die
van de fineerstammen, m ar toch ben ik van oordeel dat de
exploitatie van het tophout een wezenlijke opbrengst oplevert
aan de eigenaar en aan de ondernemer.

Mogelijkheden en ontwikkelingen bij het gebruik van populier in de papierindustrie
De voorgaande anaiyse van de mogelijkheid van celstof en houtTabel
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soorten

populier Aigeiros
esp

beuk
haagbeuk

berk
spar

vezeleigenschappen

lengte

breedte

dikte van de wanden

mm

Ínu

mu

0,8 à 7,2
0,8 à 1,3
0,9 à 1,0
1,3 à 1,,

12à t7
14à 1t
22à 25

2,4
6,0

t7

6,0
6,0

r,3 à 1,4
2,2 à 3,8

r)à

15

à

22à

a>

I5

40

à
à
t,0 à
à

3,2
6,5

6,0
8,0
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slijpprodukten van populiet zijn gebaseerd op de huidige economische omstandighed en. Zelfs bij een periodiek tekort op de
papierhoutmarkt bevinden we ons economisch gezien in een
toestand van overvloed, want perioden waarin de voorziening
van de papierfabrieken moeilijk is, zijn zuiver conjunctureel.
Alle experts, die gedurende de laatste 2\jaar de houtproduktie
en het houtverbruik hebben bestudeerd, hebben een ernstig houttekort voorspeld, speciaal van hout voor houtslijp en celstof. Dit
tekort wordr verwacht omstreeks L985-I990. Deze prognosen
zijn eerst sceptisch ontvangen, maar toch zijn de voorspellingen
omtrent de toename van het verbruik elke keer althans bij benadering uitgekomen. De economische constellatie die ziin invloed heeft op de houtmarkt is duidelijk in beweging. Een der
gevolgen zal waarschijnlijk een vermindering van de eisen van
de technici der papierindustrie zijn. Deze ontwikkeling is al
gaande zoals blijkt uit de toename van het gebruik van loofhout
voor celstoffabricage. Het is dan ook aan te nemen dat de produktie van vezelhout aantrekkelijker zal worden voor de populierenteler of voor de houthandelaar die populierenbossen exploiteert.
Eveneens kan men onderzoek verwachten op het gebied van de
populier-voor-papier; zulk onderzoek is nog niet of nauwelijks
begonnen. Het zou het gebied van de veredeling, de houtteelt,
de oogst en de fabrieksmatige houtverwerking moeten bestrijken. Genetici, gespecialiseerd in populier, hebben altijd de produktie van kwaliteitshout als doel voor ogen gehad. Zij hebben

Met deze voorbeelden voor ogen zou vooral selectie
op snelle jeugdgroei aan te bevelen zijn.
De mate waarin de populier toepassing vindt hangt ook samen
met de houtoogstmethodieken. Bij de klassieke populierenteelt
levert de verwerking en afvoer van tophout niet veel problemen.
Technische ontwikkelingen bij het oogsten komen tot stand als
gevolg van veranderingen in de eisen van de papierindustrie
zoals lengte van het hout, minimum diameter, rechtheid en al
dan niet schillen. Voor de fabricage van houtslijp worden de
eisen die de fabriek stelt mede bepaald door het materiaal van
de slijpstenen in de fabriek zodat daarin weinig verandering te
verwachten is. De eisen die men aan hout stelt voor de fabricage
van chemische pulp kunnen veel lager zijn. Reeds nu ontvangen
de fabrieken hout van verschillende lengten en worden geen
hoge eisen aan rechtheid gesteld. Fabrieken die semichemical
gebruiken voor kartonfabricage gaan gewoonlijk uit van ongeschild hout. Het zou een werkelijke vooruitgang betekenen wanneer met name de fabrieken die chemische pulp verwerken ongeschild hout zouden afnemen. Dan zou het mogelijk zijn om
het hout op de kapvlakte te chippen waardoor het hout maximaal wordt benut terwijl de houtverwerkingskosten laag blijven. Het zal duidelijk zijn dat bij populierenteelt met korte
omloop, uitsluitend gericht op papierfabricage, het hout ongeschild mechanisch moet worden geoogst en zo mogelijk als chips
aan de fabriek afgeleverd.
staanders.

dus gestreefd naar rechte stammeo en naar technologische eigenschappen vereist voor goed zaaghottt, dat zich gemakkelijk laat

Populierenteelt gericht op cle protluktie van industriehout
Enerzijds zal men dus in de toekomst het hout, geproduceerd

fineren en lijmen. Natuurlijk hebben zij resistentie tegen ziekten en goede produktiviteit van belang gevonden, maar ze zijn
nooit erg geïnteresseerd geweest in sterke jeugdgroeiel. Zii
hebben rassen verwoÍpen om hun gevoeligheid voor ziekten,
die pas op latere leeftijd van de boom optreden. Zelfs bij het
onderzoek naar produktie en ziekteresistentie hebben zij geselecteerd op zwaar hout en nooit op industriehout. Dat is zeer
begrijpelijk wegens de verhouding in geldelijke oPbrengst tussen
deze beide sortimenten. Maar dat betekent dat een geweldig
gebied voor onderzoek braak ligt, gezien de eisen van de papierindustrie. Met andere woorden met het oog op de industriehoutproduktie moeten we ons gaan toeleggen op de produktie van
hout met een zo hoog mogelijk s.g., op rassen met een snelle
jeugdgroei; deze bewering is niet uit de lucht gegrepen. Vanneer men van een aantal tassen het drooggewicht bekijkt en de
lengte van de vezels, blijkt dat er grote verschillen bestaan en
daarom is onderzoek in deze richting aan te bevelen. In werkelijkheid is de kwaliteit van een houtsoort voor PapierÍabricage

gaan benutten,
maar anderzijds zullen populieren alleen dan een belangrijk aan-

een zaak met vele kanten. De resultaten van het ontsluiten kunnen per ras zeer verschillen. Als voorbeeld geef ik hieronder de
resultaten die bereikt zijn door de Cartiere Burgo met monst€rs
van Italiaanse rassen, die volgens de alkalische methode zijn
behandeld. Het is dus mogelijk door selectie Íassen te verkrijgen
met voor papier waardevolle kwaliteiten zonder de eisen van de
za g- en fineerindustrie te verwaarlozen.
\7e kunnen nog verder gaan. Ik denk hierbij aan aanplantiogen
van Provence-riet, van hennep of van sorgum (gierst) die speciaal voor de papierindustrie zijn bestemd. Men zou evenzo de
zeer snelle groei van de populier kunnen benutten en zich kunnen richten op beplantingen met korte omloop met als uitsluitend doel de produktie van grondstof voor de papierfabricage.
Iets dergelijks gebeurt in het Midden-Oosten, waar men in omlopen van zes tot tien jaar dun hout produceert voot houtdraaierswerkplaatsen en voor dakconstructies. De teeltsystemen
zijn te vergelijken met de teelt van hakhout al of niet met over-

0) Schrijver heeft hier naaÍ
in Frankrijk.

onze mening vooral het oog op de toestand

in de traditionele populierenbeplantingen beter

deel van het papierhout gaan uitmaken, als er voldoende beplantingen van worden aangelegd met als voornaamste doel de
produktie van vezelhout. Dit zou natuuriijk de nodige problemen geven op het gebied van de industriële technologie, bosbouwkundige methoden en de exploitatietechnieken, maar bovenal op Íinancieel-economisch gebied.
Naar mijn idee zou men hakhout moeten aanleggen dat elke
vier à zes jaar geoogst zou kunnen wotden, m.a.w. onze teelt zou
niet op bomen gericht moeten zijn. Door een zeer groot aantal
stoven per ha aan te leggen zou men kunnen trachten een maximale opbrengst te verkrijgen. Als elke stooÍ twee uitlopers geeft
moeten per ha minstens 15.000 stoven worden aangelegd. De
wijze van aanleg moet zo goedkoop mogelijk zijn. Hierbij kan
men natuurlijk denken aan de klassieke stekmethode maar een
goedkope oplossing zou kunnen zijn het ,,zaaien" van zeer korte
stekken die voorbehandeld zijn zodat ze zeer snel wortels kunnen vormen. Dit is geen toekomstdroom meer; de Association
Forêt-Cellulose heeft reeds enkele experimentele hakhoutpercelen met diverse rassen ('I 214', 'Rochester', Koreana, en 'Ándroscoggin') aangelegd. In het fysiologisch laboratorium zijn
resultaten bereikt die de verwachting wettigen dat het mogelijk
is binnenkort jonge voorbehandelde stukjes stekhout met succes
te zaaien. Er ztjn nog veel problemen op te lossen o.a. met betrekking tot de levensduur van de stoven, het op peil houden
van de vruchtbaarheid van de gronden en de techniek van het

Tabel 2
lengte van vezel
(mm)

ras

volumegewicht
(droog)

| 2r4

o,40

1,10

455

0,31

Robusta

0,38
0,46
0,4J

0,80
0,76

I

r tt4

Trichocarpa sp.

1,02
1,00
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Tabel 3

I

fas

totaal vezelmateriaal
graad "SR
breeklengte (m)
splijtsterkte (m2)
buigzaamheid (nb)
max. belasting (g)

2r4
13,4 %

I 45t

I t54

49,6

52,8
32,0

2t,0

26,0
8,220
40,9
1000

8,010
40,r
483

36,9
215

41,8

16,2

83,3

6,%0

onderhoud, maar geziefi de bereikte resulraren in de Verenigde
Staten met korte-omloop-beplantingen van plaraan, valt te verwachten dat deze problemen opgelost kunnen worden.
De bosbouwtechniek kan dus in korte tijd aan dit doel worden
aangepast, laten we zeggefl in tien jaar. De uitvoering zaI veel
eenvoudiger v/orden wanneer er rassen beschikbaar komen die
door goede stekbaarheid, snelle jeugdgroei en hoge volumedichtheid, beter geschikt zijn voor her gestelde doel. Het oogsren
za| zonder veel moeilijkheden kunnen worden gemechaniseerd.
Men zal stammetjes mer een diameter aan de voet van 8 cm
moeten afsnijden en versnipperen. Hiervoor sraan ons diverse
mogelijkheden voor ogen naar analogie van die geboden door
landbouwmachines zoals b.v. suikerrietoogstmachines.
Overigens heeft dit alles alleen zin als het geproduceerde hout

kan worden gebruikt door fabrieken die celstof verwerken en
die normaliter loofhout afnemen zodat niet uitsluitend de met
semichemical werkende kartonindustrie als afnemer fungeert.
OntsluitingspÍoeven zijn uitgevoerd in het laboratorium van ,,La
Cellulose d'Aquitaine" in St. Gaudens. \7e gaan hier niet in op
de details van de resultaten van de fab:ricage van celstof maar
beperken ons tor de algemene conclusies. Stammen, jonger dan
twee jaar, zijn praktisch onbruikbaar voor industriële celstoffabricage. Het belangrijkste probleem is n.l. dat men de celsrof
van deze jonge stammen niet van zijn water kan onrdoen. Na
het bereiken van de vierjarige leeftijd is het wel mogelijk celstof te maken van goede kwaliteit. Het rendement komt dan
niet boven de 46 7o (het is 49,7 7o voot de beuk), (ter vergelijking: voor de jonge srammen van één à twee laar ligt her rond

de 36 tot 38%).
Van hout van 4 jaar venaardigd papier blijkt een breeklengte 7)
te hebben van meer dan 7.000 meter. Zeer generaliserend kan
men zeggen, dat de technologische waarde var. vietjarige'I 214'
15 %o laget ligt dan die van stamhout van de beuk, maar ik wijs
erop dat deze globale benadering niet te letterlijk genomen mag
worden. Er zijn ook duidelijk uiteenlopende waarden gevonden
bij de verschillende rassen waarbij aan 'Rochesrer' de hoogste
plaats moet worden toegekend. Uit het voorgaande is te concluderen dat de celstofindustrie nieuwe technieken zal gaan ontwikkelen en daardoor nog beter in staat zal zijn populieren te
gebruiken van tenminste vierjarige leeftijd. Naarmate de teeftijd
van het hout hoger is zullen voorts de fabricageresultaten gunsttget zijn. Het laatste en meesr essentiële probleem is dar van
de economie. Momenteel richten onze berekeningen zich uitsluitend op een hakhoutcultuur als boven beschreven die op
landbouwgrond zou worden bedreven. Daarom dient voor deze
berekening geen rendement aan de,bosbouw te worden ontleend
doch veeleer aan de landbouw. Indien we een jaadijkse brutoopbrengst aannemen van 800 francs per ha en een, m.i. redelijke omloop van zes jaat en als we de aanlegkosten stellen op
1500 francs (inclusief onderhoud in het eerste jaar) waarnr^
geen verder onderhoud nodig is, zal de opbrengsr op sram moeten zijn 733I fnncs, afgerond 7.300 Írancs per ha bij een rente-

?)

Breeklengte is de lengte, waarbij het papier door

scheurt.

zijn eigen gewicht

voet van 5 7o. Onder de huidige economische omstaudigheden
moet een bruto-ton ongeschild hout als chips aangevoerd 78
francs franko fabriek opbrengen.
De transportafstanden moeten niet al re groor zijn. Stel de
transportkosten bedragen 20 francs per ron en de vellings- en
uitsleepkosten 18 francs per ron (wat niet hoog is). Dit geeft
een waarde op stam van 40 francs per bruto-ton. Hieruit volgt
dat de opbrengsr per ha I83 ron zou moeten zijn. Dit betekent
een jaarlijkse produktie van 3I bruto-ton. Het is op her ogen-

blik onmogelijk te zeggen of een dergelijk resultaat bereikt zou
kunnen worden omdat we ror dusver alleen twee-jarige een-

stammige bomen hebben geveld van een beplanting van 10.000
bomen per ha die een opbrengst gaÍ van 2I ton per ha mer
Populus 'Rochester' en slechts 13 ton per ha mer Populus Koreana. Het is duidelijk, dat, omdat de groei na het derde jaar
toeneemt, de groei van de eerste rwee jaren niet als maatstaf
mag dienen voor de groei in de volgende jaren. Hoe dan ook
wij vinden de resultaten verkregen mer 'Rochesrer' bemoedigend.

Samenvattend kan het volgende woÍden gezegd. De populier is
van belang voor de papierindustrie, wanr celstof en houtslijp
van populier hebben eigenschappen die ze bij uitstek geschikt
maken voor sommige papiersoorten en wel vooral opdikkendheid, opaciteit en zachtheid. Populier wordt reeds op grote
schaal verwerkt voor houtslijp; voor celstoffabricage wordr populier meestal gemengd ge'bruikt in de verschillende procédé's.

De Europese papierfabrieken gebruiken thans reeds aanzienlijke
hoeveelheden populierehout. Populierehout maakt niet minder
dan 25 /6 uit van de totale hoeveelheid aangevoerd loofhout
voor de Europese papierindustrie. Dit hoge percentage wordr
vooral veroorzaakt door de Italiaanse populierenteelt en de Italiaanse industrie. Slechts een deel van de produktie van populierehout wordr aan de papierindustrie verkocht; reden daarvan
is het prijsverschil tussen fineerhout en papierhout. De celstoffabrieken maken trouwens ook geen volledig gebruik van het
beschikbare populierehout omdat dit hout een laag rendement

Dit geldt
overigens niet voor de fabricage van kranrenpapier. Dit lage
rendement is echter alleen een bezwaar omdar her hout wordt
gekocht op basis van bruto gewicht of volume na velling. Er is
een houttekort te verwachten dat ongemijfeld veranderingen
teweeg zal brengen in de huidige economische consrellarie.
Hoogstwaarschijnlijk zaI het gevolg zijn, dat de populierenreler
en de industrie in sterkere mate gebruik zullen gaan maken van
vezelhout uit traditionele beplantingen die echter voornamelijk
werkhout zullen blijven produceren. Populierehout zal alleen
dan een belangrijke grondstof worden voor de papierindustie
als men populieren teelr mer de produktie van industriehout als
doel. Om dit te bereiken is her noodzakelijk bijzondere aandacht te besteden aan de geschiktheid van de verschillende rassen voor de papierfabricage. Voorts zal men de aanleg van
hakhoutcultures vao populier ter hand moeren nemen voor exploitatie in een korte omloop. Dit alles lijkt technisch mogelijk,
het onderzoek wordt gestimuleerd door het feit dat proeven
met ontsluitingstechnieken hebben uitgewezen dat dun hout van
vier jaar teeds een grondstof begint te leveren die bruikbaar is
voor de vervaardiging van celstof. De voornaamste problemen
liggen op het gebied van de economie en alleen proeven kunnen
hier opheldering geven. In ieder geval kan het onderzoek op dit
gebied van zeer wezenlijk belang zijn en hierbij dient men te
bedenken dat in de volgende decennia een ernstig houttekort zal
ontstaan. Populier en wilg zijn twee snelgroeiende houtsoorten
met zo vele uiteenlopende mogelijkheden dat zij, naar ik verwacht, gebruikt zullen worden voor de toekomstige produktie
van industriehout.
geeÍr als gevolg van zijn geringe volumedichtheid.
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De klompenmaker en de klomp

Er is mij gevraagd een overzicht te geven van de klompenmaker
en de klomp; de klompenmakers die in St. Oedenrode zo talrijk
aanwezig waren, maar waarvan de meesten hun bedrijf in de
Boskant hadden, zijn in de loop der laatste 10 jaren tot zeer
weinigen teruggelopen.
Teneinde tot het onderwerp zelf te geraken acht ik het belangrijk, te laten zien hoe de ligging van de Boskant is, ten opzichte
van de rest van onze gemeente.
N7e kunnen die splitsen in twee sterk verschillende delen. Enerzijds de streek met hoofdzakelijk naaldhout, anderzijds de streek
met uitsluitend of bijna uitsluitend loofhout.
Hoe is dat te verklaren?
De rivier ,,de Dommel" is aan deze gesteldheid niet vreemd. Zíj
stroomt, komende uit het zuiden, tot aan Eerschot ongeveer in
noordelijke richting en buigt dan vrij plotseling om naar het
westen, stroomt verder om ,,den Berg" heen en vervolgt haar
loop door ,,het dal" tussen ,,den berg" en ,,heuvel" weer in noordelijke richting. In haar verdere loop stuit zij tegen de hoge
akkers van ,,Rijsingen" en ,,Hoogeind" en buigt daarna weer om

ten zijn geweest, daanan bestaat geen twijfel. Onder dit beboste
gebied moet ook zeker de Boskant gerekend worden. De naam

in noord-westelijke richting om tenslotte weer ongeveer in noor-

St. Oedenrode alleen reeds ca. 100 klompenmakers

delijke richting ons dorp te verlaten. Zijlaat daarbij het grootste
gedeelte van de Boskant links liggen. De rivier moet in het
verre verleden een veel bredere stroom zijn geweest, getuige de
talrijke beemden en de op sommige plaatsen nog aanwezige
maar niet meer zichtbare ,,kreken".
Deze beemden die van de rivier een lichte rivierklei hebben
onwangen, zijn in de ,,zandgebieden" nog tijkelijk omzoomd
door loofhoutaanplantingen. Maar hoe moet dat nu geweest zijn

als kleine zelfstandigen uitoefenden.
Of nu de boeren klompen ztjn gaan maken

in de oudste tijden? Het

zand, door de rivier bij hoog water
aangevoerd en opgeworpen, droogde in de zomermaanden uit
en met sterke westen- en zuidenwinden werd het opgejaagd en
zo ontstonden de heuvels en zandruggen. Vandaar de schtale
gronden van Vressel, ZandhoeÍ, Everse, Haag en Rijsingen.
Maar de broekgronden in de Boskant dan en in Olland?
Zij zijn op een andere wijze ontstaan en ik geloof dat wij daarvoor rerug moeten naar de laatste ijstijd. De Dommel heeft hier
weinig of geen invloed op gehad. Vast staat in elk geval dat al
deze gronden rijkelijk voorzien zijn van leembestanddelen of
van leembanken. En daarmee komen we op de ideale plaats van
canadabomen. Terwijl het naaldhout beter gedijt op het zand,

verkiest het loofhout in het algemeen liever een zwaardere
grond en de Canadaboom bij voorkeur een leemhoudende ondedaag.

En hoe is het nu gega n met de vestiging van de mens op al
deze gronden. Zoals onlangs nog bewezen is in Nijnsel (zie
hiervoor het periodiek ,,Heemschild" van de heemkundige

kring) vestigde de rendierjager zich bii voorkeur op de zuidelijke flanken van de zandruggen.

Later was de rivier nog altijd ,,de weg" waarlangs men zich verplaatste en nadat de mens van een nomadenbestaan overging op
een volk met een meer vastere woonplaats, verkoos hij de lage
beemdgronden vanwege de vruchtbaarheid en begon hierop een
landbouwbedrijf. Later breidde hij dat bedrijf uit door de aansluitende akkers te ontbossen en te ontginnen. Rond 700 ontstond dan ,,het recht van roding" wat betekende dat elk marktgenoot, indien hij dat wenste, vergunning ontving tot het rooien
van bossen. Hoort U in dat rooien ook de naam van ons dorp?
Rode, of in de volksmond nog Rooi, is afkomstig van dit rooien.
Later is hieraan toegevoegd de naam Oda, de maagd die hier
heeft geleefd en is gestorven. Het zou te ver voeren en mij
brengen buiten het r^am van mijn opdracht, indien ik hier verder op in zor gaan. Mogelijk is dat iets voor een afzondediike
bijdrage.
Dat dus ook in het verre verleden de gronden

rijk bebost moe-

spreekt voor zichzelf. Verder kennen we hier nog den Hout,
Vernhout (wat vroeger Varenhout genoemd werd). Allemaal
namen die wijzen op bebost gebied. Aansluitend aan de Boskant, Iigt het zeer omvangrijke bosgebied dat we ,,scheeken"
nosmen. Ofschoon hier wel naaldhout voorkomt door aanplan-

ting, is de bodemgesteldheid speciaal voor loofhout geschikt.
Ook de streek liggende onder het kerkdorp Olland, genoemd de
Gilders en Horst en daarbij aansluitend eenzelfde vegetatie onder de gemeente Boxtel, Liempde en Schijndel, slechts doorbroken door de meetkundige lijn die de mens er doorheen trok.

Heeft de Canadaboom altijd in deze bossen gegroeid? Vermoedelijk wel, al is de aanplant in onze tijd uiteraard gecultiveerd.
\íanneer en wie precies op het idee is gekomen uit dit hout
klompen te maken, is niet bekend. Álgemeen is men van oordeel dat de klomp uit Frankrijk afkomstig is.
Dat de vraag naar dit schoeisel een vijftigtal jaren geleden bijzonder gÍoot was, blijkt wel als we kunnen vaststellen dat in

dit

beroep

bij de uitoefening

van hun landbouwbedrijf, of dat de klompenmaker naast zijn
beroep ook nog een beetje ,,boerde", valt eveneens achteraf
moeilijk vast te stellen.
Dat de klompenmaker vroeger zijn eigen aardappelen en groenten verbouwde en daarnaast één of twee varkens mestte en een
koe of een paar geiten hield, is mij uit eigen ervaring bekend.
Ik geloof echter wel, dat wij ervan uit mogen gaan dat het beroep zijn oorsprong heeft gekregen in de boerenstand.
Vooral bij die boeren, waaÍvan het gezin uit enkele opgroeiende
zonen bestond, zullen nevenberoepen zijn ontstaan.Zoals ze zelÍ
hun wol sponnen (door de meisjes) en ook de garens voor het
linnengoed, terwijl ze ook nog vaak een eigen weefgetouw bez^ten, zo zullen ze ongerwijfeld ook hun eigen klompen hebben
gemaakt.

Later kan dat uitgegroeid zijn tot het maken van klompen voor
derden, terwijl in mijn jeugd de klompenmakerij tot een zelfstandig beroep was uitgegroeid, de boven gesignaleerde uitzonderingen inbegrepen.
Men kende vÍoeger meer van die ,,dubbele" beroepen, zal ik
maar zeggen. De stro- en rietdekker was in de wintermaanden

ook de huisslachter. Dat vulde elkaar prachtig aan; wanneer de
weersgesteldheid het vernieuwen van de dakbedekking niet
meer toeliet (eind oktober begin november) begonnen de huisslachtingen (nov. slachtmaand). Dat ging door tor het vroege
voorjaar, omdat sommige boeren twee of drie huisslachtingen
hielden. Niet alle boeren waren in staat zich deze weelde te veroorloven, want bij de meesten was schrale Hans keukenpiet.
Ook waren de metselaars in de wintermaanden klompenmakers.

,,In het vorstverlet gaan" kende men toefl niet, doorwerken in
de winter, al was die nog zo mild, daar dachr men nog minder
aan. Evenmin kreeg men een werkeloosheidsuitkering en wat
doe je dan als huisvader?
De kleermaker was vaak ook barbier; hij kon, als er een scheerof knipklant kwam, of bij een klant werd geroepen zijn kleermakerij rustig even laten liggen, om nadien de draad, letterlijk
en figuurlijk, weer op te nemen. Zo maakte de timmerman in
de wintermaanden zelf zijn gesmede spijkers die hij in de zomermaanden dacht nodig te hebben; hij was daardoor dus ook
een beetje smid.
Na de geweldige evolutie die zich heeft voltrokken na ongeveer
1850 door de uirvinding van de stoommachine, de explosiemotor, de electriciteit en de overige uiwindingen die daarop
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volgden, kreeg de leef- en werkwijze een geheel ander patroon.
Geleidelijk aan verdwijnt het handwerk. Als de andere beroepen
reeds lang op het machinale zijn omgeschakeld, komt ten laatste
ook de klompenmaker aan de beurt. En thans werken alle klompenmakers machinaal.
De teruggang van de klompenmakerijen heeft echter nog andere
oorzaken: oorzaken die weliswaar verband houden mer de evolutie waarover ik sprak.
Zo leerde men de schoen, die voorheen nagenoeg uitsluirend
door kapitaaikrachtige personen werd gedragen, machinaal vervaardigen en kwam daardoor goedkoper op de markt.
Ook de rubberlaars komt dan beschikbaar voor het grore publiek. Door dit alles raakt de klomp steeds meer op de achtergrond, ofschoon de schoen noch de rubbedaars hem in kwaliteit
kunnen evenaren, vooral in verband met warmte en gezondheid.
Verplaatsen we ons nu naar het leven rond de eeuwwisseling

en bezien we her maken van klompen zoals dat toen

plaats

vond.
De Canadaboom wordt 20 à 25 jaar nadat hij is geplant, geveld.
Dit geschiedde toen nog door het bekappen van de sram aan
de wortels. Vakkundig liet men d.ie wortels ongemoeid tot het
laatste moment, die ervoor moesren zorgen dat de boom in de
van tevoren vastgestelde richting terecht kwam. Uit voorzorg

had men echter halverwege de hoogte een rouw aangebrachi,
waaraan men de boom in de gewenste richting om kon trekken. Ook voor het kappen van een boom was vakkennis nodig,
zodat dit bijna altijd door speciale boomkappers werd gedaan.
De bomen waren dan meestal al verkocht. De kapper ontving
zijn loon van de klompenmaker in de vorm van de spaanders
en de takken en een klein handgeld. Dit hout werd, voor zover
men het zelf niet nodig had, verkocht meestal aan de bakkers.
Na het kappen werd de boom ,,gekort" door de klompenmaker
zelÍ en met de ,,mallejan" vervoerd naar het opslagterrein van
de klompenmaker.
Zo'n mallejan was een vaarboom, bevestigd aan een as,wa ta n
twee wielen. De as waaraan de vaarboom was bevestigd, lag
excentrisch ten opzichte van de wielen. Daardoor bereikte men
dat, indien de vaarboom naar omhoog werd gestoken, de as
korter bij de grond kwam. De onderstam of twee onderstammen
werden dan in kettingen geslagen, welke aan de as werden vastgemaakt. Haalde men de vaarboom nu naar beneden, dan dien-

de deze als krachtarm om de stammen van de grond te tillen.
Boven op deze as en op de onderstammen legde men het lichtere hout. Het paard diende als trekkracht voor dit ruwe werk.
De betaling der bomen vond meestal plaats, nadat de klompen
van dit hout gemaakt en verkocht waren. \Teinig klompenmakers waren in staat hun jaadijkse voorraad hout vooruit te betalen. Het vertrouwen, na een jaar te betalen, werd practisch
aan elke klompenmaker geschonken en zelden of nooit beschaamd.

Eerlijkheidshalve dient hierbij vermeld te worden, dat bijna aan
alle ambachtslieden een jaar crediet werd gegeven, anders zou

men uit bovenstaande gegevens kunnen opmaken, dat alleen de
klompenmakers slecht bij kas waren en dat was niet zo.
Het kappen der bomen vond altijd in her najaar plaats of in de
winter en ook het vervoer naar de werkplaats. Ook dit had zijn
reden, immers in de winter zijn de bomen wat men noemr ,,in
rust". De sapstroom heeft dan opgehouden en de kwaliteit van
het hout is daardoor her hoogst.
Dit in tegenstelling tor her eikenhout, wat meestal omstreeks
mei gekapt werd. Dan liet de schors her beste los en deze schors
werd gebruikt door de leerlooiers en men noemde deze schors
in gemalen toestand ,,run".
Uit het bovenstaande blijkt dat de klompenmaker in het voorjaar begon aan zljn nieuwe houtvoorraad. \7e volgen het hout
nu op zijn weg naar de werkplaars en zullen de verdere bewerkingen onder de loupe nemen.
De boom werd op twee kreupels gerold; dat waren ronde houten met aan één eind twee poten; het andere eind rustte op de
grond en had geen poten. Zodoende rolde men vrij gemakkèlilk
de boom omhoog en stak in de gaten welke in het hout waren
geboord een houten stop. Op die manier lag de boom 50 à 60
cm boven de grond (zie schets 1).
Dan volgde het afschrijven van de ,,bollen" door naast de maatstok een kleine snede te maken. Daarna ging men zagen mer de
,,kortzaag". Deze zaag werd niet kortzaag genoemd omdat ze
kort zou zijn geweest, maar omdat de bomen hiermede werden
afgekort. Dit zagen gebeurde bij voorkeur door 4 personen;
twee aao elk einde der zaag (Íig.2).

Merkwaardig is wel dat her zagen niet afzonderlijk werd gehonoreerd. Het was een ongeschreven wer dat elke knechr ,,tussen licht en donker" het hout ging korten. \íanneer het binnen
te donker was geworden om zonder de lamp te werken, kon

fre.t

fra,
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lijk uit te strekken; hij

deed dat met beide handen en paste oP
die manier de gehele bol af. Áan de hand van zijn bevindingen
kloofde hij. Met het scherp van de kloofbeitel gaf hij de richting aan hoe te kloven, terwijl alle kloofrichtingen door het
hart van de bol gingen. Zie voor het aftasten van de bol fig. 3
en voor de kloofbeitel fig.4.
Eerst kloofde hij de bol meestal in tweeën, om deze stukken
dan later weer onder te verdelen. De gekloofde stukken droeg
men naar de kappost. Dat was het ondereinde van een boomstam, het z.g. ,,gateind". In dit ondereinde waren drie gaten geboord, waarin 3 poten waren geslagen.
Aan de kappost vastgemaakt, bevond zich de ,,gaaibank". Reeds
bij de eerste bewerking werden de stukken hout ,,gepaard". Zii
waren daarbij voorbestemd om resp. een linkse of rechtse klomp
te worden. Vandaar kwam ook de naam ,,gaaibank". De linkse
of zo men wil de rechtse, moest worden als zijn ,,gade". Men
heeft ongetwijfeld wel eens het woord ,,wirgai" gehoord. De
Brabander gebruikt dit b.v.arls hij zegt van zijn hond, dat hij
de ,,wirgai" is van de hond van die en die, d.w.z. dat zijn hond
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uit hetzelfde nest komt als die andere hond.
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De ene klomp werd op de bovengenoemde manier de ,,wirgai"
van de andere. Men kende deze ,,gaaibank" ook bij het snij-

Ê;./

men buiten nog juist genoeg zien, al sukkelde men meestal met
dit korten de avond in.
Daarna werd het avondmaal gebruikt en als het druk was en
vroeg donker, kwam men daarna nog even terug, om bij het
olielicht het werk nog voort te zetten.
De gezaagde ,,bollen" werden meestal ook buiten ,,gekloofd",
niet altijd. Dit kloven deed de baas zelf, want zuinig of royaal
gekloofd maakten een paar klompen op een boom meer of minder. Teneinde te bepalen hoe men moest kloven, strekte de
klompenmaker duim en wijsvinger rond de bol uit en wel zover
mogelijk. Hij hield de wijsvinger op zlin plaats en zette op die
plek weer de duim, om daatna de wijsvinger weer zover moge-
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perdje, zoals we later zullen zien.
Bij het kappen gebruikte de klompenmaker ,,de bijl" en ,,de
dissei". De bijl was een gewone bijl, maar het huis waarin de
steel stak stond schuin op de bijl zelf (Ííg.5).D. steel was met
reden schuin geplaatst; het hanteren van de biil op die manier
bood namelijk de mogelijkheid dat het te bekappen blok midden vóór de klompenmaker kon worden opgesteld. n7as dit huis
recht boaen de bijl gemaakt dan moest de hand waarmee de bijl
werd gehanteerd altijd midden vóór de klompenmaker gehouden worden of het blok moest terzijde geplaatst worden. Bovendien was beschadiging van de vingers tijdens het kappen op die
manier uitgesloten. Men noemde deze stand kneukelvrij.
Het blok onderging dus zijn eerste bewerking en zag eruit als
Íig. 6. Daarna gebruikte hij de dissel voor het inkapPen van de
hak en het platte bovenstuk (de bakkes). Het blok zag eÍ daarna
uit als fig. 7. Fig. 8 geeft de dissel te zien. ril7as een paar gekapt
dan werd dit meteen genummerd en opgestapeld bij paren.
Daarna volgde de eerste bewerking op het snijperdje. Dit was
een blok hout waarin aan de linkerzijde een beugel of kram
was ingemaakt. Hierin haakte de klompenmaker het paalmes
voor het ruw besnijden van de blokken hout. Zoals reeds gezegd was ook hierboven de ,,gaaibank". Immers, op het ,,oog"
moest links zijn zoals de rechtse of omgekeerd. Bij de klompenmaker was nagenoeg alles gezichtswerk. Onnodig te zeggen dat
dus nogal enkele paartjes door de handen moesten gaan alvorens

men dit onder de knie had.
Na het ruw besnijden volgde het boren of heulen. Dit gebeurde
in de heulbank. Het te bewerken paar plaatste men in een inkeping die was aangebracht in een stuk rondhout, dat weer door
poten werd geschraagd en waarvan de bovenkant reikte tot ongeveer 20 cm boven de knie van de werkman. Het heulblok
zonder poten ziet u in fig. 9.
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Het paar blokken werd tussen de inkeping geklemd en wel zo
dat zij de zijkant en her midden tussen de beide blokken opvulden met speciaal daarvoor gemaakte blokjes.
De buiten- en binnenkanten van de te heulen blokken waren
immers rond en deze ronding werd dan door de bovengenoemde

blokjes

of vulstukken

opgevangen

(fig. 10). Daarbij zijn

de

stukjes A en B de vulstukken. A werd de ziel genoemd.

Afhankelijk van de grootte der klompen werden 4 of 5, maar
soms wel 6 stukken gebruikt. Immers, het gat waarin de houten
dop geslagen werd om het geheel vasr re wiggen, bleef steeds
op dezelfde plaats terwijl de klompen in grootte dus ook in
breedte wisselden.

In de

aldus vastgeklemde blokken hout, be-

gon de klompenmaker met de dopbeitel een sleuf hout uit te
breken. Zie fig. 11 voor de dopbeitel. Hij plaarste deze in de
afschuining en achter, daar waar de hak later zou komen en
brak dan een stuk uit ter breedte van ongeveer 2 cm. Men
noemde deze afschuining en het platte stuk ,,de bakkes" van de
klomp. Na het gebruik van de dopbeitel nam de klompenmaker
,,de voodoper". Deze voorloper was een avegaaÍ of eÍfer met
een smalle bek. Men boorde daarmee tor aan de vereiste diepte
van de te maken klomp. Nu zag men de klompenmaker herhaaldelijk zijn maatstok gebruiken, teneinde te bepalen dat hij
zeker niet te diep boorde. Als hij overtuigd was diep genoeg
geboord te hebben, was dan daarmee ook elke verdere maatvoering uitgesloten en gebeurde de verdere afwerking ,,op het
gezicht". Na het gebruik van de voorloper greep hij de mansvrouw- of de halfwerkeffer, dat was afhankelijk van het paar
klompen dat hij onderhanden had. Zo zult u begrepen hebben
dat de manseffer werd gebruikt voor mannenklompen, de vrouweneffer voor vrouwenklompen en de halfwerkeffer voor een
tussenmaat en voor de allerkleinsten.
Deze effers waren alle lepelboren en verschilden onderling alleen in gÍootte (fig. I2). Als het paar geheuld of geboord was
volgde de verdere afwerking van deze voerholte. Dit gebeurde
met de varshaak, her haakmes en het bodemmes. Met de vars-

haak (fig. 13) werkte men de hakholte verder af en de bodem
onder ,,de bakkes". Met het haakmes werd ,,den hak" ingezet,
terwijl hetzelfde mes verder in de diepte van de klomp de
oneffenheden wegnam die door de avegaar waren onrstaan. Her
bodemmes diende om de bodem in de klomp uit te diepen en
ook om de overige wanden verder op te zuiveren. Fig. 14 toont
het haakmes en fig. 15 het bodemmes.
Daarom zag men bij de laatste afwerkingen de klompenmaker
de klomp losslaan, om deze afwerkingen te doen terwijt hij de
klompen één voor één tussen de knieën nam. Na het boren
volgde dan het fijnsnijden, waarbij wel een ander mes werd gebruikt.
Tegelijk met het bijsnijden werd ook de ,,bakkes" bijgesneden,
die nog steeds de vorm had, haar gegeven bij het kappen. Na
het fijnsnijden volgde dan het,opdraaien". Deze bewerking hield
in dat aan de binnenzijde de scherpe kantjes werden afgesneden.
Hiervoor gebruikte men een soort bodemmes, maar dan met een
korte steel. Sommige klompen kregen na het fijnsnijden geen
bewerking meer, andere werden mer een scherp groot mes of
met vensterglas geschrapr.
Voor weer andere klompen volgde dan nog het uittrekken. Deze
bewerking bestond uit het aanbrengen van versieringen. Mesjes
zoals in fig. 16 afgebeeld werden met vaardige hand door de
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klompenmaker gehanteerd, men verkreeg daardoor de versieringen die aan de klomp ook vaak een bepaalde naam gaÍ, zoals
de ruitjesklomp, de drieschrapper enz. Ook andere versieringen
werden aangebracht n.l. door het aanbrengen van een op een

paar had bewerkt, n.l. 8 risten, want 8 x 13 : 104. Deze I04
paar werden dan ook voor 100 paar verkocht en geleverd. De
handelaar of winkelier kreeg dus voor evenruele vroegtijdige
breuk of beschadiging 4 paar extra. Later is deze toegift ver-

knoop gelijkende inkerving.

vallen.

\Tanneer alle klompen van een bepaalde week klaar waren,
werd in de rand van elke klomp een gaatje geboord. Daar doorheen trok men een touwtje en koppelde aldus het paar aaít
elkaar. Dan werden de klompen opgerist; 13 paar per rist. U
zult later merken waarom nu juist 13 paar.
Men sneed in het veld twijgen van taai teenhout en noemde
deze twijgen koppelwis. Een oud Brabants gezegde luidt: ,,Unne
staak en unne wis magde snijen wor ie is". Zo gebeurde het dan

ook. Men haalde die waaÍ ze stonden. Een zeer bekende Dommelbeemd, die nu reeds geruime tijd een vÍuchtbaar weiland is,
heeft haar naam te danken aan deze,,koppelwis", die er vroeger
blijkbaar talrijk groeide. De beemd heet nog ,,kippelkus" wat
ongetwijfeld is afgeleid van ,,koppelwis". Deze koppelwis werd
van zijn zijtakken ontdaan. Van deze zijtakken maakte men
kleine kransjes; we zullen zien hoe die gebruikt werden. In de
top werd een soort knoop gelegd, nadat 2 wissen bij elkaar
genomen waren. Op deze knoop stapelde men 3 paar klompen.
Dan volgde eerst een der gemaakte kransjes. Op die manier
hield men de beide wissen stevig bij elkaar. Dan weer 3 paar
en weer een kransje. Omdat de ene wis vóór en de andere achter
het touw stond, waatmee een paar was gebonden, verkreeg men
zo een zeer sterke en onverwoestbare verpakking. Na het 13e
paar werd van het taaie teenhout weer een knoop gedraaid en
werden de einden van de koppelwis in het hol van de bovenste
klompen gestoken. Bij vervoer over grote afstanden bleek deze
wijze van verbinding nog steeds de meest solide. Het opristen
van klompen stond evenals het zagen der bollen buiten de honorering en werd dan ook op een bepaalde dag gezamenlijk uitgevoerd.

De betaling, het loon en de wijze van administratie
Elke klompenmakersknecht ontving wekelijks een vast bedrag
aan loon. Dar zal gelegen hebben tussen de 5 en 7 gulden. Had
hij in de afgelopen week hard gewerkt dan hield hij er misschien iets aan over; had hij weinig gedaan, dan ontving hij
meer dan hij in feite verdiend had. De afrekening vond 2 maal
pet jaar plaats, te weten: met Sint Jacob (dat is 25 juli) en met
Kerstmis.

Hoe wist men nu wat eenieder tegoed had. Daarvoor werden
aan het eind der week de klompen gesorteerd. Elke werkman
had zijn eigen teken en men kon dus zien wie ze bewerkt had.
Ze werden geteld en op een lei genoteerd. Vooraf dient gezegd
dat er onderscheid werd gemaakt in de volgende soorten: grote
mansklompen - grote vrouwenklompen - drielingen - halven.
Grote vrouwen- en grote mansklompen werden even hoog gehonoreerd. In deze grote maten waren nog meeÍ verschillende
onderverdelingen, tot aan de maat van de drielingen. Daatom
bewerkte men liever een kleine vrouwenklomp in de grote maat
dan b.v. een grootste mansklomp. Voor 3 paar drielingen ontving men dezelfde beloning als voor 2 paar grote. Twee halve
werden voor één hele geteld.
Nadat dus aan het eind der week de klompen waren gesorteerd
en geteld kon men op het leitje van een der werkers de onderstaande notering vinden.
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Elk jaar werd definitief afgerekend. 'W'at men dan op het reeds
ontvangen loon over 'had werd bijbetaald. Vaak was dat niet
veel en soms kwam men tekort. Men begon dan in het 2e halfjaar niet met ,,een schone lei", maar met een minder prettig

gevoel.

Als men er nu vanuit gaat dat 100 paar heulen (boren) voor
een goede klompenmaker zowat het maximum was dat hij kon
bereiken en men weet dat vóór de eerste wereldoorlog 7 cent
per paar werd gegeven, dan is vlug uitgerekend hoeveel, of zo
men wil, hoe weinig deze mensen verdienden. Daar kwam dan
nog bij, zoals reeds is gezegd dat het zagen, het koppelen der
paren en het opristen buiten deze honorering vielen.

Hoe was de benaming der klompen en waar werden deze
gedragen?

Hierover kan ik niet een totaalbeeld geven. Síat maakte de
klompenmaker in Rooi? Iedere klompenmaker had zijn eigen
afnemers; dat konden winkeliers dus detaillisten zijn, doch ook
grossiers.

Van de enkele paren die hij in zrjn onmiddellijke omgeving
kon verkopen, was uiteraard geen bestaan op te bouwen. De
klompen die mij bekend zijn zal ik noemen, alsmede, ook voorzover mij bekend, de plaats of streek wa t ze werden gedragen.
Soms waren ze naar deze streek of plaats genoemd. Nu zult U
zeggen, wat maakt het uit of men nu dit of dat model draagt,
als de klomp maar past.
En toch was dat niet zo. Een bepaalde streek was aan een bepaald model gewoon en ging niet op een ander model over.
Hier volgen dan de mij bekende modellen:
Haarlqnmer tr'i'p. Deze werd hoofdzakelijk in de Haarlemmermeerpolder gedragen. Hij wijkt sterk af bij de andere modellen,

vooral door de uitzondedijke breedte; dit moet worden toege-

in de polder aanwezig is.
Hoe breder de klomp, hoe minder men in de bodem weggeschreven aan de drassige bodem die
zakte.

Vissersklomp, Iíerd hoofdzakelijk gedragen op het toen nog
eiland Volendam (of Marken?). De klomp had een zeer spitse
neus en ik vnag me nu nog af, hoe het mogelijk was deze
klomp zo'n spitse neus te geven, zonder dat het hout afbrak.
Rondneus. De plaats of streek waar d,eze werd gedragen is mij

niet bekend.
Hoge Geld.erse klomp. De naam zegt het reeds, deze werd in
Gelderland gedragen.
Leiendorpers.

De klomp werd in Leiendorp en omgeving

ge-

dragen.

Brabantse ruitjesklomp, Deze had de naam van ruitjesklomp
omdat de versiering boven op de klomp, her z.g. uittrekken in
ruitvorm was aangebracht. De klomp werd hoofdzakelijk in
Noord- en Zuid-Holland gedragen.

Vieuchrabbers.

Zo

op de klomp 4
Dit was de klomp

genoemd omdat boven

schrapjes dwars eroverheen waten ingekerfd.
voor het Zuiden van Friesland.

Lekkerkerker ntod.el, De klomp werd in Lekkerkerk en omge-

ving gedragen.
Kartelklom.p. Plaats van dracht mij niet bekend.

Verder kende men nog de lage-

of

riemklomp. Deze werd

hoofdzakelijk door vrouwen gedragen, ofschoon deze klomp in
de grenssueek van Brabant en Limburg ook door mannen werd

Dat betekent 50 grote,2 drielingen en één paar halve.
Kwam de telling in de honderden paren, dan gold een ovale
ring voor de eerste 100 paar; elke dwarsstreep door deze ring

gedragen.

weer honderd paar.
Honderd paar betekende echter dat hij er in werkelijkheid 104

werd gedragen.

Ook is mij bekend dat in Rooi de riemklomp door mannen

T2

Naast al deze klompen kende men ook de kapklomp. Dat was
een lage klomp waarop, meestal door de zadelmaker grote kappen werden gemaakt. Deze kappen werden aan de onderkant
gevoerd met paardenhaar en op de klompen met kopeÍen trotsen bevestigd. Het was min of meer een luxe model, wat door
burgedui ook des zondags werd gedragen.
Ook andere luxe modellen werden gemaakt. Soms in de vorm
van een herenschoen en dan zwart gelakt. Dit was meer omdat
men ook 's zondags graag de klompen droeg, doch de schijn
wilde wekken schoenen te dragen.
Ook zwarte riemklompen droegen de vrouwen 's zondags. Deze
klompen weken niet af van de bestaande modellen, alleen ze

waren mooi zwart gevetfd. Hiervoor gebruikte men speciale
klompenverÍ.
Naast deze zwarte klompen droeg men klompen die met schellak waren behandeld en daarna gevernist. De klomp kreeg hierdoor een donkerbruine kleur.
Ik ben mij bewust dat ik met de opsomming van de soorten
niet volledig ben geweest, doch ik houd me aanbevolen voor
eventuele aanvullingen.

I)e arbeidsvreugde
Toch hadden deze, materieel zo arme mensen, een groot geestelijk goed, vergeleken bij de moderne arbeider van onze tijd.

Hun eentonig werk, wa ran het kunstenaarsschap helemaal
niet werd onderkend en nog minder beloond, verschafte de
,rklompenhuizen" toch een naam waarop wij nu terecht jaloers

kunnen zijn.
Vakantie kende men niet, d.w.z. niet in de vorm zoals wij die
kennen: 8 of 14 dagen er eens helemaal uit zijn. Men had de
Christelijke feestdagen, 2ePaasdag,2e Pinksterdag en 2e Kerstd,ag; d,aarnaast Nieuwjaar, 2 Íebruai Maria Lichtmis, 's Fleren
Hemelvaatt, Sacramentsdag, Petrus en Paulus, Maria Onbevlekt
Ontvangen 8 december en in Nijnsel Sint Antonius, in Rooi
dinsdag vóór het Pinksterfeest, waarop gevierd werd de verheffing van de relikwieën van St. Oda, dat vermoedelijk in 1103
is geschied. De sterfdag van St. Oda 27 nov. werd niet als zondag gevierd. Vetder de dagen waarop niet of niet veel gewerkt
werd, St. Jacob de sterfdag van hun patroon, de dagen van het
veertig urengebed (carnaval zeggen we tegenwoordig), Állerzielen 2 nov. en dan niet te vergeten de marktdagen en de kermis.

Maar daarnaast maakten sommige klompenmakers evenals vele
bouwvakkers van de maandag ook nog vaak een ,,feestdag" en
vaak eentje die veel geld kostte, dikwijls meer dan in een klompenmakersgezin van pas kwam, al kostte een borrel maar 5 cent.
Vervolgens kwamen de gewone bijzondere gebeurtenissen in het
leven, zoals geboorte, overlijden en huwelijk.
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Bij de gebooÍte van een nieuwe wereldburger eiste de wet destijds, dat de aangifte zou geschieden door de vader en twee getuigen. Deze getuigen tekenden ook de akte van aangifte en ik
meen te mogen berwijfelen of er ooit een is geweest die zich
heeft overtuigd of de pas geborene nu een jongen oÍ een meisje
was en toch tekende hij de akte waarin dit stond vermeld. Het
spreekt voor zichzelf dat zo'n pas geboren kind ook nog >,ten
doop" werd gehouden, maar dan in de café's op de terugweg
en het is meermalen voorgekomen dat moeder, die uiteraard in

bed lag, haar man die de aangifte plichtsgetrouw had gedaan,
die dag niet meer tefitg zag.
Vervolgens waren er de folkloristische Íeesten. Niet zo talrijk
maar wel rijk. Rijk aan Íolklore. \7as een echtpaar 50 jaar in
de echt verbonden, dan waren het de buurtschappen die deze
dag tot een onvergetelijke maakten. Aan het huis moest gesierd
worden en een eind langs de kerkweg ook. Er kwam een erepoort. Er kwamen praalwagens in de stoet die naar de hoogmis
ging. In die stoet trok altijd mee de wagen waarop het beroep
van de man in kwestie, vaak zeer geestig werd uitgebeeld.
Daarbij waren de klompenmakers betrokken. Uiteraard kwam
ook hier weer de drank te pas en te onpas de feestvreugde,,verhogen". \Tanneer zo'n ,,dure" week voorbij was moest uit nooddruft de volgende week weer goed maken wat de voorgaande
,,bedorven" had. Maar de mens had weer geestelijk kracht verzameld om het vaak zwarc leven verdet te dragen.
En dan waren er nog de volksgerichten. Ze kwamen niet vaak
voor, maar als ze voorkwamen was ,,men" ook onverbiddelijk.
De suafmaat werd veelal in de ,,klompenhuizen" bepaald en die
werd ook uitgevoerd.
S(/anneer algemeen bekend was dat iemand een slechte man was
voor zijn vrouw, dan schroomde men niet hem op een zekere
dag voor de ploeg of egge te spannen en die door het land te

laten trekken. Men denkt misschien dat ik overdrijf en dat zoiets toch niet uitvoerbaar was.
Men zou er nu niet mee klaar komen. De politie zou gewaarschuwd worden en ,,het feest" zou niet doorgaan, maar toeÍI,
toen in zo'n dorp hooguit 2 politiedienaren waren, die zich dan
ook nog te voet moesten verplaatsen, was dat wel mogelijk.
\7ee zijn gebeente als hij zich niet keurig liet ,,inspannen".
Vervolgens het strafrecht als een jongeman of vrouw de ,,verloving" (zouden we nu zeggen) verbrak. Vroeger kende het gewone volk het zich verloven niet, maar men bepaalde wel op
een gegeven ogenblik dat men b.v. met Pinksteren volgend jaar
zotr g aÍ trouwen. Als dat eenmaal vaststond en een der partners verbrak die afspraak, dan werd er ,,getoffeld". Dit toffelen
was terecht een gevreesd volksgericht. Bij het vallen van de
avond begon de herrie. Ergens klonk een monotoon geluid, direcr overgenomen door anderen en dan in een kring rond de
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woning waar de ontrouwe woonde. Dit geluid werd voortgebracht door te blazen op een glas van een petroleumlamp. De
klompenmakers maakten ook zelf een soort hoorn, een uitgehold stuk hout dat naar de mond toe enigszins spits toeliep. Een
soort midwinterhoorn maar dan slechts een halve meter lang.
De trillingen die door het inblazen van de lucht tussen de opeengeperste lippen werd veroorzaakt, resoneerde in het lampenglas of de hoorn en gaf een zeeÍ vet hoorbaar effect.
Het hoogtepunt van dit toffelen werd echter bereikt v/anneer
na een gedegen voorbereiding van zo'n lampenconcert dagen
achtereen, op een avond tot de stormaanval werd overgegaan.
Dan verzamelde men alle bereikbare erdkarren en die waren
meestal wel bereikbaar, want de karschop was nooit en de
schuur vrijwel nooit gesloten. Iedere boer miste dan de volgende
morgen zijn erdkar en hij kon die terugvinden rond het huis
van de persoon voor wie getoffeld weÀ. Zij lagen daar op het
erf of in de sloot ,,in de kneup".
ITat betekende dit in de kneup liggen?
De kar werd naar de plaats des onheils gereden, op z'n kant gezer en de beweegbare burrie's werden onder de as geslagen en
met de burrie's naar beneden weer omgegooid. Ook haalde men
hier of daar de kafmolen uit de schuur, bracht die naar de woning van het slachtoffer, sloeg het bovenlicht in, waarvoor geen
vensters v/aren en schudde dan een zak kaÍ in de molen. Door
de windmaker, die in elke kafmolen aanwezig was, in beweging
te brengen en de kafmolen te richten op het bovenlicht, kwam
alle stof en kaf in de woning terecht. Soms gingen de excessen
zover dat het echt niet mooi meer was.
Ook kende men toch nog bij deze deugnieterij een zekere moraal. Iets wat men bij baldadigheid van de hedendaagse jeugd
soms mist. Zo zou men altijd rekening houden met een landbouwer die doordat hij zelf ziek was het toch al moeilijk had.
Bij zo iemand oÍ bij een weduwe met kleine kinderen zou men
de erdkar niet weghalen.
Dan had men nog de volksstraf voor een jongen of meisje dat
na aangiÍte van het huwelijk, gedurende ,,de bruidsdagen" de
ongehuwde jongemannen uit de buurtschap niet op bier had
getrakteerd. Hij werd dan eerst tijdig aan zijn plicht tot trakteren herinnerd. Mocht hij of zij het dan toch nog nalaten dan
kon men erop rekenen dat het paar de volgende morgen in de

buurt van het huis der bruid in de boom gehangen was. Dat wil
zeggen, een stel poppen die de gierige jongelui voorstelden.
Onder aan de boom hing meestal een offerbus, waarboven een
plaat met het opschrift ,,hier offert men voor de man, die geen

bier betalen kan".
In al deze zaken hadden de klompenmakers de hand, alhoewel
zij niet alleen.
Maar de klompenhuizen waren wel meestal de verzamelplaats
tot het plegen van overleg en tot het nakaarten over deze ,,feesten".

Zo ziet u dat al deze dingen de arbeidsvreugde beslist niet hebben geschaad. Maar er was nog meer. Iets wat onze arbeider
momenteel sterk mist. Ieder werkte naar eigen aanleg en tempo.
Geen enkel mens heeft hetzelfde tempo en toch verwacht elke
zakenman dac elke arbeider dezelfde arbeid verricht, om maar
te zwijgen ovet het tempo dat een arbeider moet opbrengen
aan de z.g. ,,lopende band".
Deze mensen kenden dat niet; was het daarom dat zij echt geen
behoefte hadden aan een werkdag van maar 9 uur en geen behoefte aan echte l4-daagse vakantie? 'Sí'e weten het niet, maar
klachten over 12 tot 13 uur arbeid per dag waren er echt niet.
En ik geloof ook niet dat die mensen zich daarom ongelukkig
voelden. Er is een gezegde ,,van werken is nog nooit iemand
dood gegaan". Et zir een kern van waarheid in. \7el gaan de
mensen dood aan teveel en tegoed eten, aan piekeren of overdreven gevoelsleven.
Dit kende men nier, al hebben ze n onze maatstaven gemeten
^r
veel moeten missen, wa taan wij gewend zijn getaakt.
\íanneer Guido Gezelle ongeveer 100 jaar geleden zijn gedicht
schreef ,,Terug" dan komt daarin een passage voor, die ook op
de Brabander kan worden toegepast wanneer hij zegt:
Zaàlige lieden,

al te argeloze mensen,
weinig begeerdet Gij,
groot was LÍw hert,

Kon 't maar helpen,
met wenen en wensen,

I7eêr ate ik roggebrood
naast fJ aan 't berd.
Sint Oedenrode, Bamis, 1!67

E. C. Jansen / De stekaÍstand voor eeniarige planten van populieren die aan de minimum normen van de EEG en de
minimum eisen van de NAKB voldoen
BosbouwproeÍstation,,De Dorschkamp" te Wageningen

Een onderzoek door het Bosbouwproefstation verricht, heeft uitgewezen dat tengevolge van de aanzienlijk snellere groei van
vooral de in de handel gebrachte nieuwe cultivars, het noodzakelijk is de minimum normen voor eenjarige populieren, die
door de EEG zijn vastgesteld, te herzien. OÍ dic ook het geval
zal zijn met de normen voor meerjarige populiereplanten moet
nog onderzocht worden.
Een voorstel tot herziening van de normen voor eenjarige populieren zal op de komende vergadering van de EEG commissie
door de Nederlandse delegatie worden gedaan.
In de normen worden voor elke vastgestelde hoogteklasse bepaalde minimum eisen aan de dikte (op 50 cm boven de grond
gemeten) gesteld. Het doel van deze noÍmen is te vermijden dat

te slap en voor de praktijk onbruikbaar plantmateriaal in

de

handel wordt gebracht.

Tot voor kort kon door de Nederlandse boomkwekers gemakkelijk aan deze normen worden voldaan. Door de zeer grote
groeikracht van vele nieuwe rassen echter worden, zo is gebleken, bij de gebruikelijke stekafstanden een groot aantal te slappe

planten verkregen. Een groor percentage van de planten van de
zeer goed groeiende rassen bleek niet aan de minimum normen

te voldoen. Ook niet wanneer deze, zoals wordt voorgesteld,
worden herzien.
Het is bekend dat naarmate de hoogtegroei groter is de standruimte - de stekafstand - groter moet zijn om dikkere en steviger planten te verkrijgen. Men zal de stekafstand aan de
grotere groeikracht van de nieuwe rassen dienen aan te passen.
Bij deze rassen werden hoogten van meer dan 300 tot 375 cm
gemeten.

Uit het nog niet voltooide onderzoek

is het thans reeds mogelijk
gebleken om voor de gemiddelde hoogten, die de planten kunnen 'bereiken, uoorlopige minimum slanltuimren en ttekaf sÍand.en aan te geven waardoor deze planten wel aan de minimum
normen van de EEG zullen voldoen.
De stek wordt meestal in vierkants- of rechthoeksverband gestoken. Daar in het algemeen door de planten niet de volledige
vierkante (a x a) of rechchoekige oppervlakte (a x b), maar de

grootste cirkel-

of

ellipsvormige standruimte wordt benut, is

r4
Tabel

1

Ooerzicht aan enige,

bij

aerscbillenàe hoogteÈlassen, tenmin-

ste ,oe ,e batsen ttekafstand,en.

minimaal toe te passen stekafstand in cm

gemiddelde
hoogte

ln

cm

tot

200
200-225

25

225-2t0
250-27

5

2t r-300

300-32t

j2t-)r0
)50-t7t
45

50

55

inrechthoeksverband

50x50
55x51
60x60
70 x70
75 x75
80x80
85x85

35 x 100
35 x 100
41 x 100
15 x 100

35

x
x
x
x

15

90
95

375-400
40

invierkantsverband

6i x loo
75
80
85
95

x90
x9J

100
100
100
100

x90

4Ox90

50x90
60x90
70x90

x90

85x90
90x90
100 x 90

60

tu.ssen de gemidd'elde maximale hoogte (in dm)
en d.e minimale eÍÍectieue $andr*imte (in dmz) uaarbij eeniarige planten lan popalieren nog dzn de minim*n' norrnen aan de EEG aoldoen,

Fig. 1 Het rterband

houding russen hoogte en dikte zullen bezitten en dit komt,
zoals men algemeen aanneemt, de kwaliteit ten goede. Het kiezen v^n een, Iater gebleken, te ruime srekafstand is dus geen
nadeel.

deze laatste, de effectieve standÍuimte, een betere maatstaf voor
de benutbare standruimte dan eerstgenoemde. Deze is dan ook

bij het onderzoek berekend en gebruikt.
De effectieve standruimte is steeds (veel) kleiner dan de vierkante of rechthoekige. Hoewel het planten in gelijkzijdig of
gelijkbenig driehoeksverband een betere benutting geeft van de
standtuimte is deze niet bij de berekening van de minimum
standruimte en stekafstand bij bepaalde maximale gemiddelde
hoogten opgenomen.
In figuur 1 geeft de schuinlopende rechte lijn aan bij welke
maximale gemiddelde hoogte en minimale effectieve standruimte de planten nog juist aan de EEG normen voldoen. Planten,
die bij een bepaalde standruimte gemiddeld hoger zijn, dus boven deze lijn uitkomen of planten, die bij een bepaalde hoogte
een kleinere standruimte ter beschikking hebben, voldoen niet
of gedeeltelijk aan de normen van de EEG.
In tabel 1 is aangegeven welke minimale stekafstanden bij de
onderscheiden hoogteklassen (elk met een hoogteverschil van
25 cm) noodzakelijk zijn om planten te verkrijgen die aan de
EEG normen voldoen.
Voor het bepalen van de te gebruiken stekafstand zal men uit
ervaring moeten weten welke gemiddelde hoogten de verschillende rassen op de kwekerij kunnen bereiken. Deze gemiddelde
hoogten hangen echter sterk a[. van het klimaat tijdens het
groeiseizoen. Een exacte voorspelling is daatom niet mogelijk.
Het is echter goed van de beste te verwachten groei uit te Baan.
Valt deze tegen, dan betekent dit dat de planten een betere ver-

Behalve met de gemiddelde hoogte dient men echter ook rekening te houden dat de plant van de ene cultivar van nature veel
steviger is dan die van een andere cultivar. De slank opgroeiende rassen zullen naar verhouding een grotere stekaÍstand behoeven dan de stevig groeiende.
Globaal kunnen de cultivars, wat de eenjarige planren betreft,
als volgt worden ingedeeld (alleen de nieuwere rassen en'Robusta'):

L zeer stevig (dikt zeer goed) : 'Robusta',
2 stevig
: 'Donk','Barn','Flevo',
: 'Dorskamp', 'Agathe F',
3 matig stevig
4

matig

5

slap (dikt

slap
slecht)

:

'Heimburger','Blom','Rap',
'Spijk', 'Florence B',

:

'Rochester',
'Fritzi Pauley',

'Androscoggin','Oxford'.

Hoewel een verder onderzoek noodzakelijk is menen wij dat de
gegeven uoorlopige en onuolled,ige informatie voor de kwekers
van populiereplanten van grote betekenis is. Het wordt hierdoor
mogelijk om, met deze gegevens en eigen kennis van het plantmatetiaaal, de stekafstand aan de groeikracht van de planten
aan te passen. De geteelde planten zullen dan in elk geval aan
de nzin'imum nott?ren aan d,e EËG voldoen en kunnen daardoor
alle, zowel in het binnenland als binnen de EEG landen, worden verhandeld. Iets wat in het afgelopen jaar in vele gevallen
niet het geval was.

Houtprijzen in de liÍt?
Het vraagteken achter bovenstaande titel is overbodig. Iedereen
weet dat de houtprijzen in de detailhandel enorm zijn gestegen;
de ,,doe-het-zelvers" kunnen er ook over meepraten na aankoop

van enkele plankjes of latjes. De houthandel wijst dan direkt
op de sterk verhoogde inkoopprijzen. In de kranten verschijnen
regelmatig berichten over gestegen houtprijzen, ook in het buitenland.

Maar merkt dan ook de boseigenaar iets van de hogere grondstofprijzenT Overal merken we gelukkig een duidelijk aanttekkende prijsmarkt na de moeilijke tijd van het opruimen van het
stormhout. In de populierenhoutsektor worden eveneens hogere

piljzen gesignaleerd, ook voor de boseigenaar. Dit blijkt uit
enkele prijzen bij de houtinkopers die de Brabantse Populieren
Vereniging verzamelde voor haar leden. De redactie wil u deze
cijfers niet onthouden:

Enkele prijzen, franko fabriek, zoals door de handel zijn vetstrekt:
hele bomen
bomen afgekort op 30 cm
topdoorsnede

ineeronderstammen
middenstukken
toPhout
papierhout
f

Bij

I 60,-

I 95,-

per

mg

ï 70,- tot Í 90,1110,- tot I I35,.f 80,- tot J 85,f 50,- per m3
f 57,50 per ton

per

m3

per

mg

per

me

tot

een openbare inschrijving te Schijndel op 17 december 1973
werden voor 239 bomen met een inhoud van -r- 400 mB door
7 handelaren prijzen geboden van f 23.000,- tot Í 28.500,-.
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Produktie van populierehout
Areaal

In I97I is de derde Nederlandse

bosstatistiek verschenen. De
opnamen hiervoor zijn uitgevoerd in de jaren 1964 tot 1968.
De hieraan voorafgaande tweede bosstatistiek, gepubliceerd in
1966, is opgenomen van 1952 tot L961. In tabel 1 zijn opgenomen de gegevens uit de le en 2e bosstatistiek (gecorrigeerd
voor aanplantingen in Oostelijk Flevoland tot L972) en de verwachtingen voar 1982.
Gedurende de afgelopen l0 jaar is de oppervlakte populierebos
met ca. 3100 ha toegenomen en de lengte van de populierewegbeplantingen met 1847 km. Voor de komende 10 jaar wordt
verwacht dat de oppervlakte populierebos met ca. 5000 ha zaL
toenemen. De lengte van de wegbeplantingen zal vrijwel konstant blijven.

2

Klonenkeuze

Áanvankelijk is veelvuldig gebruik gemaakt van de bekende
klonen als: Heidemij, Gelrica, Marilandica en Robusta. De Iaatste jaren treedt een verschuiving op naar nieuwe klonen als
Oxford, Geneva, (I 2I4), Dorskamp, Flevo, e.a. De verwachting
bestaat dat het gebruik van nieuwe snelgroeiende klonen met
economische gebruiksmogelijkheden nog zal toenemen.

3 \Ytexelijke maatregelen ter ttimulering uan de populiereteelr
Speciale maatregelen om de teelt van populier te bevorderen
bestaan niet. \íel geldt ook voor populier de herbeplantings- en
bebossingssubsidie, welke inhouden dat onder bepaalde voorwaarden

bij

herbeplanting aan de eigenaar van gronden

een

tegemoetkoming van 50 7o van de normaal te achten kosten en
bij bebossing een tegemoetkoming van 80 7o van de normaal
geachte kosten kan worden verleend.

4

In

Hoeaeelhed.en en. prijzen. aan populierehout
is aangegeven de geproduceerde hoeveelheid popu-

tabel 2

in de jaren 1962, 1972 en de verwachtingen

lierehout

voor

1982.

De stijging is de afgelopen tien jaar nog gering geweest, doch
de vergrote aanleg van populierebeplantingen zal in de toe-

Tienjarige beplantin g aan'

O

xf ord.'

in

O

ostelij h

FI

euol an d.

voor verschillende doeleinden in 1966, I97I en 1981 gegeven.
Uit de tabel blijkt dat met name in de papierind.ustrie nog een
grote behoefte is ontstaan welke in de toekomst nog kan toenemen.

Het gebruik in de lucifersinclustrie blijkt sterk te zrjn afgeno-

komst leiden tot een ruimer aanbod van populietehout.

De prijs van het hout op stam bij de verschillende diameterklassen wordt gegeven in tabel 3.

Tabel

3

Prijzen pop*lierehoat op

d.b.h. (cm)

B

Gebruik van populierehout, kwaliteitseisen en struktuur

van de verschillende sektoren
I Gebruik in aerchillenàe sektoren

In tabel 4 zrjn

de ramingen van het gebruik van populierehout

1

Opperolakte bos en wegbeplantingen tan popalier
3e bos statistieh en de uenaacbtingen omsteeks 1982.

Tabel

bossen (ha)

wegbeplantingen (km)
(l km - 0,8 ha)

Tabel

2

2e bos-

3e bos-

statistiek

statistiek

t7 18

rtJ47

8846
t7 r90

in

2e en

10 - 40 (50)
4050-

in

)128

r)600

1847

18000

1982

vezelhout

5-2'

zaaghout.

40-55
50-60

klompenhout
fineerhout

toekomst mogelijk verwerking

Tabel

4 Gebruih

50-60

tot 50 cm met name in

(mB) aan popaliereboat

jaar
papierindustrie
lucifersindustrie
zaag eí emballageindustrie
spaanplaat en triplex
vezelplaat
klompenindustrie

Prod*ktie popili.erebo*t in m3 rnet sebors

t0-6t

2)

lucifershout

de

papierindustrie.
2) Met name voor emballagedoeleinden.

toename vetwachting
opp.

1)

-70

r) In de

prijs

benaming

50-65

40

rtdn in guldens Per m3 (1972)

taaÍ

1962

r972

1982

diversen

produktie in mg

120.000

140.000

200.000

totaal

1966

in
197

terschillende sektorcn

r

10.000

1981

70.000
10.000

18.000

7.t00

)2.000

70.000

7

12.000
10.000

10.000

10.000

40.000

40.000

44.ooo
4.600

t.000

2.J00

120.600 160.000

20t.000

rc
Tabel

5 Inaoer aan onbeuerkt, gezazgd. en beruerht pop*liereboat
in ms me, de gem. prijzen in ll/n23.

uoor andere dan zaagdoeleind.en

196,

1970

hoeveel- gem.
heid
onbewerkt
gezaagd

,,bewerkt"
totaal

18.1 16

prlrs
69

427

trg

7.153

t7

1972

gem. hoeveelpÍ1ts

heid

22.907

62
170
56

2r.708 69
3)92) t4r
2.0t9 2) 57

28.76r

25.896

in de toekomst zal deze trend zich waarschijnlijk
voortzetten. In de zaag- en em.balkgeind'ustrie incl, fineer t.b.a.
ertballage is in de afgelopen periode het gebruik toegenomen;
ook voor de komende tijd mag op een geringe toename worden
gerekend.
In de spaan-, aezehl4at- en tr'i.plexsektol is het gebruik van po-

pulierehout afgenomen. Stijging kan hier slechts plaatsvinden
indien het eindprodukt goedkoper kan worden dan bij het gebruik van de huidige grondstoÍfen.
ln de klompeninàustrie is na een aanvankeliike daling het gebruik thans gestabiliseerd. De tendens t.a.v. de toekomst wiist
:op €en mogelijk licht herstel.

2
a

Strukt*ur adn d.e bedrijfstakken
Klornpenindustrie: hierin zijn vele kleine bedrijven. Het
aantal bedrijven neemt af. Kompensatie van de produktie wordt

gevonden door grotere eenheden.
b Lucifenindastrie: één industrie met een afnemend gebruik.
c Zagerijen en emballageind.astrie: een afnemend aantal, thans
nog merendeels kleine bedrijven. Het streven is gericht op gro-

tere produktie-eenheden, teneinde rendabel te kunnen produceren.

d

Papierind'il.rtrie: coflcentratie van de verwerking van populierehout in een tweetal bedrijven.
e Spdan- en aezehldten: op dit gebied zijn nog enkele bedrijven werkzaam. Een nieuw bedrijf is in aanbouw.
d.e

gem. hoeveel- gem, hoeveelprijs heid
prijs heid

onbewerkt

903

43

2.t02

7t

gezaagd

826

199

213

,,bewerkt"

542

)9

851
4.018

totaal

2)

men; ook

Kualiteitseisen in

heid

gem.

prijs

2.t86 76
6)82) 24t
r6J2) 98

12

6.973

2.271

r) Tot

1) Tot en met september 1972.
2) ExclusieÍ België en Luxemburg.

3
a

hoeveel-

gem.

prt,s

1972 t)

r97o

1965

heid

3.673

6 Uitaoer uan onbeuterht, gezaagd. en beu,erkt pop*lierehofi
in m3 met de gent. pràjzen in fl/ms.

1)

hoeveel-

2.18r

Tabel

aoor anàere d.an zaagd.oeleinden

d.iaerte leÈtoren

KlomQenind.ustrie: d.b.h. 50 cm en op, topdiameter )0 cm,
noeswrij hout, niet ringlos, kleureisen afhankelijk van de land-

en met september 1972.
Exclusief België en Luxemburg.

enkele gevallen bestaat er een direkte relatie tussen konsument
en producent, waarbij de handel wordt uitgeschakeld.

ln- en uitt,oer aan populierehout
De cijfers betreffende import en export van populierehout na
I970 zijn niet nauwkeurig meer bijgehouden, daar de registratie
bij de douane tussen België en Luxemburg enerzijds en Nederland anderzijds is vervallen. Daarnaast is voor de handel tussen
deze landen een statistische indeling gemaakr, waarin ,populierehout voor andere doeleinden" en ,,gezaagd populierehout"
niet meer voorkomen. Tot en met september 1972 is t.a.v. onbewerkt populierehout een redelijk betrouwbaar cijÍer m.b.t. de
handel met België en Luxemburg beschikbaar. Ter vergelijking
is dit cijfer eveneens opgenomen. Ter informatie zijn tevens de
gemiddelde pijzen opgenomen.
De gegevens zijn verwerkt in de mbellen 5 en 6.
Uit de bovenstaande tabellen blijkt dat de invoer rot en mer
1970 slechts een geringe stijging te zien heeft gegeven. Uit de
cijfers voor 7972 valt een belangrijke verhoging af te leiden
(mogelijk veroorzaakt door invoer t.b.v. de papierindustrie?).
Het gei'mporteerde hout is in alle jaren voor het merendeel aÍkomstig uit België (en Luxemburg) en West-Duitsland, terwijl
af en toe een geringe hoeveelheid uit Frankrijk afkomstig was.
De uitvoer van populierehout is in de periode 7965-1970 bljna
verdrievoudigd. Over L972 is niets te zeggeÍ, daar cijfers m.b.t.
België en Luxemburg onrbreken.
De uiwoer vond voornamelijk plaats naar België (en Luxemburg) en Ifest-Duitsland. Daarnaast werd incidenteel geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk, IsraëI, Egypre en Denemafken.
De totale expoÍt is slechts van geringe'betekenis.

srfeek.

b

Zaag- en embalkgeind'ustrie: diameter op borsthoogte 40 cm

eo topdiametet 28 cm. Het hout mag enige lichte gebreken
hebben, behoeft niet volkomen noesrvrii te zijn en mag niet
ringlos zijn. De kleur is van weinig betekenis.
Voor fineerhout noestvrii recht hout, licht van kleur, met weinig
gebreken (geen blauw). Min. topdiameter 45 cm.
c Vezel- en spaanplaïen: lage eisen aan afmetingen, kwaliteit
en opwerking. Diameter variatie van 5-20 cm, resp. 2A45 cm
lengte, 1,50-2,20 m resp. 0,6G-1,20 m. Het hout mag krom
zijn, ruw gesnoeid, doch dient wel gezond te zijn.
d Papieridastrie: matige eisen aan afmetingen en kwaliteit,

diameter van 10-40 cm (afhankelijk van de fabriek), lengte
I,80-2,20 m of 1 tot 2 m, vers gezond hout dat blauw mag bevatten. Het hout dient glad gesnoeid te zijn.

C

Een kleine greep uit onze lijst:
Plastic boommanchetten - Hang- en steekêtiketlen - Labels
Tonklnstokken . Boombanden - Acryl gaaslinnen - Schermdoek
Tuingereedschap - Snoeigereedschap - Grasmaalmachlnês
PulveÍisateurs - JlíÍypots - JlÍÍy-Seven . Plasticpotten . Plantacryl

Bindmateriaal -

wanten - KÍuiwagens
- BeslÍiidingsmiddelen . enz. enz.

Handschoenen en

Kaskitten en verÍwaren

Vraagt onze uitvoerigê prilscouranl

A. MAURITZ & ZN. B.V.
POSTBUS

Marketing

Binncnhnàse houthmdel
De inlandse populierehouthandel
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De speciaalzaak aoor alle tainboawmtikelen

is van geringe omvang. In
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KALENDER

De belangstelling voor licht en zwaar
populierehout neemt momenteel sterk
toe, hetgeen ook in hogere prijzen tot
uitdrukking is gekomen. Ook bestaat
er veel belangstelling voor licht wilge-

hout. Een tijdige oriëntatie over de
afzetmogelijkheden van het hout uit
de te vellen beplantingen is zeer belangrijk. Stel u in verbinding met
verschillende handelaren of met verbruikers die rechtstreeks van de houtproducenten kopen om een zo goed
mogelijke prijs voor het hout te krij-

De voorlopige ervaringen met de'Florence Biondi' en 'Agathe

F

zijn

zeer
bevredigend. Vooral het eerstgenoemde ras heeft waarschijnlijk een goede

windresistentie; aanplant van beide
rassen in de omgeving van lariks is in
verband met hun grote gevoeligheid

dieper planten her scheefwaaien van

gezien hun goede resistentie

Het planten van meerjarige populieren als poten is alleen aan te beveien

tegen

kanker en bladziekten. De groei in de

in een aantal jonge be-

gen.

eerste jaren

plantingen van de Stichting Industrie-

kosten. Aanvraagformulieren voor deze

geen ras om voor houtproductie aan te

bijdrage worden op verzoek verstrekt
door de Hoofdingenieur-Directeur van
de Landinrichting in de provincie
waarin het perceel is gelegen. Ingevulde formulieren moeten vóórdat tot
de aanleg van de beplanting wordt
overgegaan worden ingediend (zie
,,Populier", mei I97I, pag. 48).
Een bij velen minder bekende regeling
is dat diegenen die in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling bij
bedrijfsbeëindiging van het OlS-fonds,

planten; dit ras is vooral geschikt als
solitair in parken en plantsoenen en
weliicht voor windsingels.

Hout was goed.

De P. alba 'Raket', eveneens in 1972
in de N.A.K.B.-keuring opgenomen, is

De balsemhybriden ('Oxfotd','Geneva'
en 'Rochester') en de balsempopulieren ('Androscoggin' en P. trichocarpa
rassen) stellen, voor zover nu bekend,
lagere eisen aan de bodem dan P. euramericana rassen (zie,,Populier", auguslus 1972,,,Indeling van de Nederlandse handelspopulieren").
Voor weg- en grensbeplantingen moeten balsempopulieren en -hybriden in
sterk aan de wind blootgestelde gebieden voorlopig niet, in andere gebieden

op zeer beperkte schaal worden

ge-

den aangevraagd.

bruikt. Het gebruik ttan'Fritzi Pauley'
voor dergelijke beplantingen is overal
af te raden, gezien het gevaar voor

Het gebruik van nieuwe populiereras-

\7in

sen bij de aanleg van beplantingen is
de laatste jaren sterk toegenomen. De

'Dorskamp','Flevo','Androscoggin',

'Oxford', 'Geneva' en 'Rochester' kunnen voorlopig op beperkte schaal worden aanbevolen. Met de aanplant van

P. trichocarpa 'Fritzi Pauley',

evenals

'Rochester'sinds 1972 in de N.A.K.B.keuring opgenomen, moet de nodige

voorzichtigheid in acht worden

geno-

men. Ook in de zomer van l97i is in
veel beplantingen van dit ras topbreuk
waafgenomen.
Acht andere rassen, die

in 1972 in

de

N.A.K.B.-keu r:ing zijn opgenomen, ko-

men alleen voor proefsgewijze aanplant in aanmerking. Het betreft de

P. eurameticana 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", februari en november
1972).

de grootte. Voor twee- of driejarig
plantsoen is dit 50 à 60 cm bij een
diepte van ca. 60 cm. Op sterk aan de
wind blootgestelde gebieden is door

voor roest ten zeerste af te raden.
Met de andere nieuwe rassen zijn de
ervaringen nog zeer beperkt; ze veÍdienen zeer zeker uw belangstelling

Voor herbebossing van gevelde beplantingen en nieuwe beplantingen
kunt u een bijdrage krijgen in zowel
de aanleg- als de eerste onderhouds-

hun grond niet behoeven af te staan
aan het S.B.L. indien ze deze bebossen. Dit geldt voor bedrijven die niet
in een ruilverkaveling zijn gelegen.
Ook voor deze gronden kan de bijdrage voor nieuwe beplantingen wor-

voor eenjarig plantsoen zijn plantgaten van 35 à 40 cm in her vierkant
bij een diepte van 40 cmvan voldoen-

topbreuk.
het advies van een deskundige in,
zowel bij twijfel aan de keuze van hec
juiste ras als aan de geschiktheid van
de groeiplaats voor populier om later
teleurstelling te voorkomen.

Indien u nog geen plantsoen hebt besteld verdient het dringend aanbeveling dit zo spoedig mogelijk te doen.
keuze van de juiste rassen maar ook goed plantmateriaal (gezond en van goede kwaliteit) is zeer
belangrijk om een beplanting direct te

Niet alleen de

doen slagen, d.w.z. met weinig uitval
en een snelle jeugdgroei.
In de meeste gevallen zal het gebruik

van stevig, zo mogelijk vertakt

een-

jarig plantsoen de voorkeur verdienen

boven het gebruik van meerjarig
plantsoen. Behalve de lagere aarlegkosten (plantsoen- en plantkosten) is
de groei in de eerste jaren van eenjarige planten veelal beter.
Het maken van te grote plantgaten
verhoogt onnodig

de

aanlegkosten;

de bomen te voorkomen; in de meesre
is het gebruik van boompalen dan ook onnodig.

gevallen

op percelen mer een hoge grondwaterstand. Om het uitdrogen van de poot,
waardoor het gevaar van optreden van
schorsbrand ontstaat, te voorkomen

moeten alle zijtakken verwijderd worden. Voor deze poten moeten smalle
gaten van 70 à 80 cm diep geboord

worden; door ze aan de onderzijde
schuin af te hakken komen ze steviger
in het gat re sraan.
Áls op dergelijke percelen beworteld
plantsoen gebruikt wordt dan kan men
het beste de bomen direct na hec gra-

ven van de plantgaten planten, zodar
deze niet vol water kunnen lopen.
Meerjarig plantsoen kan soms enkele
opvallend zware takken hebben; het
verdient aanbeveling deze vóór het
planten te verwijderen; betakt eenjarig plantsoen moer bij de aanleg
nooit gesnoeid worden.
Eenjarige balsempopulieren en -hybriden, vooral als ze op zware grond geplant zijn, vertonen vaak in de eerste
twee soms drie jaar na de aanleg een
teleurstellende groei. Door deze planten direct na of vóór de aanleg iets in
te korten kan de groei sterk verbeterd
worden (zie ,,Populier", Íebruai 1973,

pag.11).
Op gronden met een laag Íosfaatgehalte wordc door fosÍaatbemesting de

wortelvorming van de populieren en
daardoor de aanslag bevorderd. Op

voor populier geschikte bodemtypen
is het fosfaatgehalte in het algemeen
voldoende hoog. Dit gehalte is alleen
door analyse van een grondmonster te
bepalen. Voor het laten nemen van
een grondmonster moet men zich in
verbinding stellen met het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. Bii een
P-totaal van 40 of meer is bemesting

niet nodig. Indien het fosfaatgehalte
te laag is kan dit erop duiden dat de
grond ook om andere redenen niet geschikt voor populieren is. Een gift van

250 gram voor kleine en van 500
gram slakkenmeel voor grote plant-
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gaten, in combinatie met een breedwerpige bemesting van 500 à 1000 kg
slakkenmeel per ha,

is in de meeste

gevallen voldoende. Bij de plantgatbemesting moet de kunstmest goed

door de grond

uit het plantgat

ge-

mengd worden. Bemesting met te grote hoeveelheden slakkenmeel kan het
optreden van kopergebrek tot gevolg
hebben.

Op beekbezinkingsgronden komt nog-

al

een kaligebrek

bij populieren

voor.

In dat geval is een breedwerpige bemesting van het perceel met 400 kg
kalizout 40 /o per ha nodig. Deze bemesting kan, afhankelijk van de weersomstandigheden, het beste in februari
of maart uitgevoerd worden.
Gedurende de eerste twee, soms drie
jaar na de aanleg van de beplanting
is stikstofbemesting noodzakelijk, bij
voorkeur in combinatie met chemische
onkruidbestrijding op de plantspiegels.
In het jaar van aanleg (in de eerste

helft van mei) is een gift van 100
gta.m kalkammonsalpeter (kas) per
boom voldoende, in het tweede soms
ook in het derde jaar een gift van 200
à 250 gtam kas. Op lichte gronden
kan de bemesting het beste in de
tweede helft van april en op zware
grond in februari of maart uitgevoerd

Wij lazen voor

worden. Een vroegtijdige bemesting
moet alleen uitgevoerd worden als de

grond niet bevroren is en er geen
sneeuw ligt of verwacht wordt.
Het gebruik van ntengnzerzstoffen is
voor het bemesten van populieren in
het algemeen af te raden, zeker wanneer de grond voldoende fosfor en

kali bevat. Om dezelfde hoeveelheid
stikstoÍ te geven, die kalkammonsalpeter bevat, moet bij veel mengmest-

beschermen. Regelmatige controle, om

het ingroeien van het gaas te voorkomen, is noodzakelijk bij gebruik van

Het gunstigste tijdstip voor het uit-

kokers van kippegaas; gebruik van
Italiaans gaas maakt deze controle
overbodig (zie ,,Populier", mei 1967).

voeren van de onkruidbestrijding met

dalapon en simazin

ligt

tussen half

maart en half april. Op bewerkte
grond is in het eerste jaar een onkruidbestrijding met simazin vaak voldoende waarbij óf alleen de plantspiegels óf de gehele oppervlakte (bij
aanwezigheid van een struiketage) bespoten worden. Op verschillende terreinen en grasland kan de vegetatie op
de plantspiegels met dalapon en simazin bestreden worden. Een andere mogelijkheid is het spuiten op een later
tijdstip met Gramoxone (zie ,,Popu-

lier", mei 1973).

Het snoeien van populieren, een werk
dat bij voorkeur in de zomer dient te
geschieden, moet nooit tijdens vorstperiodes

of bij vriezend weer worden
Bij wintersnoei overgroei-

uitgevoerd.

en de snoeiwonden slecht en de vorming van watedoten is ook sterker.
Te hoog opsnoeien en te zwaar in de
kroon snoeien brengt aanwasvermindering en hoge kosten met zich mee.
Snoei daarom nooit hoger dan 6 m en
verwijder nooit meer dan een enkele
z:ware tak

uit

de blijvende kroon.

Indien vroeg uitlopende rassen geplant
zijn, zoals de meeste balsempopulieren

Drie mille voor boer als hij bomen laat staan
gemeenteraad

Vaar beschadiging door reeën, konijnen of hazen van de jonge bornen
wordt gevreesd is het gewenst deze
met plastic spiralen oÍ gazen kokers te

ven worden.

u.,.

De

bij eenjarig plantsoen kans bestaat. Het gebruik van
een spuitkap verdient aanbeveling.
den, waarop vooral

stoffen de dubbele hoeveelheid gege-

ïrcuw I-I2-I973
I7oudrichem

en -hybriden, moeten bij het spuiten
de jonge bladeren niet geraakt wor-

van het Noordbrabantse

\Toudrichem heeft
besloten aan een plaatselijke landbouwer

POPIJLIEREN

H.T7.K.

drieduizend gulden te geven om te voorkomen dat deze veertig
Canadese populieren kapt. Toen de betrokken landbouwer eerder dit jaar twaalf bomen velde heeft het gemeentebestuur getracht de ovetige veertig te redden door een kort geding tegen
de landbouwer aan te spannen. De president van de rechtbank
te Dordrecht adviseerde echter de partijen een minnelijke schik-

king te treffen.

in bos, stad en landschap

HeeÍt u dit prachtige boekwerk, in 1970 uitgegeven door de ,,Stichting Populier", al in uw bezit?
Op 120 pagina's wordt aan de hand van 130 Íoto's de grote vormenrijkdom van de
populier en de betekenis van deze houtsoort voor bos, landschap en stedelijke
beplantingen getoond. De tekst is van Bert Schut, bekend door zijn vele publikaties
over de natuur.
Zowel voor bosbouwkundigen als voor degenen die uit andere hoofde bij het gebruik van bomen zijn betrokken, is er nu gelegenheid om op snelle en praktische
wijze vertrouwd te raken met de mogelijkheden die de populier hen biedt.

Bestelling door overschrijving van

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

Wageningen, onder vermelding van

t.n.v.,,Stichting Populier",

b.v.
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Populus alba
'Raket'

@

die juist even
voor Is.

udenhout"
@

Populus tremula
'Tapiau'
Populus canescens
'Enniger'
'Honthorpa'
'Limbricht'
'De Moffart'

,,uDENHOUT,,
EEl{ OUDE NAAM

*

'Hulst' 'Loenen' 'Vereecken'
Populus euramericana
'Lóns'
'Dorskamp' 'Marilandica'
'Flevo'
'Robusta'
'Florence Biondi' 'Serotina'
'Gelrica'
'Serotina de Selys'
'Harff'
'Spijk'
'Heidemij'
'Tardif de Champagne'
'Zeeland'
'1214'

'Agathe F'

,TUDENHOUT"
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NEW POPLARS
,TUDENHOUT"

*

Populus interamericana

UN ANGIEN NOM
ENTRE

'Barn'
'Donk'
'Rap'
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*

'Witte van Haamstede'

Populus nigra

TUSSEN
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POPULIEREN

*

'Schijndel'
'Schleswig I'
'Tatenberg'

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

,,uDEI|HOUT"
EIN ALTER NAME

Populus

ZWISGHEN
NEUE PAPPELI{

'Androscoggin'
'Geneva'

'Oxford'
'Rochester'

B.V. Boom l<wekerij,,Udenhout
Postbus 31 - Udenhout
Telefoon 04241'2131
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voor één van onze bedriiven oP
deVeluwe kopen wii vezelhout van
populier en wilg,

afmetingen : lang 18O-22}cm,doorsnede10-30cm, t1m lang hout wordt toegestaan

bewerking : glad gesnoeid, ongeschild

kwaliteit

:

gezond,vers,kromming max.lOcm op

2OO

aanbiedingen aan:

foreco

internationale houthandel bv

Arnhem,Willemsplein 34 I
Tel. (085) 454431 en 45 4432
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@

