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De invloed van konstante grondwaterstanden op de jeugdgroei van Euramerikaanse populier

Riiksinstiluut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw ,,De Dorschkamp",

Wageningen

(POpuluS

x eufameficana)

1)

Red.aktie:

De scbrijuer uan d.it artikel is weíenschappelijk med'ewerker aan

met anl,ere houtsoorlen en nze, dalencle

het Rijksiutituut toor Ond.erzoek in d,e Bot- en Land.tchapsbouu ,,De Dorschkanzp" te 'llageningen,
Hij is aooral thuis op het gebied. aan d,e bod'emkunde en d,e

Van populier zijn nu reed,t gegeuens bekend' oaer groei bij konstante gronduaterttand.en d,ie publikatie weliigen. De rewbaren
ua.n d,it ond,erzoek zijn uan groot belang uoor d.e praktijk; het
is d.aarom, d,at u eraan op d.e hoogle gehoud.en. cuord.l, onuerkofi
en up to d.ate.

lyiologie oan d.e houtsoofien.
Het ond.erzoek d.at hier aan de

ord'e is loopt nog d.oor;

nu ook

Samenvatting
een grondwaterstandenproefveld is gedurende drie jaren
(1970 t/m1972) de relatie tussen de groei van Eutamerikaanse
populier (Populus x euramericana'ZeeIand' en 'Gelrica') en de
hoogte van de grondwaterstand onderzocht. De grondwaterstanden werden gedurende het groeiseizoen konstant gehouden. Het
onderzoek is uitgevoerd qp zavelgrond (8-18 7o lttum) en
zware klei (34-45 7a lunm).
In het jaar van aanleg treden grote verschillen op tussen de
groei van populier op zavel en op zware klei: de groei op zware
klei is onafhankelijk van de grondwaterstand en veel kleiner
dan op zavel. Op zavel is alleen bij zeer ondiepe gtondwaterstand (ca.2 dm -m.v.)2) de groei ongeveer dezelfde als op
zware klei, maar neemt bij diepere grondwaterstand toe, totdat
bij ca. 5 dm -m.v. een maximum wordt bereikt. Bij diepere
grondwaterstand blijft de groei onveranderd. In het tweede of
derde jaar na aanleg is de groei op zavel en zware klei dezelfde,
alleen is op zavel de groei bij grondwaterstanden ondieper dan
ca. 5 dm -m.v. wat minder dan bij diepere grondwaterstanden.
Op zware klei neemt de groei eerst af als de grondwaterstand
ondieper is dan ca. 2 dm - m.v. De invloed van een hoge grond-

In

waterstand komt op zavel tot uiting in een tijdelijke groeiremming. Op zware klei hebben de profieleigenschaPPen veel meer
invloed dan de hoogte van de grondwaterstand en is de achterstand in groei, vergeleken met die op zavel, van tijdelijke aard.
Dit geldt echter onder het voorbehoud dat bodemvruchtbaarheid
en grondwaterkwaliteit geen beperkende faktoten vormen.
De optimale ontwateringsdiepte van zavelgrond voor de groei
van populier bedraagt ongeveer 5-8 dm -m.v. gedurende het
groeiseizoen, van zanaÍe klei is geen uitgesproken optimum aan
te geven. In het taject 2-I2 dm -m.v. heeft de hoogte van de
grondwaterstand in zware klei geen grote invloed op de groei.

Inleiding

den 1969; Richtlijnen Bosaanleg 1970). Omtrent de hoogste
grondwaterstand welke in de vegetatieperiode nog geen aanmerkelijke achteruitgang in groei en konditie veroorzaakt en
over de invloed van de duur van deze periode van hoge grondwaterstanden is weinig bekend (Van Lynden 1969). De relatie
tussen groei en grondwaterstand wordt bovendien beïnvloed
door faktoren als bodemvruchtbaarheid, kwaliteit van het grondwater (zuurstofgehalte) en structuur van de grond (Dietze 1972;
Grosscurth 1972; Houtzagers 1954 Van der Meiden 1960):
stagnerend grondwater en een dichte structuur zijn nadelig voor
de groei. Ook de vorm van het wortelstelsel kan de relatie tus-

r)

The inÍluence oÍ permanent groundwateÍtables on iuvenile
growth oÍ Euramerican poplar
Summary
Juvenile growth

of Euramerican poplar (Populus x

eurameri-

cana'Zeeland'and'Gelrica') was studied for three years on light
sandy loam (8_I8 % lurum) and heavy clay (34-45 7o lur'rm)
in a groundwater trial field at Geestmerambacht (province of

North Holland). A series of groundwatertables berween lllz
and 12 dm below surface was set up and kept constant during
the growing season. Level of soil fertility was so high (due to
former agriculrural and horticulrural use) that growth was only
affected by differences in groundwater table.
On lighr sandy loam, growth decreased in the year of plantation
if groundwater table was less than ca. 5 dm below surface.
Growth was not substantially affected by deeper groundwatertables. During the second and third year after plantation differences in growth at high and deep groundwater tables became
less obvious.

On heavy clay, growth in the year of plantation was always
inferior to growth on light sandy loam, and was not affected by
depth of groundwater table. In the second and third year after
plantation, grov/th on heavy clay equalled growth on light sandy

loam. Át very high groundwatertables ({ 2 dm below surface)
growth was a little poorer than at deeper ones.
It is concluded that during the first years after plantation,
growth of Euramerican poplar on wet or heavy but otherwise
fertile soils, is hampered only temporarily.
Optimum groundwatertable for growth of Euramerican poplar
on light sandy loam may be estimated at 5-8 dm below surface
(during the growing season). In heavy clay this level should be
not higher than ca. 2 dm below surface. It must be kept in
mind that soil fertiliry and groundwater qualiry must not act as

growth resfficting factors.

De mate waarin houtsootten hoge grondwaterstanden gedutende
de vegetatieperiode tolereren loopt sterk uiteen. Soorten als populier, wilg, els en es verdragen hoge grondwaterstanden tamelijk goed, eik, beuk en esdoorn daarentegen zijn weinig tolerant
(Gill 1970; Kóstler, Briickner und Bibelriether 1968; Van Lyn-

Verschijnt tevens als Mededeling nr. 147 van,,De Dorschkamp"

2) - m.v, :

grond'tuaterstanden,

beneden maaiveld.

sen grondwaterstand en groei beïnvloeden, omdat het wortelstelsel zich in rijke gronden minder in horizontale richting uitbreidt dan in arme gronden; bij hoge grondwaterstanden treedt
minder horizontale verbreiding van de wortels op dan bij diepe
grondwaterstanden (Joachim1953; Rogers and Head i969).
Onderzoek naar de, in verband met de houtsoortenkeuze, belangrijke relatie tussen grondwaterstand en boomgroei was tot
voor kort moeilijk uiwoerbaar omdat grondwaterstandenproefvelden zoals die in de landbouw en de fruitteelt worden gebruikt (Segeren en Visser 1971; Sieben 1964),voot de bosbouw
ontbraken, zodat slechts de methode van het gedurende vele
jaren meten van grondwaterstanden in proefperken overbleef
(een methode die in de fruitteelt wordt toegepast, Van der
\feerd L)6)), hetgeen wegens de tijdrovendheid een weinig
aanlokkelijke methode is. In 1970 kon het bosbouwkundig onderzoek echter beschikken over een grondwaterstandenproefveld,
waarvaÍr de resultaten over de periode T970 t/m 1972 gedeel-
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Table 1

Bodemchemische eigenschappen van zwaÍe klei en zavel in
of heaoy clay and ligbt sand.y loanz

SoiJ chemical properties

Soil
Zware

Toetsproefveld populier, diverse klonen (clone trial, tario*t poplar clonet)
Grondwaterstanden proefveld ( tuatertab I e trial Íield )
Toetsproefveld witte abeel (clone trial uhite poplar)
Toetsproefveld iep (clone trial elm)
Toetsproefveld zwarte populier (clone tr'ial bla& poplar)
Toetsproefveld wilg (elone trial uillou)
Toetsproefveld populier, diverse klonen (clone trial, aariout poplar clonet)

het grondwaterstandenproefveld Geestmerambacht (maatt 197J, 0-2J
in the ,rial field. Geettmerambacht (March 1973,0-25 cm),

pH-KCl org. stof
CaCO, lutumgehalte N-totaal
h*mu content (/e)
l*tam content total N
(%)
1/6 12 u) (%)

Bodem

klei

Zavel

cm)

N-gehalte org. stof P-totaal K-gehalte Mg-uitwisselbaar
N-content organic ,otal P
K-content excbangeeble Mg
(7o PzO) (mgK/100 cr) (mc Ms/ks)
marter (/o)

7.2

3.4

3.8

40

0.2,

t.t

0.20

)6

243

7.6

2.2

r3.4

rJ

0.10

4.5

0.14

22

95

Heaay clay

Ligbt

rml s.lsxlutum

ll rral't-ryrrnl

E

sand.y loam

(K-gehalte: K-HCI, 0.1 N; Mg-uitwisselbaar: Mg-NaCl, 0.1 N)

telijk zijn gepubliceerd (Van den Burg 1971, 1972,1973; Gids
voor de excursies van het Bosbouwproefstation 1972). In dít
artikel wordt een overzichr gegeven van de resultaten van een

in 1970 t/m 1972 uitgevoetd onderzoek naar het verband tussen de groei van Euramerikaanse populier en de grondwaterstand op zavel eÍ op zware klei.

Probleemstelling en tloel van'het onderzoek
Over de eisen die de Euramerikaanse populier stelt aan de bodem is vrij veel bekend (Adorján 1968; Dietze 1972; Fólich
und Grosscurth I97i; Van Goor, Van Lynden en Van der Meiden 1974; Grosscurth 1972; Guldemond en Van Lynden 1!68;
Houtzagers 1954; Joachim 7953, 1972; Van der Meiden 1960,
1962, 1969; Richtlijnen bosaanleg 1970; Róhrig 1959; Schlenker 1964; Volmuller I972a, I972b). In het algemeen komen
deze eisen erop neer dat de boclem vruchtbaar (P-tot ) 40 mg
P2OJI00 gr) en niet te zuut (pH-KCl > 4.2) mag zijn en dat
het grondwater niet mag stagneren. Verondersteld wordt, dat
de diepste grondwaterstand waarbij nog een goede groei kan
optreden op ca.2 m -m.v. ligt. Grote fluktuaties tijdens de
vegetatieperiode zijn nadelig. Hoge grondwaterstanden tijdens

de winterperiode worden niet nadelig geacht (Gill 1970; Ktamer L969). Omtrent de tijdens de vegetatieperiode nog tolerabele hoogste grondwaterstand lopen de meningen uiteen: literaturropgaven variëfen van 20 tot 80 cm -m.v. voof Áigeiros
populieren, 20 à 40 cm -m.v. voor Leuce- en Tacamahacapopulieren (Dietze 197 2). T egen overstromingen gedurende de

vegetatieperide (tot in of boven het maaiveld) wordt de Aigeirospopulier (en dus de Euramerikaanse populier) vrij resistent
geacht (Gill 1970; Kolster 1966). \7el kan dan groeiafname
optreden, doch de door de oversroming afgestorven wortels
worden direkt boven de grondwaterspiegel weer vervangen door
nieuw gevormde, ook in een vrij zuurstofarm milieu (Braun
1973; Kern 1970).
Een andere vraag is: Bij welke grondwaterstand kan in het voorjaar nog geplant worden, in verband mer de aanslag van het
plantsoen. Als de grond te nar is kao de onrwikkeling van een
nieuw wortelselsel, dat het bestaande moer vervangen, niet in
voldoende mate plaatsvinden. Onder Nederlandse omstandigheden wordt aangenomen dat ten tijde van de aanplant het
grondwater niet hoger dan 30 à 40 cm -m.v. mag sraan, hergeen in natte terreinen bereikt wordr door plantheuveltjes of
greppels aan te leggen (Gids voor de exkursies van het Bosbouwproefsta tíon I97 2).
Omdat de onzekerheid omtrent de door populier nog te tolereren hoogste grondwarersrand roch nog tamelijk groor is, her
risiko van mislukken van de aanplant van populier in het
gtondwaterstandenproefveld Geestmerambachr tamelijk klein
was, de kans bestond dat binnen enkele jaren het waterbeheersingssysteem moesr worden hersteld en dat wegens de voorgeschiedenis als proefveld voor het telen van diverse land- en
ruinbouwgewassen verschillen in bodemvruchtbaarheid konden
bestaan, is allereerst onderzoek naar het verband russen de groei
van Euramerikaanse populier en de hoogte van de grondwarer-
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stand uitgevoerd, omdat bij deze houtsoort duidelijke reakties
op verschillen in groeiplaatseigenschappen zijn te verwachten.
Opzet en uitvoering van het onderzoek
a Beschrijving van het grondwaterstandenproefveld Geestmerambacht.

L Ligging en uoorgeschied.enis.In 1958 is in verband mer her
onderzoek naar de problemen die ontstonden bij nieuwe vormen
van bodemgebruik in de ruilverkaveling Geestmerambacht, een
proefveld aangelegd waatin o.a. de reaktie van verschillende gewassen op de grondwaterstandsdiepte kon worden onderzocht
(Exkursiegids ruilverkaveling Geestmerambacht z.j.; Jaamerslagen Stichting Tuinbouwproefbedrijf Geestmerambacht 1963
t/m

1967; Van der Yalk 196I; Van der Valk en Schoneveld
1963; Feddes 1971). Dit onderzoek is tegen het einde van de

zestiger jaren afgesloten.

Het terrein ging in 1970 over

naar

het Staatsbosbeheer. Het is gelegen op ca.7 km van de Noordzeekust aan de provinciale weg die van het Noordhollands kanaal (Schoorldam/Koedijk) loopt naar Oudkarspel,/Scharwoude.
2 Klimdal. Kenmerkend is, in vergelijking met het binnenland, het optreden van hoge windsnelheden: 6-7 m/s in april
t,/m oktober, 7-7rlz m/s in december t/m maan; het binnenland heeft windsnelheden van 31/z-5 m/s. De windrichting is
meestal ZZW,behalve in de periode maarr. t/m juni, waarin de
wind meer uit N en O richting waait (Klimaarsadas van Nederland 1972). De gemiddelde temperatuur in januari/f.ebruail
bedraagt ca. 2-21lzoC, in juli/augustus ca. I6llz-I7oC. Aan
neerslag valt ongeveer 775 mm/ jaar, w^ t.vafi ca. 400 mm in de
periode april t/m september (Landbouwcijfers 1971). De hoge
windsnelheden waren de oorzaak van het mislukken van de
f ruitteeltproef

3

worden opgezet, is in het najaar van 1970 een achttal planten
gerooid en in het voorjaar van I97I vervangen door l-jarige
'Zeeland', die is aangeplant bij grondwaterstanden die gedurende het groeiseizoen l97I en L972 zijn gehandhaafd. Op hetzelfde tijdstip zijn per veldje 4 'Gelrica'-poten geplant voor het
uitvoeren van bewortelingsonderzoek. In deze samenstelling is
de beplanting blijven bestaan tot het najaar van 1972. Ingtljpende reparaties aan het waterbeheersingssysteem maakten dat
de beplanting toen moest worden verwijderd.
Teneinde de proefopzet niet te gekompliceerd te maken is gekozen voor een systeem van konstante grondwaterstanden gedurende het groeiseizoen, zodat voor de karakterisering van de
grondwaterstanden in verband met de vast te stellen invloed op
de groei een eenvoudig vast te stellen parameter beschikbaar
was. De in het hoofdstuk ,,Resultaten" gebruikte uitdrukking
,,grondwaterstand" heeft betrekking op de gemiddelde grondwaterstand per strook van het proefveld in l97T en 1972 gedurende de periode april t/m september. Deze gemiddelde
stand vreek hoogstens gedurende enkele dagen 1 dm af van de
werkelijke grondwatetstand, als gevolg van enkele zarare rcgenbuien. In 1970 is de gemiddelde grondwaterstand per strook
berekend over de periode juni t/m september.
De in een jonge populierenopstand vaak noodzakelijke onkruidbestrijding (Guldemond 1966; Yan der Meiden 1!60; Tromp
1964) is niet uitgevoerd, om geen gevaar te lopen dat bestrijdingsmiddelen zich in het grondwater zouden ophopen (het
waterbeheersingssysteem is gebaseerd op recirkulatie). In plaats
daarvan is de onkruidgroei onderdrukt door het inzaaien van
rode klaver ('Tetri') als bodembedekker, die zeer goed heeft
voldaan (laget, Oldenkamp en Peeters 1973).

nemingen.

Oorspronkelijk bestond de bodem van
het terrein uit een afzetting van c^.70 cm jonge zware mariene
klei (pikklei) met ongunstige fysische eigenschappen (bij indrogen sterk scheurend in harde hoekige brokken, in natte perioden vervloeiend en dichtzwellend; Pons en van Oosten 1974;
Toelichting bij de bodemkaart van Nederland 1!65; Veenenbos
1955). In het grondwaterstandenproefveld (fig. 1) is over de
helft van de oppervlakte de zware klei naar beneden gewerkt
en vervangen door zavel. Op deze zavel is de oorspronkelijke
bouwvoor (30 cm dik) gedeeltelijk weer aangebracht. Op deze
wijze zijn in het proefveld drie bodemprofielen ontstaan, nl.
een zware klei-, een zavel- en een klei- op zavelprofiel. Dit laatste blijft verder buiten beschouwing.
4 Bod'entaruchtbaarheià.. Analyseresultaten van h maan 7971
genomen grondmonsters zijn vermeld in tabel 1.
De waarden vermeld in tabel 1 wijzen op een zeer goede voeBod.emgestel.d.heid,.

dingsstof fenvoorziening.

5

Inricbting aan het proefaelà. Het grondwaterstandenproefveld bestaat uit twaalf parellelle stroken van 100 x 14 m (fig. 1),
gescheiden door isolatiestroken van zware klei, ca. 8 m breed.
Per strook is de grondwaterstand afzondedijk regelbaar (Van
der Valk 1961; Feddes 1!71). Elke suook bestaat steeds uit
twee veldjes met zware klei, een veldje met zavel en een veldje
met 30 cm klei-op-zavel.
b Beplanting en gronduater$anden. Na het uitvoeren van een
grondbewerking vroeg in het voorjaat van 1970 (spitten met
spitmachine, 25 cm diep; daarna geëgd met rotary eg) is het
proeÍveld beplant met 'Zeeland' (l-jarig), die windresistent is
en veel gelijkenis vertoont met de elders veel aangeplante 'Robusta' (Van Goor, Van Lynden en Van der Meiden 1974; Yan
der Meiden 1960, 1962, 1969; Broekhuizen 1.)64). Geplant is
in het voorjaar van 1970 bij een grondwaterstand van ca. 18 dm
- fr.v., met plantaÍstanden van 3 x 3 m. Het aantal planten per
veldje bedroeg 2, à 35 stuks (afmetingen van een veldje 14 x
25 m). Omdat de grondwaterstanden pas in juni 1970 konden

Resultaten
Aanslag. ZoweI bij de in het voorjaar van 1970 bij een
grondwaterstand van ca. 18 dm -o.v., als bij de in het voorjaar
van 1971, bij grondwaterstanden van Illz-12 dm -m.v., aangelegde beplantingen is geen uiwal opgetreden.
b Uitloopstad.ia.Deze zijn opgenomen volgens het systeem dat

a

bij het Marssonina-onderzoek in gebruik is (De Kam

1975).

Áls de grondwaterstand ten tijde van het uitlopen van'Zeeland'
ca. 5 dm -m.v. of dieper was, vond het uitlopen op zavel enkele
dagen eerder plaats dan op zware klei. Bij hogere grondwaterstanden waren ge€n verschillen aantoonbaar.
de verschillen te verwaarlozen.

c

Bij 'Gelrica'waren

Gronluaterkwaliteit, Door het laboratorium van het Hoog-

heemraadschap van de Uirwaterende Sluizen in Kennemerland
en rVest-Friesland is io 197I en L972 onderzoek gedaan naar
de grondwaterkwaliteit. Het grondwater bleek een chloride-

gehalte te hebben van 250-430 mg/líter en kan als zoet tot
enigszins brak worden aangemerkt (Hellings 1973). Verder was
het grondwater meestal met zuurstof verzadigd.
d Ziektm, plagen en schade door klimatologische oorzaken.
Ziekten en plagen van betekenis hebben zich niet voorgedaan.
De weersomstandigheden ]n I97I waren voor de beplanting
beter dan in 1970 en 1972: het voorjaar van 1970 was nat en
koud, de zomer ervan daarentegen zeer droog; de zomet van
1972 was zeer droog en warm. In mei 1972 ]s de beplanting
aangetast door een droge zoutstorm, die het jonge blad zl.taar
beschadigde, doch vrij spoedig trad herstel op. Een mogelijke
invloed van het klimaat in het proefveld bestaat in het nogal
eens verdrogen van de eindknoppen waardoor zijscheuten gingen overheersen en de bomen een bossig uiterlijk kregen.

e

De inaloed' aan d,e gronduaterstantl op de groei aan'Zeelandj.In fig.2 en 4 is voor de in het voorjaar van 1970 en].97L

aangeplante 'Zeeland'het verband tussen lengtegroei en gemiddelde grondwaterstand gedurende het groeiseizoen weergegeven.
De lengtegroei van de in het voorjaar van I97L aangeplante
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bomen op zavel werd in dit jaar van aanleg merkbaar beïnvloed
door de grondwaterstand (fig. 4a): bij grondwaterstanden ondieper dan ca. 5 dm -m.v. nam de lengtegroei af, bij diepere
grondwaterstanden was geen invloed ervan op de lengtegroei
aarwezig. In 1972 was eveneens van een kleinere lengtegroei
sprake bij ondiepe grondwaterstanden (( ca. 5 dm -m.v.) vergeleken met diepere grondwaterstanden maar de verschillen
waren veel minder uitgesproken dan in 197I. Op de zware klei
was in I97L de invioed van de grondwaterstand op de in dat
jaar geplante 'Zeeland' klein, hoewel de lengcegroei bij grondwaterstanden ondieper dan ca. 5 dm en dieper dan ca. 10 dm
wat minder was dan in het uaject 5-10 dm -m.v. In 1972 was
bij deze populieren pas van een negatieve invloed op de lengtegroei sprake als de grondwaterstand minder dan ca.2 dm -m.v.
bedroeg.

De resultaten van de in het voorjaar van 1970 aangelegde beplanting van'ZeeIand' sluiten hierbij aan. Op zavelgrond is in
197I, blj grondwaterstanden ondieper dan ca. 5 dm -m.v., in
zavel de lengtegroei kleiner dan bij diepere grondwaterstanden
(Íig. 2a), hoewel deze verschillen niet uitgesproken zijn. Op
zware klei is bij grondwaterstanden ondieper dan ca. 5 dm
m.v. de lengtegroei iets minder dan bij grondwaterstanden die
tussen 5 en 10 dm -m.v. liggen. De lengtegroei blijft in l97I
achter bij die op zavel. In 1972 heeft de diepte van de grondwaterstand geen merkbare invloed meer op de lengtegroei. Bovendien is deze vergelijkbaar mer die op zavel.

-

De invloed van de grondwaterstand op de diktegroei is wat
groter dan die op de lengtegroei (Ííg. 1 en 5). Bij 'Zeeland'
aangeplant in het voorjaar van I97I op zavel neemt de diktegroei in I97L en in mindere mate in 1972 aÍ als de grondwater-

Fis. 2 Lengtegroei vanP.'Zeeland'en grondwatetstand, op zavel en zware klei (aanleg voorjaar 1970)
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stand ondieper wordr dan ca.5 dm -m.v. Op zware klei is
deze negatieve invloed van hoge grondwaterstanden op de diktegroei in I97I wel aanwezig, in 1972 daarentegen niet (fig. 5b).
Bij de in 1970 aangeplante'Zeeland' neemt in l97l de diktegroei duidelijk af als de grondwaterstand ondieper is dan ca.
5 dm -m.v. (fig.3a), in tegenstelling tot de lengtegroei, die
door de hoge grondwaterstanden in l97l nauwelijks wordt be-

invloed (Íig.2a).

ln

1972 is op zavel deze invloed van de grondwaterstand op de
diktegroei min of meer verdwenen. Op zware klei (fig. 3b) is
in l97I de diktegroei minder bij diepe () tO dm -m.v.) en
ondiepe ({5 dm -m.v.) dan bij tussenliggende grondwaterstanden. De groeiverschillen zijn echter niet uitgesproken. In
7972 wordr op z'w^Íe klei de diktegroei niet door verschillen in
de grondwaterstand beïnvloed.

Fig. 4 Lengtegroei yanP.'7,eeland' en grondwaterstand, op

Ï

De inaloed, oan d.e grond.tuaterstand. op

d.e

groei aan'Gelrica'

(Íig. 6 en 7). Bij deze in het voorjaar van I97I als poot geplante kloon neemt zowel op zavel als op zware klei in 197i

de lengtegroei sterk af als de grondwaterstand hoger is dan ca.
5 dm -m.v. (Íig. 6a en 6b). In 1972 was dit verschil minder
uitgesproken hoewel op zavelgrond bij grondwaterstanden ondieper dan ca. 5 dm - m.v. de lengtegroei nog wel kleiner is
dan bij diepere grondwaterstanden. Op zware klei is pas van
een achteruitgang ttaÍ de lengtegroei in 1972 sprake als de
grondwaterstand ondieper dan ca. 2 dm -m.v. is. De diktegroei
van 'Gelrica' is alleen in 1972 gemeren (fi+. 7) en vertoonr
dezelfde tendens als de lengtegroei: enige afname van de diktegroei bij ondiepe grondwaterstanden (( 5 dm -m.v.) op zavelgrond, op zware klei pas bij zeer ondiepe (( 2 dm - m.v.).
g Her aerloop uan d.e lengtegroei ged.urend,e bet groeiseizoen.
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De resultaten van dit onderzoek komen ongeveer overeen met
die van Van Broekhuizen (L962): in 1970 en 1972 werd de
maximale groeisnelheid van'Zeeland' bereikt omstreeks begin
augustus en vond afsluiting van de groei omstreeks half sePtember plaats. In het gunstige jaar 1971 (geen koud en nat vootjaar
en geen langdurige periode van droogte gedurende de zomermaanden) was de groeisnelheid reeds begin juli maximaal. Afsluiting van de groei vond in I97L reeds einde augustus plaats.
Invloed van bodem en grondwaterstand was niet aantoonbaar.
Het lengtegroeivedoop van 'Gelrica' was in 1971 (het jaat van
aanplant) onregelmatig, in 1972 vergelijkbaar met dat van'Zee'
land' hoewel het tijdstip waaroP de groei maximaal werd, ca. 2
weken later lag dan bij 'Zeeland'. Bodemgesteldheid en grondwaterstand hadden op het lengtegroeiverloop geen invloed.
h Grondttaterstand, en blad'samenstelling. Van enige invloed

van de grondwaterstand op de bladsamenstelling van'Zeeland'
was in 1972 meestal geen sprake. Ook bij zeer hoge grondwaterstanden waren de N- en K-gehalten van het blad (die op
natte terreinen vaak laag kunnen zijn), zo hoog dat van een
optimale voorziening met deze voedingsstoffen sprake was. Het
N-gehalte van het blad bedroeg in augustus 1972 2.8-3.6/o,
het K-gehalte L.7-22/6.In I)70 en 1971 kan de N-voorziening wat slechter zijn geweest, omdat bij pas aangelegde populierebeplantingen het wortelstelsel nog onvoldoende ontwikkeld
is en dit N-gebrek kan veroorzaken (Van der Meiden 1960).
De P- en Mg-voorziening war€n optimaal.
De enige vastgestelde invloed van de grondwaterstand was die
op het Mn-gehalte van het blad. Bij grondwaterstanden ondieper dan ca. 4 dm - m.v. was op zavel het Mn-gehalte van het
blad (50-80 mS/kS) hoger dan bij diepere grondwaterstanden

Fig. 6 Lengtegroei van P. 'Gelrica' en grondwaterstand op zavel en zware klei (aanleg voorjaat r97 t)
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(35-50 mg/kg). Op zware klei bedroeg het Mn-gehalte van
het blad daarentegen, onafhankelijk van de grondwaterstand,
30-50 ms/kg.
i Bett,ortelingsonderzoek. In het naiaat van l97I is voor de
'Gelrica'-poten onderzocht over welke diepte beworteling optreedt, in afhankelijkheid van de grondwaterstand. De resultaten
van dit onderzoek zijn als volgt samen te vatten: in zavelgrond
is het gehele bodemprofiel tussen maaiveld en grondwaterspiegel min of meer hornogeen doorworteld; slechts de bovenste
centimeters hebben weinig wortels. In zware klei daarentegen
hebben de wortels de neiging de bovengrond te vermijden,
vooral als het grondwater dieper dan ca. 3 à 4 dm -m.v. staat.
Álleen bij hogere grondwaterstanden in zware klei is, op de
bovenste 10 à 20 crn na, ook de bovengrond doorworteld. Vorming van wortels beneden de grondwaterspiegel heeft niet
plaatsgevonden: waar ze in het naiaar van 1971 beneden de
grondwaterspiegel werden aangetroffen bleek steeds dat de
grondwaterspiegel in het voorjaar beneden de bewortelde zone
had gelegen.
Diskussie

Bij her interpreteren van de resultaten van dit driejarige onderzoek valt te bedenken dat het is uitgevoerd onder veelal optimale omstandigheden: het niveau van bodemvruchtbaarheid is
bijzonder hoog, zodat ook bij hoge grondwaterstanden de Nvoorziening geen beperkende faktor heeft gevormd, hetgeen op
armere gronden wel het geval kan zijn (Sieben 1964, Visser
1964).Yerder zijn de grondwaterstanden zoveel mogelijk konstant gehouden en heeft in de zomer geen gtondwaterstiiging
plaatsgevonden door regenval; deze stijging kan leiden tot
anaerobie en tot de vorming van giftige stoffen als gevolg van
daling van de redox-potentiaal (Greenwood 1969; Lyr und
Hoffmann 1967). Yerder treedt in het proefveld geen waterstagnatie op en wordt voortdurend zuurstofrijk water aangevoerd, hetgeen de bewortelingsmogelijkheden begunstigt.
Indien bovenstaande voorwaarden in het oog worden gehouden,
valt te konkluderen, dat het onder gunstige omstandigheden
mogelijk is, Aigeiros-klonen zoals 'Zeeland' en 'Robusta' te
pháten op gtorrá.n waarin in het voorjaar de grondwaterstand
slechts 2 dm -m.v. staat. Dit geldt echter niet voor populier
in het algemeen: uit onderzoek van Fóhlich und Dietze (1971)
is gebleken dat voor 'Robusta' en 'Harff', bij aanplant het tijdsrip van bladontluiking (schuiven van de knoppen) ongeveer
10 à 15 dagen ligt nà het begin van de wortelvorming, hetgeen
gunstig is in verband met verdrogingsgevaar als gevolg van een
slecht ontwikkeld wortelstelsel onder natte omstandigheden. Bij
'Androscoggin' en'Oxford' daarentegen beginnen bladontluiking en wortelvorming praktisch gelijktijdig. De wortelgroei

wordt dan als gevolg van de hoge grondwaterstand geremd door
zuurstofgebrek, zodat de omvang ervan te gering is om het door
het ontluikende blad verdampte water aan te vullen.
De verschillen die optreden in groei van Eutamerikaanse populier op droge en natte gronden in het proefveld lijken niet blijvend te zijn, maar zich te beperken tot het jaar van aanleg of
tot de eerste groeiseizoenen: vooral op zavelgrond is in deze
periode de groei, bij grondwaterstanden ondieper dan ca. 5 dm
- fr.v., slechter dan bij diepere grondwaterstanden, maar dit
verschil wordt in de loop det tijd kleiner. Op zware klei zijn de
groeiverschillen o.i.v. het grondwater veel kleiner dan op zavelgrond; het heeft er veel van weg dat op zware klei de groei in
de eerste groeiseizoenen wordt geremd door de weerstand die
de wortels ondervinden in deze zware grond (Eavis and Payne
1969).Na enkele jaren is de lengtegroei op zware klei ongeveer
dezelfde als op zavel. Zowel hoge grondwaterstanden als mechanische weerstand in zware gronden veroorzaken dus een tijdelijke groeivervaging van Euramerikaanse populier op overigens

vruchtbare gronden. Deze resultaten sluiten aan bij die, gevonden door Schoenfeld (1975) oP natte humeuze zandgronden en
Waenink (1974) op kalkrijke zand- en m tig zware kleigronden: op natte gronden wordt de groei gedurende de eerste drie
à vljf laar vertraagd, maar vanaf dat tijdstip is de groeisnelheid
min of meer vergelijkbaar met die van bomen die vanaf het
begin groeiden bij een voldoend diepe grondwaterstand.
De optimale ontwateringsdiepte voor Euramerikaanse populier,
waarbij ook vanaf het tijdstip van aanleg geen groeistoornissen
opreden hangt volgens de resultaten van dit onderzoek van de
bodemgesteldheid af: in zavelgrond is een grondwaterstand in
het groeiseizoen van 5 à 8 dm -m.v. (of dieper) optimaal, in
zware klei is het trajekt 2 à 12 dm -m.v. (of dieper) als optimaal te beschouwen. Uit gegevens van \Taenink (1974) volgt

dat op matig zw^te klei (35-50 7o lu:tum) het trajekt 10-20
dm - m.v. de optimale ontwateringsdiepte is, maar hierbij is
vermoedelijk sprake van gronden die in het voorjaar langer nat
blijven dan in het proefveld Geestmerambacht het geval is.
Een voorspelling over de situatie op voor populier geschikte
zandgronden is moeilijk te geven. Uit een eenjarig onderzoek
van Joachim (1972) vak aÍ. te leiden dat het trajekt 3-7 dm
-m.v. voor zowel lichte zandgrond als kleigrond optimaal is.
De resultaten van Schoenfeld (1975) suggereren dat in zandgronden waarin het grondwater niet hoger dan I à lr/z dm

-m.v. staat in het voorjaar, weliswaar gedurende de eerste jaren
na aanleg de groei is geremd maar dat vervolgens de groei goed

op gang komt. Voor kalkrijke, lutumarme zandgronden komt
\Taenink (1974) tot een optimale ontwateringsdiepte van 8 à
12 dm -m.v. Indien men zich baseert op het uitgangspunt dat
hoge grondwaterstanden de N-voorziening kunnen beperken is
het mogelijk dat de optimale ontwateringsdiepte die, zoals uit
het onderzoek in Geestmerambacht volgt, voor zvrare klei reeds
bij ca.2 dm -m.v. ligt en op zavel bij ca.5-8 dm -m.v., van
zandgronden dieper ligt dan 5 dm - m.v. en mogelijk in de
buurt van 8 à 12 dm -m.v. kan liggen.
Een andere vraag waarop een antwoord gewenst is maar die nog
niet kan worden beantwoord, betreft de invloed van het tijdstip
van grondwaterdaling in het voorjaar op de groei van populier.
Verder valt te denken aan het probleem van de invloed van
permanente grondwaterdaling als gevolg van waterwinning. In
eerste benadering kan men stellen dat in zavel- en zware kleigronden een grondwaterdaling tot ca.2 meter -m.v. geen grote
groeiachteruitgang zal geven, mits er geen belemmeringen zijn
voor de wortelgroei. In lichte gronden ligt dit niveau voor
grondwaterdaling vermoedelijk hoger. Vooral populier is op
lichte gronden gevoelig (Vogel 1!62).

Tot slot zij opgemerkt dat het hiervoor beschreven onderzoek
het eerste is van een serie onderzoekingen naar de relatie tussen
boomgroei en grondwaterstand. Na het verwijderen van de populierebeplanting in het najaat van 1972, is in het voorjaar van
1973 een nieuw experiment begonnen met verschillende loofhoutsoorten waaronder Euramerikaanse populier ('ZeeIand'),
wilg en grauwe abeel. De resultaten hiervan zullen echter pas
over enige jaren ter beschikking komen.
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De bestrijding van Marssonina brunnea in kwekeriien

Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw ,,De Dorschkamp", Wageningen

Bladvlekken, veroorzaakt door verschillende schimmels

uit

het

geslachc Marssonina zijn een bekend verschijnsel bij populieren.
In 1958 en volgende jaren kwam de ziekte plotseling in de be-

langstelling door de toenemende schade die werd gekonstateerd.
Dit was vooral het geval bij de Euramerikaanse klonen en mec
name de kloon 'Regenerata' werd het slachtoÍfer. Veel wegbeplantingen van genoemde kloon moesten als gevolg van deze
aantasting worden gekapt.
Uit onderzoek op het Bosbouwproefstation bleek dat deze hevige aantasting haar oorzaak vond in de introduktie van een
tot dan toe in Nederland onbekende Marssoninasoorr, genaamd
M. brunnea, die de algemeen bekende ,,stiPpen" op de bladeren
veroorzaakt (Gremmen, 1965).
In de jaren na 1965 nam de ziekte weer geleidelijk in betekenis
af als gevolg van het gebruik van meer resistente klonen. De nu
nog veel gekweekte kloon 'Robusta' en de hybriden met balsempopulieren zoals 'Oxford', 'Geneva' en 'Androscoggin' zijn veel
minder gevoelig voor deze Marssonina aantasting, terwijl klonen
met een hoge vatbaarheid, zoals 'Regenerata' niet meer gekweekt worden. De gevoelige klonen 'Gelrica' en 'Heidemii'
worden plaatselijk evenwel nog steeds gekweekt, zij het in veel
geringere mate.

De eerste symptomen verschijnen ongeveer eind mei in de vorm

van ca. 1 millimeter grote, btuine stipPen, met in het midden
witte sporenhoopjes, die conidiën bevatten. Tijdens regenbuien
spatten deze sporen alle kanten op en dragen op die manier bij

tot de verspreiding van de schimmel over korte afstand. Vooral
in natte zomers kan de ziekte zulke ernstige vormen aannemen,

dat bladnekrose en vroege bladval het resultaat zijn. In de winter worden op het afgevallen, dode blad vruchtlichamen gevormd, die in het voorjaar de zogenaamde ascosporen uitstoten.
Deze sporen, die over grote afstanden met luchtstromingen

Fis.

1

kunnen worden meegevoerd, zijn de voornaamste oorzaak van
de eersre infektie van het jonge blad.

Uit vroeger onderzoek is gebleken dat de ziekte in kwekerijen
met sukses kan worden bestreden door een bespuiting met
0,5 /o Maneb. die om de 10 à 12 dagen moet worden herhaald

(Guldemond en Kolster, L966). Het doel van deze bespuitingen
is om de infektie door ascosporen te voorkomen. Als de uitstoting van ascosporen omstreeks begin juni is afgelopen, kan met
de bespuitingen worden gestoPt: de beplanting is dan praktisch
vrij van Marssonina. Door de afwezigheid van ascosporen kan
de ziekte zich niet meer over grote afstanden verplaatsen, zodat
ook de resterende tijd van het groeiseizoen geen aantasting van
betekenis te verwachten is.
Het tijdstip waarop de eerste bespuiting moet plaatsvinden is
van groot belang en wordt bepaald door twee faktoren:
1 de produktie van rijpe ascosporen
2 de aanwezigheid van infekteerbare delen bij de populier.
De rijping van de ascosporen werd vastgesteld door middel van
mikroskopisch onderzoek van de vruchtlichamen, die zich op
het dode, overwinterde blad bevinden. De waarnemingen over
de ontwikkeling van knop tot blad werd onder andere verricht
bij 'Robusta', één van de vroegst uitlopende Euramerikaanse
klonen. Daarbij werd een vijftal stadia onderscheiden die in
figuur 1 zijn afgebeeld. Door de verschillende stadia van ontwikkeling kunstmatig bloot_ te stellen aan een infektie door
ascosporen, kon worden vastgesteld dat de eerste infektie al
plaats heeft in stadium 3 (DeKam, 1975).
Figuur 2 Iaat de resultaten van de waarnemingen zien gedurende een periode van onderzoek in tien achtereenvolgende jaren

(1964-1973). Uit deze figuur blijkt, dat de ascosPoren steeds
rijp waren vóórdat het Robustablad stadium 3 bereikte. Dit be-

O*tuikkelingsstadia aan de populiet
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tekent dat het tijdstip van de eersre bespuiting moet samenvallen met ontwikkelingsstadium 3.
Yanaf 1966 werden kwekers van populieren jaadijks via de
Radio \Taarschuwingsdienst voor de Tuinbouw gewaarschuwd,
wanneer de eerste bespuiting tegen Marssonina moest plaatsvinden. Bovenstaande gegevens leiden tot de konklusie dat deze
waarschuv/ing niet langer noodzakelijk is. De telers, die nog
steeds een zadanig sortiment vermeerderen, dat bestrijding van
Marssonina noodzakelijk is, kunnen het tijdstip van de eerste
bespuiting zelf vaststellen door gebruik te maken van figuur 1.

W. Tuinzing

/

',t973

Zodra onrwikkelingsstadium 3 is bereikt, moet de eerste bespuiting worden uitgevoerd.
Literala*r
Gremmen, J. De Marssonina ziekte van de populier. 3. Het voorkomen
van Marssonina brunnea (E. & E.) Magn. in Nederland. Ned. Bosb.

Tijdschr. 37 (6) t96r: t96-198.
Guldemond, J. L. en H. \7. Kolster. De bestrijding van Marssonina bii
populieren. Populier 3 (1) 1966: 6-8.
Kam, M. de. Áscospore discharge in Drepanopeziza punctiformis in
relation to infection of some poplar clones. Eur. Journ. For. path. 197j
(in druk).

,,De taal is gansch een volk"

Rilkslandbouwkcnsulent voor de griend- en rietkultuur tot april 1974
(Referaat jaarterslag (1972) aan de Commistie Pertoneelsaoorzieningaoor de btitenàijfue grientl- enrietbedrijuen)

Vodg jaar

naan

Ir. lY. Tuinzing

afscheid. als rijksknd,botuukon-

sulent aoot d.e grienà.- en ri.etkabuur.
Dat afrcbeid. h toen, terccht, niet onopgernerkt uoorbij gegddn.
De beer Tuinzing beeft ziclt in d.e loop d.er ,jaren een grore
nadtn aeruotoen op zijn aakgebied..
Maar zijn belangselling gaat aerd,er, ,juht d,e nzem achtet alle
b edriju i gh eià int ercs s eer, h enz.
Iets d,aaraam konat tot aitd,rakking in d.it artikel om. zijn hand..
In ltet februa.ri-num.mer 1972 uerd. het rnod.ernrte gri.end. d,at
ue bezitten betprokm, ap to d.ate infomutie oaet bet grienàbed'riif in Fleaolanl.. Mdar bet is om nteer dan één red.en goed,
om onze menselijke aktiaiteiten te rektiaeren d,oor te proberen
onz ze in em kaà.er adtt aeiledet en toekomst re plaalsen,
Al: aanzelf kom je dan op her uoord, bezinningi
Ah bet guatel aat mdcbiiles euen aer$orzt Èm ie elkaar ueer
aetJl.14t4,

Al oullen d.an prut.jes geen ganties, zoah tue aJ tijd.en geletlen
zuinig.jes oaststeld.en, d.e red.aÈtie tuillzt gdnrne uoor de heer
Tuinzing een plaats,je im uoor een ttuÈje interctvnte geschied.enis, aerteld' op zijn eigen wijze.

Veel op pad zijnde, hebben we een schat aan kennis van woorden en uitdrukkingen opgedaan. \Toorden die ons in gesprekken
en brieven goede diensten hebben bewezen. Uit de beeldende
taal van menigeen die in de wereld van griendhour, rier en bie-

zen thuishoorde, hebben we kernachtige gezegden opgetekend.
Gezegden die soms waarlijk een wereld deden opengaan. Zijn
de mensen uit deze reelren misschien minder dan anderen met

de buitenwereld in aanraking gekomen, vooral toen radio

en

televisie nog geen gemeengoed waren? Een afzondering die het
voortbestaan van woorden en zegswijzen ten goede is gekomen?
In elk geval een taal die ons sterk heeft geboeid.

Voor ons werk hebben we destijds heel wat afgefietst. Vooral
van het fietsen over de dijken is ons zo goed bijgebleven de
heerlijke, zoete geuÍ van de rook van wilgehout. Geen rweede
houtsoort die een geur als deze weet te verspreiden. Algemeen
werd dit hout - uit grienden en van kopstoven afkomsdg - gestookt. Pas veel later heeft de heer H. Korporaal in Sliedrecht
onze aandacht gevraagd voor het gezegde:
d,aar't rookt, is't a,rm,
daar't brand,t, it't uarm,
Het herinnerr aan vroeger dagen, toen elk stukje hout dat aan
de snoeipaal overschoor, werd verzameld. Menigeen zal zich
niet hebben kunnen veroorloven het te drogen, alvorens het te
verstoken. Bij hen die de week van huis waren, ging dit brandhout 's zaterdags in het aakje mee naar huis. En zij die uit en
thuis werkten, zullen deze kromme eindjes, deze knonels, in

hun jutezakje, ha baalzakje, hebben geborgen. Het was ook de
zak die in benarde tijden, als men de boer op ging, op de rug
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werd gehangen met de woorden: uaait er niks in, dlr uituaaien
d.oet er ook niks, Voor het meenemen van brood, drinken en
klein gereedschap is de knijuerzak in gebruik gekomen.
\íe hebben boomkweker van Baar in lJsselstein (L.) - gelegen
in de Peel, waar vroeger turf werd gestoken - eens gevnagd,
of hij eerstgenoemd gezegde ook kende. Dit was niet het geval,
ma Í na enig nadenken merkte hij toch het volgende op. ,,Bij
íavtaag naar de kredietwaardigheid van iemand wordt in geval
van twijfel wel gezegd: het rookt er zo!"

Het woord knijaerzak - kortweg hnijuerd, - hebben we voot
het eerst de heer K. Á. Groeneweg, de vermaarde gereedschapssmid in Puttershoek, horen bezigen. Een man die zich veel
moeite heeft getroost om zijn afnemers tot zorgzame gebruikers
van zíjn snijgereedschap op te voeden. Zijn kritiek luidde: ,,Je
band'haakje sla je 's avonds niet in een struik; dat stop je in je
knijuerd'!"
Bij navraag bij de heer S. de Boer in Oud-Beierland bleek de
knijverzak niet uitsluitend tot de uitrusting van griendhakker
en griendwerker te behoren. Ook voor menig ander had hij
deze zak moeten maken, o.a. voor bootwerkers.
Bij de redaktie van het N7oordenboek der Nederlandsche taal
bleek men het woord knijuer in knijverzak oD te vatten als een
zogenaamd ontronde vorm van knuiuer' Dit laatste werd beschouwd als een bijvorm van kluiuer, iemand die kluift, d.w.z.
van lekker en veel eten houdt.
Mevrouw A. Bakhuis-BrascamP in Olst, die op bijeenkomsten

van plattelandsvrouwen haar gehoor steeds weer genoegen heeft
verschaft met haar gezegden in het Olster dialekt, sprak ons
van knoeuen.,,Een ribje, daar kun je zo lekker mee knoeven."

In het maandblad ,,Onze Taal" van augustus 1949 hebben we
eens een aantal termen uit de griendwereld vermeld. Een daarvan was het woord uelen en hiermee gaat de reis alweer verder
dan met het knuiaen. \Y/elen is in Sliedrechtse- en Zuidhollandse
Biesbosch algemeen in gebruik voor besterven. Het welen, het
besterven van teen om mee te binden, van band, komt neer op
het vedies van wat vocht als de bossen hiervan enkele weken
blijven staan of blijven liggen. Zodoende wordt de kans op
breuk bij het ineendraaien, lussen en aantrekken verminderd.
Uit de Brabantse Biesbosch kennen we het woord niet. Maat
dit is ook eigenlijk geen gebied met een eigen taal. Daàrvoor zal
het te veel van alle windstreken uit bevolkt zijn. Naar het Oosten toe, met name in het ,,Land van Áltena" en de Betuwse
griendstreken, hebben we het evenmin horen zeggen. Hier en
daar echter wel de woorden besteruen, een ltottje lalen staan,
(be-)welligen en vooral welbn. Moet soms verband worden gelegd russen het wellen van teen om te binden en het bekende
wellen van vruchten en groenten bij de inmaak?
tot het beIn de Hoekse waard wordt uelen met berekking
'Sí'e
hebben het er
sterven van verschillende gewassen gebezigd.
voor het verwelken van gras en voor het aandrogen van Pas
geplukte uien horen gebruiken. De heer G. van Deursen, beheèrder van de grienden van de gemeente Dreumel, gaÍ de
volgende voorbeelden.

Ondanks d.e krommingen in het hott tttist de hord'ent*iner toch een
alah st*k alecbtuerk te uerkrijgen. Daartoe diende hij èn hordlatten' èn
hordstahen te legercn.

,,Dè russen die hier vroeger oP natte percelen grasland werden
gesneden, liec ie een week of drie welen. Dan waren ze sterk
genoeg, maar ook weer niet te droog geworden voor het matten
van stoelen."
,,De eerste ranken van de stokbonen worden aangebonden en
dit gebeurt hier met een paar grashalmen die je eventjes laat
welen."
Op een van de bijeenkomsten van het Landbouwschap hoorden
*è uun de heer Jac. van Benthem uit Vollenhove dat in de Kop
van Overijssel van tueelkerig wordt gesproken als aardappelen,
appels, peren of wortels slap en rimpelig zijn geworden. Naderhand hebben we er ook tuielkerig horen zeggen. Dit doet aan
het Friese wylkeich denken, dat aerwelkt, teilept betekent.

Op de afdeling Bijbelhistorie van Flotiade 1972 lazen we dat
het weven uit het vlechten is ontstaan. Al heel lang geleden
zullen de mensen latten om staken heen gevlochten hebben,
zoals het hier buiten de mandenmakerij vrijwel alleen nog in de
waterbouwkunde gebeurt.
ln 1963 werden we uitgenodigd een oude veenweg te komen
bezichrigen die

in Emmerschans was blootgelegd. Hier konden
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en d.orpel zal
net als tussen neus en lippen
bestaan hebben.

Eens u,erden n et sntdlle borden, door baláen ondersteand, percelen
aool menJ en dier toeganáelij€ gemaakt.

we vlechtwerk aanschouwen dat een achttienhonderd jaat

ge-

leden door mens en dier beueden zal ztjn geweesr. Een veenbrug met gevlochten wegdek was een grote bijzonderheid!
De gebruikte vlechtmatten vertoonden grore overeenkomst met
onze hord,en die vooral in het midden van het land zoveel toepassing hebben gevonden. Opmerkelijk was, dat de eeuwenoude
vlechtmatten van deze veenbrug een zelfde aantal sraken telden
en ongeveer dezelfde afmetingen bezaten als onze meesr gevraagde horden, de rnenbord,en Menig kapvlak van het gebezigde hout - veelal geen wilgehout - vr'as zo gaaf gebleven,
dat krassen zichtbaar waren die braamojes op de snede van het
kapmes hadden veroorzaakt. Van zulk gereedschap zeggefi onze

griendhakkerï,,bet schrijff'.
Uit het materiaal dat twijg- en rijswaarden, voots ook knotwilgen nabij de Gelderse IJssel opleverden, zijn vroeger heel veel

tuinen gevlochten. Van losse vlechtmamen, van onze hord.en,
hebben we daar nauwelijks gehoord. Deze tuinen - er wordr

- dienden vooral voor veekering. Hoe
algemeen het gebruik van ruinen voor dit doel was, moge blijken uit een karakteristiek van de koe, waarvoor we nogmaals
mevrouw Á. Bakhuis-Brascamp in Olst aan her woord laten:
,,uier ganger,
daar van tunen gesproken

oier hanger,

Zij

twee tunebreÈers,
td, ta ladt is dat?"

kende voorts de uitdrukking: uaar d,e tuin het laagst is,
gdat het pdard. er bel eet$ ouer, hetgeen wil zeggen, dar de kleine
man het eerst de klappen krijgt. Ook in Zeeland kent men deze

uitdrukking. Daar wil men er echter mee zeggeni Al te goed.
is buurnzant gek,
Het woord tuin heeft er de algemene betekenis van afscheiding.
Het behoeft geen vlechffuin te zijn. Hoe lang het ook geleden
mag zijn dat de heer G. Heijkoop in Culemborg een keurige
ruin om de uitloop van zijn varkenshok vlocht, de taal is behouden gebleven. Nog onlangs verklaarde hij van iemand die
zich wist te handhaven, die zich niet van de wijs liet brengen,
d.at d.eze niet aan de tuin uas gezakt.
De heer Blom in \Taardenburg, vaÍ zijn werk op het land huiswaarts kerend met wat andijvieplanten, merkte op dat hij tussen

-

weinig ruimte

Toen het geld nog schaars was en ontsluiting, ontwatering en
verkaveling van tal van streken veel te wensen overlieten, is
ontzaglijk veel van horden gebruik gemaakt. Voor alle mogelijke doeleinden zijn ze toegepast. Hoe zorgvuldig de keuze van
houtsoort - niet zozeet voor de hord,fiaken, als wel voor de
hordlatten - ook werd gedaan, een lang leven was ze nier beschoren. Daarvoor moest dir ongeschilde hout meestal teveel
aan weer en wind worden blootgesteld. \7as het mer hun raak
buiten gedaan, maar konden ze binnenshuis nog dienen, xt vielen ze al gauw aan de hourworm ten offer. Aan de srerkre zowel
van de brede men- en kaakbord.en, als van de smalle pad- of
greppelbod.en en brug- of schiethorden werden hoge eisen gesteld. Het gezegde ,,een hord en een zij spek moeren niet langer
dan een jaar meegaan" kan daarorn als een waarschuwing worden opgevat. Het was echter ook de wens van hen die zich op
het breien van horden hadden toegelegd. Hord.enbreiers vonden
hun taak op het eigen erf, dan wel bij de boeren die ze vóór de
hooibouw met dit doel afreisden. Na het griendhakken wachrten ze voor dit werk graag w^t zonnige en zachte dagen af. De
latten waren dan genzoeier, soepeler. Aldus de heer G. Heijkoop
in Culemborg. Ze hadden dan ook gelegenheid gehad war te
besterven. Het woord gemoei heeft de heer J. C. Visser in \Verkendam ons met betrekking tot de soepelheid van leren laarzen
eens genoemd.

Menltord.en, dakpansgewijze op balken over sloot of wetering
gelegd, vormden het brugdek voor paard en wagen. Kaakhord,en
dienden als steiger bij schuurberg en gewone hooiberg. Yandaar
ging het hooi door het kaakgat de berg in. Het gebruik van
greppelhodea was kenmerkend voor onze weinig doorlatende
komgronden met hun rondliggende akkers, door diepe greppels
gescheiden. Brug- of scltiethord.en tenslotte werden over balken

Blootgelegd. alechtuerk

ldn

een 'll/ienhaas'

in Áltendorf
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geschoten, waarna het vee aerkampi kon worden. Er is wat met
deze horden gesjouwd!
Naar de heer ï7. Jonker in Oldenbroek ons verzekerde, zijn op

de natte graslanden van de Veluwe ook horden gebezigd. Ze
werden uit eikehakhour vervaardigd. Hij sorak echter niet van
een ltorde, doch van eer aeken. Een oud woord dat ook de betekenis van hek bezit.
\Terden onze hordentuiners voor koffie of eten geroePen, dan
was het wel: ,,'k moet'm nog even (af)reeën", of ,,'k moet'm
nog even (af)bauenen". \Vat nog gebeuren moest, was het eraf
tikken van de uitstekende eindjes van de hordlatten. Reden en
ltauenen, beide heel oude woorden. Zo oud dat bauenen hier
nog de betekenis heeft van in orde brengen, van oPknappen,
van gladmaken. Tegenwoordig wordt juist het tegendeel ermee
bedoeld; het wordt eigenlijk spottend gebruikt. Her. red.ett' ztin
we nàg-eens tegengekomen. Bij de familie Korporaal-Visser in
Sliedrecht gingen we in de keuken onze handen wassen. De
vrouw des huizes zou juist de vaat gaaÍ doen. Op het volle aanrecht doelend, zei zij: ,,Ja,'t m.oet eellt ladrrerz, uil', reeën,"
Vroeger zou menigmaal op de brede berm van de weg in één
enkele nacht een hutje zijn verschenen dat uit horden was gebouwd en met riet werd afgedekt. Riet zou ook voor afdichting
van de horden hebben gezorgd. Deze rieten ueeg - deze rieën
weeg(t) - werd bovendien met koemest of klei bestreken. De
onderneming was het werk van trouwlustigen die tot de slotsom
waren gekomen'. beter tussett aier hord'en d.an bij and'eren in.
Ook zij die uit hun huis waren gezet, moesten hun toevlucht
wel nemen tot de bouw van zo'n hutje op grond van de polder.
Ging het de mensen daar voor de wind, dan werden muren
eromheen opgetrokken en een daarbij passend dak aangebracht.
Bermhuisjes, al of niet op deze wijze tot stand gekomen en gewoonlijk evenwijdig aan de weg gezet, vinden we in tal van
streken. In een lezing over zijn geliefde Betuwe vertelde de
heer F. M. N. Hattink uit Buurmalsen, dat de oorspronkeliike
bewoners van deze woninkjes verplicht zouden zijn geweesc
de bermsloot te onderhouden. Dit kon ettoe leiden, dat laar op
jaar alle modder aan de zijde van de berm omhoog werd getrokken, wat de breedte hiervan ten goede kwam.
Het beeld van een hutje, uit horden oo de berm van de weg
gebouwd, heeft tot de verbeelding gesproken. Degenen die het
aan spaatzin zou ontbreken, kregen soms te horen: ,,Gij zah
nog ,urren aier horden tetecbt komen," Van iemand van hoog
aanzíen vetklaarde een grappenmaker wel eens: ,,Die beet't uast
niet tussen aier borden gezeten!"

Toen nog griendketen met rieten wand, met rieten ueeg, in gebruik waren, werd daarin het gereedschap gestoken. ,,Het zit in
de weeg, je vindt het wel." In de latere keten kreeg het een
plaatsje op de plank.
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Bermhaisje aan de lV'aardhaizersteeg

in Almketk.

Op ,,Lintum" in de buurtschap ,,Het \íoold" bij Winterswijk

hebben we in 1931 bonenstaken bijeen leren binden niet met
een bind,teen, maar met een berkerijsie. Er vrerd daar van een
wed'e gesptoken. Ging het over teen voor de mandenmakerij, zo
was in ,,Het rVoold" sprake van taed'd.en. Een man uit Eibergen
die graag een mandje maakte, vervoegde zich eens bij mandenik hier
fabrikant \Westendorp in Heerde met de vraaSt
',Katu
wel wat uieën kopen?" In Twente is het eveneens taieën oÍ
wiën. Deze woorden brengen ons op het vlechtwerk dat uit de
Saksische vakwerkbouw in het oosten van het land bekend is.
Hec is veelal bedekt het klei, leem of lóss, vermengd met gehakseld stro. De woorden tuieën en uiën ziin ook in Groningen
niet onbekend. \íe hoorden tevens dat een Duitse tarwekweker
rYienhaus, uit Iíestfalen afkomstig, de herkomst van ziin naam
verklaarde als: ,,Een huis, aan de bouw waarvan vlechrwerk te
pas is gekomen." Soortgelijke eigennamen ziin ook in ons land
te vinden.
Een taed'e betekent ook een $rop( je). Het Middelnederlandse
,,recltten n etlel ueder/' wil niet anders zeggen dan terechtstellen met de strop!

Met datgene wat het Rijksgriendproefveld in Langbroek heeÍt
voortgebracht is het ge1aaí als bij andere gewassen: Ilie bepaalde eigenschappen in één ras weet te verenigen, ziet zich
andere juist weer ontglippen. Onze belangstellende vriend, de
heer G. Vink uit lJsselstein, karakteriseerde dit met de volgende
woorden:,,Dam is aaàet beter eil. fiol, is't kea tueer ziek."

TUINBOUWARTIKELEN

in- en verkoop van hout

Een kleine greep uit onze lijst:
Plastic boommanchetten - Hang- en steeketlketten - Labels
Tonkinstokken - Boombanden - Acryl gaallinnen - Schermdoek
Tulngereedschap - Snoelgereedschap - Grasmaaimachlnes
Pulvêrisateurs - JitÍypots - JiíÍy-Seven - Plaslicpotten - Plantacryl

verplanten van bomen

Kaskitten en verÍwaren

Vêr.l

1 boom tot vele hectaren

het wegfrezen van stobben

in Nederland, België en Duitsland

wanten - Kruiwagens
- Bestriidlngsmiddelen - enz. enz'

Handschoenen ên

Vraagt onze uitvoerige prllscourant

A. MAURITZ & ZN. B.V.

IIRIESSE]I
rer. (02e43) 17e5

Bindmateriaal -

POSTBUS 112

VREELAIIII

-

.

BUSSUM

TELEFOON 021s9-43914'

De :peciaalzaak aoor alle t*inboauarrikelen
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Landelijke aanpak nodig voor behoud grienden

Werkgroep Oude Maas'

In

augustus gaat de werkgroep Oude Maas aan de slag. Voor-

zitter wordt dr. M. J. Adriani, oud-direkteur van het biologisch
station Ileversduin en voorzitter van de raad van advies voor
natuurbehoud en natuurbeheer van de Rijnmond. De werkgroep
gaat zich onder meer bezighouden met de vraag hoe de grien-

den kunnen worden behouden.

De Oude Maas, vaarweg naar Dordrecht, moet worden doorgetrokken voor de duwvaart. ,,Het gaat vooral om een nogal
scherpe bocht bij Heerlansdam", zegt drs. R. J. de Boer, direkteur van de stichting ,,Het Zuidhollands Landschap" en lid van
de werkgroep. ,,Het rechttrekken daarvan moer zo gebeuren dat
er zo min mogelijk verloren gaat. Her g^at er niet zo zeer om
dat er een incidenteel stuk griend verdwijnt of behouden blijfq
het gaat er vooral om dat er helemaal niets overblijft als de zaak
landelijk niet goed wordt aangepakt. Zo ging er langs de IJssel
in Geldedand, waar bochten werden rechtgetrokken, al veel
natuuf verloren".
Lanl.elijk probleem
,,Het behoud van de grienden is een nationaal een geen regionaal probleem", vertelr drs. De Boer. ,,Landelijk gezien is er niet
meer dan een aanzet. Ik verwacht in de toekomst overleg russen
de Landschappen, Staatsbosbeheer en de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten. In dat overleg moet worden geïnventariseerd wat we hebben en pas daarna kunen we nagaan war
we kunnen bewaren. Er moet ook worden nagegaafi wat de
moeite waard is als griend in exploitatie te blijven en wat bijvoorbeeld kan verwilderen tor vloedbos. Dat geldt voor de
grienden van de Oude Maas, de Biesbosch, maar even goed voor
de IJsselgronden bij Zwolle".
Belangrijk in het hele griendenprobleem is de partikuliere eigenaar. ,,Het is noodzakelijk dat die in het komende ovedeg is
vertegenwoordigd", meent de heer De Boer. ,,Kijk de subsidieregeling voor de exploitatie van buitendijkse grienden in de
Delta-gebieden is vervallen. Er moet nu worden bezien wat
daarvoor in de plaats kan komen. Met beëindiging van deze
subsidie kwamen de griendeigenaren in moeilijkheden, wat v/eer

ten koste gaat laÍ het onderhoud. Interessant is dat het wegvallen van deze subsidie een stimulans is tot overdragen van

grienden aan openbare lichamen en naruurbeschermingsorganisaties, die wél weer subsidie krijgen".
Exploitatie
De heer B. J. Kapma, griend-beheersmedewerker van ,,Het Zuidhollands Landschap", licht de situatie nader toe: ,,Landschappelijk is een griend vervangbaar. Vijf tot zes jaar na aanplant
van een nieuw griend is het voor exploitatie gereed. Maar het
naruurhistorisch aspekt is een heel andere zaak. Het duurt tientallen jaren eer er in een griend een evenwichtig planten- en
dierenbestand is ontstaan. Dat is bovendien afhankelijk van
getijdenbeweging in een griend en ook van de omstandigheid
of een griend binnen- of buitendijks ligt. Een binnendijks

POPULIEREN
Bestelling door overschrijving van Í
,,...... ex. boekwerk populieren".

-
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griend heeft een heel ander karakter dan een buitendijks.
Nu is de Oude Maas vrijwel de enige waterloop met getijdenbewegingen in een griend, al heeft ook de Biesbosch nog een
geringe beweging, dertig tot veertig cenrimerer verschil tussen
eb en vloed. De oudste grienden langs de Oude Maas zijn veertig tot vijftig jaat.Zo'n griend verjongr. zich geleidelijk. Stompen sterven na enkele tientallen jarcn af en worden dan vervangen door jonge aanplant. Dat gebeurt bij iedere kap. In
principe wordt zo'n buitendijks griend iedere drie tot vier jaar
gesneden". In dat programma is de laatste jaren verandering
gekomen.

Daarover zegt de heer Kapma: ,,Er is nu alleen vraag naar dun,
lang griendhout, zonder zijscheuten. Daarom is men reruggegaaí n at een kapcyclus van soms zelfs twee jaar Dat. gaat ren
koste van de vitaliteit". Drs. De Boer: ,,Door een goede kapcyclus, die dus regelmatig een verstoring teweeg brengt krijgt
men in een griend een heel specifieke plantengemeenschap.
Daarom is regelmatige exploitatie van een griend noodzaak,
zelfs een voorwaarde voor het karakter. Na de kap is er veel
lichttoeueding. De bodem krijgt dan veel stikstof en er komt

een plotselinge kruidenvegetarie met een overdadige roename

van het fluitekruid. Dat verminderd de volgende jaren tot de
volgende kap. Vogels hebben het jaar na de kap een overvloed
aan zaad. Een regelmatig in exploitatie zijnd griend krijgr telkens opschuivende maar met elkander samenhangende levensgemeenschappen.

De zoogdieren schuiven op deze manier mee op. Er zijn hazen,
muizen, wezels, bunzings, vroeger otters, maar het otterbestand
is door de watervervuiling sterk verminderd. Binnendijkse grienden hebben wel veel otters. Een griend is verder een ideale
verblijfplaats voor reeën. In het griend zijn de reeën veel zwaarder dan bijvoorbeeld op de Veluwe en her aantal jongen per
worp is veel hoger. ITerpt een ree op de Veluwe per keer één
tot ten hoogste twee kalfjes, in de grienden zijn wo{pen van
twee tot zelfs drie kalfjes regel".
Een faktor die natuurwetenschappelijk bezien heel interessanr is,
is de vraag wat er gaat gebeuren als je een griend laat verwilderen.
,,Dan krijg je een vloedbos", zegr de heer De Boer. ,,En daarvan
hebben we enkele mooie voorbeelden in ons land. De Biesbosch
biedt daarvoor prachtige mogelijkheden". De heer Kapma: ,,In
zo'n vloedbos krijg je behalve de uitgroeiende wilgen de veel
krachtiger essen. Die komen er in door zaadkieming. Een leuk
stukje gtiendhistorie hebben we beleefd, toen op een braak
stukje grond door uitzaaiing spontaan een griend ontstond. Dat
griend kon later nog in exploitatie worden genomen ook".

+ Overgenomen uit ,,Trouw" 23-7-'75 door Hans

t$fl. Ledeboer

HeeÍl u dlt prachtlge boekwerk,
1970 uitgêgeven door de ,,Stichtlng PopulieÍ",
al in uw bezlt?
stuk op postrekening 1172e15 t.n.v. ,,Stichting Populier", Wageningen, onder vermelding van
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MEDEDELINGEN

NÁAR EEN NATIONAÁL CENTRUM VOOR BOS, NATUUR EN

beheer en behoud van algemeen bekende bossen;

LANDSCHAP

andere attributen en bijzonderheden die licht werpen op de
bossen in het algemeen of van
bepaalde bosgebieden in het bijzonder.
De werkgroep zou eerst willen komen tot een inventarisatie van
wat er op dit gebied nog aanwezig is.
Vervolgens kunnen kontakten worden gelegd met bezitters over
een eventuele overdracht, bruikleen, kopiëring, waarborgen
voor een juiste en veilige wijze van exposeren e.d.
Voor opslag van werknrigen, machines en gereedschappen heeft
het Staatsbosbeheer en de Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurtechniek te Arnhem passende ruimte beschikbaar.
Ieder die iets bezit of weet heeft van zaken waaÍvan hij meent
dat het wel iets is voor blijvende tentoonstelling kan dit melden

-geschiedenis van de Nederlandse

Enige jaren geleden is opgericht de ,,\íerkgroep Nationaal Centrum voor Bos, Natuur en Landschap", waarin zitting hebben
de heren prof. ir. M. Bol, prof. dr. M. F. Mórzer Bruyns, ir. M.
G. Ilagenaar Hummelinck, ir. J. Th. Overbeek en dr. J. F. van
Oosten Slingeland.
Het doel was na te gaan of ergens in ons land een plaats kon

worden gevonden voor een permanente expositie gewijd
bos, naruur en landschap

aan

in de meest algemene en uitgebreide

zin.

Dat deze op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging ingestelde werkgroep nog niet in de publiciteit
is getreden ligt voor de hand. Immers, plannen bestonden er
wel, maar deze moesten duidelijk worden omlijnd en bovendien
was een plaats van vestiging niet zo ineens te vinden.
Nu plannen en plaats zich wat duidelijker gaan aftekenen stelt
de werkgroep zich voor aan de buitenwereld en op deze plaats
aan de lezers van Populier.
De werkgroep wil onder meer de geschiedenis van de bosbouw
en van de landschapsbouw in ons land uitbeelden als onderdeel
van de in de aanhef bedoelde expositie.
Gedacht wordt aan:
oude gereedschappen, werktuigen, machines;

- archiefsrukken, betrekking hebbende op bijvoorbeeld ver-lenging van rechten; ontbinding van maalschappen, bebossing,

aan,.

Secretariaat van de \Terkgroep Nationaal Centrum voor Bos,
Natuur en Landschap

Koningsweg 35e, Arnhem (Schaarsbergen).

Het opsporen en inventariseren als hierboven bedoeld zaI geruime tijd in beslag kunnen nemen. Elk bericht wordt met
dankbaarheid aanvaard.

De redaktie van Populier die voor deze opwekking graag plaatsruimte afstaat wenst de werkgroep sukses bii zijn streven de
geschiedenis van de Nededandse bos- en landschapsbouw aanschouwelijk te maken.

KALENDER
verkaveling zijn gelegen komen voor
deze regeling niet in aanmerking.
Voor het bebossen van grond, die onder bovengenoemde regeling valt, en
voor elke andere nieuwe bebossing of
herbebossing kan van de overheid een

Ongerwijfeld zullen velen van u, po-

artikel ,,Sterk gestegen prijzen voor

pulierentelers en anderen die met deze
houtsoort te maken hebben, in het komende seizoen weer populieren plan-

populiere-industtiehout".

ten. Het kan hierbij zowel om herbebossing als om de aanleg van nieuwe

die uit erf- en stadsbeplantingen. Om
een zo goed mogelijke prijs voor het

hout te krijgen is het gewenst zich
tijdig met verschillende verbruikers,

bijdrage in de kosten worden gewaagd,. Nieuwe bebossingen moeten

die rechtstreeks van de hourproducenten kopen, en met houthandelaren in
verbinding te stellen.

tenminste

worden; bij de aanleg van alle beplantingen moet men op de hoogte zijn

beplantingen gaan. Bij herbebossing
zal aan de afzet van het hout van de
huidige beplanting gedacht moeten

van subsidieregelingen, rassenkeuze en
aankoop van plantmateriaal.

Houtprijzen
Een nuttige informatiebron voor een
ieder, die zich over de afzetmogelijkheden van populierehout moet oriënteren, is hei iÀ her novembernummer

van,,Populier" L974
1)

gepubliceerde

Het

geldt

niet alleen voor bomen uit bos-, wegen grensbeplantingen maar ook voor

S*bsid'i'ercgelingm
Een bij velen minder bekende regeling

is dat landbouwers, die bij bedrijfsbeëindiging voor de vergoedingsrege-

ling van het O&S-fonds in aanmerking
komen hun grond niet aan het S.B.L.
behoeven af te staan indien ze deze
bebossen. Bedrijven die in een ruil-

De Hoofdingenieur-Direkteur bij het Staatsbosbeheer in de provincie(s)
tel. 010 - 2t9rrr
Engelse Kamp 6, Groningen
Groningen:
tel.0Jl00 - 411r)
Friesland:
Postbus 2003, Leeuwarden
tel. 05920 - 12947
Postbus 111, Assen
Drenthe:
tel. 05200 - r224a
Assendotperdijk 2, Zwolle
Overijssel:
tel. 085 - 629trr
Gildemeesterplein 1, Árnhem
Geldedand:
tel. 030 - rr534t
Ramstraat 25, Utrecht
Utrecht:
tel. 02) - 319021
Noord-Holland:
Postbus 3005, Haarlem
tel. 070 - )24865
Van Speijksttaat 13, Den Haag
Zuid-Holland:
tel. 01100 - 6440
I7estsingel 18, Goes
Zeeland;
tel. 013 - 430880
Postbus 167, Tilbutg
Noord-Brabant:
tel. 04750 - t42tr
Limburg:
Lindanusstraat 12, Roermond

t

ha groot zijn,

bij

herbe-

bossing komt men voor een bijdrage
in aanmerking indien het perceel groter dan 0,5 ha is of meerdere percelen
tezamen groter dan 0,5 ha zijn. Deze
bijdrage in zowel de aanleg- als de eerste onderhoudskosten bedraagt maximaal 80 /6 van de kosten bij een
nieuwe bebossing en maximaal 50 7o
bij herbebossing. Ook weg- en grensbeplantingen van populier en wilg komen voor een bijdrage in aanmerking
indien deze uit tenminste 200 bomen

(in enkelrijige beplantingen)

bestaan.

Degene, die voor deze rijksbijdrage in
aanmerking wensen te komen moeten,
aóód'at met de aanleg van de beplan-

ting wordt begonnen, formulieren
aanvragen bij het Staatsbosbeheer en
wel bij de Hoofdingenieur-Direkteur
van de Landinrichting in de provincie
waarin het perceel is gelegen.l)

De plantsoensubsidieregeling van

de
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KALENDER
Stichting Industrie-Hout is een andere
mogelijkheid om de aanlegkosten van
nieuwe bebossingen zo laag mogelijk

een aantal beplantingen van de Stich-

ting Industrie-Hout aangeplant, zijn
tot dusverre zeer bevredigend. Beide

gevallen zal stevig, zo
mogelijk vertakr, éénjarig plantsoen

te houden. Door deze stichting wordt
jaarlijks voor een bepaald bedrag po-

zijn echter zeer gevoelig voor
roest en moeten daarom niet in de
omgeving van lariks worden aangeplant. Vooral het laatstgeooemde ras
heeft waarschijnlijk een goede windresistentie. De ervaringen mer de an-

de voorkeur verdienen boven het gebruik van meerjarige planten. Indien
door bepaalde omstandigheden het gebruik van éénjarige populieren onmogelijk is verdienen stevige tweejarige

dere nieuvre rassen zoals de P. trichocarpa rassen 'Blom' en 'Heimburger';
de hybriden van P. deltoides en P. uichocarpa'Barn', 'Donk' en 'Rap'en de

plantsoen.
In de eerste jaren na de aanleg groeien
éénjafige populieren in het algemeen

pulierenplantsoen beschikbaar gesteld.
Mits in een dichte plantafstand (tenminste 400 bomen per ha) wordt geplant kunnen eigenaren van nieuwe
bebossingen, die niet te klein mogen
zijn (minimaal rwee à drie ha), gratis
één jarig populierenplantsoen krijgen.

Deze subsidie zal nier in mindering
worden gebracht op bovengenoemde
rijksbijdrage. Inlichtingen kan men
inwinnen bij deze Stichting, gevestigd

te \Tageningen, Bowlespark 18, telefoon 08370-10121.
Rassenheuze

Een juiste rassenkeuze is van groot

rassen

P. euramericana hybride 'Spijk' zijn
nog zeer beperkt. De groei in de eerste jaren is in de proefbeplantingen
goed evenals hun resistentie tegen
bladziekten en kanker.
Door problemen bij de 'Rap', het ontstaan van kleine en grotere knobbels
op stam en takken waarvan de oorzaak

belang om een goed groeiende en gezonde beplanting te krijgen. Het gebruik van rassen met een grote gevoeligheid voor bladziekten is daarom ten
zeerste af te raden; ook het planten

niet bekend is, is dit ras tijdelijk uit
de handel genomen. Zodra hierover

van buitenlandse rassen verdient zonder het advies van een deskundige
geen aanbeveling. De mogelijkheid is

balsemhybriden voor weg- en grens-

bovendien groot dat dergelijke beplan-

tingen niet voor een rijksbijdrage in
aanmerking komen. De aanplant van
veel buitenlandse rassen moet in verband met hun gevoeligheid voor ziekten of omdat ze niet in ons klimaat

thuis horen, worden afgeraden (zie
het artikel ,,Populieren en de EEG"
op pag. 10 van het februarinummer,
r97r).
In de laatste iaren wordt bij de aanleg
van beplantingen meer en meer gebruik gemaakt van populiererassen die
sinds 1967 in de handel zijn gekomen
(zie ,,Populier", november 1974, p^g.
81). De aanplant van 'Dorskamp',
'Flevo','Oxford','Geneva','Rochester'

meer bekend is zullen nadere inÍormaties verstrekt worden.
Het gebruik van balsempopulieren en

beplantingen

in

sterk aan de wind

blootgestelde gebieden moet voodopig
worden afgeraden, in andere gebieden
is de aanplant alleen op beperkte
schaal aan te bevelen. Het gebruik van
'Fritzi Pauley' in weg- en grensbeplantingen is gezien het gevaar voor topbreuk overal af te rad-en.

De balsempopulieren ('Ándroscoggin'
en de P. trichocarpa rassen) en de bal-

semhybriden (b.v.'Oxford','Geneva',
'Barn' en 'Donk') stellen voorzover nu
bekend iets lagere eisen aan de bodem
dan Aigeirospopulieren.
\7in het advies van een deskundige in
als u rwijfelt aan de keuze van het
juiste ras oÍ aan de geschiktheid van

de groeiplaats;

dit voorkomt later

te-

leurstellingen.

en 'Androscoggin' kan worden aanbe-

volen; deze rassen zijn in voldoende

Phntsoen

mate resistent tegen roest en Marsso-

Het gebruik van goed plantmateriaal
is, naast de keuze van het juiste ras,

nina.

Van de andere nieuwe rassen kan alleen aanplant op beperkte schaal worden aanbevolen. Met 'Fritzi Pauley'
moet men zeer voorzichtig zijn daat
bij dit ras in de zomer vaak topbreuk
voorkomt. De ervaringen met 'Agathe
F' en 'Florence Biondi', sinds 1966 in

zeer belangrijk om een beplanting direkt te doen slagen. Het tijdig bestel-

len van plantsoen is daarom aan re
bevelen; door een bezoek aan de
boomkwekerijen te brengen kunt u
zich persoonlijk van de gezondheidstoestand en de kwaliteit van de te ko-

pen planten overtuigen.

In de meeste

planten de voorkeur boven ouder

beter dan tweejarige en zeer

zeker

beter dan driejarige populieten. Meerjarig plantsoen is niet alleen duurder
in aanschaf maar ook zijn de plant-

kosten aanzienlijk hoger. Voor

één-

jafige-, maar ook voor meerjarige populieren, geldt dat de planten niet te
slap mogen zijn, dus niet te lang in

verhouding rot de dikte. Het is bij
het bestellen van meerjarig plantsoen
van belang om naast de gewenste omtrekmaat tevens de leeftijd te vermelden (bijv. 2-jarig,6-8 cm of 8-10 cm;
3-jatig,10-12 cm of I2-I4 cm).
Onl.erhouà

Een sterke verwildering van loofhoutopslag en bramen op de in te planten

percelen kan

in

augusrus,/september

met 2-4-5 T-ester bestreden worden.
Áanleg en onderhoud van greppels en
sloten kan her best aan het eind van
de zomer gebeuren als de grondwaterstand laag is en er weinig neerslag is
gevallen.
Voor het beschermen van jonge bomen
tegen beschadiging door reeën, hazen
of konijnen kunnen plastic spiralen,
kokers van kippegaas of Italiaans gaas
gebruikt worden. Het Italiaans gaas is
niet alleen in Italië te bestellen, zoals
abusievelijk in de ,,Kalender" van het

februarinummer 1975 vermeld sraat,
bij het Magazijn Bosbouwgereedschappen van Heidemij Nederland BV te Arnhem (postbus 139).
Bomen die met kokers van kippegaas
maar ook

beschermd zijn moeten regelmatig op
het ingroeien van het gaas in de stam
gekontroleerd worden; bij gebruik van

Italiaans gaas

is

deze kontrole over-

bodig.

H.Sr.K.

voot éénvan onze bedriiven in
Eerbeek kopen wii vezelhout van
populier en wilg

+ 1 m lang hout wordt

aÍmetingen

lang 180-220 cm, doorsnede 10-30 cm,

bewerking

glad gesnoeid, ongeschild

kwaliteit

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

prijzen

bij jaarlevering van 2500 ton oÍ meer ï 7\- per ton,
bij jaarlevering van 1000 ton of meer 169,- per ton,
bij levering van een willekeurig kwantum I 65,- per ton,
alles Íranco fabriek Eerbeek.

aanbiedingen aan:

foreco

internationate houthandet bv

Arnhem, Postbus 230
Schaarsbergen, Koningsweg 35-c
Tel. (08s) 454431

of aan:
A. Zantinge, Zelhem, Tel. (08342) 1769

toegestaan

hy. hooml$uelerli,,udenhout"
dehrvekerij

Populus alba
'Raket'

@

dieiulsteven

@

Populus tremula
'Tapiau'

voor ts.

Populus canescens

,,UDENHOUT,,

*

EEN OUDE NAAM
TUSSEN
NIEUWE
POPULIEREN

*

'Hulst' 'Loenen'

,,UDENHOUT"
AN OLD NAME
BETWEElI
l{EW POPLARS
,TUDENHOUT"
UN ANGIEN NOM
ENTRE
NOUVEAUX

Populus euramericana
'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'
'Serotina'
'Serotina de Selys'
'Spijk'
'TardiÍ de Champagne'
'Zeeland'

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

,,UDENHOUT"
EIN ALTER NAME
ZWISGHEN
NEUE PAPPELN

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

'Vereecken'

F'
'Dorskamp'
'Flevo'
'Florence Biondi'
'Gelrica'
'Harff'
'Heidemij'
'1214'

PEUPLIERS

*

'Witte van Haamstede'

Populus nigra

'Agathe

*

'Schijndel'
'Schleswig I'
'Tatenberg'

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

Populus

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

"

