13e

TrlAscltril'r

l)00r

No.

JAARGANG

teelt

e11

ct

.f'z e t

t)

í1.

ll

2

MET T976

PoPulier

en

wilg

:.

ri

!:

a.
-!:

.

.*-'

t/

i

.

4e

I

é

i .a

18

lnhoud

Tijdschrilt aoor teelt

en afzet oan popalier en wilg
r3e JAARGANG No. 2

MEI 1976

Uitgaoe adn de Stichting Populier
Verschiint tenminste één keer per

Kursus populierenteelt

18

Financiële resultaten van de populierenteelt
B. Groenhuis

19

Populier en wilg in stedelijke gebieden

kwartaal

-

Nijmegen

22

A. Schoweld
Red.aktie:

R. Eppenga,

Kwaliteimbeoordeling van populierehout voor gebruik in de papier- en kartonindusrrie

Sekretaris, I7ageningen

K. Griffioen

\7. E. Meijerink, Árnhem
J. Sipkens, Rozendaal (Gld.)

A. Schoweld, Lelystad

Insektenaantastingen van populier en wilg in 1975

C. Tutein Nolthenius, Oisterwijk

D. Doom

H. A. van lersel, Udenhout

Kalender

a1

29

30

Ádaiserend'e led'en:

H. A. van Heeswijk, Schijndel
H. Lenderink, Gouda
Red.aktione

el

me d eu er h s t er

Mej. A. M. L. Vertommen,
\fageningen
Red.aktie en ad.minisrrahe :

Bowlespark 18, \Wageningen
Telefoon 08370-I0I2l
Postrekening

nt; Ll729I5

t.n.v. Stichting Populier

KURSUS POPULIERENTEELT
29 en 30 septembêr en 1 oktober 1976

op de Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurtechniek te Arnhem

te Wageningen

Kursuselementen

Abonnement f 7,10 per jaar,
losse nummerc f 2,-

Theorie:

Drahkerij:
Boek- en Offsetdrukkeri t

Verweij \lageningen B. V
Bergstraat 32a, W ageningen
Ielefoon 08370-12831

A - Algemeen: Algemene inleiding; soorten en klonen; groeiplaatseisen; gebruiksmogelijkheden als pionierhoursoort, houtproducent en landschapselement; ziekten en
plagen; ekonomie van de populierenteelt.
È - Teeltprincipes: Plantsoen, bodemvoorbereiding, planten, plantafstanden, bemesting, onkruidbestrijding, snoei, dunning en velling.
Den.on strati.es:

Plantsoenbehandeling, planten, onkruidbestrijding, snoeien en ziektebeelden.

Exkursiet:
Naar enkele populierenbeplantingen en naar een houtverwerkende industrie.
Foto omslag:
Popiliere-,,zuilen" in stadspark te

De kursus wordt gegeven voor minimaal 12 personen.
Voor onderbrenging van de deelnemers in eenvoudige pensions wordt door de prak-

KamPen.

tijkschool bemiddeld.

Foto's:

De geraamde kosten voor de kursus zijn per persoon ./' 86,- (kursusgeld
matàriaal I 10,-, exkursies Ï 72,-, pensionkosten I 43,-).

Omslag:

H. Á. van der Meiden,

Pag. 22

t/m 26: A.

tW.ageningen

Schotveld,

Lelystad

Pag. 29:

D. Doom, Wageningen

als deelnemer aan deze kursus vóór 17 september opgeven bij:
Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurtechniek,
Koningsweg 35e, Arnhem. Telefoon 08, -455628.

U kunt zich

.f 21,-,
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Financiële resultaten van de populierenteelt

/

B. Groenhuis

2

Red.aktie

Kosten

1975 beeft B. Groenltuit in het kader aan zijn d'oktoraalfiud,ie Botbouta een onàerzoek ingesel.d' naar d'e financiële re-

De berekeningen hebben beuekking op opstanden met een
stamtal van 625 stuks per ha (-+ 4 x 4 m), aangelegd met één-

sulraten. aan d.e p opulierenteeli.

eefste genefatie bos te votmen.
De werkzaamheden zijn in de volgende groepen verdeeld:
- grondbewerking,

In

De resultatett. aan d,it ond.erzoek zijr. sarnengebracht in een 60
paginlt tellend ropport ,,De t'inanciële resubaten oan d.e populierenteell' uaa*n)an u in d'it tijdschrift een ratnenaalting aantret't. De redaktie heeft, in smnentuerhing nzet d'e beer Groenhuis, getrachr een 1)eteenaou.d,igd, ouerzicht te geaen ouer deze
zo gekompliceerd'e materie. Voor dit d'oel moesten teoens enkele
cijf ers worden aangepast,
lYanneer u, na hel lezen oan d.eze tamenaatting, belangstelling
hebt aoor het aolled.ige rupport, d'an ktnt u cleze kostenloos
uerArijgen bij:

Heiàemij Nederland' BV
t.a.a. ir. A. D. Verhoet'f
Koningsweg 35c

Árnhem (Scbaarcbergen)

jarig beworteld plantsoen. Deze opstanden worden geacht een

-

aanleg,

onkruidbestrijding,
bemesting,
snoei,

opruimen takhout.

De kosten voor de genoemde werkzaamheden behoren tot de
variabele kosten. Hiernaast zijn als vaste kosten te onderscheiden: grondbelasting, waterschapslasten, beheerskosten en heffing
Bosschap.

In de berekeningen is uitgegaan van de volgende kosten
uur:

manuuf

trekker

f I8,f I4,-

slagmaaier I

I

Inleiding

In een extra nummer van het tijdschrifr ,,Populier", verschenen
in januari L969,heeft de werkgroep ,,Bedrijfseconomie" van de

grondboor f
propaanrugspuit

Nationale Populieren Commissie een rapport gepubliceerd, dat
tot onderwerp had de financiële resultaten van populieren-

/

per

(inklusief sociale kosten en vergoedingen);

(landbouwtrekker inklusief rente
afschrijving brandstof, repararie

en
en

onderhoud);

12,10 (inklusief rente en afschrijving, reparatie en onderhoud);
3,- (inklusief rente en afschrijving, reparatie en onderhoud);
5,- (inklusief rente en afschrijving, reparatie en onderhoud, propaan, exklusief
middel).

opstanden met een wijde planmfstand.

Na uitgebreide oriëntatie

Daarbij was uitgangspunt een stamtal van 200 sruks per ha
(+ 7 x 7 m), aangelegd met éénjarig plantsoen en met een

loonbedrijven en de Stichting Industrie-Hout) zijn de in tabel 1
genoemde kostprijzen berekend. Deze zijn gebaseerd op een re
behandelen oppervlakte van 5 à 10 hektare en op het kostenniveau van voorjaar 1975. Bij deze kostprijzen is direkt rekening gehouden met de te ontvangen rijkssubsidie en een plantsoensubsidie van f 4I0,- door de Stichting Industrie-Hout te
'S7'ageningen. In de praktijk kan het
erop neerkomen dat de
80 /6 rijkssubsidie en de plantsoensubsidie samen een totale
bijdrage betekent van t L00%.

omloop van 25 en 30 jaren zonder dunningen. Voorts was uitgega.aí van nieuwe aanplant op bouw- of weilandgronden.
Inmiddels heeft onderzoek en ervaring geleid tot andere wijzen
van bosaanleg en andere teeltmethoden, waarbij dichtere plantafstanden worden gehanteerd. Bij deze dichtere beplantingen
zijn andere omlopen gekozen b.v.
- -+ 15 jaar,waatbij de gehele opstand wordt geveld.
- 3A-35 jaar, waarbij op b.v. 15 en 20 jarige leeftijd wordt gedund.
Daarnaast heeft de laatste jaren het prijzenniveau enorme ontwikkelingen doorgemaakt en biedt de industriële houtverwerking ruimere afzetmogelijkheden.
De belangstelling voor bossen is de laatste jaren enorm toegenomen; zowel uit overwegingen van houtproduktie als van naruur- en landschappelijke waarden.
In i970 werd door de Minister van Landbouw en Visserij het
,,Besluit Bijdragen Bebossing" in werking gesteld, waarbij een
bijdrage kan worden verkregen in de kosten van aanleg van bos,
alsmede twee jaar onderhoud, op percelen groter dan t ha. De
bijdrage bedraagt 80 7o van de door de Directeur van het Staatsbosbeheer normaal te achten kosten.

De papierindustrie heeft middels haar ,,Stichting

Tabel

(Staatsbosbeheer, Heidemaatschappij,

1 Kosten aan pop*lierenbeplantingen (625 st&t,
f per ha.

ééniariq

planuoen) in

Kostenfaktoren

Kostprijs

Aanles (2020-1080) ')
le onderhoud (2e jaar) (293-360),)
2e onderhoud ()e jaar)
le snoei (150 stuks tot 2 meter)
2e snoei (150 stuks tot 4 meter)
3e snoei (110 stuks tot 6 meter)
Opruimen kapafval

t30

-67
343
85

rt9
237

316

Iíildbescherming

530

Vaste kosten:
\faterschapslasten

64

Beheer

)0

Industrieffoui" (S.l.H.) te Wageningen de aanleg van produktiebos sterk
gepropageerd. Bij de aanleg van populierenbos kan van de S.I.H.
subsidie worden verkregen in de plantsoenkosten, mits de te
bebossen oppervlakte groter is dan 2 à 3 ha.
Al deze faktoren maken het noodzakelijk de financiële resultaten van de populierenteelt bij kleine plantafstanden te analyse-

Heffing

ren.

f

Bosschap

1)

)

1) Inklusief toezicht en indirekte kosten, exklusief omzetbelasting.
2) De gemiddelde kosten voor de aanleg komen volgens de berekeningen op Í 2.020,- per ha. Maar de door het S.B.B. normaal geachte
kosten zijn maximaal I 1.800,- per ha. De subsidie bedraagt dus maximaal 80 Vo van f 1.800,- - Í 1.440,- waaÍvan in het eerste jaar
75 7o : I 1.080,- wordt uitgekeerd en in het tweede jaar 25 /e :
360,-.

20

Tabel

2

in m3/ir/ba (l)

Poíentiële goeimogelijkheden

15 iaar

)0

jaar

31 iaat

6,5 9,2 6,5 9,2 6,5 2,t 9,2 9,2 9,2 -

21,6

9,6

-

9,1

16,0

6,5
9,6
6,1
9,6

3,8 -

16,0

Voor het vruchtgebruik van de faktor grond zijn geen kosten

3
a

Bodemtype
1

2

)

Zeekleigronden met zomergrondwaterstand dieper dan
40 cm en doorgaans goede of redelijke struktuur
Zeekleigronden met zomergrondwaterstand ondieper dan
40 cm en met veelal minder goede of slechte struktuur
Stroomruggtonden

4

Komkleigronden

5

Uiterwaardgronden

6

Bosveengronden

7

Andere veengronden
Klei- en zavelgronden

I
9
10

Slibhoudende zandgronden
Leemgronden

11

Zandgronden langs de kust met zomergrondwaterstand
tussen 40 en 80 cm; humeus of venig soms met zavel- of
kleidek; of humusarm, maar slibhoudend en kalkriik
Zandgronden langs de kust met zomergrondwaterstand
tussen 40 en 80 cm; humus- en slibarm, meestal kalkrijk

72

9,2

6,5

in tekening gebracht, omdat dan ook de waardevermeerdering
van de grond op lange termijn in beschouwing moer worden
genomen.

Áangezien de investeringen voor de diverse werkzaamheden op
verschillende tijdstippen worden gedaan, moeten deze mer een
bepaalde faktor na het eind van de omloop worden berekend
(prolongatie).

Bij de berekening is uitgegaan van een renrevoer (p) van 3,5 7o,
te weten de helft van de rentevoer die her Landbouw Economisch Instituut (LEI) in haar kostprijsberekeningen hanteert
voor investeringen andere dan grond. Deze halvering is verantwoord op grond van het feit dat opbrengsten uit bosbezit zijn
vrij gesceld van inkomsren- en vennoorschapsbelasting.
De met rente berekende kosten (geprolongeerd) aan her einde
van de omloop zijn direkt vergelijkbaar met de opbrengsr.
Kosien ornloop (15 iaar)
Aan het eind van de omloop op 15 iarige leeftijd bedragen de
kosten bij een renrevoer (p) van 3,5 %:
Aanleg (inklusief plantsoensubsidie,
inkl. 80 % riikssubsidie)
le onderhoud (inklusief 2e deel
rijkssubsidie)
2e onderhoud
Opruimen kapafval 1)
Vaste kosten (1.5 jaar à

Í
-f f

f 97,-)

Totaal:

p=3,5 lo

f au,-

sto,-

67,343,- -Í Í

í
f

t4rr,_

Í

2577,-

Ye,-

108,136,316,-

Í
Í 1872,Í 3J0J,-

Lange omloop (30 en 35 iaar)
een teelt mer lange omloop van 30 en 35 jaar, bedragen de
kosten aan einde van die omlopen:

Bij

omloop 30

Aanleg (inklusief

P:))

plantsoensubsidie en

80

le

/6 rijkssubsidie

onderhoud (inklusief

2e deel rijkssubsidie)

onderhoud
le snoei
2e snoei
3e snoei
Vaste kosten
2e

f JiO,-

67,-

-f f 343,f 8t,f rr9,f 2i7,Í 97,-

Totaal:

jaar omloop 3) jaar

7o

P=3,J

%o

f 1485,- f t76i.181,2rt,-ÍÍ 989,-Í f 1066,Í 2o8,- f 247,Í 350,- Í 416,f Att,_ Í 541,f 5007,- Í 6467,f $13,_ Í t029t,_

6,t 2,5 9,6 9,6 -

2J,6
16,0
16,0
16,0

6,t
23,6
21,6

t6,0

9,6

-

3,8 -

6,5

9,2

- 20,0
7,O - 15,0
9,3 - 20,0
7,0 - 1t,0
9,j - 15,0
7,0 - 15,0
3,t - 7,0
93- 20,0

20,o
11,0

20,0
15,0
15,0
11,0
6,5

20,0
20,0

9,3

-

20,0
11,0

11,0

ot

r5,0

- lt,0
4,t - 9,3
7,0

9,6

Opbrengsten
De groei
De groei van populier is zeer afhankelijk van produktie-omstandigheden zoals grondkwaliteit, w4ter, chemische rijkdom e.d.
Ook de keuze van juiste rassen, goed plantsoen alsmede de juiste
teeltmethode zijn van invloed op de groei.
De groeiverschillen kunnen worden uitgedrukt in ma hout per
jaar per ha (m3/ jr/ha.).
De tabel ,,Houtsoortenkeuze op verschillende gronden" uit ,,Bomen voor nieuwe bossen" (C. P. van Goor, K. R. van Lynden
en H. A. van der Meiden) heeft als basis gediend voor de berekening van onderstaand overzicht van groeimogelijkheden op
diverse bodemtypen.

Houtopbrengsten bij de onderscheiden omlopen:
De teelt met kolte omloop (15 iaar)

Bij de teelt met korte omloop wordt de produktie van pulphout
nagestreefd. Dit houdt in dat per hektare een grote massa zal
worden geproduceerd, waarbij niet wordt gedund en nier wordr
gesnoeid. Het voordeel van deze teelt is dat de evenruele winst
na een, voof bosbouwbegrippen, korre periode vrijkomt.
De teeh met lange omloop
De omloop, met het financieel gunstigste resultaat (de financiële omloop) is met behulp van de grondverwachtingswaarde
berekend op 30 à 35 jaar (afhankelijk van het groeiniveau).
Uitgaande van een planwerband van 4 x 4 m zaI het voor het
handhaven van een goede groei noodzakelijk zijn te dunnen.
Bij de eerste dunning worden ongeveer 300 bomen weggenomen, bij de tweede dunning ongeveer 150 bomen. De blijvende
opstand zal dus gevormd worden door ongeveer 150 bomen in
een planwerband van 8 x 8 m. Deze dunningen moeren (afhankelijk van de groei) op de volgende tijdstippen worden uitgevoerd:

|

le dunning
2e dunning

b

- l0 m3/ jr/ha

15 jaar

2l

jaar

I

=

12,5 ms/

jr/ha | =

t lar

I

2

11 mx/ jr/ha,

taÍ

6 jaar

iaar

Houtprijs

De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende houtprijzen
(voorjaar 1975):

1) Alleen van
standen (b.v.

toepassing

bii kleine plantafstanden; bil

8 x 8 m) is takruimen meestal overbodig.

grote plantaf-

voor vezelhou! met dbh 20+0 cm
mer dbh 1G-20 cm

/ 30,I 25,-

per m3 op
per ms op

sram

sram

2T

Tabel 3 Oaerzicht aan de totale uinst c.q. oerliet in
30 en 35 jaar). Bij de omloop uan i0 oÍ 35 iaar zijn

f per bectare aoor een aantal

2

Zeekleigronden met zomergrondwaterstand dieper dan
40 cm Bn doorgaans goede of redeiijke stÍuktuur
TeekIeigronden met zomergrondwaterstand ondieper dan
40 cm en met veelal minder goede of slechte stÍuktuur
Stroomtuggronden

+r.646

+

1.676

-

+
+
+
+

-+ 7.822
r.676 7.822
-+ r.676 -7.822

-3.17r
741

-2.227
+r.646

-

74r

-

_)')')-l

-

12

-2.227

74r

-2.227

-

met zomergrondwaterstand
tussen 40 en 80 cm; humeus of venig soms met zavel- of
kleidek; of humusarm, maar slibhoudend en kalkrijk
Zandgronden langs de kust met zomergrondwaterstand
tussen 40 en 80 cm; humus- en slibarm, meestal kaikrijk

725

+r.646

-2.227
741

cm f 90,cm f 60,-

een rentepercentdge adn 3,5

jaar

I
4 Komkleigronden
I Uiterwaardgronden
6 Bosveengronden
7 Andere veengronden
B Klei- en zavelgronden
9 Slibhoudende zandgronden
10 Leemgronden
1 1 Zandgronden langs de kust

voor goed gesnoeid hout:
afgetopt op 40
afgetopt op 30

bij

)0

15 jaar

Bodemtype

1

bodemtypen

/6 (omloop

15,

reed.s d'e danningsopbrengsten rerrekend.

74t

725

72t

72'

+

72'

-+
-2.941 - -

72t

per mB op
per mB op

sram
stam

Íesthout als vezelhout
Er is gerekend met de houtprijs op stam, omdat deze de werkelijke prijs het best benadert. Bij de prijs voor geveld hout moet
immers rekening worden gehouden met de exploitatiekosten
(arbeidslonen), uitsleep-, en vervoerskosten die van plaats tot
plaats zeer wisselend kunnen zijn.

-22.277
+ r.676
+ 1.676
+ r.676

+5.646

741

35

- +30.998 +
+

17.060

+30.998

+
+

17.060
17.060

- +17.060
- - 7.822
- +30.998
- +30.998
- + 17.060

- +L7.060
+ 1.676
-15.669 -

-

74t

7.822

-+
-+

jat
2.800

-

+4r.2ot

6.001

+23.203

2.800

+41.20,

ó.001

+23.203

2.800

+23.203

-

6.001

+23.20)

-18.t3
+ 2.800

+
+

2.800
2.800

6.001
-+41.205

t

+41.20t

+23.203

- +2J.203
+ 2.800
-14.915 -

6.001

5 Konklusies
a Uit de tabellen is af te lezen dat de teelt niet voor elk bodemtype een winst oplevert. De beste resultaten zijn te behalen
op de zeekleigronden, de stroomruggronden, de klei- en zavelgronden en de slibhoudende zandgronden.

Uitgaande van de produktiemogelijkheden van de in tabel 2 genoemde bodemtypen en de geprolongeerde kosten is de winst
c.q. het verlies te berekenen, hetgeen in tabel 3 is weergegeven.
In tabel 4 is de winst c.q. het verlies voor de verschillende bodemrypen omgerekend in een bedrag peÍ jaat per ha.
Bij deze berekening is geen rekening gehouden met het rreffen
van voorziening ter bescherming van wildschade.

b De langere omlopen zijn financieel aantrekkelijker dan de
korte omloop.
c Bij de korte omloop geeft de teelt op zeekleigronden met
hoge grondwaterstanden, komkleigronden, uiterwaardgronden,
veengronden, leemgronden en zandgronden langs de kust negatieve uitkomsten of een zeer klein positief.
d Indien wildbescherming moet worden toegepasr is dit van
direkt nadelige invloed op het rendement.
e Van grote invloed op het eindresultaat is dat de dunningen
met opbrengst kunnen worden uitgevoerd.
f De vaste kosten vormen bij de langere omlopen ongeveer de
helft van de totale kosten. Verhoging van deze kosten geeft
direkt een aanzienlíjk minder resultaat.

Is wildbescheming noodzakelijk, dan moeten de bedragen in
de tabellen 3 en 4 worden verlaagd met:

langrijke mate bij in het resultaat.

4

Winst en rentabiliteit

Omloop
Geprolongeerde kosten/ha
Jaarlifkse kosten/ha

75 jaar

30

f 887,f 46,-

f

Tabel 4 Oterzicbt oan de jaarlijkse tainst
15,30 en 35 iaar).

jaar

G

35

t,erlies in

f per bectare

Bodemtype

i
)

Zeekleigronden met zomergronds'aterstand dieper dan
40 cm en doorgaans goede of redelijke struktuur
Zeekleigronden met zomergrondwaterstand ondieper dan
40 cm en met veelal minder goede of slechte struktuur
Stroomruggronden

4

Komkleigronden

2

,

Uiterwaardgronden

6

Bosveengronden

7
8

Ándere veengronden
Klei- en zavelgronden

9

Slibhoudende zandgronden
Leemgronden

10
11

jaar

1.485,- f r.763,f 29,- f 26,c.t1.

g

Zandgronden langs de kust met zomergrondwaterstand
of venig soms met zavel- of
kleidek; of humusarm, maar slibhoudend en kalkrijk
Zandgronden langs de kust met zometgrondwaterstand
tussen 40 en 80 cm; humus- en slibarm, meestal kalkrijk

e

De bebossingssubsidie en plantsoensubsidie dragen in

raad pl ee gd e

literatau

1 Populier - extra nummer tijdschrift ,,Populier" jantari 1969.
2 C. P. v. Goor c.s. - Bomen voor nieuwe bossen, 1974.
3 B. Groenhuis - De financiêle resultaten van de populierenreelr.
4

Skriptie Landbouwhogeschool 1971.

L.E.I.

-

landbouwcijf ers 7974.

aoor een aantal boà.entypen bij een rentepercentdge aan 3,5

11 jaar

30

jaar

- 39 - +292
- + 37
-t16
_
39 _ +292
+ jl
-116 -19-+17
-tt6 -- + )7
-196
+292
- -116
- 39
)9 - +292
-39-+37

+

32

-4j2
+32
+32
+32

-lrc-+)7
-rt3 - - 39

-1t2 - +)j0
32
-304 - I

tussen 40 en 80 cm; humeus
T2

be-

-L 4)

-152
+72
-112

31

-

+600

+3J0
+600

+i3o
+1)o

+33o

-152
+607
+600

+3i0

/6

(omloop

iaar

- +618
- +348
-90
+42 - +618
- +348
-90
+42 - +j48
- +348
-90 --90
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Populier en wilg in stedelijke gebieden - Nijmegen

/

A. Schotvetd
S.B.B./R.tJ.P., Letystad

Inleiding
Nijmegen is onze, op één na, oudste stad. Begonnen als bescheiden nederzetting van Batavieren en Romeinen, uiterst strategisch gelegen langs de brede rivier die thans I7aal heet, is zij
na een lange en turbulente geschiedenis vooral gedurende de
jaren na de 2de wereldoorlog uitgegroeid tor een moderne en
levendige stad van meer dan 150.000 inwoners.
Juist die uitbreidingen in de moderne tijd zijn voor ons onderwerp interessant, al komen ook eerst enkele voorbeelden uit de
oude stad aan de orde.
Het gaat bij deze reportage niet in de eerste plaats om de technische kanten van het gebruik van populier en wilg. Ik heb deze
soorten nu eens in de eerste plaats bekeken vanuit her stedelijk
ontwerp en hun mogelijkheden van roepassing daarbij; hier
slechts als een verkenning, omdat op deze plaats voor meer dan
dat geen ruimte is.

en, wat nu opvalt, is wat hier (en op veel vergelijkbare plaatsen
elders) de funkties van beplantinger zouden kunnen zijn, n.l.
uit oogpunt van vormgeving een evenwichtige en levendige belijning van de stadsmuur die tevens de harde grens van sreen
en water verzacht en ruimtelijk gezien ter plaatse zorgr voor een
verdicht landschap op de voorgrond van waaruir men hetgeen
wat verder weg gelegen is in een veel evenwichtiger perspektief
erve:art (zie foto 2). En zuiver funktioneel: een aangename
plaats om te rusten om vandaaruit de drukte van het verkeer op
de altijd levendige rivier of de rust van de oude stad op aÍstand

te ondergaan.
Bij een juiste keuze van de kloon en een goede technische opzet
die het mogelijk maakt om in een larer stadium langer levende
houtsoorten te planten, is de opzet van bovengenoemde beplanting m.i. heel wel mogelijk met populier.

Ook op een andere manier kunnen populier en wilg hun grote
waarde bewijzen als sortiment voor stedelijk groen, met name

in oude stadsgedeelten.
De parkeerplaats en het gebied daaromheen zijn nog nader in
te richten en daarom van een provisorische beplanting van populier voorzien.
De kunst is om door de keuze van het sortiment en door de
vormgeving het ruderale karakter van deze plekken zo veel mogelijk weg te nemen. Alleen maar een paar populieren planten
is beslist niet voldoende; de mogelijkheden die populier op deze
plaatsen biedt zijn daarmee lang niec uitgebuit en bovendien is
juist het opgelegd-provisorische karakter van een dergelijke beplanting vaak geen stimulans om zo'n groene plek te behouden
wanneer daartoe later aanleiding is.

I)e nieuwe wijken

De stadsuitbreiding heeft in de meest recenre tijd in zeer
Foto 1 Populas nigra'Italica' langs d.e gerestaareerde stad.sm*th adn
de lVaal - een d.iskrtabel onttuerp. (De bomen zijn. nog niet gebeel in
blad. geÉomen.)

snel

tempo plaats gevonden; de stedebouwkundige uitgangspunten
zijn zeer verschillend geweest. In kort bestek volgr hierna een
indruk van de rol die populier en wilg in het stedelijk groen
spelen.

De oude stad
r$7ie antieke pÍenten van Nijmegen bekijkt kan soms tot de
slotsom komen, dat men met een groene, en vooral in het groen
gelegen stad heeft te doen.
In deze tijd is dit groene aspekt nog slechts te vinden in enkele
bekende delen van de door oorlog en stadsrekonstruktie zo
zwaat getrcffen oude stad: Het Valkhof en het Kranenburgerpark.
De binnenstad is zeer stenig geworden, aan alle kanten behalve

langs de I7aal door nieuwbouw omringd, en her is vooral in
het door bombardementen zwaaÍ gehavende en nog steeds een
verkommerde indruk makende Waalfront waar iets met stedelijk groen gedaan is. Populieren vindt u daar op twee van de
meest logische plaatsen n.l. waar dit op het gebied van vormgeving uiterst diskutabel is en waar de bestemming van her
terrein niet of slechts voor een deel vastligt.
De Italiaanse populieren van foto 1 voor de stadsmuur zijn storend vanaf de kade waarlangs her allergrootste deel van het verkeer gaat tussen stad en rivier. Zij belemmeren het uitzicht op
wat bij uitstek bezienswaardig is n.l. de muur en de trapsgewijs
opgebouwde stad met haar vele monumenten.
Hoezeer deze benadering klopt ziet u op f.oto 2. Het uitzicht op
de bezienswaardigheden van de oude stad is niet meer gestoord;

Foío 2
De ltaliaanse popalieren uan foto 1,
maar na aan de
goede hant; het

titzicht op stad. en
riuicr is niet meer
belemmerd, ert rï?en
eraaart de beelden

aan*it een .jaister
perspehtief, n.l.

vanuit de beperh,te
raimte,
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Foto 3
Gedeelte ilan een
parkeerplaals met
deels prouisorische

beplanting tan
popdier, P. 'ltalicd'
en'Robusta',

Foto

4

Stad,s*itbreid.ing noord-raeshuddrtr. V/d, zal

popalieren langt de raeg ooerblijuen?

er ran de mooie

hier een goede samenwerking tussen stedebouwkundige

Een belangrijk punt (en als het goed is; een punt van overleg
tussen de verschillende disciplines die samen een stedebouwkundig plan maken) is in hoeverre rekening gehouden wordt
met elementeo uit her oorspronkelijke landschap.
In de ,,Bomennota" van de Dienst Publieke \Terken van Nijmegen, samengesteld door de plantsoenendienst, staat daarover:
,,Bij de onrwikkeling van nieuwe wijken is het de taak van de
Dienst van Publieke \Terken en Volkshuisvesting bestaande
bomen en lanen zo veel mogelijk in de stedebouwkundige plannen op te nemen."
Dit blijkt hier, zoals op zoveel plaatsen elders, een zware opgave. Veel (Hatert, Neerbosch) is vedoren gegaan, maar vooral
in Dukenburg is van de oude, bestaande beplantingen goed gebruik gemaakt. De stadsuitbreidingen naar het zuiden en westen liggen in een gevarieerd en kleinschalig landschap, waar,

vooral in het rivierkleigebied, de populier veel voorkomt. \7ie
de ,,wals van civiele werken" over dit gevoelige landschap ziet
trekken kijkt liever de andere kant op (foto 4). Toch kan juist

populier

in te planten. In Nijmegen is dit blijkbaar niet

Oade'Mariland.ie a's'
aJs utegbeplanting

op de grens aan de

de toekomst eaentueel zorgen dat
teorninste dit beeld.
geàeeltelijh beuaard.

btijlt.

ge-

beurd. Misschien omdat dit idee naast de enorme voordelen van
een beter woonklimaat ook nadelen heeft. Want een soms moei-

Foto 5

uijÈen Dakenbarg
en l{/eezenbol.
De popdier rccbts
('Rob*sta') kan in

en

groenontwerper tot goede resultaten leiden.
Een mooi voorbeeld daarvan is de schitterende wandelweg van
foto 5. Rechts is de laan uitgebreid met een ca. 50 m brede
groenstrook met ook enkele rijen populier, waardoor een prachtig speelterrein voor de kinderen is ontstaan, terwijl het wandelpad hiermee tevens wordt afgeschermd van een drukke autoweg.
Uit oogpunt van vormgeving is het goed dat de tweede generatie populier ('Robusta', rechts op de foto) straks evenrueel een
deel van de rol van de 'Marilandica's' als wegbeplanting kan
overnemen, waardoor een stuk herkenbaarheid in de nieuwe
stad bewaard blijft. Dit klinkt erg theoretisch maar uit kontakt
met bewoners blijkt dit altijd weer een punt van praktisch belang te zijn. Des te meer geldt dit nog in de meest direkte
woonomgeving (foto 6). Herkenbaarheid èn een stuk leefbaarheid van het gebied, doordat een deel van de oorspronkelijke
beplanting gespaard en in het ontwerp opgenomen werd.
Geen wonder dat men wel eens het idee heeft geopperd om gebieden voor stadsuitbreiding jaren eerder met de snelgroeiende

Foto 6

Eihenlazn in Dtt-

kenbug,

gespaard.

bij de aanleg

rtan
enkele
'jaren geleden.
d.eze

uijk
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Foto

7

Oade uilgen

bij om dit

io DuÈenbug. Het rijeÍÍeht draagt er

zeer toe

Foto

uijÈ.gedeelte uanaÍ het begin. een daidelijh lserkenbare groenstraktaar ,e geten.

lijk te vervullen

voorwaarde is, dat het stedebouwkundig struktuurplan bekend moet zijn; in het wilde v/eg planren heeft geen
zin omdat er dan op re jonge leeftijd re veel moer worden gekapt, tenzij eÍ aI zo'n 15 jaar of langer tevoren ingeplant kan
worden. Omwonenden moeten reeds bij de aanleg bekend zijn
met de bedoelingen van de beplanting omdar men tegenwoordig
elke boom als ,,blijver" ziet.
Hec sparen van een enkele oude boom is in dit verband minder
effektief en ook veel lastiger in het stadsplan op te nemen.
ITat op de foto met eik is te zien kan naruudijk ook met populier en wilg bereikt worden. Daarvan een voorbeeld op foto 8.
Het verzachtende effekt van de oude wilgen op het overheersende van de hoogbouw is duidelijk. En dit effekt wordr ver-

sterkt doordat men een hele rij bomen gespaard heefr. Een
moeilijk punt voor de groenontwerper is hier, om deze oude
gro:nelementen in het nieuw aan te leggen groen op re nemen.
Hier is gekozen voor alleen gras en enkele bomen langs de weg,

wat sameo met het water een heel mooi landschap maakt. Heel
praktisch is de aanplant van enkele jonge wilgen in de buurr
van de oude bomen.
Een ander deel van het ontwerp in een nieuwe stadswijk is her
wegennet en de eventuele beplanting daarvan. Het gebruik van
populier en wilg biedt hier veel mogelijkheden. Het lijkt me
toe, dat in Nijmegen van die moge-ijkheden nogal sp^ rzaam
Folo

9

Een uegbeplanting rnet

uilg

zonder oade bonten ernddtt. lf/dt

l:ier aan formaat oltrbleekt door de geringe leeftijd uordl door
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ti ge
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B l[/eg in DaÈenb*rg

met uilg beplant.

gebruik is gemaakt. In de eerdergenoemde bomennota wordt
voor populier I,947o van het totaal aantal bomen langs de
wegen aangegeven. Er zijr, vijf klonen gebruikt waarvan de zogenoemde Populus berolinensis blijkbaar de beste indruk maakt.
Ervaringen met andere rassen zoals de Canadese-, Baakse-, Italiaanse- en balsempopulieren blijken in Nijmegen slecht (aantastingen, windgevoeligheid, duur onderhoud, veel wortelopslag

en vernielingen aan trottoirs en weg door wortelwerking); dit
b.v. geheel in tegenstelling ror onze ervaringen in Lelystad.
In sommige gevallen denkt men m.i. bij wegbeplantingen re
veel aan de klassieke enkele-rij-bomen. Juist in nieuwe wijken
en dan vooral langs de stadsautowegen is soms ruimre om mer
enkele boomrijen of boomgroepen re werken, waarmee som-

mige bezwaren van groenonrwerpers tegen populier en wilg
(rechte, saaie boom; korte levensduur) en de genoemde, meer
,,technische" bezwaren ondervangen kunnen worden in de vormgeving van het groenobjekt.
Een meer-rijige wegbeplanting mer wilg is te zien op foto 8.
Een wegbeplanting heeft meerdere funkties. Die van begeleiding van het verkeer kan hier aanvankelijk door de oude eiken
(op de foto links zichrbaar) gespeeld worden. Ondertussen
groeien de wilgen. Later kan men ermee eeft
kanten uit:
b.v. de wiig tussenplanten mer andere, meer ^arrtal
blijvende soorren
als eik; of tegen de tijd dat de wilg geheel volwassen is de eik

10 Deel tan een stadsparh, ,net een oud stxÈ, lctofbos; àe ruinte
erombeen doet, uergeleÈen bij het raige harakter oan be, bos, erg geFoto

organiseerd, aan.
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Foto
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De aanpatsing uan
een o*d. botgedeehe
azn de omgeaiag
in een nieaw park

is hier m.i. zeer
gelakt
net pop*lier.
Hier is de raimte
geen leegte. Het
goed. en snel

blijft een Auestie
tran geaoel uoor
schaal en maat,

Foto

12

Malrteft.

De aznplant rtan snelgroeienàe soorten geeft in mÈele .jaren tijd., aooral
bij diehte taoonbebotwing een herkenbazr beeld. ttan de groenstraktu*r.
Het it de kunst om eaenl*eel een ot)ergítng n44/ meer blijuend,e soorten
in dezelfde str*Èttar op harntoniscbe zuijze te laten oerlopen. Een goeà
doordacht b eh eerspl an is daaraoor nood.zahelij h.

verjongen.

In alle gevallen blijft er een wegbeplanring, en daar-

mee wordr het karakter van de weg voor de weggebruikers
grorendeels bewaard. En het beschaduwde voerpad is een niet

te onderschatten voorrecht voor een andere kategorie weggebruikers.
Soms zijn er, naasr de wegbeplantingen, andere bijzondere elementen uit het vroegere landschap die men in het ontwerp voor
de wijk wil meenemen. B.v. een sruk bos. Tussen de woon-

bebouwing, maar vooral wanneer het oude bos in een parkachtige situatie verwerkr wordr, besraar her gevaar dat de ruimte
eromheen als leegte wordr ervaren. Met populier en wilg is dan
wat de inpassing betrefc van het oude landschapselemenr in de
groenopzet als geheel snel een goed resultaar ie bereiken (zie
foro's 9 en 10).
Het zou m.i. ook beter zijn om, wanneer het gaat om geheel
nieuwe parkaanleg, meer gebruik van pioniers te maken, vooral
wanneer de klimatologische omstandigheden ongunsrig zijn, b.v.
aan een open stadsrand.

De opzet van zo'n plan vereist technisch gezien nogal war ervaring, die overigens wel aanwezig is, zij het zeer verspreid over
het land. Het is de moeite waard om die ervaringen eens re
verzamelen en daardoor roegankelijk re maken voor anderen.
Anders blijven de bezwaren tegen wilg en vooral populier, onterecht, teveel de nadruk krijgen (onbekend : onbemind), iets
wat naaÍ mij bleek ook in Nijmegen het geval is. Voor een
groot deel kunnen deze bezwaren opgeheven worden door:
1 juiste keuze van de kloon,
2 juiste verzorging, en

3

goed overwogen beheersplan.

I7anneer het gaat om de direkte woonomgeving tenslotte, spelen deze drie punten eveneens een rol. Er zijn veel mogelijkheden, zowel voor een blijvende als provisorische beplanting

met populier en wilg. Her direkre kontakt met de bewoners
van de wijk is hier een bijkomend Dunt. Soms leidt dit tot aal
zeling bij de ontwerpers om pioniersoorren voor provisorische
beplantingen te gebruiken. Uit mijn eigen ervaring blijkt wel,

Foto 14
Drhenburg.
lY/aar hoogbonu

niet mag domineren.
doen zelfs één of
truee gespaarde

Foto
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D*Èenburg.

ll/aar hoogbo*u in

oude uilgen uonderen. De onhretper
n.oet daarcp aer-

het stad.splan moet
domineren or2tslddt
n?et een laagblij-

dacbt zijn, uooral
caaar, zoals hier,

aeule beplanting
een sprehend.

aan bestemming
aan de raimte te

kontrafi.

uinden zijn.

nelle

oaergangen
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provisorische beplanting niet op tijd of nooit meer door een
definitieve wordt vervangen zoals de ontwerper zich die had
voorgesteld. Dat deze vrees niet ongegrond is kan uit de praktijk van een aantal steden worden aangetoond. Vaak wordt dan
ook besloten, ondanks de bezwaren, direkt een definitieve beplanting aan te leggen.
Maar met een goed beheersplan zou er ook in woongebieden
met veel meer voordelen en snellere resultaten van een pionierbeplanting gebruik gemaakt kunnen worden.
Ter afsluiting volgen nog een aantal foto's met tekst, waarmee
u iets over het gebruik van populier en wilg in de woonomge-

ving in Nijmegen kunt zien.

Foto

15

lYteezenbof.

Hier uerd met aanzienlijk. g*nstig eÍÍeht de hoogbo*tu ingepatt in

àe

popdierenbeplanting. Na de boau, uerul met de aanplant oatt
o.a. essenlaanbornen een barmonierze aaulaiting me, d'eze reeds be'
$aande beplanting getonden. (Essen aan d'e andere zijtle un d'e Ílats
en niet ziclstbaar op de folo.)
bestaand.e

dat men akties van bewoners zelden tegemoet behoeft te zien
wanneer voorafgaande aan de ingreep de nodige informatie
wordt verstrekt.
Ook leeft er bij de oorwerpers vaak de vrees, dat, om diverse
redenen, waarvan een financiële soms allerminst irreëel is, de
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Slot
Het gebruik van populier en wilg in stedelijke gebieden is zeer
goed mogelijk; mede door deze reportage uit Nijmegen kan
deze stelling toegelicht s/orden. En men zou bij de zich wijzigende opvattingen over stedebouw en het toenemende belang
van het groen daarbij heel goed een toename van het gebruik
van populier en wilg in het groensortiment kunnen bepleiten,
gezien de vele voordelen die ze aan onfwerPer en beheerder van
het groen in de stad bieden. In sommige steden blijkt het pleit
gewonnen. Maar in Nijmegen is dit nog niet duidelijk het geval.
Misschien is het zo, dat de gunstige eigenschappen en mogelijk-

heden van de pionierhoutsoorten: populier en wilg, door een
weloverwogen keuze uit de vele beschikbare klonen nog tot
hun recht moeten komen, maar hier nog niet geheel zijn ontdekt, zodat ze kunnen opwegen tegen de paar overigens ook
wel reële bezwaren, die er tegen gebruik van populier en wilg
zijn aan te vo€ren.
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Kwaliteitsbeoordeling van populierehout voor gebruik in de papier- en kartonindustrie

Inleiding
Teneinde de kwaliteit van hout voor diverse doeleinden te bepalen, is gewoonlijk een uitgebreid onderzoek nodig van een
aantal mechanischq fysische en technische eigenschappen, hetgeen tijdrovend en kostbaar is. Uit vele onderzoekingen op dit
gebied is echter gebleken dat de volumedichtheidl) c.q. het volumegewicht een der eigenschappen van hout is, die grote invloed
uitoefent op de meeste andere eigenschappen van dit materiaal.
Deze grootheid wordt dan ook als een belangrijke waardemeter
- direkt en indirekt - beschouwd voor de bepaling van de kwaliteit van hout.
Onder de volumedichtheid van hour verstaat men het gewicht
in geheel droge toestand per volume-eenheid in natte toestand.
Hierbij wordt met ,,nat" bedoeld: een vochtgehalte van het hout
boven her vezelvenadigingspunc Hier is het volume van het
hout onafhankelijk van het vochtgehalte en is derhalve konstant.
De grootheid van de volumedichtheid wordt aangegeven in
grammen per cms (- kg/drna
- ton/ma) doch ook vaak in

kg/m8 hetgeen dus een 1000-maal zo grore waarde opleverr.

de definities volgt, dat de volumedichtheid voor een be-

paald stuk hout een konstante is (omdat de invloed van de temperaruru op het volume te verwaadozen is). Het volumegewicht
daarentegen is afhankelijk van het vochtgehalte van het hout
waarbij de bepaling van gewicht en volume plaarsvond, zodat
hier dus steeds het vochtgehalte bij moet worden vermeld. Het
volumegewicht neemt bij toenemend vochtgehalte bóven het
vezelverzadigingspunr sneller toe dan onder dit punt. Het volgende tabelletje laat dit duidelijk zien.
Volumedichtheid in kglm3 380
Yochtgehake

Á /6

Volumegewicht

x

1000

Toeneming van het
volumegewicht

0 10 20 i0 40 50 60 80 120
4j0 452 474 498 t32 ,70 608 684

836

22 22 24 34 38 38 76 Lr2

K. GrifÍioen

Snelle kwaliteitsbeoordeling is bij de teelt van populieren van
groot belang. Immers komt bij het telen van snelgroeiende,
meer ziekte-resistente en grote opbrengstleverende populiererassen al gauw de vraag naar voren of de kwaliteit van het hout
met betrekking tor technologisch gebruik ook goed is. Liefst
zou men dit dan ook in een zo jeugdig mogelijk stadium van
de boom willen weten en tevens willen nagaan of bij het ouder
worden de kwaliteit zich handhaaÍr of wijzigt.
Uiteraard was en is de Nationale Populieren Commissie zeer geinteresseerd in deze materie en heeft daarom het Houtinstituut
TNO opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar een
mogelijkheid om de kwaliteit van populierehout op snelle wijze
te beoordelen.
Hierbij moest een aantal punten in beschouwing worden genomen.

1
2
3

Onder het volumegewichtl) van hour verstaat men het gewicht
per volume-eenheid, waarbij beide worden bepaald bij gelijk
vochtgehalte. De grootheid wordt altijd uitgedrukt in g per cm3
(: kg per dm3 : ton per mB).

Uit

/

De toe te passen methode moest snel en eenvoudig zijn.
Het moest een non-destruktieve methde zijn, waarbij het
dus mogelijk zou zijn periodiek meringen re verrichten aan
hetzelfde object.
De uitkomst van één of slechts enkele bepalingen moest
karakteristiek zijn voor de gehele boom. Dit is, gezien de
grote variaties die er in een stam optreden zowel van binnen
naar buiten als van de voet naar de rop, een niet eenvoudige
opgave.

Uitvoering van het ondemoek
Uit het reeds besprokene is het uiteraard duidelijk dat het gehele onderzoek,wa faan een uitgebreide literatuursrudie vooraf-

ging, zich richtte op de bepaling van de volumedichtheid van
populierehout.

Onderzocht materiaal
Aanvankelijk werd het onderzoek verticht aan schijven van populierestammen. Het grote nadeel van deze merhde was dat de
te onderzoeken boom geveld moest worden, zodat niet meer kon
worden íagega'an of in de loop der jaren zich veranderingen in
volumedichtheid zouden volrekken.
Daarom werd daarna het onderzoek mer boorkernen uitgevoerd.
Hierbij werd gebruik gemaakr van een in de bosbouw veel toegepaste aanwasboor. Deze had een binnendiamerer van 12 mm
en gaf daarmede veel nauwkeuriger uitkomsten dan met de normaal gebruikte boren met een diameter van 4 à 5 mm het geval
was.

Zoals reeds is opgemerkt, bepaalt de volumedichtheid in sterke
mate de sterkte-eigenschappen van het hout en daarmede op indirekte wijze de waarde hiervan als zaaghout, schilhout, e.d.
Daarentegen is de volumedichtheid van direkt belang voor de
spaanplaat-, vezelplaat-, karton- en papierindustrie daar deze bepalend is voor het rendemenr (t.a.v. op volumebasis gekocht
hout) en de kwaliteit van de te maken produkten.

Boorkernonderzoek

Voor het bepalen van de volumedichtheid wordt dus her gewicht van een stuk hout in geheel droge toestand vergeleken
met het volume in natte toestand.
Absoluut droog hout wordt verkregen door drogen van de houtbii 103oC gedurende 24 uur, hetgeen op eenvoudige
wijze kan gebeuren.
monsters

Aan de volumedichtheid als kwaliteits-index geeft men de voorkeur om de volgende redenen:
1 de volumedichtheid heeft voor een bepaald stuk hout een

Voor de bepaling van het volume zijn verschillende methoden
onrwikkeld:

2

vaste waarde;
de volumedichtheid is gemakkelijker te bepalen dan het vo-

3

het volumegewicht wordt beïnvloed door vochtgehalte

Hyd,rostatitcbe method.e
Deze methode wordt als de meest nauwkeurige beschouwd. De
boorkern wordt onder water gedompeld en het door deze kern

4

door abnormale krimp;
de volumedichtheid is, zoals reeds genoemd, van direkt belang voor spaanplaat- en vezelindustrie.

lumegewicht;
en

a

verplaatste water wordt dan gewogen. Het soortelijk gewicht

1) I.v.m. de invoering van S.L-eenheden moet het gebruik van volumegewicht en volurne-dichtheid worden vetvangen door volumieke massa
en dichtheidsgetal.
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van water v^n 4oC bedraagt 1. He't gewicht van het verplaatste
water in grammen komt dan overeen met het volume in cm3
van het ondergedompelde lichaam. De boorkernen moeten
uiteraard met water zijn verzadigd, zodat het hout geen water
meer kan opnemen. Vers populierehout is praktisch verzadigd
mer water zodat dit hout zonder langdurig wateren kan worden
gebruikt, mits er wordt zorggedragen dat tussen het tijdstip van
monsterneming en -meting geen vocht kan verdampen.

b

Berckening uit d.e afmetingen
Hierbij wordt het volume berekend door de buitendiameter van
de boorkern of de binnendiameter van de aanwasboor en de
lengte van de boorkern nauwkeurig op te meten. Het is het gemakkelijkste de binnendiameter van de aanwasboor aan te houden, deze is immers konstant. In een vergelijkend onderzoek
met de hydrostatische methde is aangetoond dat bij de berekening van de inhoud door afmetingen waarden van de volumedichtheid werden gevonden die ca. 12 /o te hoog waren.

voor het stamgedeelte waaruit de schijf is genomen.
Onderstaande tabel geeft de resultaten van dit onderzoek bij de
cultivars 'Oxford' en 'Robusta'.

Cultivar

Volumedichtheid in kglm3

Gehele
kern boomschijf
-IV
-III

Binnenste Buitenste Gehele

kernhelft kernhelft

=I
'Oxford'

-II

Verschil Verschil
I en IV II en IV

175,6

350,9

)6t,0

ir1,r

+ 18,t

'Robusta' 318,3

321,7

122,0

323,8

t,5

-

+

6,2
1,9

Bij jonge bomen zijn de verschillen tussen de binnenste en de
buitenste helft van de boorkernen wat groter dan bij oudere
bomen.

De betrouwbaarheid van de bepaling van de volumedichtheiil va,n de boorkernen genomen op borsthoogte in verband

Maximum-vochtgehatte-methode

met cle bepalingelr van de gemidilelde volumedichtheid van

Met deze methode wordt direkt de volumedichtheid berekend
door twee wegingen van het hout, nl. één weging in de totaal
verzadigde toestand en één weging van het hout in totaal droge
toestand. Hieruit wordt de volumedichtheid (VD) berekend met

gehele stammen
Bij het onderzoek werd ook aan dit punt veel aandacht besteed.
Het nemen van monsters op borsthoogte is het gemakkelijkst
uiwoerbaar en zal in de praktijk op geen bezwaren sruiten.
Het blijkt nu dat er een redelijk goed verband bestaat russen de
volumedichtheid van boorkernen op borsthoogte geboord en die
van de gehele stam. Dit is het resultaat van een aantal onder'
zoekingen uitgevoerd bij zeven populiereklonen. De volgende
tabel geeft de uitkomsten van dit onderzoek weer.

de volgende formule:
1

VD

Mm-Mo -r
Mo

waarin: Mm

:Sg :
Mo

- term
De

massa
massa

1

Sc

in de geheel verzadigde toestand
in de geheel droge toestand

Volumedichtheid in kglmr

soortelijk gewicht van de geheel droge wandstof

Mm-Mo

ff

geeÍtdaarbij hetmaximalevochtgehalteaan.

Voor populierehout kan het Sg van de geheel droge wandstof

op 7,53 worden

gesteld.

Het is duidelijk dat Mm de toestand van volledige verzadiging
moet aangeven. Het is daarom gewenst het hout nog 3 weken

Kloon

Stamgemiddelde Buitenste helft van de boorkern

'Ándroscoggin'
'Rochester'
'Fritzi Pauley'

372

'Blom'
'Heimburger'

t4r

'Gelrica'
'Robusta'

tt7
)28
33r
297
367

331
312

300
J))
305
279

)4r

onder water te houden. \Tanneer men boven het water waatin
de monsters gedompeld zijn nog een vacuiim trekt, wordt de
verzadigde toestand nog veel sneller bereikt.

De volumedichtheden zijn bepaald met behulp van de maximumvochtgehalte-methode. Het blijkt nu dat de volumedicht-

Door zijn eenvoudigheid en nauwkeurigheid is de methode van
het maximum-vochtgehalte gekozen bij alle verdere bepalingen
van de volumedichtheid in dit onderzoek.

de boorkern geboord op borsthoogte van de stam.

Korrelatie boomschijven en boorkernonderzoek
Het tweede probleem dat moest worden opgelost was de korrelatie russen de bepaling van de volumedichtheid van het populierehout aan de hand van boomschijven, zoals aanvankelijk
werd uitgevoerd, en die met behulp van het boorkernonderzoek.
Bovendien moest worden nagegaan op welke hoogte de monsters moeten worden genomen om representatief te zijn voor de

heid van de gehele stam v/at hoger licht (gemiddeld ongeveer
1,1 maal) dan de volumedichtheid van de buitenste helft van
De resultaten van het reeds uitgevoerde gedeelte van het onderzoek bieden dus een hoopvol perspektief voor een snelle nondestruktieve bepaling van de volumedichtheid van het hout van
staande populierebomen. Het Houtinstituut TNO is in samenwerking met het R.B.L. ,,De Dorschkamp" te \Tageningen bezig
de verkregen tesultaten te toetsen aan een aantal daarvoor in
aanmerking komende populiererassen. Vooral voor de Papier- en
kartonindustrie zal deze methode voor kwaliteitsbeoordeling van
populierehout zeer belangrijk zijn.

gehele stam.

Uit het
zijn

onderzoek

blijkt er een verschil in volumedichtheid

te

tussen het hout gelegen aan de bastzijde van de stam (bui-

tenlaag) en dat gelegen aan de hartzijde (bionenlaag). Het

blijkt dat de volumedichtheid van de buitenste helft van de
boorkern het meest overeenkomt met die van de gehele boomschijf, waaruit de boorkern is geboord. Het kon uit de vele onderzoekingen worden aangetoond dat deze buitenste helft van
de boorkern ais redelijk representatief kan worden beschouwd

Uiwoerige gegevens over het verrichte onderzoek zijn te vinden
in de volgende rapporten van het Houtinstituut TNO:
I H-72-34. Bestaat er een mogelijkheid om de kwaliteit van

2
3

populierehout op snelle wijze te beoordelen?
H-74-27. Oriënterende proeven betreffende de bepaling van
de volumedichtheid van populiereboorkernen.
H-74-I33. Eerste onderzoek bij populieren naar het verband
russen de gemiddelde volumedichtheid van gehele stammen
en die van aanwasboorkernen, genomen op borsthoogte.
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Insektenaantastingen van populier en wilg in 1975

/

D. Doom
RBL ,,De Dorschkamp", Wageningen

l. ,.r.rr.n, van de hierna te no.'.-..r

insektenplagen werden,

in vorige jaren, voornamelijk verkregen uit meldingen
die jaarlijks door onze waarnemers worden gedaan. Aan hun
medewerking danken we her verkregen inzichr in de mate van
evenals

schadelijkheid van insekten en mijten op bomen en struiken in
Nederland.
Van de houtboorders is de in wegbeplantingen op allerlei loofhoutsoorten voorkomende wilgehoutrups (Cossus cossus) de gevaarlijkste. Ernstig door dit insekt aangetasre bomen verronen
een groot aantal vaak bij elkaar liggende booropeningen, en de
stam wordt inwendig zodanig uitgehold, dat windbreuk kan optreden met alle risiko's die daaraan voor her wegverkeer zijn
verbonden. In 1974 en in 1975 moesren om deze reden grote

stukken wegbeplanting worden opgeruimd, m€t name

russen

IJsselstein en Schoonhoven, in de Haarlemmermeer en bij Emmen. De primaire oorzaak voor het onrsraan van deze plagen
bleek steeds weer onrschorsing van de stam geweesr te zijn,
hetzij door het verkeer of slagmaaiers, hetzij door snoei. Dar
betekent dat het vedies van deze bomen heel goed voorkomen

had kunnen worden. \(aren de wonden onmiddellijk mer een
wondafdekmiddel zoals kankerdood, lacbalsem, Santar etc. afgedekt, zoals reeds herhaaldelijk dezerzijds werd geadviseerd, dan
waren daatdoor de kansen van Cossus om de bomen binnen te

dringen aanzienlijk verminderd en de levenskansen van

de

boom verhoogd.
Aantastingen door de grote populiereboktor (Saperda carcharias)
werden in wegbeplantingen van populier verspreid aangetrof-

fen in Noord-Brabant, Zuid-Holland, het zuidelijk deel van
Gelderland en Utrecht en in de Haarlemmermeer.
Gebleken is dat men in de praktijk moeite heefr om een beginnende Cossus-aantasting van die van de grote populiereboktor te onderscheiden. Inderdaad zijn de booropeningen ongeveer

van gelijke grootre en vorm. Een typisch onderscheid tussen
beide aantastingen kan echter toch worden aangegeven. Uit de
door Cossus gemaakte openingen verschijnen namelijk donkergekleurde ,,proppen" van fijn boorsel gemengd mer excrementen en plantesap. Uit die van de boktorlarve daarentegen worden, ook reeds in een vroeg stadium, lichtgekleurde boonpanett.
van oogeveer 1 tot 1,5 cm lengte verwijderd. Deze zijn los en
niet tot proppen verenigd. Zelfs in de inaktieve periode van de
boktorlarve (winter) of na beëindiging van zijn ontwikkeling,
bevar de booropening steeds restanten van deze boorspanen, zo-

lu, n.rk"r,.,ing niet aan ,i;a g.Uoí.., is (zie foro a t/m d).
Van de overige boorders bleek slechtsdepopulierescheutboorder
(Gypsonoma aceriana) bij Eerbeek en Terborg van betekenis te
zijn geweest, en wel voornamelijk op balsempopulieren.
Het bekendste populierebladvretende insekt, de satijnvlinder
(Leucoma salicis), veroorzaakte in de omgeving van Ridderkerk
kaalvreterij. Matige aanrastingen kwamen voor in Oostelijk
Flevoland en bij Vriezenveen langs het Overijsselsch Kanaal.
Opmerkelijk was dat de in vorige jaren genoemde plagen van
dit insekt bij Bant (N.O.P.) en bij Emmercompascuum in dit
jaar plotseling niet meer optraden, en wel zonder dar bestrijdingsmaatregelen waren roegepast. In beide gebieden heeft de
plaag drie achtereenvolgende jaren geduurd.
De wilgehaantjes (Phyllodecta en Plagiodera) waren in 1975
schadelijker dan in voorgaande jaren. Bij Hengelo (Gld.) en bij
Meerkerk kwam kaalvreterij voor resp. van Populus 'Geneva'
en van wilgen. Matige aanrastingen meldde men ons uit tal van
plaatsen in Drenthe, IJtrecht, Noord-Brabant en Limburg.
De ringelrups (Malacosoma neustria) ontbladerde te Haarlem
o.a. populieren; bij Vlaardingen en in Oostelijk Flevoland waren de aantastingen van marige betekenis.
De kleine wintervlinder (Operophtera brumata) was bij Heusden schadelijk op Populus 'Rochester'. Te zamen mer de wilgebladwesp (Nematus salicis) vrar hii verscheidene ha grienden
in Oostelijk Flevoland kaal.
Cossus coss*s,
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KALENDER

Nu het plantseizoen achter de rug is,
is de tijd aangebroken om de aandacht
te richten op het onderhoud van de
beplantingen. In recent aangelegde en
in enkele jaren oude beplantingen betreft dit voornamelijk het bemesten
van de populieren met stikstof en de
onkruidbesuijding. Het snoeien van
populieren kan het beste in de zomermaanden worden uitgevoerd. Voor
maatregelen ter bescherming van jonge
bomen tegen wild kan verwezen wor-

den naar de ,,Kalender"

in het fe-

bruarinummer 1976 (pag. l4).

Stikstofbemesting
Het effekt van stikstofbemesting op
de groei van jonge populieren is het

grootst indien deze gekombineerd
wordt met een onkruidbestrijding,
vooral in sterk met grassen verwilderde beplandngen.

In nieuu

aangelegd'e beplantingen

moer deze bemesting in de tweede
helft van mei of begin juni worden
gegeven en wel met 100 gram kalkammonsalpeter

per boom. Het vlak

na de aanleg bemesten van populieren
heeft zeer weinig zin daar de jonge
bomen dan nog geen of onvoldoende

wortels gevormd hebben om de stikstof op te nemen.
In één of ruee jdar oad'e beplantingen
is het tijdstip van bemesting afhankelijk van het bodemrype, per boom is
een gift van 200 à 250 gram kalkammonsalpeter voldoende. Op lichte
gronden, bijvoorbeeld humeuze zandgronden, kan de bemesting het best in
de tweede helft van april worden uitgevoerd en op zware grond, bijvoorbeeld kleigrond, in februari of maart
(zie ,,Kalender" f.ebr. 1976, pag. 13).
De kunstmest moet niet te dicht bij

de voet van de bomen worden gestrooid maar rondom de boom op de
plantspiegel ter grootte van ca. 1 m2.
Te dicht bij de boom gestrooide
kalkammonsalpeter veroorzaakt verbranding van de bast en van de bovenste wortels. Vooral in recent aangelegde beplantingen kunnen door het
draaien van de staÍnmeties trechtervormige gaten bij de stamvoet ontstaan waardoor de kunstmest bij de
jonge wortels komt en de bomen af-

heid worden toegediend.

Onkruidbestrijding
Vooral in sterk met grassen verwilderde beplantingen is in de eerste jaren
een mechanische of chemische onkruidbestrijding absoluut noodzakelijk.
Het effekt van de uitgevoerde stikstofbemesting is bovendien groter als
tevens de vegetatie wordt bestreden.

Bij het mechanisch

bestrijden van de
vegetatie (frezen, schoffelen, spitten),
of dit nu over de gehele oppervlakte
plaats vindt of alleen op de plantspie-

gels, dient men

dit niet te diep te

doen in verband met het beschadigen
van wortels.
Afhankelijk van de mate van ontwik-

keling kan de grasvegetatie ook

sterke hergroei van de grasvegetatie
optreedt, tenzij de populieren desondanks zeer goed groeien. De chemische onkruidbestrijding moet niet

vaker worden uitgevoerd dan strikt
noodzakelijk is.

De beste periode voor het snoeien van
populieren zijn de maanden juni en
juli. Bij snoei in de periode ná het
uitlopen van de knoppen en vóór het
afsluiten van de groei is de watedotvorming geringer dan in de periode
daarbuiten. De snoeiwonden overgroeien bij zomersnoei beter dan bij
wintersnoei.

Dit

advies

is

sterven of zwaar worden beschadigd.

kaanse balsempopulieren

carpa) vormen

voldoende fosfor en kalium.

Het is juist de stikstof waaraan de
populieren in de eerste jaren een grote
behoefte hebben. Om echter dezelfde
hoeveelheid stikstof te geven die kalkammonsalpeter bevat moet van veel
mengmeststoffen de dubbele hoeveel-

gebaseerd

op onderzoek-resultaten bij euramerikaanse populieren. De S7estameti-

bij

(P. tricho-

in het algemeen

ook

zomersnoei, afhankelijk van het
ras, veel watedoten. Buitenlandse ervaringen wijzen er op dat bij dit soort

populieren vooral een te sterk opsnoeien voorkomen moet worden om

de

snoeien.

Met het

opsnoeien

van de

bomen

moet worden begonnen als deze op
borsthoogte een omtrek van 20 à
25 cm hebben. Voordien dient het
snoeien beperkt te blijven tot het weg-

nemen van dubbele toppen en

een

enkele zeer zware zijtak.

Jonge bomen mag men nooit hoger
opsnoeien dan tot I/4 en oudere bomen rot L/3 van de totale boomhoogte, met dien verstande dat men niet
hoger snoeit dan ca. 6 m; bij hoger
opsnoeien weegt het resultaat (verbe-

tering van de houtkwaliteit) niet op
tegen de kosten. Het in de kroon
snoeien moet beperkt blijven tot het
verwijderen van dubbele toppen en
een enkele zware zijtak, echter niet
boven de genoemde maximum-hoogte
van 6 m. Te hoog en te zwaar in de
kroon snoeien gaat ten koste van de
aanwas en brengt hoge kosten met
zich mee.
Bomen die t.z.t. afgezet zullen worden aan een vezelhourverwerkende industrie (papier, spaan- en vezelplaat)
hoeven niet gesnoeid te worden. Indien men beplantingen heeft met een
kleine afstand (4 x 4 m of 4 x 5 m)

en van plan is na dunning de

reste-

rende bomen te laten doorgroeien kan
men overwegen alleen deze bomen
periodiek en de te dunnen bomen niet
of slechts éénmaal (tot 1,5 à 2 m) op
te snoeien; het vedaagt de totale
snoeikosten aanzienlijk.

Gebreksverschijnselen

Snoeien

Het gebruik van mengmeststoffen is
in het algemeen niet nodig en overbodig duur. In de meeste gevallen bevat de grond, die wat bodemProfiel
betreft voor populieren geschikt zijn,

che-

misch worden bestreden en wel in de
tweede helft van mei of begin juni
met Gramoxone (op basis van 3 à 5
liter per ha). Het effekt van deze besuijding is beter indien de bespuiting
bij een bewolkte hemel wordt uitgevoerd. Het gebruik van een spuitkap
verdient aanbeveling. Als de vegetatie
reeds te hoog is kan vooral in nieuwe,
met éénjarig plantsoen aangelegde beplantingen schade ontstaan v/anfleer
jonge bladeren en scheuten door de
spuiwloeistof worden geraakt. Ter
voorkoming van schade aan de stammeties van de jonge bomen mag de
druk waarmee wordt gespoten niet
meer dan 1,5 atmosfeer bedragen. Een
tweede bestrijding van de grasvegetatie kan noodzakelijk zijn indien een

worden gesnoeid; hierdoor wordt vermeden dat ,,kapstokken" ontstaan die
moeilijker overgroeien. Jonge bomen
kan men met een snoeisnaar of -zaag,
oudere bomen met een zaag of met
een beitel op lichte metalen stokken

waterlotvorming

te

beperken.

Zwarte balsempopulieren en'Androscoggin' vormen ook bij zomersnoei
weinig waterloten en de snoeiwonden
overgroeien goed.

Er dient altijd dicht langs de stam te

Door een tekort aan bepaalde voedingsstoffen treden in de zomermaanden gebreksverschijnselen aan de bladeren op terwijl tevens de groei te
wensen ovedaat. De bomen moeten
goed in blad staan, de bladeren niet te
licht van kleur (geliggroen) en niet te
klein. Rij vroegdjdige waarneming is
het mogelijk op stikstofgebrek nog in
heuelfde jaar te reageren; de L'omen
kunnen in juni of begin juli nog met
100 of 200 gram kalkammonsalpeter
worden bemest.

\Torden de gebreksverschijnselen echter later in de zomer ontdekt dan kan
men nu reeds tekening houden met de
in het volgende voorjaar uit te voeren
bemesting.

Indien de oorzaak van de gebreksver-

of als men
twijfelt aan de noodzaak of aan de
schijnselen niet bekend is

aard va,n de bemesting moet een deskundig advies worden aangevraagd.
H.T7.K.

voor één van otrze bedriiven in
Eerbeek kopen wii vezelhout van
populier en wilg

:
bewerking :
kwaliteit :
aÍmetingen

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

+

1 m lang hout wordt toegestaan

glad gesnoeid, ongeschild
gezond, vers, kromming max. 10 cm op 200 cm
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internationate houthandet bv

Arnhem, Postbus 230
Schaarsbergen, Koningsweg 35-c
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'Schleswig'
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'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'
'Serotina'
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