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Rentabiliteit van populierenteelt bij koile omloop
Kommissie Rentabiliteit, Bosschap

I

ProÍitabillty oÍ poplar growing with short rotalions

Inleiding

Het Bosschap heeft in I97) een kommissie Rentabiliteit en
Kosten/Baten Bosbouw ingesteld, die zich onder meer bezighoudt met de financiële resultaten in de bosbouw en in dit
kader met het opstellen van bedrijfsekonomische berekeningen
alsmede met de grondslagen daarvan.

De kommissie is als volgt samengesteld:

Ir. H. A. van der Meiden
Drs. G. J. den Hartog
Ir. J. van den Bos
Ir. C. P. van Goor

H. Kikkerr
Prof. Dr. Ir. J. F. van Riemsdijk
Drs. H. D. Schouten
Ir. J. Sipkens
Ir. A. D. Verhoeff

-

sekretaris

-

adjunkt-sekretaris

voorzitter

Summary

ln 1975 the "Bosschap" (the Indutrie-board for Forestry anà Ttee'
grouing) fotnded. a Commistiott 'Forest econontics' uhich is dealittg
uith a.o. tbe financial resilts of t'orestr1,, due of the fint stadies ot' this
Comnission concerned tbe proÍ;tability oÍ nore or less densell' spaces
poplar stands groun tuitlt sbort rotatiotts. Ettint'ates uere tnade fot
seieral $and-ntodels, partly based on tlte auerage oí actual comnercial
clones in the Netherlands (nrodels 1.1 to 1.4), partly on att ottt'
stanling neu, clone (Pofulu 'Dorskantp', models 2.1 to 2.5). The
resalts are nentioned in tables 1 to 6. The prcí;tdbiliry is ptt in terms
of tlte internal rate of retarn, i.e. tbe interest u,itb a,hich all costs and
leuenres baue lo be prolongetl in order to eqral the total costs tuitb
totdl réaenuel. The inflaenze of as well. spacirtg as rotatiort on ,be
proí;tability is euident. Furtber lhe inuease of the rate ol return b1,

ili,tg

ídst€r grott,ittg poplar clones is quite spectactlzr.

In enkele modellen wordt in drie fasen een snoei
Alle werkzaamheden worden door derden uitgevoerd.

uitgevoerd.
Van de zijde van het L.E.I. zijn adviserend lid:
Ir. B. van Boven
Drs. R. Rijneveld

toegepast.

3 Kosten
Deze zijn gebaseerd op de cijfers in tabel 1, verschaft door Ir.
Leek en getoetst aan praktijkomstandigheden.

Ir. L. H. G. Slangen.
Eén van de kwesties w^ar^^Ír de Kommissie op verzoek

uit

de

praktijk direkt aandacht heeft gegeven is de rentabiliteit van
populier, door partikuliere grondeigenaren geteeld bij korte omlopen op tot dusverre niet beboste grond.
Dit rapport heeft dus betrekking op een vorm van bosbouw, die
niet als normatief kan worden beschouwd voor de gemiddelde
bosbouw in Nederland, die doorgaans op aÍme grond wordt be-

Tabel 1 Overzicht maÍr- en machine-uren
verschillende plantaf standen.

1 Namber of nan- and nachite hourt
anà ntaintenance at dillerent Jpdcingt.
Table

dreven.

De uitgangspunten en de resultaten van de berekeningen,
baseerd op een aantai modellen, zíjn samengevat

bij aanleg en onderhoud bil

ge-

in de tabellen

1 tot 6.

uitb tbe

establishnent

Manuren
bij plantafstand

Machine-uren
bij plantafstand

À'Ian-boars
at a Jaace of

A,[.acbine borrs
at d JPdce oÍ

3xj 4x4 5x5 6x6 3xj 4x4 5x5 6x6
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

Naast leden van de komrnissie hebben daaraan medewerking
verleend:

Ir. P. J. Faber, hoofd van de Afdeling Groei- en Opbrengston-

derzoek van het Rijksinstituut voor Onderzoek
in de Bos- en Landschapsbouw ,,De Dorsch-

kamp" te \Tageningen

H. \7. Kolster, Stichting Industrie-Hout \íageningen
Ir. N. Á. Leek, hoofd van de Afdeling Bosarbeid en Techniek

Inkuilen
Heeling in
Uitzetten en
plantgaten boren
Llarking atd. boring

19 11

7

t

4
4

3

4

3
3

planting holes
Planten

Planting

van ,,De Dorschkamp".
De kommissie is hen veel dank verschuldigd.

Onkruidbestti jding
op plantspiegels
lYeed control arornd

2

tbe pldntr

De modellen
Getracht is een aantal modellen in de berekeningen te betrekken waarin plantafstand en omloop gevarieerd zijn. Ze zijn vermeld in tabel 4. De modellen 7.I t/m 1.4 hebben betrekking
op de groei van een gemiddelde populier, de moCellen 2.1 t/m
2.5 op één van de nieuwe snelgroeiende rassen, namelijk Populus 'Dorskamp'.
Uitgegaan is van éénmalige bedrijven, aangelegd op voor populieren geschikte, niet te zware landbouwgrond en met een omvang vao minstens 5 ha, waarbij na de omloop opnieuw wordt
bebost. Verder is uitgegaan van juiste aanleg- en onderhoudsmethoden, gebaseerd op de huidige kennis en inzichten. Als
plantsoen worden éénjaige planten gebruikt, geplant in machinaal geboorde gaten. In het eerste en tweede jaar worden een
onkruidbestrijding en een stikstofbemesting op de plantspiegels

144)

382rt19

Ie jaar/first year

8

2e jaar/second year

t

8

5

j

Bemesting (stikstof)
op plantspiegels

Fertili.ration arornd
the pldnts

le jaar/Íint jear
2e jaar/second year

8

,
t

4

Snoeien

Prtning

0-2 m
2-4 m

4-6 n

Man/nan
Trckker/tractor (40 pk)
Boor/ bore

7

5

77
37

12

26

Í 18,-/rut/ bou
Í 12,-/uur / hoar
f i,50/:uur / hotr

19 11

7

5

36

Als vaste kosten is ï 100,- per hektare in rekening
samengesteld

ilt f 65,- waterschapslasten

en

Í 35,-

gebracht,
beheers-

kosten en heffing van het Bosschap.
Voor het takken ruimen na velling zijn geen kosten in rekening
gebracht, daar de houtprijzen zo zijn vastgesteld dat de koper
van het hout voor zijn rekening het takhout op rillen van 4 m
brengt.
Zie verder tabellen 2 en 3.
Bij de kostenberekening is ervan uitgegaan dat alle werkzaamheden door derden worden uitgevoerd, omdat het hier gaat om

tl

Subsiilies

Er is geen rekening gehouden mer de openstellingsbijdrage, wèl
met de bebossingssubsidie. Deze bedraagt 80 7o van de aanleg-

kosten en onderhoudskosten in de eerste rwee jaren, mer in her
algemeen een maksimum van I 1440,- per hektare voor populierenbeplantingen met 400 oÍ meer planren per hektare.
Zie verder tabel 3.

relatief kleine bedri.fven.

De kosten bereffende onderhoud van sloten blijken

dermate

uiteen te lopen, dat een veranrwoord gemiddelde nier kan worden bepaald. Voor een populierenbeplanting als zodanig is slotenonderhoud in het algemeen niet nodig, doch plaatselijke
voorschriften van waterschappen noodzaken daartoe in vele
gevallen. Eventuele kosten moeten wel op her resultaat in mindering worden gebracht.
In de modellen is geen rekening gehouden mer kosren voor
brandverzekering. Soms zai verzekering nodig zijn, doch soms
ook niet. Indien een brandverzekering wordt gesloten dienen de
kosten uiteraard op het resultaat in mindering te komen.
Tabel 2 Aanleg- en onderhoudskosten (exkl. B.T.\?'.), aismede jaatlijkse lasten.
Table 2 Costs ot' establislsnzent and nraintenance (7.V.Á. exclded)
and.

annual costs,

(l) bij plantafstand
(f) at a space of

Kosten
Costs

3x3m 4x4m 5x5m 6x6m
Plantsoenl)

Planting ,nateriall)
Inkuilen
Heeling in
Uitzetten en plantgaten boren
Marking and boring plantitg ltoles
Planten

1222

688

440

j06

r26

72

>4

36

67

369

2i5

168

684

378

)14

t62

Planting
Onkruidbestrijding op plantspiegel:
lY/eed control aroawl the plants

Ie

jaar2)/first year2)

t62

jaar2) / second year2)

162

Bemesting op plantspiegel:
Fertilisatiort. aroand, the plants

7e jaar})/t'irst yeare)

2e

jaara) / second yearl)

100
100

78
78

58
58

t7l

109

84

62

211

128

96

7r

r26
306

90
216
468

Snoeien:

Prrning:
4e jaar,0-2 rn
7e jaar,2-4 rn

l}e

jaar,

4-6 m

666

100 100 100

Jaarlijkse lasten

Ánnral

r)

100

costs

I

1,10 per plant, afgeleverd op het terrein.
van 10 kg Dalapon (ad í 10,50/ke exkl. B.T.$7.) en 3 kg
simazin (ad f 18,-/kS exkl. B.T.\7.) per hektare. Per plant 1 rn2 bead

2) Op

basis

spoten.

a) 100 g kalkammonsalpeter (ad Í 30,-/100 kg exkl. B.T.\W.)

per

r) 200 g

per

plant.

kalkammonsalpeter (ad

plant.

Í 10,-/100 kg exkl. B.T.\i.{/.)

1) Í 1,10 per plant, deliaered at uork.
2) Based on 10 hg. Dalapon (f 10,50 per kg. T.V.Á. excl.) and 3 kg.
sintazin (f lS,- per kg, T.V.A. excl.) per hectare. Per plant 1 n2
sprayed.

3) 100 gr. oÍ nitate of linze
excl..)

fer flant.

and. ammonia

(f 30,- per 100 kg.T.V.A.

a) 200 gr. of nitrate oÍ lime and amnonia (Í SO,-per 100 kg.T.V.A.
excl.) per plant.

in de demonstratiebeplanting van de Stichting Industrie-Hout te Liempde (boven) en evefl oude 'Robusta' in de
beplanting te I7eert (beneden); plantafstand 4 x 4 m., 7O0 /e bezet-

ting.

Liempde: 'Dorskamp' - spilhoutmassa pet ha 772 m;], gem. jaarliikse
aanwas 1!,1 mr per ha, aanwas in 1975l. 48 mt per ha.
tJleert: 'Robusta' - spilhoutmassa per ha 727 mtt, gem. jaarlijkse aanwas
l4,I m3 per ha, aanwas in 7915:38 m3 per ha.

(1 nf):
2e

Negen jaar oude 'Dorskamp'

a/

5

De houtopbrengst

De cijfers voor de modellen

l.l t/m

Bij de berekening van de interne rentevoet is rekening gehou1.4 hebben beuekking op

de groei van een ,,gemiddelde populier", d.w.z. van het gemiddelde van gezonde nog veel gebruikte oude rassen (zoals 'Gelrica', 'Robusta' en'Zeeland') en van in de laatste 10 jaar in de
handel gekomen rassen. De laatstgenoemden worden sinds 15
jaar o.a. getoetst in praktijk- en proefbeplantingen van de Stichting Industrie-Hout en proefperken van R.B.L. ,,De Dorsch-

den met een vergoeding voor de grond van f 245,- (waarbij
65,- waterschapslasten) per hektare. Dit bedrag komt ongeveeÍ overeen met de gemiddelde pachtprijs van los bouw- en
J'

grasland.

Bij beoordeling van de interne rentevoet moet er rekening

mee

worden gehouden dat de opbrengsten van het binnenlands bosbedrijf vrijgesteld ziln van inkomstenbelasting en vennoot-

kamp".

schapsbelasting.

De cijfers voor de moCellen 2.I t/m 2.5 hebben betrekking op
de groei van één van de nieuwe rassen, die het langst in de
handel is nl. Populus 'Dorskamp' en zijt gebaseerd op eerdergenoemde meetresultaten in praktijk- en proefbeplantingen, die

Opgemerkt moet worden dat de kosten van wildbescherming
die I 1,- per boom belopen nier zijn ingebouwd. Doet men
zulks wei dan leidt dit tot een vermindering van de interne rentevoet. Voor moCel 1.4 betekent dit een daling van 6,) naar 5,8
en voor model 2.4 een daling van I3,2 naar 11,0.

deels lager (met name op zware gronden), deels hoger uitvallen.

De betreffende beplantingen bevinden zich gespreid over het
hele land met uitzondering van het \7esten, aangezien de Popu-

lus 'Dorskamp' windgevoelig is. Overigens is voortzetting van
het onderzoek naar de groeimogelijkheden van dit ras van veel
belang. Tenslotte is uitgegaan van de op dit moment geldende
l.routprijzen.

6

Tabel 4 Produktie en houtprijs; 1.1
2.1 t/m 2.1 - 'Dorskamp'.
Table

4

De rentabiliteit

Produktieeind

A'[odel afstand Ioop
(m) (iaar)

Prodaktiort entl

Space Rota-

(nt)

)xj

1.1

3

Aanlegkosten en onderhoudskosten inklusief 18% kosten uitvoering door derden en inkl. 4% B.T.W.; bebossingssubsidie.

3

Kosten
Costs

jxjm

1.4

5x5

18

31,0

2.1
L.Z

4x4
5x5

12
12

24,8
28,0
30,0

1x5

2.5

844

540

) /o

Inkuilen
Heeling in

r55

88

66

44

lJitzetten en plantgaten boren

782

413

288

206

Planten

8i9

464

287

199

1

r1

5

Tabel

Onkruidbestriiding:

Table

1e

iaar/first

),ear

2e jaar/second year

198
198

r2j
t23

37,0

le j^ar/Íint

year

217

259

B4

tt7

1

(m B)

(

216

18,0

2)t rt,7
177 11,8
)o) 16,2

20,0

2t0

20,0

200

t6,l

240
340

18,1

))1

290

19,j

24,1
24,7

ongesnoeid gesnoeid

mr) rnPruned

20,8

96
96

71
71

103
118

2t
30
30

t0

4U

30

i5

35
4>
50

t5
60

5

vermelde houtmassa.

Rettentes at the enrl
in table 4.

ol the rctation,

basetl on

Model

Omloop

A'Iodel

Rotation

/6
87

90/o oÍ

ongesnoeide bomen

gesnoeide bomen

rnpraned lrees

pr*ned tees

1.1

1,2

4860

Praning:
4e jaar/for.rtb

t.2

15

íJ)4>

1.)

r.4

15
18

4779
10512

2.r

12

67

2.2

t2

6300

2.3

1)

7560

2.4
2.5

15

r3770

t68t0

3050

r5660

1,ear

10e jaar/tenth year

155
376

110
265

817

>/4

Bebossingssubsidie:

Allorestation grants:
7e jaar/t'irst yeat
2e jaar/second year

1080

1080

)60

i60

956
319

67 8
22 6

It

the

Eindopbrengst (l)
Finely reaen*es (Í)

Snoeien:

7e jaar/seuenlh lear

Pnrned

Opbrengst aan het eind van de omloop, gebaseerd op 90%

in tabel 4

ertilisation:

2e jaar/second year

(Í per nf )

20,0
20,0
24,0

2t,t

mean poplar,2.1

omloopl) Prijs/r1:r op stam (l)
rotationl) IYtood price on stock

u'ood aolume giaen

Bemesting:
F

)),o

1.4:

d:neandbh.
h - ntean height.
V - total aolume oaerbark.
1 : medil u,ood. increant.ent ler rcar Der ba.

van de

control:

263

16,0

gemiddelde populier,

gemiddelde diameter van de stam op borsthoogte.
gemiddelde hoogte van de boom.
totale spilhoutmassa per hektare.
gemiddelde houtaanwas per jaar per hektare.

Planting
lYl eed

6x6

1t
1t

-l:

Plantmaterial

Marking and boing planting holes

1J

d:
h:
V:

plantafstand

t00

Plantsoen

1x5

lx5

2.4

(f) at a space of

4x4m Jx5m 6x6m

(cm) (m)

18,4
24,0

12

-

-

dÀv

1t
1t

Costs of establishment and ntaitttenance incld.ing 18/p costs
done by thircl and inclading 4% T.V.A.; afforestation grants,

(l) bij

tion
(!ear)

4x4

7.2

?l

of tuork

Prodrctiort and uood price; 1.1 to

Model Plant- Om-

I.J

Table

1.4

lo 2.5 - 'Dorskanzp',

Deze is in tabel 6 weergegeven in de vorm van de interne rentevoet. Deze rentevo3t is het percentage waarmee alle kosten tot
het eind van de omloop moeten worden berekend om het totaal
der kosten gelijk te doen zijn aan het totaal der opbÍengsten.
Deze methode is vooral gekozen om de altijd diskutabele vaststelling van een rentevoet, nodig voor berekening van kontante
waarden of eindwaarden, te vermijden.

Tabel

t/m

1

) 140

to

38

Tabel
Table
Model
Model

6 Overzicht van totale kosten, opbtengsten en subsidie (in guldens per hektare) alsmede
6 Total costs, reuenil.es and granïs (in Hfl per ba.) and. the irternal rate of retarn.
Omloop
Rotalion

Totaie kosten zonder rente
Total costs u'itboat interest

Totale subsidie zonder rente

Opbrengst op stam

Total grants il,itbout inteleJt

Reuent.es on stock

,348

r440

4860

3886
3094

t440
I275

6)4t

5x5
5x5
5x5

12
15
15
18
18

)194

l2l

47 42

121

t
t

4179
10112
13140

4x4

t2

i586

1440

6t r0

5x5
5x5
5x5
5x5

12

2794

127

Piantafstand
SPace

3x3
4x4

1.1

t.2

1.j
t.4
1.4')
2 .1
2 .2
2 .)
2 I
2 .4r)
2 .5
2 .52)

6x6
6x6

1)

2894

75
15

)094

1t
1t

r27

121 5

26JO

904

)t79

904

: Bruto pacht minus de al in rekening gebrachte waterschapslasten
Bomen gesnoeid.

1) Net land rcnr: gross rent minus drainage costs
fl Trees are pr*ned,

rentevoet
zijn aÍgezien van de beleggingsduur direkt vergelijkbaar met de
rendementen van andere ekonomische aktiviteiten, daarbij rekening houdend met de onder 6 genoemde bosbedrijfsvrijstelling.

van de resultaten moet worden ingekalkuleerd dat ze gebaseerd zijn op uiwoering van alle werkzaamhed€n door derden.

in tabel 6, blijkt dat bij

de

huidige kosten en opbrengsten bepaalde opvattingen over het
telen van populier bij korte omloop moeten worden herzien.
De plantafstand 4 x 4 m blijkt nu aanzienlijk minder gunstig
te zijn dan 5 x 5 m, terwijl voor de gemiddelde populier een
omloop van 18 jaar de voorkeur moet krijgen boven de nu vaak
aangenomen 15 jaar.
Bij de nieuwe, snelgroeiende rassen geven plantafstanden van
5 x 5 m en 6 x 6 m weinig verschillen in financiële uitkomsten,

to
o
o
o

Gebr. Yan den Berk b,Y.
a
a
o

6,2
8,4
9,5

rj,2

r),o
13,2

7),1

(Í 65,-/ha).

waarbij wel bedacht moet worden dat de plantafstand 5 x 5 m
bij 15 iaar (model 2.4) een totaal grondvlak (: gesommeerde
stamdoorsnede op borsthoogte) per hektare impliceert dat in de

praktijk wellichr niet steeds haalbaar

7.4 Bij de huidige

7.2 Bij de beoordeling

de berekeningen vermeld

2,4
0,7
6,9
6,8

(f 65,-per ha.).

? Enkele konklusies
7.1 De in tabel 6 vermelde ci.jfers voor de interne

7.3 Uit

<0

13770
16830
13010
15660

5

4442

Interne rentevoet (%)
bij I 180,- netto pachtl)
Internal rute /o oÍ retilr,t
at Í 180,- ,tet rerzrl)

6jo0
7 t60

l2l,'

r) Netto pacht

2)

van de interne rentevoet.

is.

snoeikosten en de huidige verhoudingen in

de houtprijzen heeft het opsnoeien van populieren

bij korte

loopperiode, waarbii men zich kan richten op de produktie van
zaaghout.

7.5 De resultaten geven aan dat het interessant zo:u zijn rer
aanvulling op dit rapport exakt de financiële omloop van zowel
de gemiddelde populier als van 'Dorskamp' bij verschillende
plantafstanden te berekenen.
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Populieren in Apeldoorn

/

H. A. van lersel
Boomkwekerij Udenhout

Foto

I

Nieaue utijk ,,De ALaten"

Door de ,,verkoelende zoÍgeft" van mijn gastheer, ing. L. van der
Sloot, chef buitendienst van de afdeling Plantsoenen van de gemeente Apeldoorn, was het, ondanks de warmte op 2 juli j.1.,
mogelijk om met hem te bomen over populieren.
Het is opmerkelijk, maar bij enig nadenken niet verwonderlijk,
dat Apeldoorn weinig historisch heeft te bieden, als het over
populieren gaat. Volgens de heer Van der Sloot is dit te wijten
aan de plaats waarop het oude Apeldoorn is gelegen. De grond
daar is te zanderig en te droog om met enig sukses populier te
laten groeien. Dit was zijns inziens de reden dat in de, overigens
zeer fnaie, parken, geen oude populieren worden aangetroffen.
Door de snelle aanwas van de bevolking werd Apeldoorn gedwongen om, in de jaren na 1950, uit te breiden.
De nieuwe wijken die na 1950 tot stand zijn gekomen inklusief
de parken die in en rond deze wijken zijn aangelegd vertonen
een zeer verschillend beeld. Men kan deze nieuwe wijken duidelijk in twee groepen onderscheiden.
A de groep aangelegd tussen 1950 en L970
B de groep aangelegd tussen 1970 en heden.
De eerste groep kenmerkt zich door de lozen en heestetgroepen
in vele kleurige variëteiten en met meestal een zeer open parklandschap, met sp^arzaam gebruik van bomen in parken en stra-

en za.g men de noodzaak om binnen aÍzienbare tijd weer een
gedeelte van de goed groeiende populieren op te offeren. Men
had hiervoor geen beheersplan opgemaakt en was wel wat bevreesd voor evenruele reakties van aktie-komité's als er populieren gerooid zouden moeten worden. Maar men vertrouwde op
het gezonde verstand van de bevolking.
De indruk van de plantsoenendienst is, dat, over de gehele lijn,
de meeste mensen alleen maar blij zijn als ze een gezonde en
grote boom zien staan. Of dit een eik of een populier is komt
op de tweede plaats.
Een reden temeer voor het vele gebruik van populieren in de
nieuwe wijken was volgens Ing. v. d. Sloot ook het makkelijk
planten en het zeer geringe uitvalspercentage.
Met zeer weinig of geen plantgatvoorbereiding groeit iedere
populier meteen flink door.
Al met al zijn dir. vele posirieve redenen om populieren te blijven gebruiken in nieuw aan te leggen stadsbeplantingen.
Als negatief punt van populieren werd wel ervaren dat ze, in
de buurt van verhardingen, flets- en voetpaden, regelmatig het
wegdek vernielen door de opwaartse druk van de wortels. Speciaal van de zijde van de afdeling Bestratingen van de dienst
gemeentewerken is daar nogal wat kritiek op.
De gemeente Apeldoorn heeft geen ervaring met het verplanten
van zwaÍe en oudere exemplaren van popuiieren. De heer Van
der Sloot vond dit gezien de snelle groei van jonge populieren

ten.

De groep B, waar nog steeds regelmatig uitbreiding aan wordt
gegeven kenmerkt zich door een minder gebruik van rozen en
sierheesters en men probeert door gebruik van bosplantso,'n
(loofhout) en relatief meer bomen een grotere beslotenheid te
krijgen (foto 1, 2 en 3).
Daar men ernaar streeft deze beslotenheid zo snel mogelijk te
realiseren komt de populier daar in tamelijk grote aantallen
voof.
In de eerste groep woonwijken treffen wij hier en daar ook
singels aan van populieren, maar ztj vervullen daar meestal een
iets andere funktie dan in de tweede groep. In die oudere woonwijken werden ze meestal gebruikt als laanbeplanting of coulissenbeplanting om iets minder fraais te omhullen.
Maar speciaal in de nieuwste woonwijken en parken werden in
Apeldoorn populieren op tamelijk grote schaal gebruikt. De
reden was tweeledig.
a Men wenste snel iets te hebben.
b Men wilde een pionier hebben waaronder en waarachter andere houtsoorcen konden opgroeien.
Op bijna al deze plaatsen werd de populier als tijdelijk ervaren

Foto
Foto

2
3

l-aan aan Zeaenbaizen.

Detail foto 2.
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Foto

4

Otde arilnisstort in Ugchelen.

Foto

totaal onnodig om hieraan extra geld te besteden.

erl

\7e hebben later op de dag nog een bezoek gebÍacht aan twee

Foto

5

Oade atihtisstort, thans Kanaalpark te Apeldoorn uan uer af

6 ...uand.ichtbij

oude vuilnisstortterreinen die met populier beplant waren.
De oudste vuilnisstort was afgedekt met een zeer dun laagje
humusatme grond. Hierin waren populieren ('Robusta' en 'Heidemij', Íoto 4) geplant met daaronder vulhout. Plaatselijk
was dit een leuk aandoende beplanting, maar her geheel gaf
toch wel de indruk dat hier te weinig en te slecht afdekkingsmatetiaal was gebruikt.
Van de tweede vuilnisstort was een meer geaccidenreerd geheel
gemaakt en men heefr op het hoogste punr een mooi uitzicht
op de woonwijk. ZelÍs een skihelling ontbreekr hier niet en volg€ns onze zegsman wordt dit door de Apeldoornse jeugd zeer
gewaafdeerd.

Hier bestond de beplanting hoofdzakelijk uit Populus 'Robusta'
en Populus 'Fritzi Pauley', welke beide een zeer goede groei
vertoonden. Deze soorten waren niet gemengd, maar stonden in

aparte groepen bij elkaar. Misschien wel jammer, maar anderzijds zag men alle populieren hier duidelijk toch als pioniersoorten en gaf men er de voorkeuÍ aar. t.z.t. de andere loofhoutsoorten als eik, es en iep ook een faire kans te geven door tijdig
in de populieÍen te gaan dunnen (foto 5 en 6).
Samenvattend kunnen we wel zeggeÍ dat de populieren hun
weg wel gevonden hebben in Ápeldoorn. Het blijft naruudijk
jammer dat vele populieren die geplant worden als pioniers en
wijkers worden beschouwd, zodat de meeste wel een kort leven
beschoren ztilen zijn.
Misschien was er bij een meer gedetailleerde beheersplanning
en gebruik van diverse andere klonen in betrekkelijk korte tijd
een nog gevarieerder beplantingsbeeld op te bouwen.
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De invloed van wateren en diep planten op de groei van populier en

Samenvatting
Populiere- en wilgepoten en éénjarige langstekken, die in Nieuw
Zeeland voor de erosiebestrijding worden geplant, hebben vaak
al van vochtgebrek te lijden voordat voldoende wortels zijn gevormd.
Gebleken is dat door het wateren, het verhogen van het vochtgehalte, het plantmateiaal bij de aanleg van beplantingen beter
tegen droogte bestand is; behalve een betere wortel- en scheutgroei werd ook een geringere uiwal gekonstateerd.

Afhankelijk van de grootte van het plantmateriaal werd een
maximale vochtopname, binnen 74 tot 28 dagen bereikt door
poten en éénjarige langstekken diep en rechtstandig in het water te zetten. \Tanneer de poten niet direkt in het water werden
gezet vond binnen 7 tot 14 dagen een wondreaktie plaats die
een snelle vochtopname verhinderde.
Diep planten van poten leidde tot:
a grotere weerstand van de plant tegen het schuren door vee
b grotere hoeveelheid beschikbaar water in de poot
c de mogelijkheid water uit diepere grondlagen op te nemen.

I

Inleiding
In Nieuw Zeeland worden pooulier en wilg op grote schaal toegepast bij de erosiebestrijding. Daarbij worden ze als poten
geplant in gebieden waar vee wordt geweid, of als langstekken
in vedaten of niet beweide gebieden (Van Kraayenoord, 1968).
Het slagen van een beplanting is afhankelijk van een goede
wortelontwikkeling voordat in droge perioden de verdamping
dool de nieuwe scheuten vochtgebrek veroorzaakt (Edwards,
1972). Het wateren van de poten en langstekken vóór het planten, dit om de vochtvoorraad in de planten te verhogen, bleek
een bruikbare oplossing te zljn. Het heeft een betere wortel- en
scheutontwikkeling tot gevolg vóór het moment dat de plant
alleen op her bodemvocht is aangewezen.
Dit artikel geeft een overzicht van een onderzoek naar de faktoren die van invloed zijn op de vochtopname, naar het effekt
van de verhoging van het vochtgehalte door wateren op groei
en uiwal, en naar het effekt van diep en ondiep planten.

2

De invloed van wateren op het vochtgehalte van poten
en langstekken

Er zijn vi.jf belangrijke faktoren die de mate van vochtopname
beïnvloeden.

2.1

Diepte aatz heí iaatercn

Zowel populieren als wilgen hebben wijde houtvaten die, vergeleken met de meeste andere loof- en hardhoutsoorten, bijzonder gemakkelijk watertransport toelaten. Hierdoor kan bij
het wateren het vochc gemakkelijk de vaten binnendringen en
vullen tor een hoogte van ca. l0à20 cm boven de waterspiegel.
Hoger in de stam is er ook enige vochtbeweging, maar dit blijkt
een langzame beweging binnen de celwanden te zijn, ontstaan
door plaatselijke verschillen in vochtspanning waarbij de vaten
niet worden gevuld.
De vochtopname is sterk afhankelijk van de diepte van wateren;
enkele kenmerkende resultaten (Edwards, 197)) zijn weergegeven in tabel 1.

t) \7. J. Kissock - \(/ater and Soil Division, Ministry of rVorks and
Development, Gisborne, New Zealand.
\7. R. N. Edwards - National Plant Materials Centre, S7ater and Soil
Division, Ministry of \)7orks and Development, Palmerston North,
Nerv Zealand.
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EíÍect of soaking and deep planting on vegetative
propagation oÍ populus and salix
Summary
Poplar anrl tuillou poles (sets) and tuands planted for erosion control in
Neu Zealanà are freqaently sabjected. to tudter slress before ar. adeqrate

root sytlem can deuelop.
Soakin.g propagating nateial

in uater

has been shoun

to assist estab-

lishment in dry conditions by redacing the leuel of uater stress. As a
resah, increased. tboot ani root grouth u,ere recoràed, tahich led to
increaterl sabseqaent tlroaght tolerance and louennoltdlit!,
Uptdke oÍ udter uas m.aximised by deep soaking poles or zuands uertically for 14-28 days depending on size. If soaking tuas delayed after
poles caere cal, a uoand. reaction deteloped. in 7-14 days, preaenting
rupid aptaLe.
Deep planting oÍ poles uas shotatt to: (a) increase stabilitl, in the presence ol slock, (b) increase tbe potuntial tt,ater reseruoir in the pole and.
(c) allou,ed. uptake ol soil uater Íron lotuer horizon.s.

Tabel

1 De invloed van de diepte en tijdsduur van wateren op het

vochtgehalte.

Table

1

EÍíect oÍ deptb and. period. of soaking o,t udter corient.
Diepte van het wateren/roak deptb

Uitgangsvochtgehalte
Initial ladter content
Toename vochtsehake (7o)
lncrease tualer content (o/o)

na 2dagen/aftet2dals
n^ 4 dagen
na 8 dagen
na 16 dagen
na 32 àagen
na 64 àagen

2.2

5cm

40 cm

t5,i %

54,i

7o

80 cm

fiA

70

),/

1,1

r,9

1,4

2,9

Á)

2,1

3,j

4,9

2,6

r,j

),9
11

t,5

0,0

J,I

Á'7

5,7

lY/ijze uau. laateren

De oDname van water wordt vergemakkelijkt door de poten en
langstekken vertikaal tot vrijwel vertikaal in het water te zetten.
Er wordt weinig vocht opgenomen als ze horizomaal in het
water worden gelegd, zelfs niet bij volledige onderdompeling.

2.3

Tijd'stluur ttan hel laaterelt

De vochtopname blijkt in een logaritmisch verband te staan
met de tijdsduur van wateren; de vochtopname is in de eerste
3 dagen het snelst en daalt tot €en laag niveau na 12 tot 18
dagen (Edwards, 1975). De gegevens in tabel 1 tonen aan dat
de vochtopname bij diep in het water gezette poten langer
voortduurt dan bij de ondiep gewaterde poten. De afname van
het vochtgehalte wordt veroorzaakt door verdamping van het
boven het water uitstekende deel van de poten; dit is vooral het
geval bij de ondiep gewaterde poten omdat een groter deel
daarvan aan de lucht is blootgesteld.

2.4

lY ond.reaktie

De vochtopname gaat relatief snel als het plantmateriaal

on-

middellijk na het winnen in het water wordt gezet. \tranneer het
wateren pas na 7 tot 74 dagen gebeurt daalt de vochtopname
sterk zowel in snelheid als in hoeveelheid; dit effekt is vermoe-

delijk een gevolg van de wondreaktie waarbij de vaten worden
afgesloten. Door een kort stuk van de poot af te snijden kan de
vochtopname weer op het normale niveau worden gebracht.
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2.5

Het vochtgehalte vóór en na de periode vao wateren en

Seizoen

Het vochtgehalte blijkt op het moment van bladval het laagst
te zijn (Edwards, 1972; Bloom, 1962), en langzaam te stijgen
tot het tijdstip van uiclopen. Veelvuldig is vastgesteld dar de
vochtopname van poten die kort na de bladval worden gemaakt,
groter is dan die van poten die later worden gemaakt (rabel 2),

hetgeen wijst op de mogelijkheid dat het vochttekort bij de
bladval gedurende de winterregens wordr aangevuld, hetzij door
wortelopname of door direkte absorptie van neerslag via de
Ienticellen. Het is echter niet bekend of deze seizoensverschillen
verband houden met het aantal houtvaten dat vocht bevat of
met een grotere doorlatendheid van celwanden en protoplasma.
Jaarlijkse verschillen in vochtgehalte kunnen tot op zekere
hoogte in verband worden gebracht mer verschillen in neerslag.

vermeld.
Aanvangsvochtgehalte en vers gewicht
Initial uater conteni and. fresh taeigt
gewaterd tot 5 cm diepte,

Vo

2,501.0 g

57,4 7a

*124.0 g

gewaterd tot 80 cm diepte,
toaked.80 cm d.eep

59,2 7a

t24t.5 g

volledig ondergedompeld,

64,7 %

-1502.8 g

57,4 %

-185.5

soaked.

5

55,0

crn. d.eep

totally immened.
niet gewaterd,
unsoakecl

Tabel 2 Vochtopname door poten die op verschillende tijdstippen
werden gemaakt en direkt in het water werden gezet. De diepte van
wateren was 38 cm en de tijdsduur 16 dagen.
Table 2 Uptdke of uater by poles cat at aarions times, and imnteàiately soaked. The toaï deptb uas 38 cm and the time of soahing
16 days.

Tijdstip
Time ot' cfiting

Gewichtstoename van de poten

uitgedrukt in 7o ten opzichte van hun gewicht
bij het begin van de ptoef
Uprahe (7o in.crease in fresh cut of poles)

1970 t97r
april/Ápril

1972

jtni/Jne
juli/ Ialy

augustus/ Áagast
september/ September

i.t

10.6
77.2

13.2

r1.6

8.6

15.6

rr.j

G.a

16.7

9.0

men zich wel te realiseren dat voorjaar en zomer
in Nieuw-Zeeland samenvallen met najaar en winter bij ons.

3 Gevolgen van de vochtopname gedurende het wateren
3,1 Vochtaerlies nd. l)et uatercn
llet vochtverlies van de poten door verdamping via de bast
m,

maar via de snijvlakken en wonden kan het aanzienlijk zljn. Er is geen aantoonbaar verschil gekonstateerd in de
mate van vedies van water dat tijdens het wateren werd opgenomen en van dat wat reeds in de poot aanwezig was.

Bij de niet gewaterde poten bestond een nauwe relatie tussen
vo:httekorteÁ, u.roorruàkt door verdamping van aan de lucht
blootgestelde delen, en de groei indien:
a de poten voor het planten aan het zonlicht werden bloot-

b
c

gesteld.
de poten geen kontakt met gras of grond hadden of

de poten gedurende een lange periode (50 tot 100 dagen)
aan verdamping werden blootgesteld.
Gewaterde poten werden nauwelijks beïnvloed, behalve onder
ekstreme omstandigheden. Bij de éénjarige langstekken was de
invloed van het vochtverlies door verdamping op de uiwal en
groei veel groter dan bij de poten. Tussen de aanzienlijke vochtverliezen en de afname van de groei bestond een betrouwbaar
verband, de uiwal was heel vaak groter.

3.2 De inaloed. rtan ltet

De poten werden vervolgens 80 cm diep geplant in een 1 m
diepe met plastic beklede bak, de plantafstand bedroeg 45 cm.
De bak was geplaatst in een plastic tent. De proef werd afgesloten toen 66 /6 van de planten het permanente verwelkingspunt hadden bereikt, wat na 143 dagen het geval was. Bij de
diep in het water gezette poten was het door het wateren opgenomen vocht voor 50 dagen voldoende, hetgeen resulte€rde
in een betere wortel- en scheutgroei gedurende de gehele proef
(tabel 3).
Tabel 3 De invloed van wateren op de groei van poten, 14) dagen
na het planten.
Table 3 EfÍect oÍ soaking on grotuíh oÍ poles, 143 days after planting.

7.0

13.l

N.B. Hierbij dient

Baat langza

g

rgTJ

22.8
20.6

mei/ ALay

de

werkelijke toename resp. het verlies van vocht staan hieronder

bogere uochtgehalte d.oor uateren op

de groei

De invloed van een hoger vochtgehalte van de poten op de
groei is op verschillende manieren aangetoond. Bij één proeÍ
(Edwards, 1975) werden 2,75 m lange poten vertikaal resp. 5
en 80 cm in het water gezet, volledig vertikaal ondergedompeld
en niet gewaterd.

Diepte van het wateren

Totale

Droog- Aantal

De|rb oÍ

scheut-

gewicht

scheu-

gewicht wortels

lengte
(cm)

scheut

ten
Shoot
no.

wortels Rool

soahing

Niet gewaterd
IJ

Tota,l

(g)
Sboot

sL.oot

dry

Root
dry

lengtb
(cm)

ueigth
(s)

ueigth
(c)

2)6.9

n roahed

5
80

cm
cm

Droog- Aantal

)r7.0

,to.

6.5

')\

8.7
c)?

8.5

96.8
r05.3

26.1

10.1

10.1

131.8

xx

NB

XX

xx

9.5
1t.8

434.j

Volledig ondergedompeld 491.0

(g)

t.2

29.4

Srbmerged

Betrouwbaarheid
Significance

x

x

NS

Bij de laatste opname bleek het verschil in aantal scheuten tussen de uitgevoerde behandelingen statistisch niet betrouwbaar
te zijn; verschillen, eerder in het groeiseizoen waargenomen,
waren wel betrouwbaar.
Het verschil in aantal wortels tussen de gewaterde poten was
niet betrouwbaar, alleen de niet gewaterde poten vormden signiÍikant minder wortels. Dit kan het gevolg zijn van vochtgebrek
maar ook omdar zij niet door wateren tot wortelvorming werden gestimuleerd; deze beide faktoren zijn bij andere pÍoeven
om de wortelvorming te beïnvloeden wel waargenomen.
De snellere jeugdgroei was het gevolg van de betere konkurrentiepositie ten opzichte van het beschikbare water door de
grotere wortelspreiding. Naast de betere groei was ook de weerstand tegen droogte en aantasting door Cytospora chrysosperma
gfoter.

Er blijkt een nauw verband te bestaan tussen de infektie door
Cytospora en het vochtgehalte van de plant (Bloomberg, 1!62).
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Bij

een ander onderzoek in

vijf

heuvelachtige streken, die om

hun droge zomers bekend scaan, werden poten van Populus x
'I 78' gebruikt. Drie en vier meter lange poten werden resp. 1
en 2 m diep geplant. De helft van de poten van beide lengteklassen werd volledig vertikaal in water gedompeld en bij de
andere helft alleen de ondetste 30 cm. De periode van wateren
bedroeg 28 dagen. Het aanvangsvochtgehalte van 50 %o steeg in
deze periode tor 72 7o bij de volledig ondergedompelde poten
en bij de ondiep gewaterde poten tot slechts 55,2 /6.De groet
is in tabel 4 weergegeven.
De invloed van het wateren op de groei was aanvankelijk groot
maar nam binnen 3 maanden af. Het gunstige effekt van diep
planten werd duidelijk naarmate het in de zomer droger werd.
Infektie door populiereroest (Melampsora larici-populina) stond
in nauw verband met het later in her seizoen afsterven van bomen. Soortgelijke proeven waarbij onder veldomstandigheden
gewaterde en ongewaterde poten werden gebruikt, toonden aan
dat diep wateren nadelig kan zrjn voor de groei, als de periode
van wateren erg lang is, bijvoorbeeld langer dan 50 tot 70 dagen en als de poten in stilstaand water worden gezet (Edwards,

1975). Ook worden bij een langere periode van wateren de
wortelbeginselen tot ca. 15 cm boven het wateroppervlak geaktiveerd. Deze wortelbeginselen zijn kwetsbaar voor beschadi-

Tabel 4 De invloed van wateren en plantdiepte op het aantal scheuten
en op hun totale gemiddelde lengte in het eerste groeiseizoen. De proeven zijn in de periode tussen 1 en 8 augustus 7974 aangelegd. Na het
wateren was het vochtgehalte van de ondiep gewaterde poten 55,2 /6 en
van de volledig ondergedompelde poten 72,O %.
Table 4 EfÍect oÍ soaAing and planting depth on shoot letgth, sboot
nanber and aterage shoot lengtb in the t'irst growittg seasor. The plan'
ting dates uere 1-8 Atgast 1974. After rcaking, tbe zaater content ol
sballou soahed poles uas 55,2 7o and tbat of deep soaked' poles uat
72,0 %.
Totale scheutlengte (cm)
Total shoot length (cm)

2).9.74

l.ll.74

11.12.74 21.1.75 10.i.75

i. 30 cm gewaterd
i. SoaÈed 30 cm
ii. Volledig onderged.
ii. Subrnerged

17.0

t40.5

248.6

298.4

27

t2.1

183.t

264.4

318.1

229.6

XX

x

NB

NB

NB

18.8

154.5

23).7

256.3

192.7

10.4

169.4

277.1+

360.4

308.1

NB

NB

x

XX

XX

Betrouwbaarheid
Significance

i.lmdiepgeplant
i. Planted. 1 nt
ii.2 m diep geplant
ii. Planted 2 rn
Betrouwbaarheid
Significance

ging.

Áantal scheuten
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De invloed van de plantdiepte
Zowel in Europa als de VS kent het diep planten van beworteld
populiereplantsoen vele voorstanders (Herpka e.a. 19J2, Miklos
1972,Phares en líhite 1972 enYidali 1973).
Hun publikaties hebben in het algemeen betrekking op droge,
zandige gebieden waar met gunstig gevolg populieren zijn geplant. Lange bewortelde planten ztjn daarbij in tot 4 m diepe,
geboorde plantgaten gezet en wel zodanig dat het wortelstelsel
zich vlak boven of in het grondwater bevindt.
In Nieuw Zeeland worden de meeste beplantingen op heuvelachtig terrein aangelegd. In ravijnen en langs rivieren dienen de
beplantingen meer om erosie tegen te gaan dan voor de houtproCuktie. In veel gevallen is geen grondwater aanwezig of is
dit sterk fluktuerend. Voor de meeste beplantingen worden eerder onbewortelde poten dan beworteld 1- of 2-iarig plantsoen
gebruikt. Proefsgewijs is aangetoond dat diep Dlanten, 1,5 tot 2
m diep, bepaalde voordelen biedc boven de normaal aanbevolen
plantdiepte van 60 à 70 cm:

i. 30 cm gewaterd
i. Soaked 30 cn
ii. Volledig onderged.
ii. Submerged

a Het gebruik van langere poten, nodig om de top van de
boom buiten het bereik van het vee te houden, betekent ook
dat een wat grotere vochtreserve in de poot aanwezig is.
b De poot staat steviger als deze minstens 1 meter diep in de
grond zit; dit is vooral van belang in verband met het schuren

i.lmdiepgeplant
i. Planted. 1 nt
ii.2 m diep geplant
ii. Planted 2 n.

door vee.
c De onderkant van de poot bevindt zich dichter bij de grondwaterspiegel of tenminste in een bodemlaag die gedurende een
langere periode in de zomer meer water kan bevatten.

In

een andere proef werden poten 60, 90 en 120 cm diep geplant, de uitval bedroeg resp. 13,0,0,7 en 0,7 7o. De poten, geplant op !0 cm diepte, groeiden 22 /6 berer dan die op 60 cm
diepte en die geplant op 120 cm groeiden zelfs 51 Va beter dan
de ondiep geplante poten. Overeenkomstige stijgingen in wortelaantallen waren resp. 100 en 150 %.
Het is duidelijk dat diep planten over het algemeen voordelen
biedt, maar tot welke diepte dit het geval is, is sterk afhankelijk
van de plaatselijke rerreinomstandigheden.

5

Konklusies

Het planten van poten of langstekken van populier en wilg
heeft als konsekwentie dat ná het planten een kritieke periode

r.j

Shoot namber

Betrouwbaarheid
Significance

i.lmdiepgeplant
i. Planted I m
ii.2 n diep geplant
ii. Planted 2 m
Betrouwbaarheid
Si gnilicance

r.96

7.53

8.21

7.72

t.90

).tr

8.4J

8.46

B.J3

4.72

NB

x

NB

NB

x

2.49

7.t0

7.60

6.70

4.)0

2.98

8.46

9.10

9.30

6.30

NB

NB

XX

X

XX

Gemiddelde scheutlengte
Áa. sboot length

i. 30 cm gewaterd
i. Soahecl 30 cn.
ii. Volledig onderged.
ii, Sr.bmerged
Betrouwbaarheid

17.6

30.j

j6.9

37.0

20.5

j1.2

Jt.4

34.1

NB

X

NB

NB

Sigrificance

Betrouwbaarheid
S i gnilicance

19.j

30.1

3r.0

1?O

18.8

3

1.0

39.4

j8.2

NB

NB

x

X

optreedt, nl. als de ontwikkeling van nieuwe wortels nauwelijks
of niet toereikend is om de zich ontwikkelende scheuten van
voldoende vocht te voorzien.

Door het plantmateriaal in het water te zetten wordt de

be-

schikbare hoeveelheid vocht in de plant verhoogd waardoor de
kans op vochtgebrek vermindert. Onder droge omstandigheden
komt dit tot uiting in een geringe uitval, een betere scheut- en
wortelgroei en, ten gevolge van de grotere wortelmassa, een
beter bestand zijn tegen droogte.

De hoeveelheid vocht die opgenomen wordt staat in nauw verband met de diepte van wateren maar neemt na vedoop van
tijd af. De vochtopname is maximaal wanneer de poten vertikaal in het water worden gezet.
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JAARVERSLAG Nationale Populieren Commissie 1975

I

Organisatie en Samenstelling

Er traden geen wijzigingen op in de organisatie. Ir. A. A. C.
van Leeuwen werd per I-I-I915 benoemd als vertegenwoordiger van het Bosschap terwijl op dezelfde datum Ir. J. L. Gul-

demond als vertegenwoordiger van de Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging werd benoemd.

De Commissie vergaderde 3 x waarvan eenmaal met een excursie naar de bezittingeo van her Recreatieschap ,,Rortemeren"
onder Zevenhuizen.
De voorzitter werd in Rome benoemd tot lid van her E.C. van
de Internationale Populieren Commissie.

U

Voorlichting
Van het tijdschrift Populier verschenen 4 nummers mer in totaal 82 bladzijden. In voorbereiding zijn de uitgifte van een
brochure ,,Populier populair" met tekst van Ir. J. L. Guldemond

ten dienste van landschapsdeskundigen en de brochure ,,\íelke
populier plant men waar" met betrekking tot de groeiplaats van
de verschillende klonen t.b.v. de praktijk.
De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij is bereid gevonden een herziene druk te verzorgen van het Handboek Populierenteelt.

III

0nderzoek Prof. Vroom
Het met veel foto's geïllustreerde rapporr inzake het onderzoek
naar de image van populier, uitgebracht door Prof. Vroom
kwam gereed. In de Commissie werden bezwaren geuit tegen de

wijze van uitwerking van de enquête alsmede tegen bepaalde
uitspraken in de tekst. De bezwaren zijn samengevat in een nota
die met Prof. Vroom besproken zal worden.

IV

V

Regionale Populieren Commissie

De LP.C., als onderdeel van de F.A.O., is sinds 1947 van een
\7est-Europese tot een wereldwijde organisatie uitgegroeid met
volledig uiteenlopende problemen op her gebied van de populiereteelt en het populiere-onderzoek. De N.P.C. meenr dar in
het kader van de ontwikkeling van het bodemgebruik in de
E.E.G. en van de bosbouw in het bijzonder de populierereelt
een geheel aparte plaats inneemt.

In verband hiermee heeft de N.P.C. initiatieven ontwikkeld om
in E.E.G.-verband te komen tot een Regionale Populieren Commissie welke naast de I.P.C. zich meer op regionale belangen
van de leden zou kunnen toespitsen.

VI

Aktiviteiten van d.e Werkgroepen

Bedrijlseconomie

In voorbereiding is een reorgariisatie van de werkgroep

zowel

wat betreft de samenstelling als het programma.
Phntsoen en taÍJen
De werkgroep ,,Plantsoen en Rassen" is in 1975 slechts éénmaal
bijeengekomen, o.a. ter bespreking van her verzoek van de
N.P.C. om een advies inzake het al dan niet subsidiëren van
populierenbeplantingen die met buitenlandse rassen worden
aangelegd. Op basis van het artikel ,,Populieren en de E.E.G."
gepubliceerd in het februarinummer 1975 van het tijdschrift
,,Populier" heeft de werkgroep een overzicht samengesteld van
de handelsrassen in de EEG-landen. In januari 1976 is dit bij
de N.P.C. ingediend.

De Commissie adviseert de drie navolgende groepen re gaan
onderscheiden, te weten die, welke:
a voor subsidie in aanmerking komen

Internationale Populieren Commissie
Van 1-6 december vond de 15e zitting van de I.P.C. in Rome
plaats. Nederland was hierop vertegenwoordigd door Ir. A. van
Maaren, terwijl de voorzifter van de N.P.C., Ir. H. Á. van der
Meiden, als lid van de Nederlandse delegatie tevens vice-voorzitter van het Executive Committee van de I.P.C. is. Ir. Koster

komen

bezocht het congres als lid van een werkgroep.
Door Nederland werd ingebracht:
- een rapport over de werkzaamheden van de Nationale Populieren Commissie over de periode 1971-1974
- een rapport inzake de ontwikkelingen van de populierehoutmarkt in Nederland
- een rapport inzake de betekenis van de populier en de wilg
voor de produktie en het milieu in Nederland.

vaard tot indeling in groepen van soorten en hybriden van her
handelssortiment. Dit voorstel hield verder in welke Nederlandse namen voor deze soorten en groepen zouden worden ingevoerd. Behoudens enkele wijzigingen werd dir voorstel door de
N.P.C. aaÍlwlaÍd. Op de waarmerkstrookjes van de N.A.K.B. zal
in de nabije toekomst onder de naam van de kloon ook de Nederlandse naam van de soort worden gedrukt of van de groep
waartoe de soort behoort. Tenslotte is een voorstel van de werk-

b
c

onder bepaalde voorwaarden voor subsidie

in

aanmerking

niet voor subsidie in aanmerking komen.

In 1975 heeft de N.P.C.

een voorsrel van de werkgroep aan-

4>

gtoep aanvaard, inhoudend hoe de soort en de afstamming van
elke kloon door middel van afkortingen zal worden aangegeven.
Verwacht wordt dat deze afkortingen alleen voor wetenschappelijke publikaties van belang zullen zijn.
Beuord.ering aan d,e aanplarrt aan erpen
In het voorjaar van 1,974 heeft de Hoofdafdeling ,,Veredeling"
van ,,De Dorschkamp" espenzaad beschikbaar gesteld aan de af-

deling,,Plantsoen en Boomzaden" van Heidemij Nederland B.V.
Het espenzaad is deels verkregen door gekontroleerde kruisingen tussen getoetste ouders in de kas en deels uit de zaadtuin,
waarin uitsluitend ouders staan waarvan de goede genetische
kwaliteit door 10-jarige toetsing is vastgesteld. Het zaad is door
een boomkweker te Zundert op verschillende tijdstippen, zowel
in een kas als in volle grond, uitgezaaid (door een volledig gebrek aan bloei in L975 kon dit veelbelovende begin nog niet
worden herhaald).
In het plantseízoen 1974/'75 zrjn ca. 6000 eenjarige espen af-

Het percentage eenjarige planten van de ,,nieuwe" rassen is
duidelijk groter dan dat van de ,,oude" rassen.

canescens bedraagt in de laatste
60 000 planten, waarvan 60 %o een-

Het aantal gewaarmerkte P.
drie seizoenen meer dan

jarige planten. Van P. alba 'Raket' zijn in het seizoen 1973/'74
en I974/'7) ca. 6000 planten gewaarmerkt; dit aantal bedroeg

in het seizoen 1.912/'13 nog 1500 sruks.
Het aantal gewaarmerkte wilgen (excl. de RIJP) is in de laatste
drie seizoenen sterk toegenomen (van ca. 39 000 tot 65 000
stuks) terwijl het aantal gewaarmerkte iepen sinds 1973 sterk
gedaald is (van 225 000 naar 111 000 stuks).

Á Het aantal gel'aarmerkte en het percentage éénjarige planten
vanaf het seizoen 7972/7973 (excl. de RIJP en de RIJP apart).

Tabel

Seizoen

Aantal gewaarmerkte populierenl)

éénjarig meerjarig totaal

/6

éênjarige planten

geleverd.

Door het Staatsbosbeheer zijn in Noord-Brabant 500 espen op
verschillende plaatsen uitgeplaot en door het rilTaterschap
,,Noorderveld" L400 stuks in een beplanting bij Nieuw Roden.
Ca. 1000 planten zijn bij de aanleg van kleine objekten gebruikt.

De Stichting Industrie-Hout heeft 2750 espen gratis beschikbaar gesteld; 2500 hiervan werden door het S.B.B. in het ,,Blijhamsterbos" (gemeente Bellingwedde) uitgeplant en 250 door
het ,,Brabants Landschap" in een beplanting bij Gemonde. Uitval trad vooral op bij herkomsten die in de kas waren uitge-

zaaid; de iichtere planten hiervan begonnen vlak boven de
grond af te sterven. De eerste ervaringen hebben aangetoond
dat espen bij voorkeur niet in een kas moeten worden gezaaid;
veel planten worden lang en slap en rijpen niet goed af. De in
volle grond gezaaide espen waren korter en steviger. Ruimtegebrek bij iang plantsoen dat onderdrukt raakte kan natuudijk
ook niet als gunstig worden aangemerkt.
V( a mnt er king uan

uliereplants o en
Met ingang van her seizoen 1974/'7t zijn populieren en wilgen,
die door de RIJP worden gekweekt, door de NAKB gekeurd en
p

o

Excl. de RIIP
1912/1973

19t) / 197 4
r97 4/ r97 5

131.800
125.100
110.200

79.900

21j.t 00

61

87.800

21j.)00

59

99.900

210.100

52

116.7 00

4.100

16.100r)
134.900

3.100
2.700

120.800
119.600r)

97

r37.600

98

De RllP
1972/1973
197i
191

/

4/

r97 4
197

t

1

1) excl. P. canescens en P. alba'Raket'
2) excl. experimentele rassen (3600 stuks)

Tabel
RIJP.

B Het aantal

en het percentage gewaarmetkte planten excl. de

1)

Gewaarmerkte planten

Groep

r972/197j 197)/1974

p

in de ,,Statistiek Veldkeuring en \Taarmerking" opgenomen. In
verband hiermee is aan de RIJP verzocht de werkgroep een
opgave te verstrekken van de in de iaatste drie jaar uitgeplante
aantallen populieren en wilgen. Zonder deze gegevens is het
onmogelijk om te bepalen of wijzigingen in de kwantitatieve
afzet van populiere- en wilgeplantsoen al dan niet mede door
de RIJP (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) worden veroorzaakt.

Het aantal jaarlijks gewaarmerkte populieren zonder die van de
RIJP en P. canescens en P. alba ('Raket') blijkt in de periode
1973 r/m 1975 vrijwel konstant te zijn gebleven (ca. 213000
stuks). In dezelfde periode is het percentage eenjarige planten
echter afgenomen en wel van 63 naar 52 /6 (zie tabel A). Dit
kan betekenen dat voor de bosaanleg minder en voor beplantingen buiten het bos, bijvoorbeeld door gemeenten, meer populieren worden gebruikt. Of en in hoeverre een en ander ook
samenhang vertoont met de afname van het aantal gewaarmerkte iepen is niet bekend. Evenmin bekend is in hoeverre de hoge

grondprijs de animo om populieren

in

97

1974/1975

aantal %

aantal 7o

aantal

rr7.800

128.000 60,0
61.000 28,6

111.900 53,1

oude rassen
nieuwe rassen 1967
nieuwe rassen 1972
diversen

t5,2

78.400 j6,7

11.900

7,4

1.100

0,7

22.)00 10,,

i.900

%

63.000 30,0

j4.9oo

0,9

300

16.6
0,1

1) Voor de namen van de oude en nieuwe rassen zie biilage I.

Tabel C Het totaal aantal gewaarmerkte, het percentage éênjatige
planten en het marktaandeel van de balsempopulieren, zwarte balsempopulieren en hybride balsempopulieren t.o.v. het totaal aantal gewaarmerkte planten, excl. de RIJP, P. canescens en P. alba 'Raket'.
Seizoen

1972/1973

197i/1974
191 4/ r97 t

Áantal gewaarmerkte planten

7o

Marktaandeel

éénjarig meerjarig

éénjarige
planten

9.joj

totaal

62.800

13.500
33.900

18.000

5

46.200

19.)00

65.500

1.900

8t
6t
7l

7o

to
24

jr

bosverband te planten

afremt.
Het percentage gewaarmerkte planten van de in 1967 en 1972
in de handel gebrachte ,,nieuwe" rassen bedroeg in het seizoen
1972/'73 447o, in 1973/'74 39 7o en tn L974/'75 47 % (zie
tabel B), en het percentage balsempopulieren, hybride-balsempopulieren tezamen bedroeg in deze drie seizoenen resp. 29,24
en 3l 7c (zie tabel C).

Afzet en gebrtrik
Door Ir. H. A. van der Meiden werd ten behoeve van het Congres van de I.P.C. in Rome de internationaal gehouden enquête

over de ontwikkeling van de populierehoutmarkt verwerkt tot
een raPport.
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VII

Andere aktiviteiten van de N.P.C.
Het onderzoek van het Houtinstituut T.N.O. naar het verband
tussen de volumedichtheid (thans genoemd dichtheidsgetal) van
de boorkernen en die van de gehele boom, vond plaats in november/december. In het onderzoek werden betrokken 8 stammen van vier hybriden: 'Barn', 'Donk', 'Rap' en 'Spijk'.
In de loop van 1976 kan het eerste rapport tegemoet worden

VIII Aktiviteiten buiten ile N.P.C.
I Sticltting Ind.ustrie-Hour
In het voorjaar van 1975 zijn twee nieuwe

proefbeplantingen

aangelegd voor onderzoek naar de mogelijkheden van een mini-

omloop bij populier. De meer dan 30 demonstratiebeplantingen

van de Stichting Industrie-Hout trekken

in

toenemende mate

belangstelling van boseigenaren, vooral populierentelers, en van
instanties die zich met de bosbouwvoorlichting bezighouden. In
het plantseizoen 1974/1975 zijn door de Stichting ca.23000
éénjarige populieren gratis ter beschikking gesteld aan grondeigenaren.

Ongeveer 34 o/o van deze populieren bestond uir balsempopulieren, hybride balsempopulieren en zwarte balsempopulieren;
70 7o van de geplante populieren bestond uit rassen die sinds
1967 door de N.A.K.B. gekeurd worden.

Rijksinttiïuut uoot Onderzoek in

d.e Bos-

en

Land.schapt-

bou.w ,,De Dorschkamp"

Afd.eling Teelt uan loof bomen
Zowel de oudere als de nieuwe populiereklonen groeiden in
1975 bijzonder goed, vooral de klonen uit de Aigeiros-groep.
Zo werden twee nieuwe toetsproefvelden aangelegd. Een in
Spaarnwoude met de in 7912 uitgegeven klonen en een in
Liempde met een aantal uit België afkomstige klonen (UNALklonen).
Ten behoeve van het onderzoek naar de teelt van populier met
zeer korte omloop werd in samenwerking met de afdeling
Groei en Opbrengst in Zuidelijk-Flevoland een tweede cirkel-

proef aangelegd.
In Tilburg wordt een houtsoortenproefveld aangelegd op riool-

slib gemengd met teeltaarde in een aantal verhoudingen. Een
van de te toetsen houtsoorten in dit proefveld is de Populus
'Robusta'.

Op het proefveld in Haren (Gr.) waar de Populus 'Robusta
Zeeland'reeds gedurende 1 jaar op 100 7o rioolslib groeide was
de groei ook dit jaar zeer goed.
Selectie ett, uered.eling uan populier
62230 planten werden geproduceerd door open bestuiving en
door 111 gekontroleerde kruisingen. Hierbij waren P. deltoides
planten, gekweekt ut zaad, dat verzameld en gedistribueerd is
door de Amerikaanse populieren Cie; daarnaast 3 herkomsten
van P. trichocarpa uit \Washington.

Sedert 1971 worden alle zaailingen, die geselecteerd zijn omwille van groei, vorm en weeÍstand tegen bladziekten, met bacteriekanker geïnoculeerd. Zaailingen, die een voldoende hoog
weerstandsniveau demonstreren worden vegetatief vermeerderd
en opnieuw getoetst, nu in 7-voud (14 inoculaties, 2 per plant),
gedurende nogmaals 2 jaar.
Door deze methode krijgt de selectionist een beter inzicht in
de genetische kwaliteit van ouders voor wat betreft bacteriekanker.
rVegens droogte in enkele van de 4 deelnemende landen, Frankrijk, België, Engeland, Nederland moest de gelijktijdige inoculatie van 23 gedisuibueerde klonen nog een jaar worden uitgesteld.

digd.

4 nieuwe P. nigra klonen werden uitgegeven. Zi1 zullen,

naar

verwacht wordt, vooral van belang zijn voor het kustgebied.

De volumedichtheid van de klonen 'Spijk', 'Barn', 'Donk'

en

'Rap' werd onderzocht door het houtinstituut T.N.O. te Delft.
De fineerkwaliteit van deze 4 en 12 andere klonen werd onderzocht door het populieren veredelingsinstituut in Geraardsber-

gezien.

2

300 klonen werden vermeerderd voor het eerste deel van een
nieuw Populetum dat in 1976 in Zuidelijk-Flevoland zal worden aangelegd. Elke kloon zal met 8 bomen zijn vertegenwoor-

gen, België.
'Flevo', een reeds wat oudere Nededandse kloon bleek in NieuwZeeland resistent tegen zowel de Europese roest Melampsora
laricipopulina als tegen de Amerikaanse roest, Melampsora medusae. Sindsdien zijn 20 andere roestresistente klonen (waar-

onder 19 Euramerikanen) vanuit Nederland naar Nieuw-Zeeland gezonden. Van deze 19 werden 17 in Nieuw-Zeeland als
,,immuun" geclassificeerd en 2 als ,,resistent". Bovendien waren
2 hiervan ,,immuun" en 2 resistent tegen de Ámerikaanse roest.
Met inbegrip van 'Flevo' zijn 5 Euramerikanen resistent of immuun, aile met Italiaanse P. nigra vaders (in totaal zijn 3 vetschillende vaders in het spel).
Populiereziekten
Een grote hoeveelheid slijm van de bacterie Aplanobacter populi werd in het laboratorium vervaardigd en was benodigd

voor de inoculatie vaÍr ca.9500 populieren voor de afdeling
Veredeling van Loofbomen.
Het jaarlijks onderzoek naar de uitstoting van de ascosporen
van de schimmel Marssonina brunnea werd voortgezet. Op
22 april bleken de vroege Aigeiros klonen in het infecteerbare
stadium gekomen te zijn, hetgeen aan de betreffende instanties
werd gemeld met het oog op de te geven waarschuwing voor
een bespuiting van het gewas. Dit is tevens de laatste maal dat
deze waarschuwing wordt gegeven, zoals reeds in het vorige
Verslag van 1974 werd aangekondigd.
Een groot aantal isolaties werd gemaakt uit de 1-jarige scheuren
van 'Rap' en P. trichocarpa die opzwellingen en knobbels vertonen. Een pathogeen organisme kon hieruit niet worden verkregen.

IVilgeziekten

Het onderzoek over de \íatermerkziekte werd vooÍtgezet. De
bacterie kon worden geïsoleerd uit takken, stammen en wortels
van bomen met en zonder ziekteverschijnselen. Onderzoek toonde aan dat de vermeerdering van de schietwilg door het gebruik
van poten afkomstig van oudere bomen of van knotwilgen bijgedragen heeft tot de verspreiding van deze ziekte in Nederland. Het gebruik van poten dient dan ook te worden gestaakt.
Vermeerdering door een eenjarig kort- of langstek of met rweejarige scheuten, afkomstig van moerstoven die regelmatig verjongd worden, dient te worden aanbevolen. Ofschoon aange-

toond werd dat vele knotwilgen carriers kunnen zijn van E.
salici moet worden beklemtoond dat het knotten de ziekte nier
wegneemt, maar uitsluitend dient tot behoud van de knotwilg
zelf. Knotten dient regelmatig om de drie jaar te geschieden.
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Latulbouuhogeschool, uakgroep Hou,tteelt

ld.entificatie en beschrijaing
Populier

De morfologische beschrijving van de inheemse populatie van
Populus nigra aan de hand van 1-jarige planten van een 70-tal
herkomsten werd voortgezet.
Een eerste indruk is dat er

verschillen bestaan.

in morfologisch opzicht

regionale
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Het onderzoek zal pas over enkele jaren tot resultaten kunnen
leiden.

Er werd een begin gemaakt met de beschrijving van

enkele

Bijlage II
Leden ran de conntissie per 1-1-1976

terte

ge nu, o ord i ger ua n

1 Ir. H. A. van

à titre personel

opgezet naar de identiteit van enkele rassen van Populus eura-
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Staatsbosbeheer

mericana.

J K.

Cultuuruitoefenende

4

Ministerie van

nieuwe handelsrassen van Populus nigra.

Ten behoeve van buitenlandse instanties werd een onderzoek
Inventarisatie van de ,,verschijningsvorm" van Nededandse handelsrassen, werd uitgevoerd als doctoraalonderzoek door een
student.
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Geen onderzoek.
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stekmateriaal

Ontvangen uit: Engeland.
Verzonden naar: \7est-Duitsland, Korea, Roemenië.
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LEZERS SCHRIJVEN

uit Zaltbommel schreef ons over het gebruik van
,,successiepopulieren" dat in bepaalde streken van Overijssel,
rond de eeuwwisseling, vrij algemeen was. Hij schreef dat een
boerenzoon na het overlijden van zijn vader de populieren rond
de boerderij of langs de perceelsgrenzen velde en verkocht om
zodoende over financiën te beschikken om de suksessierechten
te betalen. De zoon plantre daarna weer jonge populieren, wetende dat zijn dagen ook niet ongelimiteerd waren, om op zijn
beurt te zorgen dar zrjn opvolger r.z.r. een appeltje zou hebben
Een lezer

Inkomsten: L4-02-I900 2 peplen boomen
08-09-1903 peppels

Uitgaven:

nieuw

pak f ll,llllz

.f

50,-

f 1.426,-

Het weekloon van een arbeider varieerde toen, afhankelijk

van

het soort werk, van I 3,68 tot f 6,08.
In L922 worden 49 peppels op sram verkocht voor de som
van I 1.500,- en dekten voor het groorsre deel de suksessiebelasting die de vader van onze lezer moesr beralen.

voor de suksessiedorst.
Enkele kasboeken van zijn groowader die hij voor ons opzocht
vermelden de volgende, helaas wat onvolledige gegevens:

Genoemde cijfers laten zien dat de populieren roen een belangrijke invloed hadden op de financiën van het boerenbedrijf.

BRABANTSE POPULIEREN VERENIGING

De Brabanders hielden dit jaar hun voorjaarsexkursie naar het
Landgoed ,,Eykenlust" van Jhr. J. O. van Beek en Donk te Beek

en Donk.

de heer Kolster van de Stichting Industrie-Hout de uitleg over,
die zeer gedetailleerd de verschillen in klonen en behandeling
uiteenzette.

Op 11 mei 7976 verzamelden zich 25 man in café

Pauwkes,

waarna men, begunstigd door het mooie weer, her landgoed introk.
De rentmeester van de Heidemaamchappij, de heer Van Heeswijk, die het landgoed beheert, heette allen welkom. Hij gaf een
kort overzicht van de beheersproblematiek van dit landgoed en
waarom hier tot de populierenteelt was overgegaan. Daarna nam

Het was voor allen een zeer leerzame middag. De voorzitter, de
heer Bruggink, sloot deze bijeenkomst om -l- 17.30 uur met
dank aan allen die hier aan hadden meegewerkt en vertelde dat
het in het voornemen lag om de herfstexkursie dit jaar te houden in de gemeente Anrwerpen (België).
Hiervoor zal iedereen nog tijdig worden uitgenodigd.

KALENDER
Ondanks her feit dat de populieren
momenteel nog volop in blad staan,
voor zover ze tenminste niet geleden
hebben van de droogte in de eerste 8
maanden van dit jaar, is het toch tijd
om aan de werkzaamheden in het komende kap- en plantseizoen te den-

verbruikers, die hout rechtstreeks van
de producent kopen, bestaar de gelegenheid om zich over de houtprijzen
te oriënteren. Om althans enig hou-

Deze bijdrage geldt ook voor weg- en
grensbeplantingen van populier en

vast te hebben raadplege men de ,,Mededelingen" op pagina 80 van het
novembernummer 1975 en op pagina

ken. Zowel bij herbebossing als bij de
aanleg van nieuwe beplanringen moet
gedacht worden aan subsidieregelingen, rassenkeuze en aan het tijdig reserveren van plantmateriaal. Bij herbebossing is het vooral van belang
zich nu al te oriënteren over de afzetmogelijkheden van het hout.

2 van het februarinummer I9J6 van

van de beplanting wordt overgegaan
moet u bij het Staatsbosbeheer en wel
bij de Hoofdingenieur-Direkteur van
de Landinrichting in de provincie
waarin het perceel is gelegen formu-

Iloutverkoop
Voor de verkoper is het van groot belang om het te vellen hout voor een
zo hoog mogelijke prijs te verkopen,
waarbij het niet alleen gaat om populieren en wilgen uir weg-, grens- en
bosbeplantingen maar ook om bomen
uit stedelijke beplantingen. Juist door
vroegtijdig kontakt op re nemeo mer
verschillende houthandelaren

of

met

,,Populier" (enkele houtprijzen van her
najaar 1975 en januari 1976).
Het is nu nog moeilijk te overzien in
hoeverre de prijzen in het komende

kapseizoen hiervan zullen afwijken.
Door vóór de winter het hour uit de

te vellen

beplantingen re verkopen
kan het tijdig worden afgevoerd en
kunt u in het volgende voorjaar bijtijds de nieuwe bomen planten.
Subsidieregelingen

wilg, die uit tenminste 200

bomen
moeten bestaan. Vóórdat tot de aanleg

lieren voor het verkrijgen van de subsidie aanvragen. De betreffende adressen en telefoonnummers zijn in deze
,,Kalender" opgenomenl). De subsidie

bedraagt

bij

een nieuwe

bebossing

maximaal 80 7o van de door de direk-

teur van het Staatsbosbeheer normaal
geachte kosten van aanleg en eerste
onderhoud, bij herbebossing wordt
maximaal 50 7o van deze kosten gesubsidieerd.

Herbebossing van percelen groter dan
0,5 ha of van meerdere percelen te-

Om de aanlegkosten van een nieuwe

zamen groter dan 0,5 ha komen in
aanmerking voor een bijdrage van de
overheid, evenals nieuwe bebossingen
die echter groter dan t ha moeten zijn.

groot moet zijn, zo laag mogelijk te

bebossing,

die tenminste 2 à 3

ha

houden worden door de Stichting Industrie-Hout gratis éénjarige populie-

replanten verstrekt. Deze populieren
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Gevoeligheid voor roest, Marssonina en kanker van Nederlandse handelsklonen (exklusief
die van P. canescens en P. alba'RakeC) gebaseerd op gegevens van de Stichting IndustrieHout en het R.B.L. ,,De Dorschkamp" te Wageningen.
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Rassenkeuze
rassenkeuze is zeer belangrijk om
een goed groeiende en gezonde beplanting te krijgen. Om later teleursteilingen te voorkomen verdient het

De

I
1

2

bij twijfel aan de keuze van het juiste ras of aan de geaanbeveling om

I
I

schiktheid van de groeiplaats advies te

1

j

vragen aan een deskundige.

2

Het gebruik van rassen met een grote
gevoeligheid voor bladziekten, vooral
Marssonina, is af te raden; roestgevoelige rassen moeten niet in de omge-

Indeling van de groepen

- P. nigra of Europese zwarte populier
- P. euramericana of Euramerikaanse populier
- P. trichocarpa of Vestamerikaanse balsempopulier
Hb - Hybride balsempopulier
Zb - Zwarte balsempopulier
2) Roest (alleen van belang in nabiiheid van Lariks) en À'Iarssortina:
1 - resistent; 2 - zeer weinig gevoelig; 3 - weinig gevoelig; 4 - gevoelig;
5 - zeer gevoelig
r) Kanket (alleen van beiang als in de omgeving bomen staan die zwaar door

zijn

aangetast):

4-

resistent of zo goed als resistent; 2
matig gevoelig

1)

Ádressen van de Floofdingenieut-Direkteur van de Landinrichting

1

een ruilverkaveling, komen voor deze
regeling echter niet in aanmerking.

1

1

t

noemde subsidies worden aaÍgevraagd. Landbouwbedrijven, gelegen in

1

3
3

'Terwolde'

'\íolterson'

bos op deze grond kunnen bovenge-

E

E

aanmerking

I
1

3
3

die in

1

1

4

Zb

diegenen,

komen voor de Vergoedingsregeling
van het O. en S. fonds, hun grond niet
aan de S.B.L. behoeven af te staan indien ze deze bebossen. Ook voor de
aanl€g en het eerste onderhoud van

5

zb

is dat

i

,

'C)xford'
'Rap'
'Robusta'

voor de plantsoensubsidie beschikbaar;
deze wordt niet in mindering gebracht
op de hiervoor genoemde bij het
Staatsbosbeheer aan te vragen rijkssubsidie. Voor nadere inlichtingen moet

Een derde, minder bekende, regeling

1

t

een dichte plantafstand

in verbinding stellen met
genoemde stichting, Bowlespark 18 te
rJ7ageningen, tel. 0837 0-l0l2l.

1

N
N
E

in

worden geplant, d.w.z. minimaal 400
bomen per ha. De Scichting IndusuieHout stelt jaadijks een bepaald bedrag

men zich

1

5
5

'Marilandica'

'Spijk'

1

moeten

Groningen:
Ftiesland:
Drenthe:
Overiissei:
Gelderland:
Utrecht:

-

zeer s'einig gevoelig; 3

kanker

weinig gevoelig;

in

de provincie:

veel van deze rassen moeten namelijk
in verband met hun gevoeligheid voor
ziekten of omdat ze in ons land klimatologisch niet thuis horen worden
afgeraden (zie artikel ,,Populieren en
de EEG", februarinummer,,Populier"
r975).
Het gebruik van rassen, die voor bladziekten gevoelig zijn, is in de laatste
jaren sterk afgenomen. Hiervoor in de
plaats zijn nieuwe rassen in de handei

gekomen die een grotere resistentie

tel.050

-239111

tegen deze ziekten hebben. Aanplant

Tesselschadestraat 7, Lceuwarden

tel. 051C0 - 4)31)
tel. 05920 - 12947
tel. 05200 - I05)i
tel. 085 - 629111
tel. 03419 - 441
tel. 023 - Jl9O21
tel. 070 - 9244,31
tel. 01100 - 16440
tel. 013 - 618755

van de nieuwe rassen 'Dorskamp','Flevo', 'Oxford', 'Geneva', 'Rochester' en

Gymnasiumstraat 9, Asser

Limburg:
IJsselmeetpolders:

Koopmansstraat, Lelystad

Zeelanà:
Noord-Brabant:

landse rassen is zonder het advies van
een deskundige niet aan te bevelen;

Engelsekamp 6, Groningen

Àssendorperdiik 2, Zwolle
Gildemeestersplein 1, Árnhem
'Woudenbergseweg
39, Austerlitz
Klein Heiligland 84, Haarlem
Van Speijkstraat 11, Den Haag
l7estsingel 58, Goes
Prof. Cobbenhagenlaan 225, Trlburg
Lindanusstraat 12, Roermond

Noord-Holland:
Zuid-Holland:

-

ving van lariks worden aangeplant.
Het gebruik van onbekende buiten-

tel

04750 - 14251

tel. 03200 -26184

'Androscoggin' kan worden aanbevolen.

Andere nieuwe rassen, die echter nog
op een beperkte schaal moeten worden
aangeplant, zijn de euramerikaanse populieren 'Agathe F', 'Florence Biondi'
en 'Spijk', de \Testamerikaanse bal-

sempopuiieren'Blom','Fritzi

Pauley'
bal-

en 'Fleimburger' en de zwarte
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sempopulieren 'Baro' en 'Donk. Het
nieuwe ras 'Rap', eveneens een zwarte
balsempopulier, is in verband met
problemen tijdelijk uit de handel ge-

plant van 'Fritzi Pauley' worden afge-

nomen. Naar de oorzaak van

P. nigra klonen aan de boomkwekers
beschikbaar gesteld, nl.'Brandaris',
'Schoorldam','Terwolde' en'\Tolter-

deze

problemen, het cntstaan van kleine en
grotere bobbels op stam en takken,
wordt een onderzoek ingesteld.

De ervaringen met de laatstgenoemde
nieuwe rassen zijn nog beperkt. 'Agathe F' en 'Florence Biondi', sinds 1966

aangeplant in beplantingen van de
Stichting Industrie-Hout, vertonen een
goede groei. Daar ze echter zeer gevoelig voor roest zijn moeten ze niet

in de omgeving van lariks

worden
aangeplant; beide rassen hebben waarschijnlijk een goede windresistentie.
De groei van de andere nieuwe rassen
is in de eerste jaren goed; bovendien
hebben ze een goede resistentie tegen

bladziekten en kanker. Met de aanplant van 'Fritzi Pauley' moet men
zeer voorzichtig zijn; bij dit overigens
goed groeiende ras komt in de zomer
namelijk veelvuldig topbreuk voor;
het gebruik in stedelijke gebieden is
daarom ten zeerste af te raden.
In sterk aan de wind blootgestelde gebieden moet het aanplanten van \7estamerikaanse balsempopulieren en van

andere populieren met balsembloed
(hybride balsempopulieren en zwarte
balsempopulieren) in weg- en grensbeplantingen worden ontraden; in de
andere gebieden is het gebruik van
deze populieren voor enkelrijige beplantingen slechts op beperkte schaal
aan te bevelen. Gezien het grote gevaar voor topbreuk moet hier de aan-

raden.

In het voorjaar van dit jaar zijn door
de N.A.K.B. stekken van 4 nieuwe

son'. De eerste éénjarige planten van
deze rassen zullen in het komende
plantseizoen verkrijgbaar zi1n. Ze hebben een goede resistentie tegen kanker
en zijn weinig gevoelig voor Mars-

sonina;'Schoorldam' en'Terwolde'
zijn zeer gevoelig, 'Brandaris' gevoelig
en '\Tolterson' weinig gevoelig voor
roest. De ervaringen met deze nieuwe
kionen ziln nog beperkt; aanplant kan
daarom alleen op zeer beperkte schaal
worden aanbevolen. Gezien de in het
algemeen vrij goede windresistentie
van P. nigra, die in ons land inheems
is, mag verondersteld worden dat deze
nieuwe tassen vooral voor de kustprovincies van belang zijn. In tegenstelling tot de situatie in het binnenland
komt hier nagenoeg geen lariks voor
hetgeen van belang is in verband met
de gevoeligheid voor roest van deze
rassen. In de tabel is de gevoeligheid

voor bladziekten en kanker van

de

vendien bij meeriarige populieren
groter dan bij éénjarige planten. \Wanneer het gebruik van het goedkopere
éénjange plantsoen niet mogelijk is,

bijvoorbeeld bij het inplanten van
grienden en hakhoutpercelen en bij

de aanleg van wegbeplantingen, verdienen goed gegroeide twee jarige
planten de voorkeur boven driejarig

of

ouder plantsoen. Meerjarig plant-

soen is niet alleen duurder

aanschaf

deel, juist

bij dit oudere plantsoen,
met zijn ongunstige verhoudingen tussen boven- en ondergrondse gedeelte,

Plantsoen

zijn deze onderhoudsmaatregelen zeer
noodzakelijk.

Het gebruik van goed piantmateriaal
is van groot belang om een beplanting
te doen slagen. Het tijdig reserveren

van het plantmateriaal verdient daarom ten zeerste aanbeveling; dat geldt
zeker dit jazr, nu de droogte ror gevolg heeft gehad dat hier en daar

boet en dat het aanbod van

goed

plantsoen kleiner is dan mocht worden verwacht. Door in de nazomer
boomkwekerijen te bezoeken kan men

zich persoonlijk van kwaliteit en
zondheidstoestand

van de

ge-

planten

overtuigen.

Onderhoud
Aanleg en onderhoud van greppels en
sloten kan het beste aan het eind van
de zomer gebeuren als de grondwaterstand laag is en er weinig neerslag is
gevallen.
Voor het beschermen van jonge bo-

men 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 Italië2) te

bestellen maar ook

bij het Magazrjn
van Heide-

Bosbouwgereedschappen

Zowel voor een nieuwe beplanting

als

mij Nederland BV te Arnhem

voor een herbebossing geldt dat

her

gebruik van stevige planten mer

een

zakelijk is; bovendien moeten ze niet
van bladziekten en insektenaantastingen te lijden hebben gehad. In de

bus 139).
Bomen die met kokers van kippegaas
beschermd zijn moeten regelmatig op
het ingroeien van het gaas in de stam
gekontroleerd worden; bij gebruik van
Italiaans gaas is deze kontrole over-

meeste gevallen zal stevig, zo mogelijk

bodig.

goed ontwikkeld wortelstelsel nood-

vertakt éénjarig plantmateriaal de
voorkeur verdienen boven het gebruik
van meerjarig plantsoen. Aan de éénjarige planten voor een herbebossing

Door de ruind beschadigde 'Fritzi Paile1'

in

maar ook zijn de plantkosten aanzienIijk hoger. Het planren van meerjarige
in plaats van éénjarige populieren met
het doel overgroeiing door de onkruidvegetatie te voorkomen impliceert niet
dat onkruidbestrijding en stikstofbemesting dan overbodig zijn. Integen-

Nededandse handelsklonen, exclusief
die van P. canescens en P. alba 'Raket'
in het kort samengevar.

meer dan normaal moet worden inge-

;teJ;::.:ffi

bouwgrond, dit om de kans op overgroeiing door de vegetatie tebeperken.
Steeds dient echter een goede lengte/
dikte verhouding van hec plantsoen
niet uit het oog te worden verloren.
Onderzoek heeft uitgewezen dat in
nieuwe bebossingen de groei van éénjarige populieren in het aigemeen beter is dan die van tweejarige en zeer
zeker beter is dan die van driejarige
euramerikaanse popuiieren. Het risiko
van aantasting door schorsbrand is bo-

moeten hogere eisen aan de lengte
worden gesteld dan die voor een eerste bebossing op bijvoorbeeld land-

(post-

H.\tr.K.
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Portomargheha 30170
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Italie

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

:
bewerking :
kwaliteit :

aÍmetingen

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

t

1 m lang hout wordt toegestaan

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

aanbiedingen aan:

foreco

internationate houthander bv

Arnhem, Postbus 230
Schaarsbergen, Koningsweg 35-c

Tel. (085)

454431

of aan:
A. Zantinge, Zelhem, Tel. (08342) 1769
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h.u boomlcníekerti,,udenhout "
Witte abeel

dekrruekerij

'Nivea'

ím
\irJ,

(P. arba)

'Raket'

@

dieiulsteven
voor ts.

ESp te. tremula)
'Tapiau'

GfaUwe abggl

*

*

*

(p. canescens)

'Bunderbos'
'Enniger'
'Honthorpa'
'Limbricht'

'De MoÍfart'
'Schleswig'
'Schijndel'
'Tatenberg'
'Witte van Haamstede'

,,uDENHOUT,,
EEN OUDE NAAM
TUSSEN
NIEUWE
POPULIEREN

Europese zwarte populieÍ

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

,,UDENHOUT"
AN OLD NAME
BETWEEl{
NEW POPLARS

(p. nigra)

'Terwolde'
'Vereecken'
'ïlrolterson'

Euramerikaanse populier
(P. euramericana)

F'
'Dorskamp'
'Flevo'
'Florence Biondi'
'Gelrica'
'HarÍÍ'
'Agathe

,TUDENHOUT"
UN ANGIEN NOM
ENTRE
1{OUVEAUX

'Heidemij'

'l

214',

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'
'Serotina'
'Serotina de Selys'
'Spijk'
'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

Westamerikaanse balsempOpUlief (P. trichocarpa)

PEUPLIERS

'Blom'

*

'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

,,UDENHOUT''
EIN ALTER NAME
ZWISGHEN
NEUE PAPPELN

Hybride balsempopulier
'Androscoggin'

Zwarte balsempopulier

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

"

'Barn'
'Donk'
'Genêva'
'OxÍord'
'Rap'
'Rochester'

