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Mededelingen van de redaktie

C. Tutein Nolthenius, Oisterwijk

\Vij verzoeken u vriendelijk het abonnementsgeld voot 1977 ad I 7,50 (inkl 4 %
BT\f) zo spoedig mogelijk over te maken op girorekening nr. 117 29 15 t.n.v. Stich-

Ad.uiserend'e led'en:

ting,,Populier" te I7ageningen met vermelding van:
in dit tijdschrift los bijgevoegde nota.)

H. A. van Heeswijk, Schiindel
H. Lenderink, Gouda
Re cla

kti on e el me d'eu er k s te r :

Mej. A. M. L. Vertommen,
!íageningen
Redaktie en ad'ministratie :
Bowlespark 18, \Tageningen

Telefoon 08170-I0T2l
Postrekening nr.: II729I5
r.n.v. Stichting Populier
te rilTageningen
Abonnement

ï

losse nummers

7,50 per jaar,

f 2,-

,,abonnemenr. L977".

(Zie

Buitenlandse abonnementen worden verhoogd met Ï 3,60 verzendkosten, met uitzondering van België, Luxemburg, Suriname en Ned. Antillen.
Inilien u tle girodienst hebt gemachtigd tot periodieke overschrijving, of als u litl
bent van de Brabantse Populieren Vereniging, gelilt deze medecleling niet voor u.

Van abonnementen, die niet vóór

I

januari 1977 zijn opgezegd, is het volledige

abonnementsgeld voor 1977 verschuldigd.

HANDBOEK VOOR DE POPULIERENTEELT
Vierde, gehêel herziene druk
Onder redaktie van lr. H. A. van der Meiden
Uitgave van de vereniging Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappii
De in 1960 verschenen derde druk van dit bekende handboek, waarvan wijlen ProÍ. Dr.

G. Houtzagers de eerste twee drukken verzorgde, was nagenoeg uitverkocht. Ëen
nieuwe uitgave bracht, gezien de resultaten van aanvullend onderzoek in de achter"
liggende periode, een herzien van de tekst met zich.

lr. H. A. van der Meiden die ook de derde druk verzorgde, verklaarde zich opnieuw
bereid deze taak op zich ie nemen en koos daartoe de volgende deskundige medewerkers: lr. J. T. M. van Broekhuizen, lng. D. Doom, lr. G. Elzenga, lr' P. J. Faber,
J. Gremmen, Dr. K. GriÍfioen, H. W. Kolster en Jhr. Mr. W. J. C. M. van Nispen tot

Drukkerij:

Sevenaer.

Boek- en Offsetdrukkerij
Verweij ÏTageningen B.V.
Bergstraat 32a, \Tageningen
Telefoon 08370-I283L

Het uitgangspunt, dat het een voor iedereen toegankeliike handleiding voor de populierenteelt moest bliiven, is gehandhaafd. Want . . . de populier is populair, niet alleen
bii bosbouwkundigen, maar ook bii landbouwers en grondbezitters, gemeenten en
waterschappen.

Foto omslag:

foto's en tekeningen ondersteund. Achtereenvolgens worden behandeld: het geslacht
populus; kwaliteitskontrole en kweken van populierenplantsoen; gebruik, teelt, groei,
houtopbrengst en Íinanciële resultaten van de populier; ziekten, schadeliike insekten

De na bewerking van alle hooÍdstukken overzichtelijk ingedeelde tekst wordt door veel

Pallets aan. populierehofi

en niet-parasitaire invloeden; eigenschappen, markt en gebruik van populierehoul.
.

Foto's:

omslag, pag. 56 t/m 59: H. Á. van
der Meiden
pas.62 en 65: J. B. lDV'. Weg
pag. 67 l.boven: C. Tutein Nolthenius

pag.67 r.boven: R. Eppenga
pag. 67 r.ondet: H. À. van Iersel
pag. 68: Stichting Klompenbeurs
St. Oedenrode

de

De inhoud werd uitgebreid met een slothooÍdstuk ,,algemene inÍormatie", waatin
cnder andere veel aandacht wordt besteed aan voor de populierenteler en de bosbouwer van belang zi.lnde wetten en regelingen.

De prijs van het handboek bedraagt, bij voorintekening tot 1 januari 1977,
57,50 inklusief verzendkosten. Bestelling uitsluitend door overmaking van dit
bedrag op giro 2604301 t.n.v. KNHM, Lovinklaan 1, Arnhem, onder vermelding
van:,,Handboek Populierenteelt".

Í
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Ontwikkelingen op de populierehoutmarkt
Samenvatting van de resultaten van een internationaal onderzoek

Tijdens haar 1.4e zirtrng in Boekarest (I97I) heeft de Internationale Populieren Commissie mij gevraagd een rapport samen
te stellen over de ontwikkelingen op de internationale populierehoutmarkt, dit naar aanleiding van een Roemeens voorstel.
Het enquête-formulier dat de gegevens voor dit rapport zou
moeten leveren, werd opgesteld met medewerking van de Nedeilandse Nationale Populieren Commissie en in november
1974 doot de iPC aan haar leden (meer dan 30 landen) gezonden. Negentien landen retourneerden de enquête beanrwoord,
en wel België, Canada, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië,
Hongarije, India (twee uiteenlopende versies), Italië, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Pakistan, Spanje, Tunesië,
de Verenigde Staten, \7est-Duitsland, Zuid-Korea en Zwitserland. Verder werden gegevens verzameld uit voor de NPC opgestelde Nationale Rapporten van Roemenië en Joegoslavië
daterend uit l97l en 1973, alsmede uit die van Ausralië en
Egypte daterend uir 7975. De uitwerking van de antwoorden
resulteerde in een uitgebreid rapport met tabellen en bijlagen
getiteld ,,Development of the poplar wood market (the results
of an international inquiry)".
Hoewel niet alle lidstaten de enquête hebben geretourneerd leverden de antwoorden voldoende materiaal om een goed beeld
te vormen van het populierenareaal en van de populierehoutmarkt in de verschillende delen van de wereld. In de hierna
volgende samenvatting zijn de belangrijkste konklusies van het
onderzoek vermeld. Het volledige rapport is Íer inzage verkrijgbaar bij de Stichting Industrie-Hout, Bowlespark 18 in \Vageningen (tel. 08370-10121).
Veel dank ben ik verschuldigcl aan mej. M. C. Bos van de Stichting Industrie-Hout te \Tageningen, die in belangrijke mate
meewerkte aan het analyseren van deze resultaten en aan het
samenstellen van de talrijke tabellen waarin ze werden samengevat.

I

Oppervlakte populier

De roïale opperulakte

Een aanzienlijke opperviakte populierenbeplantingen (bossen
en grensbeplantingen) vindt men in Frankrijk (250.000 ha),

Italië (190.000 ha), Spanje (175.000 ha), Hongarije (128.700
ha), Zuid-Kotea (119.000 ha), Roemenië (123.000 ha, inklusief
natuudijk bos) en Joegoslavië (80.000 ha), terwijl in België
(40.000 ha) en Nederland (28.500 ha) het populierenareaal een
belangrijke plaats inneemt in verhouding tot de totale landoppervlakte. Zeer veel populieren treft men ook aan in de natuurlijke bossen van Canada (1.860.000 m3, oppervlakte niet
bekend). In het laatste land is deze oppervlakte sinds 1960
teruggelopen met 20 /o, terwijl tot het jaar 2000 nog eens
I0 Vo van het huidige areaal natuurlijk populierenbos zal verdwijnen! Tabel 1 geeft de verhouding aan tussen populierenareaal en totale landoppervlakte, zodat men een indruk krijgt
van de plaats die de populierenteelt in de betreffende landen
inneemt.
In het algemeen is het populierenareaal zowel in opstanden als
in rijbeplantingen sinds 1960 sterk uitgebreid, een tendens die
zich de komende vijf à tien jaar zal voortzetten, uitgezonderd

i

H. A. van der Meiden

Development oÍ the poplar wood market
Summary
The aatbor was requested. by tbe lntentational Poplar Conmission ,o
dratu up d re|ort on poplar uood. rnarket deaelopmenïs Íor the 15th
session ol tbis comnission, tuhicb uas beld. in Ronze in decernber 1975.
The report is based. on a qaestionnaire, distributed. among the tnent.bercoantries oÍ the lPC. The report, entitled "Deuelopment of the poplar
uood nurÈet" is aaailable in' french, english and spanisb taith tbe FAO
itt. Rorne,
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zit en geen prognose kan verstrekken;
Italië, waar zich om onbekende redenen een merkwaardige
teruggang voordoet van populieren in rijbeplantingen. Deze

-

areaal is gedaald van 80.000 km in 7)60 tot 60.000 km
in 1970 en men verwacht een verdere afname van 20.000 km

tot

1980!

- Oostenrijk, waar de oppervlakte populieren in opstandsverband zal teruglopen en die in rijbepiantingen gelijk zal blijven.
V er cleling in I e e f tij cls klas : en
Vijftien landen waren in staat te antwoorden op de vraag hoe
de oppervlakte populier is verdeeld in leeftijdsklassen of dia-

meterklassen.

Bij een interpretatie van deze gegevens moet rekening worden
gehouden met het feit dat de teeltomstandigheden in de verschillende delen van de wereld aanzienlijk uiteenlopen.
In het algemeen kan worden gekonkludeerd dat een relatief
hoog percentage van de totale oppervlakte populierenbeplantingen bestaat uit jonge bomen (I-20 jaar); in \7est-Europa is dit
85 tot 90 %. De situatie in Soanje en ltalië, waar de populieren
sneller groeien, is vergelijkbaar: In ltalië is 80 7o van de rijbeplantingen en 60 Vo van de opstanden jonger dan 7 jaar;
75 7o van de populieren in Spanje heeft een diameter beneden

-

20 cm.
Het is jammer dat de enquête geen vraag bevatte over de dia-

verwacht;

meter op borsthoogte, waarbij de bomen normaliter worden gekapt. Gegevens daarover zouden een schatting mogelijk maken
van de toekomstige houtproduktie.

Beigië, waar men een lichte afname van de oppervlakte rijbeplantingen voorziet;
- Frankrijk, waar een handhaving van het huidige areaal wordt

-

Groot Brittannië, dat een minimale oppervlakte populier be-
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Rassen en cultivars

Uit de enquête-antwoorden bleek een enorme verscheidenheid
in gebruikte rassen en kultivars. De eksakte opgaven van gebruikte rassen en klonen per land zijn in een bijlage van het
rapport vermeld.
Enkele algemene konklusies:
Een hoog percentage in populierenbeplanringen

in

-

Europa

uit twee klonen, nl. 'Robusta' en'I 214'. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling gezien de uniformireit in gevoeligheid
voor ziekten van alle bomen van een bepaalde kloon. De daaraan verbonden risiko's bleken onder meer in Noord-Italië, waar
zeer veel beplantingen van'I214'voorkomen; het optreden van
bestaat

Marssonina heeft
richt.

in

deze beplantingen enorme schade aange-

-

De laatste tien à vijftien jaren zijn belangrijke wijzigingen
opgetreden in de klonensamenstelling van populierenbeplantingen door de vervanging van traditionele, vaak zeer oude klonen
door nieuwe hybriden; deze waren meestal ontsraan uit open
bestuivingen. Bij de toekomstige verdere vervanging van oude
door nieuwe rassen zullen echter hybriden uit gekontroleerde
kruisingen een steeds belangrijkere rol spelen.

ilI Maatregelen ter bevordering van de populierenteelt
Aan dit hoofdstuk van het rapporr, betrekking hebbend

op

steunmaatregelen, zal in een voigend nummer van ,,Populier"
een speciaal artikel worden gewijd.

IV

De totale produktie van populiererondhout
De belangrijkste producenten van populierehour waren h 1970
de Verenigde Staten (6.62i.000 m3), Italië (4.311.000 m3),
Frankrijk (1.927.000 mB) en Canada (645.000 mB alleen al in
de provincie Quebec; voor de resr van het land waren geen gegevens beschikbaar).

De populierehoutproduktie is gedurende de laatste vijftien jaren
aanzienlijk gestegen, een tendens die zich volgens de verwachtingen in versterkte mate zaI voortzetten tot het eind van deze

eeuw. Uitzonderingen vormen België, Groot-Brittannië en
Frankrijk. In het laatstgenoemde land voorspelt men een opmerkelijke groei van de produktie met 1.920.000 mB russen
1980 en 1990, gevolgd door een enorme daling van 1.840.000
ms in de daarop volgende tien jaar. Dit moet in verband staan
met een belangrijke vermindering van de populierenaanplant
sinds 196J.
In tabel 2 wordt het percentage stijging/daling aangegeven ten
opzichte van de produktie in L970. Zie vooral de sterke stijging
in Canada, Hongarije, Spanje en de Verenigde Staten.

Iabel

2

Table 2

Ontwikkeling van de populierehoutproduktie.
Deuelopment of the poplaru,oodprod*htion.

land

Verbruik in

Stijeins (%) ln

Coantry

Constmp-

lncrease (Vo) in

BelgiëiBelgium
Canada (Quebec)

Fnnktilk/France
Groot-Brittannië/ Creat Britain

(rna) 1980 1990

320.000
645.O00
1.927.O00

Nederland/rle

N et ls e rl an d s

Oostemiik/ Áastria
Spanie/Spain

+
_19

300.00010.000

Hongarije/ Htngarlt
]talië/ Italy

+1t0l.t

420.000
1

1.000

13

5.000

4.3

94.000
l7 t.000

Verenigde Staten/ U.S.Á.
6.623.OO0
I7.-Duitsland/ ReP. oÍ G ermany 251.000
Zuid-Korea/ ReD. of Korea
202.000

0

+400

+81 -15
0

+180
_25 +16
+48
+27
+44 +87
+1 .8+4)
+18
+71

F

leuoland..

Prijzen van populiererondhout (situatie begin

19?5)

Zaag- en fineerhoat
Naast het feit dat de meeste landen geen duidelijk onderscheid
aangaven tussen zaag- en fineerhout, bestaan zeer opmerkelijke
prijsverschillen tussen de sortimenteo, zowel tussen de landen
onderling als in elk land afzonderlijk. In Canada en vooral in

de Verenigde Staten worden relatief lage prijzen genoteerd,
respektievelijk ï K rct ï 69 (afhankelijk van de kwaliteit)
en I 33 tot f 46 franko fabriek. Aan de andere kant be-

(Í 2I0 franko fabriek, toepassing lucifers) en Zuid-Korea
(j 145 fnnko fabriek). De prijzen worden bepaald door de dia-

2000

+3à10 +là10

+260

V

in O ostelijk

reiken de prijzen vooÍ zaag- en fineerhout een hoog niveau in
Zwitserland (.f 6O - t 2lI op de wagen) en, voor fineerhout
in Griekenland (l gi - f 762 aan de weg geleverd, zonder
schors), Italië (l 168 - / 180 aan de weg geleverd), Japan

tion in
1970

Papierboat

n

+28
+86
+2O7

+88

+t7

In elk land is sprake van
een goede samenhang russen diameter en prijs van het hout.

meter van het hout en de toepassing.

V

ezelhout

De vezelhoutprijzen zijn in Europa aanzienlijk hoger dan in
Noord-Amerika. De pijzen franko fabriek mer schors variëren
in Europa van f 45 tot f 75 en in Canada en de Verenigde
Staten van I 15 tot.f 31. Met name in Italië worden door de
papierindustrie hoge prijzen voor vezelhout betaald, namelijk
74 ot I 96; die van vezelhout voor de platenindusrrie liggen
er veel lager, van f 36 tot ï 56.
De vezelhoutverwerkende industrieën in Griekenland en Hon-

f

57

garije aksepteren in verhouding zeer kleine diameters (resp.
6-L3 cm en 3-10 cm). Meestal echter varieert de vereiste diameter van 9-30 cm, in sommige landen tot 40 cm.
Prijsuerhoud.ingen.
In het algemeen liggen de prijzen van goed z ag- en fineerhout
70 tot 100 /o hoger dan die voor vezelhout. In Italië en in Nederland bestaat bijna geen verschil tussen de prijs franko fabriek

van papierhout en van hout voor pallets. Een aantal landen
(Italië, Korea, Nederland en de Verenigde Staten) vermelden
vocÍ zaag-, fineer- en vezelhout zowel prijzen op sram als franko

fabriek, waarbij het verschil meestal

f 20

tor

I 30 bedraagr.

Hetzelfde verschil wordt voor vezelhout aangegeven, hergeen
opmerkeiijk is, omdat vezelhout normaliter kleinere afmetingen
heeft en dus hogere vellingskosten met zich meebrengt.
P r ij s o

ntru

i k k e lin

gett

In vrijwel alle landen zijn de prijzen sinds 1960 gesregen en
wel het sterkst in 1972/1973. De soms zeer grore srijgingen
zijn in de meeste landen inmiddels aanzienhjk afgezwakt.

Gebruik van populierehout

Geza:tgti hotfi

De grootste verbruikers van gezaagd populierehout zijn Frankrtjk (746.000 ms), Italië (1.500.000 m3) en de Verenigde Staten
(1.182.000 mB). Een hoog percentage van dit hout wordt voor
emballage gebruikt in Oostenrijk (90%), België (75 %),

Frankrijk (63%), Hongarije (100%) en Spanje (80%). ln

Canada en Zwitserland daarentegen wordt het voor 100 /6 verwerkt tot bouwmaterialen, terwijl in Korea 87 /o word,t toegepast in de landbouw en wordt gebruikt voor de vervaardiging
van Chinese eetstokjes. Het aandeel populierehout dat in de
meubelindustrie wordt verwerkt aIs gezaagd hout is niet erg
groot (Frankrijk 22 Vo, Oostemijk 1.0 %). Een kwart van de
landen die dit onderdeel van de enquête beantwoordden kon de
toepassing van gezaagd hout niet specificeren.

Fineerhoat

Het gebruik van fineerhour varieerr van land tot land. In
Frankrijk en Spanje wordt respektievelijk 85 en 80 7o

va.n

het

fineerhout verwerkt door de emballage-industrie, terwijl de lucifersindustrie in verhouding een belangrijke verbruiker is in
\íest-DuitslaÀ (72 /o), Hongarije (7I /o), Japan (100 ?/o),
Nederland (70%) en Zwitserland (53 7o). In Canada wordt
100 Vo van het populierefineerhout verwerkr tot triplex. Het is
jammer dat ltalië geen specifikatie geeft van het verbruik van

populierefineerhout,

re meer omdat dit niet minder

dan

1.300.000 me bedraagt. Frankrijk heeft in een speciale bijlage
een interessant overzicht gegeven van haar belangrijke popu-

lierehoutverbruikende emballage-industrie (1970: 940.000 m3
fineerhout). Daaruit blijkt een groot deei van het fineerhout tot
lichte emballage (o.a. kaasdoosjes) te worden verwerkt.
Met uitzondering van Italië en de Verenigde Staten is in de
landen die op de enquête hebben gereageerd het totale fineer-

houwerbruik gemiddeld als volgr verdeeld: 55 /o emballage,
23 7o uiplex, l0 % lucifers en 12 /6 andere toepassingen.
V

Sarnenaatting

In tabel 3 is het gebruik van populierehout in diverse sorrimenten samenSevat.
Over het algemeen neemt het percentage zaaghout in het totale
populierehouwerbruik af, in tegenstelling tor het percentage
vezelhout.

De ontwikkeling van het aandeel fineerhout van 1960 tot
1980/1985 in de verschillende landen loopt enorm uireen.
1970 bestond 25 Va van het populierehoutverbruik in de
Europese landen uit vezelhout. In de Verenigde Staten was dit
80Va, rn Canada zelÍs 87 /ot Binnen Europa bereiken alleen
Oostenrijk en \7est-Duitsland een vezelhoutverbruik van meer

In

dan 50 Va.
Canada en Frankrijk vermeldt men onverklaarbaar verschillende cijfers voor enerzijds de totale populiererondhoutproduktie en anderzijds het totaie verbruik (Canada resp. 645.000 mB
en 2.344.000 m3, Frankrijk resp. 1.!27.000 mi en 2.401.000
mB). Deze tekorten vindt men niet terug bij de gegevens over
de import, sterker nog, men noemr aanzienlijke exporthoeveelheden (resp. 43.273 mB en 37.000 mB). Kennelijk is het niet
alleen voor Nederland nodig dat er eens goede houtproduktieen houtverbruikersstatistieken komen!

In

Verschillende landen aarzelen een voorspelling re geven van de
toekomstige prijsontwikkelingen. Een aantal van hen verwacht
prijsstijgingen, vooral voor vezelhour. Frankrijk en Zwitserland
voorzien een stabilisering van de prijzen.

VI

papierpulpindustrie, terwijl het overige gedeelte werd gebruikt
in de vezel- en spaanplatenindustrie. In Korea en in de Verenigde Staten gaat 100 7o, in Canada 85 % naar de pulpindustrie.
Over de gehele linie stijgt het vezelhoutgebruik meer dan dat
van zaag- en fineerhout.

ezelbout

De Verenigde Staten bereiken veruit het hoogste verbruik van
populierevezelhout (5.284.000 m3). Ook Canada en Italië noemen hoge cijfers, respektievelijk 1.717.000 mB en 1.035.000 m3.
In 1970 werd 62 7o van het vezelhout in Europa verwerkt in de

Ontwikkelingen op lange termijn.
en fineerhout voor verpakkingsdoelein^g- pallets geleidelijk een steeds grotere
den zal stiigen, waarbij
plaats gaan innemen. In de meeste Europese landen zal het verbruik door de lucifersindustrie dalen; in een aantal Europese
landen (rilíest-Duitsland en Joegoslavië) en in Japan, Korea,
Nieuw-Zeeland en Pakistan wordr echter een stijgende vraag
verwacht. De vraag naar vezelhout zal toenemen, maar de beschikbaarheid van dit sortiment zal afhangen van de ontwikkeling van de prijsverhoudingen.
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Gebruik van populierehout in verschillende ianden.
Utilization oÍ poplar uood in seteral co*nrries.
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Struktuur van de populierehoutverwerkende industrie

De struktuur der verschillende populierehouwerwerkende industrieën is mede bepalend voor de roekomstige ontwikkeling
van de populierehoutmarkt. Om die reden is getracht een beeld
te vormen van de struknlur der verschillende industrietakken.
Zagerfen
Met uitzondering van Hongarije zijn de zageÍtjen die populierehout verwerken klein tot zeer klein. Een ryperend voorbeeld is
Frankrijk, waar slechts vier zagerijen een kapaciteit hebben van
meer dan 8.000 ms per j^ar, terwijl niet minder dan tweederde
van het populierehout wordt verwerkt in zagenjen met een kapaciteit van minder dan 2000 ms per jaar. De meeste zagefijen
gebruiken populierehout in kombinatie met andere houtsoorten.
Verschillende landen verwachten een toenemende koncentratie
van de produktie van populierezaaghout, hetgeen als een absolute noodzaak moet worden beschouwd voor de zaagindustrie
om haar invloed op de populierehoutmarkt te handhaven.
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dit verband, wat de minimaal akseptabele kwaliteit is. Dit laatste is een veel belangrijker gegeven voor de teler.

In de meeste gevallen vragen de fineer- en de lucifersindustrie
een iets betere kwaliteit en een grotere minimumdiameter dan
de zageijen, die in verschillende landen (Canada, Hongarije,
Italië, Zuid-Korea, Tunesië en de VS) zelfs met minimum diameters van 10 tot 15 cm genoegen nemen. De eisen die de
pulpindustrie aan de minimum diameter stelt, zijn over het algemeen nog lager, terwijl de kwaliteitseisen in deze industrie
slechts iets hoger zijn dan die van de spaan- en vezelplatenindustrie. De laatstgenoemde sektor kan echter hout met nog
geringere diameters verwerken. Geen enkel land vermeldde het
gebruik van langhout in de pulp- en platenindustrie.
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Over de strukturele opbouw van deze industrietakken werden
bijzonder weinig gegevens verstrekt. Vel kwam naar voren dat
tropisch hout een belangrijke konkurrent is voor het populierehout, maar dat een toenemend verbruik van populierehout door
deze industrie mag worden verwacht, indien voldoende hout
van zeer goede kwaliteit beschikbaar is.
Lucit'erinà'usnie
de meeste landen is slechts één fabriek of zijn er enkele waar
lucifers worden vervaardigd, met uitzondering van Korea, waar
52 fabrieken geregistreerd zijn. Japan verwetkt maar liefst

In

90 /o van
industrie.

de totale populierehoutproduktie in de

lucifers-

De lucifersindustrie verwacht in de toekomst hoogstens een
handhaving, in een aantal landen een teruggang van het produktiepeil.
Pulpinl,ustrie
Populierehout wordt gebruikt voor de vervaardiging van mechanische, half-chemische en chemische pulpsoorten. Vooral
voor de produktie van chemische pulp verwerkt men populier
in kombinatie met andere houtsoorten.
Indien beschikbaa\ zal veel méér populierehout kunnen worden
ingezet voor de fabrikage van pulp.
Spaen- en aezelplaten

Veel minder gegevens werden verstrekt over deze verbruikssektor. Populier wordt gebruikt in menging met andere houtsooften.

VIII

Kwaliteitseisen die de verbruiker aan
populierehout stelt
De poging om een goede indruk te krijgen van de kwaliteitseisen die in de verschillende landen door de diverse industrieën
aan het populierehout worden gesteld, heeft ondanks de gede-

tailleerde antwoorden niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Het was namelijk de bedoeling te achterhalen welk populiere-

hout nu wel en welk niet akseptabel is voor de verschillende
houtverwerkende industrieën. Men heeft echter alleen aangegeven welke kwaliteit men het liefst zou willen hebben en daarbii
veelal een kompleks van eigenschappen genoemd dat men zelden tegenkomt; dat geldt vooral voor zaag- en fineerhout.
Geen indikaties werden gegeven over nieuwe inzichten.
Het zou echter interessant zijn te weten in hoeverre in de prak-

tijk werkelijk wordt tegemoet gekomen

aan de relatief

zeer

hoge eisen die voor zaag- en fineerhout worden vermeld en, in

De internationale handel in populierehout
Gezien her feit dat in de meeste landen de populierehoutproduktie slechts een zeer klein percentage van de totale houtproduktie omvat, voorts omdat populierehout meestal in vrij kleine
eenheden wordt geproduceerd en voor vele doeleinden geschikt
is, werd aangenomen dat de internationale handel in populiererondhout beperkt zou zijn. Desondanks is hierover informatie
verzameld, hetgeen heeft geleid tot de volgende konklusies.
Een vrij omvangrijke hoeveelheid populiererondhout wordt ingevoerd door Oostenrijk, Hongarije en Italië. De import van
Oostenrijk, in 1974 180.000 m3, komt geheel uit de Oosteuropese landen. De Hongaarse import, 100.000 mt, komt voor
I00 7o dt de Sowjet-Unie. Hongarije exporteert echter in 1972
95.000 m3, waarvan 70 7o naat ltaltë.
Van de totale Franse export in 1965, 90.000 m3, ging ruim2/i
naar Noordafrikaanse landen. In 1972 was de totale uitvoer van
populierehout uit Frankrijk gedaald tot 37.000 m3; NoordÁfrika heeft het ontstane deficit gedeeltelijk gedekt door populierehout uit België (28.000 m3).
Van de aanzienlijke exporr uit Canada in 1965, 270.000 m3,
(84 7o voor de VS, II 7o voor Groot-Brittannië) was in 1972
nog maar 43.000 mB over! Deze hoeveelheid was bijna geheel
voor de VS bestemd. De handel in populierehout tussen \(/esten Zuideuropese landen is uiterst beperkt.
P, Robasta, eefl t)dn de naeest gebrtikte rassen.
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Algemene konklusies en aanbevelingen

Verschillende gebieden in de wereld worden gekonÍronteerd
me! toenemende houttekorten. Deze tekorten kunnen op relatief korte termijn worden beperkt door een uitbreiding van de
oppervlakte snelgroeiende houtsoorten. In dit verband mogen
belangstelling en aktiviteiten van narionale en internarionale

populierenorganisaties niet beperkt blijven tot de technische
aspekten van de populierenteelt, maar moet meer dan nu het
geval is, ook aandacht worden besteed aan de betekenis van de
populier voor de mensen: Een snelle produktie van een belangrijke grondstof, een snelle realisering van beschutting en van
aantrekkelijke landschappen en een belangrijke rol als pionierhoutsoort bij de totstandkoming van nieuwe bossen.

2 In veel landen is de uitbreiding

van het populierenareaal

afhankelijk van de aktiviteiten van parrikuliere landeigenaren
die op hun beurt gestimuleerd moeten worden door overheidssubsidies. Hieraan ligt ten grondslag de overruiging dat de populierenteelt niet alleen her partikuliere belang dienr, maar ook
voor de gemeenschap van groot belang is (zie punt 1).

3 Populierenoppervlakte en populierehoutproduktie nemen
geieidelijk toe en zullen verder toenemen in bijna alle landen
die de enguête beantwoordden. Het blijft de vnag of deze groei
voldoende is om in de toekomsti ge vta g naar populierehout te
voorzien.

4

Het gebruik van populiereklonen ondergaat een revolutionaire ontwikkeling. De kultivars die sinds een halve eeuw of
langer werden aangeplant zijn of worden vervangen door nieuwe hybriden. In dit verband is een intensivering van het houtonderzoek, vooral bij ionge bomen, noodzakelijk alsmede een
internationale harmonisering van onderzoekmethoden.

5

De antwoorden op de enquêtevragen tonen aan dat de po-

pulierehoutprijzen aanzienlijk verschillen in de verschillende
delen van de wereld. In Noord-Amerika zijn ze veruir her
laagst.

6

Tussen fineerhout en zaaghout van goede kwaliteit en vezel-

hout bestaan aanzienlijke prijsverschillen. Het zou interessanr
zijn te berekenen in hoeverre de kortere omloop en daarmee de
beperking van rentevedies bij de produkrie van vezelhout de
lagere houtprijzen kompenseren.

7 De grote omvang van pulpfabrieken, de hoge investeringen
die men daarvoor moet maken en in verband daarmee de noodzaak om verzekerd te zijn van een kontinue grondstoffenleverantie gedurende vele jaren hebben hun invloed op de hout-

marktstruktuur en op de houtproduktiemethoden. De pulphoutmarkt z l zich steeds meer onderscheiden van de zaaghoutmarkt
in die landen waar zaaghout hoofdzakelijk in kleine fabrieken
verwerkt wordt. Enkele kenmerken van de pulphoutmarkt zijn:
Minder schommelende pijzen, de behoefte aan meerjarenkontrakten, de noodzaak tot koncentratie van het houtaanbod, meer
stimulering van doelmatige houtoogst en -transportmethoden
en in het algemeen een grotere belangstelling van de industrie
vcor en zelfs deelname in de ontwikkeling van bosbouw en bosbouwonderzoek.

8 De kwaliteitseisen van de industrie die in de antwoorden
naar voren kwamen, zijn sinds tientallen jaren bekend. Onbeantwoord bleven echrer de vragen tot op welke hoogte aan deze
eisen wordt voldaan, wat de minimumeisen zijn en in welke
mate deze de houtprijzen beïnvloeden. Een antwoord op deze
vragen kan belangrijke informatie opleveren voor de populierentelers, die gekonfronteerd worden mer een geleidelijk stijgende
kostprijs van hun produkt. De kosten van elke onderhoudsmaatregel, inklusief rente, moeten in feite worden gekompenseerd in de prijs die de konsumenr betaalr.

HOUTPRIJZEN
Oofi-Brabant
1e partij 400 m3, inhoud per boom 1,6 mB
kwaliteir A en B staande langs goede wegen
prijs op stam / 90,- tot f 75,- per ms op sram
verkoper takken opruimen

2e partlj 60 m3, inhoud p€r boom 1 mB
kwaliteit B staande op 2 kleine bosperceeltjes
prijs op stam / 60,- per m! op stam
koper takken opruimen

3e partij 150 m3, inhoud per boom 1,5 m3
kwaliteit A staande langs matige zandwegen
prijs op stam Í 80,- per m3 op stam
verkoper takken ruimen
V

erkoop populierehour 1-l 1-1976 te Schijnclel

Marilandica, verkoop op sram aan verharde weg (wegbeplanting). Kwaliteit A-8. Goede noeswrije stam, waarvan onderste
deel geschikt voor fineer en bovenste deel geschikt voor klompen. Koper moet takhout ruimen. Aantal inschrijvingen 7. Verkoop in vier partijen, te weten:
I 48 bomen, rotale inhoud -t 84 ms (Í 1,8 ms/boom)
iI 81 bomen, totale inhoud -+ 139 mB (1 1,7 mg,/boom)
ilI 21 bomen, totale inhoud t 35 ms (-+ 1,7 me,/boom)
IV 89 bomen, totale inhoud -+ 140 m3 (t 1,6 m8/boom)
Partij I glng naar een klompenmakerij. Partij II ging naar een
fineerbedrijf. Partij III en IV gingen naar een houten sandalenfabriek.

I werd verkocht voor

.f )4 per m3, de parriien II, III en
.f 88 tot ï 94 per me op. Alle partijen rezamen
brachten I 37.2I7,- op, dit is ! ï 93,50 per m3.
Partij

IV

brachten

op u ilge h o ut 1 5 - 1 1 - 1 97 6 te Sint- O ed.e.nrod.e
Op stam 101 wilgen, totale inhoud -+ I24 ms (1 1,23 mB per
boom). Uitstekende kwaliteit klompenhout, lange rechte stammen met weinig noesten. Bomen in bosverband, takhout niet
ruimen.
V er k

o

Van de zeven inschrijvers boden er drie rond de .f 9.000,-

(-+ f 72,50/mB). De bomen werden uiteindelijk verkocht voor
ï II.3I0,-, wat een uitzonderlijk hoog bedrag is.

B0ilEIt.R00tEil
e vêÍl 1 boom tot vele hectaren

"
.
.
.

het wegfrezen van stobben
In- en verkoop van hout
verplanten van bomen
in Nederland, België en Duitsland
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De populier op opgespoten gronden

/

A. M. ten Kate-Hazevoet
Riiksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw ,,De Dorschkamp

Inleiding

in kombinatie met een verrijking. Deze verrijking bestaat uit
klei, veen of rioolslib dat in verschillende diktes (10, 20 en
30 cm) is opgebracht en vervolgens doorgewerkt. Behandeling
A is niet verrijkt en ook niet bewerkt. De behandelingen B en
C zijn niet verrijkt maar wel bewerkt n.l. tot een diepte van
respektievelijk 40 cm en 80 cm. De behandelingen D t,/m I
zijn verrijkt en tot een diepte van 40 cm bewerkt, de behandelingen J t/m Q verrijkt en tot een diepte van 80 cm bewerkt.
De gebruikte houtsoorten zijn zwarte els en populier.l) Deze
zijn individueel gemengd met struiken (egelantier, olijfwilg,

De redaktie van Populier heeft mij verzochr om in de serie:
,,Populieren in stedelijke gebieden" in te gaan op de mogelijkheden voor de aanplant van populier op opgespoten terreinen.
Steeds vaker komt het voor dat rerreinen worden opgesporen.

Dit

gebeurt àf om de grond bouwrijp te maken (zand), àf om
materiaal te dumpen (veen of slib/klei). Gezien de enorme uitbreiding van het aantal opspuitingen en de daarmee gepaard
gaande gtoeiende vta g n^ar beplantingsadvies voor dergelijke

terreinen heeft ,,De Dorschkamp" op initiatief van de Werkgroep Bos in Stedelijke Gebieden een aantal proefvelden aangelegd op zowel opgespoten zand als opgespoten veen of slib.
Bij de aanleg van de eerste proefvelden in dit kader verwachtte
men dat vooral pionierhoutsoorten zoals populier en wilg geschikt zouden zijn voor dit doel. Dit blijkt inderdaad het geval
re zijn. Door de ongunstige water- en luchthuishouding in de
eerste jaren na droogvallen van het terrein en door de bodemvormende processen die plaats vinden (o.a. rijping) zijn deze
terreinen minder geschikt voor houtsoorten zoals eik en beuk.
In dit artikel zal slechts op één onderdeel, t.w. opgespoten zandtetreinen, worden ingegaan en wel aan de hand van de bespreking van het proefveld ,,Hornhaven" nabij Amsterdam.

katwilg, witte abeel, weichselboom (prunus mahalet), vlier en
ligusrer) en aangêlegd in een willekeurig planwerband. Er zijn
geen herhalingen. In figuur 2 is de rangschikking en de aard
der behandelingen aangegeven.
In het proefveld is de eerste jaren na aanleg een mechanische

onkruidbesuijding toegepast totdat de beplanting in sluiting
was. Van populier en els zijn regelmatig de hoogte en de diameter bepaald. Gezien de bijzonder slechte onrwikkeling van els
zijn alleen van de populier blijvend meetgegevens verzameld.
Daarom wordt hierna alleen op de ontwikkeling van de populier ingegaan. De ontwikkeling van de struiksoorten wordt niet

apart behandeld.

Het proefveld
Het proefveld is aangelegd ]n 1967 op opgesporen, marig fijn
kalkrijk zand. Het grondwater flukrueert in het groeiseizoen van
60 cm tot 120 cm beneden maaiveld en komt soms tijdelijk

hoger (zie fig. 1).
Het doel van de proef is na te gaan hoe de bovenlaag van opgespoten zandterreinen verbeterd kan worden ten behoeve van
een goede groei van diverse houtsoorten. De bovenlaag is verbeterd door het uitvoeren van een bodembewerking al of niet
Figuur

1

Do resultaten
Na 8 groeijaren is er in de beplanting duidelijk verschil in ontwikkeling russen de behandelingen. Behandeling A groeit slecht
en is nog steeds niet in sluiting. Dit vak gaf de eerste jaren na
aanleg veel uiwal (meer dan 50 /o).Behandeling B,40 cm bewerkt zonder verrijking groeit slecht en vertoont plaatselijk veel
uitval. Behandeling C, 80 cm bewerkt zonder verrijking groeit
goed en is in sluiting. In vergelijking met de behandelingen A,
B en C geven de verrijkingen over het geheel genomen een

betere groei, ze waren
sneller in sluiting en hadden meestal minder uitval. In figuur 3 waar per

Amsterdom
Hornweg.

Gemeente
longs

behandeling de hoogteontwikkeling van de po-

mooi veld
i

0.20 m
0.40 m

-

0.ó0 m

-

0.80 m

-

1.00 m

-

1.20 m

-

1.40 m

pulier is

-

i\
\ /\

ti

il 't

:r'

/

\

\

Í^ .1\
Z\

l

N.

íI

fi

\

I

iÍ

-

\

l.ó0 m 1.80 m

-

2.00 m

-

weergegeven

(r/m 1974) is deze ten-

tt

osond
t969

mcmjiosond
1970

if
buis A

_/,

llt

ten van behandeling
zou meo

uit

C

deze proef

kunnen konkluderen dat

bij het beplanten van opgesPoten teffeinen die uit
matig fijn kalkrijk zand
1) Hiervoor is de kloon'Serotina' gebruikt welke tegenwoordig weinig meer wordt
aangeplant in verband met
kans op ziekten. Men mag
aannemen dat de ontwikkeling van andere, tegenwoor-

dig veel gebruikte klonen

zoals bilvoorbeeld'Robusta'

buis I
buis O
Grondwoterstcnden in peilbuizen

/

a\

]

dens te zien. De ontwikkeling van de diameter
geeft een zelfde beeld.
Gezien de goede resulta-

A, I en O.

gelijk is aan oï zelÍs beter is
dan de ontwikkeling van de
'Serotina'

op

deze gronden.

62

bestaan een diepe grondbewerking in principe voldoende is
voor een suksesvolle ontwikkeling van de beplandng.
De invloed van de diverse verrijkingen op de groei wordt hierna
aan de hand van de volgende tabel besproken. Voor de duidelijkheid zijn de groeicijfers weergegeven in procenten en wel

Figuur

2

Rangschikking en aard van de behandelingen.

lt

met behandeling C als standaard.
I

in

I

Hornhaven. Hoogte van P. 'Serotina' eind 1974, uitgedrukt
%o van behandeling C. (C : 100 % - 163 cm)
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handeling C. De verrijking met slib en de verrijking mer een
mengsel van 10 cm slib f 10 cm klei f 10 cm veen geven
een beter resultaar dan de verrijking met veen maar een minder
goed resultaat dan de vemiiking met klei. Slib gaf aanvankelijk
veel meer uitval dan de andere behandelingen maar de overgebleven planten hebben zich goed ontwikkeld.
De invloed van de dikte van de opgebrachre verrijking op de
groei van populier is alleen voor klei duidelijk aanwezig. Naarmate her kleipakket dikker is neemt de rorale hoogre toe. Vool

veen is de invloed wisselend.
De invloed van de bewerkingsdiepre op de ontwikkeling van
populier blijkt erg wisselend te ziin. In het geval van verrijking
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deze tabel blijkt dat de verrijking met klei over het geheel
genomen de beste resultaten geeft. Deze vakken waren snel in
sluiting en hadden de eerste jaren zeer weinig uiwal. De verrijking met veen heeft tot nu toe weinig invloed gehad. De
hoogte eind L974 verschilt slechts weinig van de hoogte in be-
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Proefaeld. ,,Honthaaen" eind. 1975. Linh behandeling
zonàet aerrijking. Ontuikkeling en sl*iting in C d.aid.elijk beter.
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met klei en slib is er bij

Figuur 3

een bewerkingsdiepte van
80 cm sprake van minder
groei dan bij een bewer-

Hoogtc pcr bchandcling van Populus'Serorina'
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een bewerkingsdiepte van
80 cm een goede ontwik-

keling van de beplanting
te geven.
Verbetering van de boven-

grond door het toevoegen

van rijker materiaal is

2

voor het betreffende terrein in Hornhaven niet
absoluut noodzakelijk. Bij
opspuitingen die uit grof-

bestaan
is heI wel aan te bevezandiger materiaal
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len om de bovengrond te
verrijken met name om het vochthoudend vermogen van de
grond te verhogen. STel zal men daarbij bedacht moeten zijn op
een sterke veronkruiding ten gevolge van de verrijking. Indien
de vegetatie een te grote konkurrent dreigt te worden dan zal
deze selektief of plaarelijk bestreden moeten worden. Indien dit
niet gebeurt dan zaI het positieve effekt van de verrijking op de
groei van de bomen teniet gedaan worden door de konkurrentiekracht van de vegetatie.
Iíat betreft de aard van hec verrijkingsmateriaal blijkt klei tot

nu toe de beste resultaten te geven. Rioolslib gaf aanvankelijk
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veel uiwal en veen geeft nauwelijks enige verbetering ten opzichte van diepe grondbewerking. Of bij verrijking de verkregen meergroei van de beplanting (inklusief snellere sluiting en
betere weerstand) opweegt tegen de kosten van het verrijkingsmateriaal en de evenmeel uit te voeren onkruidbestrijding is
uit de gegevens van het proefveld niet te bepalen omdat de
groeicijfers door het ontbreken van herhalingen niet absoluut
genomen mogen worden. Ze geven alleen een tendens aan. Dit
laatste geldt ook voor een kostenvergelijking tussen de verschillende dikten van de opgebrachte verrijkingen.

TUINBOUWARTIKELEN

Advisering en uitvoering van:

Een kleine greep uit onze lijst:
Plaslic boommanchetten - Hang- en steeketiketten - Labels
Tonkinstokken - Boombanden - Acryl gaarlinnen - Schermdoek
Tuingereedschap - Snoeigereedschap - Grasmaalmachlnes
Pulverisaleurs - JiíÍypots - JiíÍy-Seven - Plasticpottên - Plantacryl
Bindmateriaal - Handschoenen en wanten - KÍuiwagens
Kaskilten en verÍwaren - Bestrijdingsmiddelen - enz. enz.

BOSBOUWPROJECTEN

Vraagt onze uitvoerige prijscourant

direkteur
04242-3624

F. G. Bevort:

Tel.

tov

Heusdensebaan 125

Oisterwiik

*

CULTUURTECHNISCHE WERKEN

RECREATIE. ên GEMEENTELIJKE BEPLANTINGEN
Wij verzorgen deskundig uw populierenbeplantingen

A. MAURITZ & ZN. B.V.
POSTBUS 112

-

.

BUSSUM

TELEFOON 02ís9- 43914*

De speciaalzaak uoor alle tuinbouuartikelen
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De Natuurbijdrageregeling en de herziene Bosbijdrageregeling

De zogenaamde 50 gulden regeling is, nadat her al enige malen
was.aangekondigd, eindelijk herzien en verder uitgebreid met
een tweede regeling nl. voor de natuurterreinen. Per 1 januari
1977 gaan de nieuwe beschikkingen ,,Bosbijdragen" en ,,Natuurbijdragen" in, die per 20 september zijn afgekondigd. Het
is niet de bedoeling hier de volledige beschikkingen af te drukken en te bespreken. \7el zal hieronder de inhoud in grote
lijnen zo worden aangegeven dat eruit te lezen valt of men met
zijnbezittingen van de regelingen kan profiteren.

Het doel van de nieuwe regelingen is dat het (bosbouwkundige) beheer weer war in beweging komr, wanr bossen en natuurterreinen kunnen alleen dàn duurzaam in stand gehouden
worden, voor de vele maatschappelijke funkties die zij hebben,
als ze worden onderhouden. Helaas zijn vele onderhoudsmaatregelen in de huidige situatie financieel niet meer op te brengen.

De oude bosbijdrageregeling (voor partikulieren en openbare
lichamen) was meer gericht op de ,,openstelling" van het bos
en niet of nauwelijks op het beheer hiervan. Een goed beheer
dat zich uitstrekt over vele jaren, zoals bij bosbouw met zijn
Iange omlopen nu eenmaal nodig is, kan alleen maar plaats vinden aan de hand van een duidelijk gericht beheersplan. In dit
plan behoort te zijn opgenomen het doel van het beheer en
voorts de maaregelen die nodig zijn om dit doel te bereiken
en de termijn waarbinnen dit wenselijk is.
De nieuwe bijdrageregeling bestaat in feite uit de ,,Beschikking
Bosbijdragen" voor bossen en de ,,Beschikking Natuurbijdragen"
voor allerlei soorten naruurterreinen.
IJTaren het tot nu toe alleen de bossen die een bijdrage konden
genieten, nu is dit ook mogelijk voor naruurrerreinen, welke
niet met bos of houtopstanden zijn bezet, zoals heide, moerassen, rietlanden e.d., en in bepaalde gevallen zelfs water.
Doel van de regelingen is dat financiële hulp niet alleen wordt
geboden bij de openstelling maar daarnaast ook voor het opstellen van een eenvoudig beheersplan met een bijbehorende kaart
èn de uitvoering van dit plan.
Blijkt dat het niet verantwoord is om bepaalde terreinen (en
hierbij denkt men vooral aan kwetsbare naruurrerreinen) open
te stellen voor het publiek dan kunnen toch gelden voor het
beheer worden onwangen.
Ook kan soms subsidie voor her aanbrengen van eenvoudige
voorzieningen ter verbetering van de toegankelijkheid verkregen worden.
In de regelingen is er rhans geen onderscheid meer russen openbare lichamen (b.v. gemeenten) en partikulieren.
I4/ie komen in aanmerking?
a Eén of meerdere samenwerkende eigenaren van een eenheid
bos van 5 ha of meer. Bij uitzondering kan het bos ook slechts
1 à 5 ha gro<>t zijn, dan moer echter uit het (goedgekeurde) beheersplan de bijzondere landschappelijke betekenis van het be-

zit blijken.
b Eén of meer samenwerkende eigenaren van tenminste t ha
natuurterrein dat onderdeel vormt van een natuurterrein van

5 ha. Het

naruurterrein mag bij uitzondering ook
kleiner zijn dan 5 ha, maar dan geldt hier dat de natuurwetenschappelijke betekenis zeer bijzonder moer zijn; dit zal dan uit
her (goedgekeurde) beheersplan moeren blijken.
Hoewel, in normale gevallen, bos voor de bosbijdrage en natuurterrein voor de naruurbijdrage in aanmerking komt, kan
tenminste

ook het omgekeerde het geval zijn en wel als b.v. een bos een
hoge natuurwetenschappelijke waarde heeft of een naruurremein
(kleiner dan 5 ha) zonder speciale waarden, in of tegen een bosgebied aan gelegen is.

Om voor de bosbijdrage in aanmerking te komen is in het
algemeen een door het Staatsbosbeheer goedgekeurd beheersplan vereist.
uitzondering is

Bij

dit plan niet nodig, n.l. wanneer het

ook

zonder beheersplan veranrwoord beheerd kan worden.

Als voorwaarde voor het verkrijgen van de natuurbijdrage kan
het Staatsbosbeheer voorschrijven dat een beheersplan opgesteld
moet worden. Ook kunnen bepaalde aanwijzingen voor het beheer van,het natuurterrein gegeven worden.
De bijdragen voor het opstellen van een eenvoudig beheersplan plus kaart (schaal I :10.000), het beheer volgens dit
plan en tle openstelling voor het publiek bedragen ! 95,-l
jaarlha, ongeacht de grootte van het objekt.
\7ordt het terrein niet voor het publiek opengesteld omdat dit
voor het behoud van het terrein volgens het beheersplan ongewenst is dan bedraagt de bijdrage I 70,-/jaar/ha.
Ontheft de direkteur van het Staatsbosbeheer de eigenaar van
het hebben van een beheersplan dan wordt de subsidie f 50,-/

jaar/ha.
Voorziet het goedgekeurde beheersplan

in

ekstra maatregelen

zoals ekstra toezicht, zónering, begeleiding van het publiek e.d.,
die in bossen nabij dichtbevolkte wooncentra nodig kunnen zijn,
dan wordt de bijdrage verhoogd tot f ll5,-/ jaar/ha.
Ook tle noodzakelijke éénmalige investeringen t.b.v. de open-

stelling kunnen gesubsidieerd worden. Deze subsidies zullen
7

5 Vo van de netto-investeringskosten bedragen.

I)e onderhoudswerken zoals b.v. zuiveringen, onrendabele
dunningen, prunusbestrijding en opsnoeien kunnen, als zij
in het beheersplan als noodzakeliike maatregelen zijn opgenomen, gesubsidieerd worden

tot 75 Vo op basis van overlegdo en door S.B.B. goedgekeurde begrotingen waaruit
blijkt dat de kosten in de komende vijf jaar de opbrengsten
niet of niet geheel dekken.
Deze laatstgenoemde onderhoudssubsidie geldt voorlopig alleen
nog t.a.v. bijzondere werkzaamheden in bossen en niet t.a.v.
werken in natuurterreinen.

De oude bosbijdrageregeling wordt per 1 januari 7977 ingetrokken, maar nog lopende overeenkomsten blijven gelden totdat hun geldigheidsperiode is afgelopen (5 jaar na de aanvangs-

datum),

àf

totdat men van de nieuwe, veelal voordeliger

regeling gebruik gaat maken.

De interim-regeling bosbijdragen 1975 die verhoogde bedragen
gaf r,a.v. de oorspronkelijke 5O-gulden regeling hebben opvol-

ging gekregen in gelijke regelingen voor 1976 met dezelfde
bedragen.

Mocht bovenstaande aanleiding voor U zijn voor verdere informatie dan kunt U de volledige regelingen en de verdere toelichting o.a. vinden in het septembernummer van her tijdschrift
,,Bosbouw Voodichdng", een uirgave van het Staatsbosbeheer
die U bij de provinciale kantoren van deze dienst kunt krijgen
alsmede bij de sekretaris van de redaktie van Bosbouw Voorlichting, \íoudenbergseweg 39 te Austerlitz, tel. 03 439 - 441.
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Een bijdrage voor het knotten van wilgen

Regelmatig onderhoutl nodig
Om de karakteristieke knotbomen in het landschap te handhaven is regelmatig onderhoud nodig. Daar dit vaak jaren achterwege is gebleven zijn vele bomen uitgegroeid en is het kappen van het kophout een ekstra groot karwei geworden.
De nu in het leven geroepen bijdrageregeling is bedoeld om het
uitvoeren van dit achterstallig onderhoud te stimuleren; zij zal
van kracht zijn voor de periode 1976 ím 1980.
Ien aanvrager die ten minste 50 bomen gaat knotten waar in
jaren niets aan is gebeurd kan nu een bedrag van maksimaal
J 4,- per boom ontvangen nadat hij dit werk heeft uitgevoerd.
Dit bedrag is uiteraard maar een tegemoetkoming in de kosten
van dit onderhoud. Bij oude bomen die soms in 20 à 30 jaar
niet zijn gekapt kost het veel werk om het ,,haar" er aÍ te

achterstallig is, te verrichten. Ook worden eigenaren de laatste
jaren flink geholpen door milieuwerkgroepen en andere vrijwilligers.

De (totale) aktiviteit om de knotwilgen te gaan onderhouden is
een aantal jaren geleden geboren bij aktiegroepen die terecht
meenden dat het verloren gaan vaÍ de knotbomen een grote
verarming van het Hollandse landschap zou betekenen. Zij staken de handen uit de mouwen en hebben in hun direkte omgeving het nodige gedaan.
In het seizoen 1974-1975 waren heg naar uit een enquête
blijkt, een 2500 mensen die gezamenlijk met behulp van boeren
en gemeenten 2, à 30.000 bomen onder handen namen. In het
seizoen 1975/1976 hebben alleen al de vrijwilligers ca. 14.000
knotwilgen en -populieren behandeld. Daarbij komen nog

zaqen.

1.000 knotelzen.

Veelal met behulp van motorzagen komen er hele ,,bomen"
naar beneden die dan gekort en afgevoerd moeten worden. De
takken verbrandt men meestal ter plaatse. Voor grotere partijen
hout (meer dan 10 ton) is gelukkigafzer. te vinden als vezel- of

De hierbij vrijkomende houtmassa, die aan de papierindustrie
kon worden verkocht en daar nuttig werd verwerkr, steeg van

papierhout.

aan.

Doordat dit hout geld opbrengt (vaak komt er één ton hout van
3 tot 6 bomen) wordt in veel gevallen een deel van de kosten
van motorzagen en transport goedgemaakt.
Sommige eigenaren van knotwilgen hebben nog gelegenheid en
zin om het onderhoud, dat vrij veel werk vr^agÍ, zeker als het

Het aantal bomen dat per jaar wordt aangepakt is echter nog
veel te laag als we bedenken dat er naar alle waarschijnlijkheid
volgens ruwe schattingen 1 miljoen knotbomen in Nederland
staan die om de ongeveer 5 laar onder handen zouden moeten
worden genomen.
De nu door de overheid te verstrekken bijdrage ter stimulering
van deze pardkuliere aktiviteiten zal het mogelijk maken om
b.v. voor het moeilijkste en zwaarste werk, het afzagen van de
zware toppen, professionele krachten in te schakelen en te betalen. Dit zal het de vrijwilligers mogelijk maken hun energie
volledig ten goede te laten komen aan het opruimen, stapelen
en verbranden van takken, wat alle zeer arbeidsintensieve karweien zijn.
ITij hopen dat deze bijdrageregeling zal gaan leiden tor een
snelle aanpak van de achterstand in het onderhoud, zodat de
karakteristieke knotbomen ons landschap zullen blijven sieren.
N.B. Tijdens de knot-akties worden vaak ook lege plekken in
de rij opgevuld door het in de grond zetten van wilgetakken
(wilgeporen). Hiervoor in het kort de volgende wenken:
- gebruik voor nieuwe aanplant nooit poten uit oude knotwilgen want zij kunnen mer watermerkziekte besmet zijn; (zte
,,Populier", november 1971, blz. 67)
- schaf nieuw, gezond plantmateriaal aan;
- vraag vóór het planten op nieuwe plaatsen advies aan de
Iandschapskonsulent van het Staatsbosbeheer of de standplaats
verantwoord is.

Krnnen deze uilgen n* beho*den blijuen?

in 1914/1975 naar 1.4O0 ton in het volgende seizoen.
5.000 enthousiastelingen werkten hier heel wat vrije zaterdagen
700 ton

De bijdrageregeling
De officiële teksr van de regeling is de volgende:

DE MINISTER VAN LANDBOUNT EN VISSERIJ

besluit:

Artikel

1

Dit besluit

verstaat onder:
de directeur: de Directeur van het Staatsbosbeheer.
de eigenaar: de natuudijke persoon of rechtspersoon die
krachtens eigendom of enig ander zakelijk rechr dan wel krachtens enig duurzaam persoonlijk recht het genor heefr van grond.

a
b

Artihel 2
1 Ter zake van het verichten van werkzaamheden in verband
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met achterstallig onderhoud van knotbomen kan een bijdrage
uit 's Rijks kas worden vedeend in de kosten van die werkzaamheden voor zover deze door de directeur of een door hem aangewezen ambtenaar zijn goedgekeurd.
2 De in het eerste lid bedoelde werkzaamheden moeten ziin
verricht in het tijdvak van 1 januari 1976 tor. en met 31 december 1980.

Artikel 3
De bijdrage wordr uitsluitend vedeend indien de knorbomen
voorkomen op terreinen waarvoor in het in arrikel 2, tweede
lid, bedoelde tijdvak geen andere bijdrage ten behoeve van het
beheer of het onderhoud uit 's Rijks kas is of wordt verleend.

Artikel4

1 De bijdrage wordt verleend hetzij aan de eigenaar hetzij aan
de pachter op diens aanvt^ge.
2 Meerdere eigenaren en/of pachters kunnen gezamenlijk één
aanvrage indienen.
3 De bijdrage wordt uitsluitend verleend indien de aanvlz,ge
betrekking heeft op tenminste 50 knotbomen.
Artikel

5

De bijdrage bedraagt

f 4,-

een toezegging voor een bijdragebeschikking heeft onrvangen.
- De werkzaamheden moeten worden verricht binnen de termijn die in deze beschikking is genoemd.

V/ijze aan aawragen aan

d.e bijd,rage

De aanvraag voor een bijdrage moet door middel van een daartoe bestemd formulier worden gedaan bij de hoofdingenieurdirekteur voor de Landinrichting in de provincie waarin het
grootste gedeelte der bomen zich bevindt.

Het formulier moet volledig worden ingevuld en in tweevoud
worden ingediend. Het dient vergezeld te gaan v^n een ,opografische kaart 1 : 10.000 waarop de plaats van de knotbomen
duidelijk is aangegeven.
De aanvrager kan zijn de eigenaar of de pachter of hun gemachtigde. Meer eigenaars en/of pachters kunnen gezamenlijk
een aanvraag indienen. Alle betrokkenen dienen dan de verklaring op de aanvnag te ondertekenen waarbij één persoon wordt
gemachtigd het werk uit te laten voeren en de bijdrage in ontvangst te nemen.

Uitbetaling
per knotboom.

Ártikel6
1 De bijdrage wordt vedeend door de directeur of een door
hem aangewezen ambtenaar.
2 Aan de verlening van de bijdrage kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.

Artikel

hij niet met de werkzaamheden beginnen alvorens hij

T

De aanvrage voor een bijdrage wordt schriftelijk ingediend bij
de hoofdingenieur-directeur voor de Landinrichting in de provincie waarin het grootste gedeelte van de in de aanvraag be-

Als alle bomen, opgenomen in de aanvrage geknot zijn, moet
dit worden bericht aan de hoofdingenieur-direkteur voor de
Landinrichting. Deze betaalt dan de bijdrage uit als hem gebleken is dat het werk tot genoegen is uitgevoerd.
Om te voorkomen dat men lang op zijn bijdrage moet wachten
kan het dienstig zijn het totaal aantal te knotten bomen te verdelen over verschillende aanvragen. De uitbetaling moet nl.
wachten tot alle bomen waarop een aanvraag betrekking heeft,
zijn geknot.
Zijn minder bomen geknot dan aangevraagd, dan wordt het uit
te betalen bedrag naar evenredigheid verlaagd.

trokken bomen zich bevindt.

Arrikel

8

De bijdrage wordt uitbetaald nadat de directeur of een door
hem aangewezen ambtenaar is gebleken dat de werkzaamheden

zijn uitgevoerd.

Artikel9
De beschikking kan worden aangehaald

Gehoopt wordt dat met deze subsidie vele knotbomen gered
worden van een snelle ondergang die zij tegemoet zouden gaan
door uitscheuren, omvallen of afsterven door de watermerkziekte. Is de zeer arbeidsintensieve, achterstallige onderhoudsbeurt eenmaal geweest, dan worden volgende, djdiger uitgevoerde snoeibeurten veel eenvoudiger.

als:

,,Beschikking bijdrage Achterstallig Onderhoud Knotbomen,'.
Zij treedt in werking mer ingang van de darum van haar publikatie in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 13 oktober 1976

De Minister van Landbouw en Visserij
(w.9.) Van der Stee

Adressen van de Hoofdingenieur-Direkteur voor de Landinrichting in de provincie:
Groningen:
Engelsekamp
Friesland:

6, Groningen

Tesselschadestraat

Toelichting op de regeling
De regeling is gericht op het bestrijden van de financiële tekorten die ontstaan bij het uitvoeren van achtersrallige onderhoudswerkzaamheden aan knotbomen.

IYelke knotbomen konten aoor een bijd.rage in atnmerking?
In principe kan een bijdrage worden verleend voor werkzaamheden aan ten minste 50 levenskrachtige knotbomen. Deze
knotbomen mogen niet staan op terreinen waatvoor al een
Rijkssubsidie wordt verleend voor het beheer of onderhoud zoals met de bezittingen van natuurbeschermingsorganisaties het
geval is. Knotbomen staande qr gronden waarvoor een bosbijdrage wordt onwangen vallen wel onder regeling.

tel.

7, Leeuwarden

Drenthe:
Gymnasiumstraat 9, Ássen
Overijssel:
Assendorperdi jk 2, Zw olle
Gelderland:
Gildemeestersplein 1, Árnhem
Utrecht:
\Íoudenbergsew e g 39, Áusterlitz

Noord-Holland:

Klein Heiligland 84, Haarlem
Zuid-Holland:
Van Speijkstraat 13, Den Haag

050 -219lIl

tel. 05100 - 43J13
tel. 05920 - 12947
tel. 05200 - l}t33

tel.081

-629117

tel. 01439 - 44t

tel.023 -)I9O2l
tel.

070

-924481

Zeeland:.

tel. 01100 -16440

\íestsingel 58, Goes
Noord-Brabant;
Prof. Cobbenhagenlaan 225,

Limburg:
Lindanussuaat 12, Roermond

Tilbvg

tel.013
tel

-678755

04750-t4251

IJsselmeerpolders:

Voorutaard.en terbond.en aan d.e bijd.rage
de aanvrager van de bijdrageregeling profiteren dan mag

- \fil

Koopmansstraat, Lelystad

tel. 03200 -26184
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OUDE POPULIEREN

De drie afgebeelde populieren op het erf van een boerderij van
het voormalige landgoed ,,Zuid Pijnenburg" t€ Hintham zouden
enige jaren geleden door de eigenaar zijn geveld. De gemeente
Rosmalen kon op het laatste nippertje voorkomen dat de rooiers,
die reeds ter plaatse waren gearriveerd, hun werk zouden doen.

Door het onderhoud van de bomen op zich te nemen kon

de

tot overeenstemming komen om

de

gemeente met de eigenaar

bomen te laten staan.

De foto hierboven toont de oude toestand waarin de bomen
verkeerden; op de linker foto staan dezelfde bomen na de noodzakeiijke snoeibeurt.
Over de kwaliteit van het snoeiwerk valr te twisten, maar men
hoopt dat de populieren er zo weer een hele tijd tegen kunnen.

BRABANTSE POPULIERENVERENIGING

Op 9 september il. maakte de Brabantse Populieren Vqreniging
haar jaarlijkse ekskursie; deze keer naar Antwerpen.
Hoofddoel was een bezoek aan een ongeveer 28 jaar oud populierenbos op de linker oever van de Schelde. De populieren
zijn hier geplant in een zandpakket van 5-8 meter dikte, afkomstig van de Schelde.
Op deze zandvlakte met een open ligging ten opzichte van de
wind, bieken de populieren zelfs na de afgelopen droge zomer
stand te hebben gehouden. De populier doet zijn naam ,,pionierhoutsoort" alle eer aan op deze groeiplaats waar verder
alleen op de meest luwe plaatsen wat gras voorkomt. Alle pogingen om andere loofhoutsoorten mee te laten groeien waren
mislukt, mede door een enorme konijnenplaag.
Voornamelijk werd 'Robusta' aangePlant met 'Gelrica', 'Marilandica' en 'serotina erecta'. In een proefbeplanting ziin de nieuwe
Nederlandse klonen uitgeplant terwijl ook enkele wilgerassen,
naast de in België bekende ,,Liempdse wilg" worden beproefd.

Ook bezocht het

gezelschap beplantingen

in nieuwe woonwij-

ken, parken en de stadskwekerij. Onze gids van de dag was de
heer Louwaerds, hoofd van de Dienst voor Parken en Plantsoe-

nen. Deze geslaagde ekskursiedag werd mede bepaald door een
bewonderenswaardige gasrvrijheid van de stad Antwerpen.
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49ste Klompenbeurs

10.000 bezoekers uit het gehele land werden va4 I r/m 4 oktober 7976 op de 49ste klompenbeurs in St. Oedenrode ontvan-

gen. In een grore renr op de Markt werden de ingezonden
klompen tentoongesteld. Klompenmakers met een stand toonden naast klompen hun produkten als souvenierklompjes en de
tegenwoordig erg in de mode zijnde klompschoenen. Enkele
nevenbedrijven zoals verf- en mororzaagfabrieken gaven ook

akte de presence. De fa. Hol demonstreerde een geautomatiseerde klompenboormachine en de Vereniging van Klompenfabrieken inuoduceerde een volautomarische klompenboormachine die maar liefst vier klompen tegelijk bewerkt. Twee oude
klompenmakers lieten zich door al dat technisch ,,geweld" niet
uit het (klompen) veld slaan en demonstreerden het ambachtelijke handwerk. Bij hen sloten zich nog enkele andere ambachtslieden aan die hun kunsten lieten zien bij het maken van aardewerk, stoelen, manden en tonnen.

Het

Staatsbosbeheer was, zoals ieder jaar, presenr om de klom

pengrondstofproducenren van dienst te zijn met adviezen.

Tacamahaca

Botanical name

/

Alexander Harrison

Op verzoek van Boomkwekerij ,,Udenhout" BV heeft R. C.
Morris uit Stoneville in de V.S. gezocht naar de herkomsr van
het woord ,,tacamahaca". Daarbij vond hij in,,Webster's Seventh

T acamahaca rrichocarpa

New Collegiate Dictionary Q963)" her volgende:

Broke upon the coral sand?

\7ere you some exotic land
I7here the blue Pacific rollers

,,Tacamahaca":
t het Spaanse woord ,,Tacamahaca" is afgeleid van het Nahuatll)

Tacamahaca trichocarpa

woord ,,tecamaca" hetgeen betekent: streek met een droog kli-

Vere you once an Aztec's daughrer
Did you fete the chosen victim
Destined for the ritual slaughter?

maat

2

een boom die hars produceert, mer name een Noord-Amerikaanse populier (Populus balsamifera) mer hars overdekte
knoppen, ook wel balsempopulier genoemd.

T acamahaca trichocarpa

River port where time seems stranded
On that sluggish rropic currenr
I7here the missionaries landed?

1)

Nahuatl is 1) een groep mensen van Zuid-À{exico en Centraal Ámerika; 2) de taal yan de Nahuatl, de Uto-Ászteken taal.

T acamahaca rrichocarpa

Fabled town where Oxus ran

Vhere the wild Mongolian

levies

Greeted mighty Gengis Khan?
Tacamahaca trichocarpa
Each of these you well could be
But the botanists decided

That you were a Poplar uee
T acamahaca trichocarpa
As your leaves shake in the breeze
So much beauty makes me ponder
\rhat strange names men give to trees!
Overgenomen
Blad. pan P.

tricbocatpd'Heimbtrgef

uit

,,Quarterly Journal of Forestry", Vol.

LXX, april 1976, no. 2
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KALENDER

De onderwerpen waarmee we in de
komende maanden te maken krijgen
zijn: de verkoop van hout, het aanvra-

gen van subsidies, de

plantsoenaan-

bestaande bossen bestaan ook subsidies voor de aanleg van nieuwe bebossingen en voor herbebossingen (Besluit bijdragen bebossingen en Besluit

keuze in sterke mate bepaald door de
weerstand van de rasseo tegen ziekten.
De rassenkeuze is daarom zeer belang-

rijk voor het verkrijgen van een goedgroeiende gezonde beplanting. Vraag
daarom, om later teleurstellingen te
vootkomen, advies aan een deskundige
indien u twijfelt aan de keuze van het
juiste ras of aan de geschiktheid van

koop en de aanleg en verzorging van
de beplantingen. Door zo vroeg mogelijk met de voorbereidingen te beginnen wordt de kans verkleind dar men
in tijdnood komt. Uitgebreide informatie over deze en andere onderwerpen die de populier betreffen kunt u

bijdragen herbeplantingen). De voor
subsidie in aanmerking komende minimum-oppervlakte voor een nieuwe
bebossing bedraagt t ha en voor een
herbebossing 0,5 ha. De subsidie voor
nieuwe bebossingen wordt eveneens

bij het voor de eerste keer of

De mate van gevoeligheid voor ziek-

vinden in het nieuwe, zojuist verschenen ,,Handboek voor de populieren-

opnieuw inplanten van weg- en grensbeplantingen, mits deze uir tenminste
200 bomen bestaan. Voor het verkrijgen van deze subsidies moet u, vóórdat met de aanleg van de beplantingen
wordt begonnen, formulieren aanvragen bij het Staatsbosbeheer en wel bij
de Hoofdingenieur-Direkteur voor de
Landinrichting in de provincie waarin
het perceel is gelegen. De betreffende
adressen en telefoonnummers sraan
vermeld op pagina 66.Btj een nieuwe
bebossing bedraagr de subsidie maksi-

ten (roest, Marssonina en kanker) van
de in de handel zijnde populiererassen
is samengevat in een tabel die u vindt

teelt" (vierde geheel herziene druk).
Het boek is verkrijgbaar bij de

K.N.H.M. te Árnhem (zie advertentie

op pag.54).
Iloutprijzen
Alleen door vroegtijdig kontakt op

re

nemen met verschillende houthandela-

ren of mer verbruikers, die het hout
direkt van de telers kopen, kan men
zich goed op de hoogre stellen van de
afzetmogelijkheden en de prijs van

het hout. Ter oriëntatie kan

verleend

maal 80

/6 en bij een herbebossing

de groeiplaats.

in het augustus-nummer 1976 (,,Kalender", pagina 4)).
Roestgevoelige rassen moeren niet in

de omgeving van lariks worden aangeplant; het gebruik van voor Marssonina gevoelige rassen is altijd af te
nden. Zonder het advies van een deskundige is het gebruik van buitenlandse rassen niet aan te bevelen (zie
artikel ,,Populieren en de EEG", fe-

bruari-nummer,,Populier" 1915, p^g.

men

maksimaal 50 7o van de door de di-

10).

ook ,,Houtprljzen" op pagina 60 van
dit nummer raadplegen alsmede de

rekteur van het Staatsbosbeheer normaal geachte kosten van aanleg en

In de laatste 70 jaar is in ons land een
groot aantal nieuwe rassen in de han-

,,Mededelingen" op pagina 80 van het
novembernummer 1975 en op pagina

eerste onderhoud.

Voor de aanleg van een nieutae be-

del gekomen die een grotere resistentie tegen bladziekten hebben dan de

2 van het februarinummer van dit

jaar (Enkele houtprijzen van het najaar 1975 en januari 1976).
Het verkopen van hout, zowel populieren als wilgen, betreft niet alleen

bossing, tenminste 2 à 3 ha groot, kan

door de Stichting Industrie-Hout gra-

tis

éénjarige populieren beschikbaar

,,oude" rassen; zo kan de aanplant van

de nieuwe rassen 'Dorskamp', 'Flevo',
'Oxford', 'Geneva', 'Rochester' en 'An-

worden gesteld. De planten moeren in

droscoggin' worden aanbevolen.

een dichte plantafstand worden

Acht andere nieuwe

ge-

rassen komen

bomen uit bos-, weg- en grensbeplantingen maar ook die uir stedelijke be-

plant, d.w.z. minimaal 400 sruks per
ha. Deze Stichting verstrekt jaarlijks

voor aanplant op beperkte schaal in

plantingen. Door het hout tijdig te
verkopen en af te (laten) voeren kan

voor een bepaald bedrag

kaanse populieren'Ágathe F','Florence
Biondi' en 'Spijk', de STestamerikaan-

men bijtijds mer de aanleg van

de

nieuwe beplanting aanvangen.
Subsid.ieregelingen

De op 20 september j.l. afgekondigde
,,Beschikking Bosbijdragen" is ook
voor de populierentelers van groor belang. Deze beschikking is in de plaats
gekomen van de Bosbijdrageregeling
Openbare Lichamen en de Bosbijdrageregeling parrikulieren (de,,openstellingssubsidies") Hij behelst o.a. het
subsidiëren van de kosren van een
planmatig beheer inklusief de openstelling voor her publiek en heeft in

principe betrekking op een eenheid
bos van tenminste 5 ha. Deze minimum-oppervlakte kan, indien het beplantingen van bijzondere landschappelijke betekenis betreft, worden verlaagd tot één ha. Verdere informatie

over deze nieuwe

éénjarig
plantsoen aan populierentelers; deze
plantsoensubsidie wordt niet in mindering gebracht op de door het Sraatsbosbeheer verstrekte subsidie. Voor
nadere inlichtingen kan men zich in
verbinding stellen met de Stichting
Industrie-Hour, Bowlespark 18 te \7ageningen, tel. 08370-10121.
Een regeling, die bij velen minder bekend is, is dat diegenen die voor de
Vergoedingsregeling van het O. en S.
fonds in aanmerking komen hun

grond, indien ze deze bebossen, niec

af te staan.
van deze grond komen

aan het S.B.L. behoeven

Eigenaren

in aanmerking
in het kader van her Besluit bijdragen
eveneens voor subsidie

aanmerking, namelijk

de

eurameri-

se balsempopulieren'Blom','Flitzi
Pauley' en 'Heimburger' en de zwarte

balsempopulieren'Barn' en'Donk'.
De uitgifte van stekken van het nieuwe ras 'Rap', een zwarte balsempopu-

lier, is door de NAKB tijdelijk

ge-

staakt; naar de oorzaak van heÍ ontstaan van kleine en grotere bobbels op

stam en takken van de 'Rap' is

een

onderzoek ingesteld.

De ervaringen met deze acht nieuwe
rassen zijn nog beperkt. 'Ágathe F' en
'Florence Biondi', die zeer gevoelig
voor roest zijn, vertonen in maksimaal

I0

jaar oude beplantingen een goede

groei; zeer waarschijnlijk hebben

deze

bebossingen en vao bovengenoemde
plantsoensubsidie. Landbouwbedri jven,

rassen een goede windresistentie. De

gele-

weerstand tegen bladziekten en kanler

die in een tuilverkaveling zijn

gen, komen voor de Vergoedingsregeling echter niet in aanmerking.

subsidieregeling

trefr u aan op pagina 64 van dit num-

Rassenkeuze

mef.
Naast deze bijdrageregeling voor reeds

Behalve door klimatologische en bodemkundige faktoren wordr de rassen-

andere nieuwe rassen, die een goede

hebben, vertonen

tot

dusveffe

een

goede groei. Het gebruik van 'Fritzi
Pauley' moet slechts op zeer beperkte
schaal gebeuren, in de zomer treedt
veelvuldig topbreuk op; in stedelijke
gebieden moer de aanplant van dit
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go€dgroeiende ras ten zeerste worden
ontraden.
De aanleg van weg- en grensbeplantingen met \Testamerikaanse balsempopulieren en andere populieren met

te planten verdienen de voorkeur boven het gebruik van meerjarig plant-

gemakkelijkt.

Dit geldt niet alleen voor nieuwe
bebossingen maar ook voor herbebossingen. Voor een herbebossing moeren

perioCe

balsembloed (zwarte en hybride balsempopulieren) moet in sterk aan de
wind blootgestelde gebieden worden
afgeraden, in andere gebieden is de
aanplant van deze rassen alleen op beperkte schaal aan te bevelen. Het ge-

hogere eisen aan de lengte van de

bruik van 'Fritzi Pauley' in dergelijke

beplantingen moet, gezien het gevaar
van topbreuk, worden ontraden.
ln 1976 is het populieresortiment met
4P. nigra klonen uitgebreid, te weten:

lBrandaris','Schoorldam','Terwolde'

en 'Níolterson'. De ervaringen met
deze klonen zijn nog zeer beperkt;
aanplant dient daarom slechts op zeer
beperkte schaal te gebeuren. De klonen zijn weinig gevoelig voor Marssonina en hebben een goede weerstand

tegen kanker; de 'N7olterson' is weinig gevoelig en de 'Brandaris' is ge-

voelig voor roest, de 'Schoorldam' en
'Terwolde' zijn voor deze bladziekte
zeer gevoelig. P. nigra, de Europese
zwarte populier die in ons land inheems is, heeft in het algemeen een

vrij

goede windresistentie. Verondersteld mag worden dat deze 4 nieuwe
klonen daarom vooral voor de kustprovincies van belang zijn; bovendien
komt er in dit gebied nagenoeg geen
lariks voor wat in verband met de gevoeligheid voor roest van d.eze klonen
van belang is.
Plantsoen
Door de droogte in de zomermaanden

is de aanslag van het plantmateriaal
op de kwekerijen nadelig beïnvloed;
het aanbod van vooral éénjarig plantsoen is daarom beperkt. Bestel dus
tijdig uw planten. Het gebruik van
goed plantsoen is, naast de keuze van
het juiste ras, zeer belangrijk om een

goed groeiende, gezonde beplanting
te krijgen.
Stevige éénjarige,

bij voorkeur vertak-

soen.

het grondwater hoger

dan

éénjarige planten gesteld worden dan

50 cm onder het maaiveld staat.
Populieren worden overwegend in het
voorjaar maar soms ook in het najaar
geplant. Voor éénjarig plantsoen zijn

voor een bebossing van bijvoorbeeld

plantgaten van 35

landbouwgrond. Om overgroeiing door

vierkant bij een diepte van 40 cm voldoende. Voor meerjarig plantsoen zijn
deze afmetingen 50 à 60 cm bij een
diepte van 60 cm. Te grote plantgaten

de vegetatie van bijvoorbeeld

distels

en brandnetels te voorkomen moeten
éénjarige planten voor een herbebossing minimaal 1,8 à 2,0 m lang zijn,
waarbij een goede lengte,/dikte verhouding niet uit het oog dient te worden verloren. Indien dergelijk plantsoen niet beschikbaar is moet men
goed gegroeíde 2-jarige populieren

pianten; het gebruik van meerjarig
plantsoen betekent niet dat onkruidbestrijding en stikstofbemesting op de
plantspiegels nagelaten kunnen worden. Juist bij ouder plantsoen, met
zijn ongunstige verhoudingen russen
boven- en ondergronds gedeelte, zijn

deze

onderhoudsmaatregelen zeer

noodzakelijk. Bij meerjarig plantsoen,
met zijn grotere risiko's van aantasting
door schorsbrand (Dothichiza), zijn de
aanschaf- en plantkosten aanzienlijk
hoger dan bij éénjaige planten. Populierenplantsoen mag niet te slap

zijn, dus niet te lang
tot de dikte.

in

verhouding

Aanleg en onderhoud

Het met chemische middelen bestrijden van loofhoutopslagvó& het plan-

ten kan bij vorstvrij weer ook in de
wintermaanden plaats vinden en wel
met een 5 7o oplossing van 2,4,5 -T
ester in petroleum of dieselolie, die op
de stobben of op de onderste 20 cm
van de stammetjes wordt gespoten.
Raadpleeg vooral de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
Het schoonhouden van dichtgegroeide
greppels en sloten bevordert het afstromen van het oppervlaktewater
waardoor de werkzaamheden bij de
aanleg van de beplanting worden ver-

Gebr" Yan den Berk b,v.
a
a
a

Dit geldt vooral voor

die percelen waar ook in de vegetatie-

o
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LAANBOMEN EN BOSPLANTSOEN

verhogen onnodig

à 40 cm in

het

de

aanlegkosten.
dieper worden geplant dan ze op de kwekerij hebben gestaan. Door scheef-

De planten moeten zeker 10 cm

waaien van de planten op sterk aan
de wind blootgestelde gebieden kunnen de nieuw gevormde wortels afbreken en zullen de bomen slecht aanslaan.

Op percelen met een zeer hoge grondwaterstand tijdens de aanleg verdient
het aanbeveling de plantgaten direkt

voor het planten te maken om

te

voorkomen dat ze vol water lopen.
Bij éénjarig plantsoen moet men nooit

zijtakken verwijderen; bij meerjarige
bomen alleen eventueel aanwezige, opvallend zware takken.
Het in de winter snoeien van bomen
is in het algemeen niet aan te bevelen
en zeer zeker niet tijdens vorstperioden of bij lichwriezend weer; bij snoei
in de winter overgroeien de wonden
meestal slechter. De voorkeur moet
worden gegeven aan de periode tussen
eind mei en half juni.
Schade door wild (reeën, hazen en
konijnen) is te voorkomen, of althans
beperkt te houden, door de jonge bo-

men met gazen kokers (kippegaas,
of plastic manchetten
te beschermen. Het Italiaans gaas is
zowel rechtstreeks te bestellen bij de
fabriek (zie adres in de ,,Kalender",
augustusnummer 1916) als bij het

Italiaans gaas)

Magazijn Bosbouwgereedschappen van
Heidemij Nederland BV te Arnhem
(Posrbus 139).

H,\7.K

POPTJTIEREN
in

bos,

sïdd en landschap

HeeÍt u dlt pÍachtige boekweÍk,
1970 uitgegevên door dê ,,Stichling Populier",
al in uw bezit?

ln

í!

Specialiteit:

POPULIEREN EN WILGEN
Adaisering en aanleg aan beplantingen

Bestelling door overschrijving van I 5,- per stuk op postrekening 1172915 t.n.v.,,Stichting Populier", Wageningen,
onder vermelding van
ex. boekwerk populieren".

bedriiven in
Eerbeek kopen wii vezelhout van
populier en wilg

voot

:
bewerking :
kwaliteit :
aÍmetingen

éên van onze

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

+ 1 m lang houtwordttoegestaan

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

@

by. hooml0,uelrerii,,udenhou
Witte abeel

dehruekerij

'Nivea'

@

dieiulsteven
voor ts.

*

(P. canescens)

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

'De MoÍÍart'
'Schleswig'
'Schijndel'
'Tatenberg'
'Witle van Haamstede'

,,uDENHOUT,,
EEl{ OUDE NAAM
TUSSEN
NIEUWE
POPULIEREN

Europese zwarte populier

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

,,UDENHOUT"
AN OLD NAME
BETWEEN
NEW POPLARS

'Terwolde'
'Vereecken'
'Vltolterson'

(P. euramericana)

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

'Heidemij'

'l

ENTRE
NOUVEAUX

214',

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

Westameri kaanse balsempOpUlieÍ (P. trlchocarpa)
'Blom' 'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

,,uDEltHouT"

EIN ALTER NAME
ZWISGHEN
NEUE PAPPELN

Hybride balsempopulier
'Androscoggin'

Zwarle balsempopulier

B.V. Boom]<wekerij ,,Udenhout
Postbus 31 - Udenhout
Telefoon 04241'2131

(p. nis,a)

Euramerikaanse populier

PEUPLIERS

*

@

ESp te. tremula)
'Tapiau'

,,UDENHOUT"
UN ANGIEN NOM
*

(P. arba)

'Raket'

Gfauwe abeel

*

t"

"

'Barn'
'Donk'
'Geneva'
'Oxford'
'RaF'
'Rochester'

