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Onderzoek naar de ruimte-behoeÍte van de Populus 'Dorskamp' in Oosteliik Flevoland

1

Inteirling

ln 1952 werd op het Bosbouwproefstation in \Tageningen een
vrouwelijke Populus deltoides uit Missouri (USA) gekruist met
een mannelijke Populus nigra uit Italië. In 1956 werden de
hieruit verkregen zaailingen door G. Hellinga geselekteerd' één
der beste bleek nummer NL925 te zíjn, deze kregg toen de
naam 'Dorskamp'. In 1966 na een tienjarige toetsperiode op
grotere schaal in het terrein, werd deze nieuwe kloon die mannelijk is, samen met zijn broertje'Flevo' onder kontrole van de
NÁKB uitgegeven voor toepassing in de praktijk (1,2,3). }{et
onderzoek naar de eigenschappen van de Dorskamp-populier
werd echter voortgezet.
De nieuwe kloon was geselekteerd op ziekte-resistentie en jeugdgroei, maar bleek soms last te hebben van het afbreken van de
top, terwijl een enigszins slingerende groei een typisch kenmerk
werd van Dorskamp-beplantingen. 'W'egens zijn snelle jeugdgroei waren de verwachtingen hoog gespannen (4, 5), en dit
bleek niet ten koste te gaan van de kwaliteit van het hout (6).
Het verschil in groeiplaatseisen ten opzichte van oude klonen
is nog onvoldoende duidelijk, het is gewenst het onderzoek wat
dit betreft te intensiveren, want bij de praktische keuze van de
kloon is het een belangrijk aspekt (8).
Als belangrijk probleem zag men nog de onbekendheid met de
ruimrebehoefte van de kloon in verband met het aan te bevelen
plantverband en dunningsregime. Elke nieuwe kloon heeft namelijk een volkomen nieuwe kombinatie van erÍelijke eigenschappen, die op niet te voorspellen wijze tot uiting komr in de
reaktie op planwerband en dunning. In 1968 werd in Oostelijk
Flevoiand nabij Lelystad in samenwerking met de Rijksdienst
IJsselmeerpolders een proefbeplanting aangelegd teneinde hierin de ruimtebehoefte van de 'Dorskamp' in bosverband grondig
te onderzoeke'n. Omdat het nodig is ook de effekten op de groei
op lange termijn te le:en kennen, neemt een dergelijk onderzoek vele iaren in beslag. Eigenlijk duurt het een gehele omloop, voordat men een volledig overzicht v/at betreft de vele van
belang zijnde aspekten heeft opgebouwd. Het is dan ook niet
mogelijk in dit artikel een einduitslag van het groeiruimteonderzoek van de 'Dorskamp' te geven, immers de proef is
nauwelijks halverwege. \íel zijn er in dit stadium reeds belangwekkende meetresultaten beschikbaar, die ook voor de praktijk
van betekenis zijn. Het is de bedoeling van dit artikel om over
deze als voorlopig te beschouwen onderzoek-resultaten informatie te verschaffen. Hiertoe zullen eerst enkele bij het groeiruimte-onderzoek gebruikte begrippen worden toegelicht, waarna
getracht zal worden de problematiek van een dergelijk onderzoek wat duidelijker te omschrijven. Vervolgens zal ièts verteld
worden over de proeÍopzet, de te toetsen behandelingen en het
uitgevoerde meetwerk, gevolgd door een overzicht van de tot
1975 verzamelde meetgegevens. Tenslotte zullen de specifieke
groeiruimte-effekten nader worden behandeld, waarbij de onderlinge verbanden en de betekenis voot de praktijk aan de
orde zullen komen.

2

De problernen van het groeiruimte-onderzoek
een bepaalde ruimte
toegemeten door de toepassing van een bepaald planwerband.

Bij de bosaanleg krijgen de jonge bomen

Bij beplantingen van populier worden planwerbanden gebruikt
tussen 3 bij 3 en i0 bii 10 meter. Gedurende het leven van de
bomen kan deze groeiruimte veranderd worden door dunningen
in de opstand uit te voeren. Hierbij heeft men de kerrze tussen
selektieve en systematische dunningen. Bij selektieve dunningen

/

P. J. Faber
RBL ,,De Dorschkamp"

Growing space experiment oÍ Populus 'Dorskamp'
Summary
1968 a sfacing experiment of 'Dorshamp' poplar tuas initiated. At
the age of 9 years the mean height utas 15 m, anà the height/diameter
ratio tuas 59 in tbe I x 8 spacing and' 77 io the 4 x 4 spacing. Tbe
inflaence of the spacing on the diameter increment is mtcb grealer
tban on the hàght grotutb. The height grotuth of 'Dortkamp' poplar
in tbe experiment is clatsified' to be 15 /6 better than the lirst site
qulity of 'Robustd, the aolume increment Peuneter heigbt grouttb
appearerl to haae the same leael like other poplar clones.
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worden doelbewust bomen van bepaalde hoedanigheden ver-

wijderd terwijl bij systematische dunningen meer automatisch
te werk wordt gegaan. Daar beplantingen van populier meestal
bestaan, heeft selektie bij de dunning weinig zin: de
dunningen zijn bij deze boomsoort dan ook vrijwel steeds systematisch. Voorts heeft men bij de dunning een keuze te maken
wat betreft de intensiteit of sterkte van de ingreep. Hierbij
mo--t men bedenken, dat het van belang is dat de bomen zich
na de dunning in alle richtingen gelijkmatig kunnen ontwikkelen. Dit betekeng dat het regelmatige planwerband van voor de
dunning omgezet wordt in een even regelmatig, ruimet plantverband na de dunning. Uitgaande van een regelmatig vierkants-verband betekent deze eis een dunnings-intensiteit van
50 7o van het stamtal door de bomen om de ander te verwijderen. De onderlinge afstand russen de bomen wordt door een
dergelijke dunning x/2 maal zo groot.Indien uitgegaan wordt
van een gelijkzijdig driehoeksverband, dan moet 2/3 of 3/4
van het stamtal verwijderd worden om weer een regelmatig verband te krijgen. Omdat dit bezwaadijk is, leent een driehoeksverband zich minder goed voor systematische dunning. In de
derde plaats moet dan nog een keuze gemaakt worden wat bet:e'ft het optimale tijdstip waarop de dunning kan worden uitgevoerd. Een iuiste keuze in dit opzicht is erg belangrijk in
verband met een goede groei na de dunning en wegens de konsekwenties voor de rentabiliteit van de dunning zelf. Het maken
van een verantwoorde keuze wat betreft het dunnings-tijdstip
is dan ook bepaald niet eenvoudig. Indien te vroegtijdig wordt
gedund, dan zijn mogelijk de kosten van de ingreep hoger dan
de opbrengsten, terwijl een te lang uitgestelde dunning een
onstabiele en weinig vitale opstand na de ingreep tengevolge
heeft. Als een opstand door de groei van de bomen geleidelijk
dichter wordt, dan neemt de kompetitie of wedijver tussen de
bomen steeds toe in hevigheid. Aanvankelijk wordt alleen de
zijdelingse ontwikkeling van de kroneq, geremd, waardoor de
diktegroei van de stammen wordt beperkt. Zodra later ook de
lengtegroei van de bomen door de kompetitie verminderd
wordt, is er reden aan te nemen dat er verlies aan vitaliteit gaat
optreden. Dit kan na de dunning ook tot uiting komen in een
trage of geringe reaktie op de ruimer geworden stand. Vitaliteits-verlies door te dichte stand is nog om andere redenen ongewenst. Er zijn namelijk zwakte-parasieten, die speciaal in deze
fase de gezondheid van de bomen kunnen aantasten. Door een
ce gering wortelvolume en een te slanke stam zijn de bomen
bovendien een gemakkelijker prooi voor stormen.
Het is dus zeer belangrijk bij het uitstellen van de dunning niet
tot het uiterste te gaan, maar de vraag is hoe die kritische dichtheid gedefinieerd kan worden. \Taarschijnlijk heeft elke kloon
in dit opzicht zijn specifieke eigenschappen.
Men kan de kompetitie-druk in een opstand trachten te vangen
in een getal, bijvoorbeeld door de hoogte en de diameter van

uit klonen
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Fig. 1 Plantafstands/dunningsproeÍ.
Fig. 1 Spacing and. tbinning cxperimení.
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de bomen re betrekken op her sramral per oppervlakre-eenheid. Vervolgens kan men dan de

kompetitie-druk afmeten met de graad van
dichtheid van de ,,pakking". Het is echter nier
eenvoudig een zodanige uitdrukking te vinden,
dat de werkelijke toestand er zuiver door wordt
weergegeven. Vaak tracht men de zaak te vereenvoudigen door uitdrukkingen te gebruiken,
waarin de diameter of de hoogte niet voorko- o
men. Te noemen zijn de dunningsgraad, die ge-

lijk is aan de onderlinge afstand gedeeld door de
boomhoogte, of de volkomenheidsgraad, die gelijk is aan het werkelijke grondvlak gedeeld door het zogenaamd
normale grondvlak. Dergelijke uitdrukkingen zijn onvolledig,
en zij kunnen dus de werkelijke kompetitie-druk niet zuivèr
weergeven. Bovendien is het een bezwaar, dat de hoogte en de
diameter als kriterium gehanteerd worden voor de kompetitie-

druk, terwijl ze er tegelijkertijd door beïnvloed worden. Een
beter inzicht te krijgen in de faktoren, die de kompetitie bepalen, is één van de doeleinden van dit onderzoek.
n7at betreft het groeiruimte-onderzoek van de Populus 'Dorskamp' kunnen nu de volgende probleemvragen onderscheiden
worden:

1

Hoe zier de relatie tussen het planwerband en de lengterespektievelijk diktegroei eruir, voor zover er geen dunningen worden uirgevoerd.

2 Bij welke opstandsdichtheid
3

treedt merkbaar verlies aan
vitaliteit en stabiliteit van de bomen op.
Wat is het effekt van dunningen, die bij uiteenlopende gra-

4

den van kompetirie.srress worden uitgevoerd.
Is verlies aan vitaliteit blijvend of kan er herstel optreden,
en onder welke omstandigheden doer zich dat voor.

3 Beschrijving van de plantafstantts-tlunningsproef
De proefbeplanting, die in 1968 voor het groeiruimte-onderzoek
van de populier 'Dorskamp' werd aangelegd, beslaat een oppervlak van 14 ha. Kwa behandeling zijn deze 14 ha te verdèlen
in zes delen, de blokken genaamd, die als onafhankelijke herhalingen beschouwd kunnen worden. Elk blok is weer onderverdeeld in 10 vakken met een gelijk oppervlak, die met de
letters

Á t/m K zijn gekenmerkt

overeenkomstig de erin toege-

paste behandeling. Eén behandeling bestaat uit een initiéel
planrverband gevolgd door één of meer in een bepaalde fase
uitgevoerde dunningen. Als kriterium voor de graad van kompetitie-stress vóór de dunning is het grondvlak per ha gekozen:

Jf;
m

500

72 m2/ha bij vroegtijdige dunningen, 2I mz/ha bij middelmatige dunningen en 30 m2/ha bij late dunningen. De proefbeplanting werd aangelegd met éénjarige bewortelde planren,
die in de volgende verbanden werden geplaarsr:
4b|j 4 meter in de vakken A, B en C;
5,3 bij 5,3 meter in de vakken D, E en F;
6,7 bij 6,7 merer in de vakken G, H en J;
8,0 bij 8,0 meter in de vakken K.
Tussen de populieren door zijn bij de aanleg ruim 5000 elzen
per ha geplant, die in L973 mer de slagmaaier werden opgeruimd. De aanslag van de 'Dorskamp' was zo goed, dat weinig
behoefde te worden ingeboet: ongeveer lo/o.In de jaren 197Ó
en 1974 zijn de bomen door het beheer opgesnoeid ror twee
resp. vier meter.
In de vakken Á, D en G wordt de kompetitie beperkt door een
vroegtijdige dunning, in de vakken B, E en H wordt gedund bij
een grondvlak van 21 m2/ha, terwijl in de vakken C, F en J de
dunning wordt uitgesteld tot 30 m2/ha (grondvlak).
Ten behoeve van de opmeting zijn binnen de vakken meetvelden uitgezet, die zijn omgeven door isolatie-srroken mer dezelfde behandeling.
Bij de aanvang waren er de volgende aantallen te meten bomen:
In de vakken met de behandelingen A, B of C elk 100, dat is
totaal 1800, in de vakken mer de behandelingen D, E of F elk
49, dat is totaal 882, in de vakken mer de behandelingen G, H
of J elk 25, d,at is totaal 450, en in de vakken met de behandeling K elk 16, dat is totaal 96. Voor de gehele proefbeplanting
betekende dit 1228 meerbomen.
Een plattegrond van de proefbeplanting is re vinden in fig. 1.
Hierop is ook te zien, dat reeds één blok door de ijverige wegenbouwers van de polder werd doorsneden, waardoor de proefbeplanting in tweeën werd gedeeld. Het is te hopen dat dit gedurende de proefneming niet weer zal voorkomen.
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Sinds de aanleg is de proefbeplanting zes maal gemeten, namelijk in de iaren L969, 797I, 1972, 1974, L976 en 1977. De re-

sultaten van de laatste metin

g zljn nog niet voor publikatie

beschikbaar.

lil(/at betreft de meting kunnen drie gedeelten worden onderscheiden, nametijk de meting van de diameter oD 1,30, de meting van de boomhoogte en de meting van het boomvolume.
In principe wordt bij elke opname van alle meetbomen de diameter gemeten, terwijl het gebruikelijk is de hoogte en het
volume niet van alle meetbomen te bepalen. Om toch in staat
te zijn de hoogte en het volume van alle bomen te schatten,
worden zogenaamde regressie-vergelijkingen opgesteld waarin
het onderlinge verband tussen volume, hoogte en diameter
wordt gebruikt. Deze regressie-vergelijkingen worden berekend
met behulp van steekproefsgewijs gemeten bomen, gegroepeerd
in vakken met dezelfde behandeling.
Onderscheid wordt gemaakt tussen de hoogte-diameter regressie
en de volume-diameter-hoogte regressie. Bij de verwerking van
de meetgegevens wordt bij de diameter van elke meetboom de
bijbehorende hoogte geschat met behulp van de hoogte-diameter regressie, waarna het bijbehorende volume wordt geschat
met behulp van de diameter en de regressie-hoogte, ingevuld in
de voiume-regressie.
De meting van de diameter en de metingen voor de hoogteregressie zijn steeds uitgevoerd door de meerploeg van de afdeling Beplantingen van de Rijksdienst IJsselmeerpolders, onder
leiding van F. van der Klei.
De metingen voor de volume-regressie zijn uitgevoerd door F.
Tiemens van ,,De Dorschkamp", die tevens de supervisie over
het gehele meetwerk had en ook voor de verwerking van de
meetgegevens zorg dro=g.
Voor de hoogte-diameter regressie bij de opmeting van 1969 is
in de vakken met de behandelingen ABC de helft van de bo-

men gemeten l). In de overige vakken en bij de oPmetingen in
I97l en 1972 is van alle bomen de hoogte gemeten.
Voor de volume-regressie werden zowel in 1969 als in 197I
telkens 50 volume-metingen aan staande bomen in de opstand
gedaan, waaruit één volume-regressie voor de proefbeplanting
als geheel werd bepaald. De regressie van I97l is ook nog eens
gebruikt voor de berekening van het volume van de opname

van 1972.

Bij de opmeting van

1.974 zijn 18 vetschillende hoogte-regressies gemaakt, namelijk voor elk blok apart één voor de behandelingen ABC, één voor de behandelingen DEF en één voor de
behandelingen GHJK. Hiervoor werden de volgende aantallen
bomen gemeten: 16 bomen per vak tot een totaal van 960.
Verder werden er bij deze oometingen 4 verschillende volumeregressies gemaakt, namelijk één voor de behandelingen ABC,
één voor de behandelingen DEF, één voor de behandelingen
GHJ en één voor de behandeling K. Hiervoor werden volume-

metingen gedaan van de volgende aantallen bomen: 5.0, en
3 x 30, totaal 140 stuks.
Bij de opmeting van 1976 werden 24 verschillende

gende kombinaties van behandelingen: BC, DEF en GHJK.

Hiervoor werden de volgende aantallen bomen gemeten: 16 bomen per vak tot een totaal van 960.
Bij de opmeting van 1976 werden voorts 5 verschillende volume-regressies gemaakt, namelijk één voor de volgende behandelingen of kombinaties van behandelingen: A, BC, DEF, GHJ,
en K. Hiervoor werden respektievelijk de volgende aantallen
bomen gemeten: 5 maal 30 : toraal 150 stuks.
Het totale aantal volume-metingen ten behoeve van de bepaling
van het spilhout-volume van

1) Áls de tijdelijk

nog identiek zijnde behandelingen Á, B en C worden bedoeld, dan wordt dit aangegeven met de letters ABC, hetzelfde
wordt gedaan voor de andere behandelingen zoals DEF, GHJ, etc.

Tabel
Table

1
1

Leeftijd

Ag"

Gem. hoogte
Mean height

(it)

(m)

ABC

2

DEF

2
2
2

K
ÁBC
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GHJ

K
ABC
DEF

GHJ

K
ÀBC
DEF

GHJ

K
Á
BC

DEF
GHJ

K

vijf opnamen bedraagt zodoende

390.
De resultaten van de metingen zijn samengevat in tabel 1.
Hierbij kan worden aangetekend, dat de vakken met behande-

Overzicht van de meettesultaten.
Resulx of fiue records.
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A een aparte regressie worden gemaakt omdat er een effekt van
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De overige regressies werden per blok gemaakt voor de vol-
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0.7 4

i

17.7i
r3.36
10.49

8.24
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19.0

22.0
24.4
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j0.1
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2).t

1.7

62.6

60.j

10.4
12.2
8.8
6.7
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t.2
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79.5
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ling A bij de vierde opname op zevenjarige leeftijd zijn gedund
en de vakken met behandeling D bij de vijfde opname op
negenjarige leeftijd. In beide gevallen was sprake van een systematische dunning van 50

/o

van het stamtal.

4 Enkele effekten van de groeiruimte
Er is reeds op gewezen, dat de proef nog niet ver genoeg gevorderd is, om reeds een eindbeoordeling van de toegepaste behandelingen te kunnen geven. '$íel geven de reeds beschikbare
meetgegevens interessante verschillen russen de behandelingen
te zien. Verreweg het belangrijkste is het effekt van de beschikbare gro:iruimre op de diktegroei van de bomen. Bij de eerste
opname op rweejarige leeftijd bij een gemiddelde hoogte van
ongeveer 3 meter is er nog geen enkel verschil russen de behan,
delingen aan te tonen.
Bij de tweede opname op vietjarige leeftijd bij een gemiddelde
hoogte van ongeveer 7 meter is er reeds een klein, maar signiÍikant effekt: de kans bleek bij toetsing minder dan 5 7o te zijn,
dat de waargenomen verschillen toevallig zouden kunnen zijn.
Bij de latere opnamen worden de verschillen steeds grorer, terwijl de toevalskans daalt tot 0,00. Naast het groei,ruimte-effekt
is er vanaf het begin een blokken-effekt aantoonbaar. Een voorbeeld van de toetsing van áe diameter van de vijfde opname

volgt hieronder:
Lin

ea

it

g e miàd elà

e d.ia.rne t er

in blok 1 is 21.02 cm; ln blok 2is
in blok 3 is 20.72 cm; in blok 4is
in blok 5 is 20.98 cm; in blok 6is
in beh. A is 20.86 cm; in beh. Bis
in beh. C is 18.86 cm; in beh. Dis
in beh. E is 22.02 cm; in beh. Fis
in beh. G is 24.64 cm; in beh. His
in beh. J is 24.26 cm; in beh. Kis

2I.79

cm

20.74 cm

2I.52 cm
19.04 cm
21.96 cm

2I.92 cm
24.17 cm
25.84 cm

De variantie-analyse ziet er als volgt uit

kwadraatsommen (aantal vrijheidsgraden)

residu

1:

7416.86

(2867)

7416.86 (2867)

gemiddeld
kwadraat
2.587

binnen vakken -7128.47 (2822)

2.526

interaktie

6.409

288.39

(

45)

behandelingen

(bij uitsluiting blokken)
blokken

(bij uitsluiting behandelingen)
Totaal tussen 2882

bomen

( 9)
442.98 ( 5)

12826.62

20686.46

r425.t8

(2381) j.t803

Toets interaktie: F (45/2822)
:2.537;
- 6.409/2.526
Toets behandelingen: F (9/2867)
1425.18/2.587
- 55I.
Deze F-waarden hebben een overschrijdingskans van veel minder dan I 7o, de effekten zijn daarom wezenlijk te onderscheiden van het toeval en worden dan signifikant genoemd. De

standaard-afwijking van de diameter van alle bomen gezamenlijk is 2.68 cm, na aftrek van de effekten wordt het 1.59 cm,
hetgeen wijst op een zeer homogene groei.
Bij de toetsing van de lengtegroei bleek, dat er rot en mer de
vierde opname geen signifikante behandelings-effekten aanwezig waren, maar bij de vijfde opname, als de gemiddelde hoogte
ongeveer 15 m is, kon een behandelings-effekt aangetoond worden. Her is daarom de moeite waard eens na te g aÍ, hoe de
verhouding tussen boomhoogte en diameter zich in de verschillende behandelingen heeft onrwikkeld. Per opname en per behandeling zijn de h/d-waarden bijeengebrachiin tabel 2.Het aangetoonde groeiruimte-effekt op vierjarige leeftijd is te

zien in de behandelingen ABC en DEF, in de behandelingen

GHJK is er dan nog

geen spoor van te zien. Onderling verschillen ÁBC en DEF ook nog niet. Pas op vijfjarige leeftijd, als in
de gehele beplanting een effekt waarschijnlijk is, treedt er differentiatie op russen de behandelingen ABC en DEF. Op dat
moment zijn echter de behandelingen GHJ en K nog nier ver-

schillend.
Men zou kunnen zeggen, dat de kompetitie ongeveer begint als
de boomhoogte gelijk is aan de ondedi'nge afstand van de bomen, maar is aanvankelijk nog niet scherp afhankelijk van het
plantverband. Zodra echter de boomhoogte gelijk is aan rweemaal de onderlinge afstand van de bomen, dan begint de kompetitie scherper te reírgeren op verschillen in het planwerband.
Op zevenjarige leeftijd verkeren de behandelingen GHJ en K
in de overgang van de eerste naar de tweede fase van de kompetitie, terwijl de verschillen tussen de behandelingen ABC en
DEF groter geworden zijn.
Op negenjarige leeftijd is er voor her eerst een invloed van de

kompetitie op de lengtegrcei aanwezig. Men zou dit de derde
fase van de kompetitie kunnen noemen, die begint als de boomhoogte ruwq/eg driemaal zo groot is als de ondedinge afstand
der bomen. In deze fase is de kompetitie-srress ook zo groot
geworden, dat verminderde vitaliteit van de bomen verondersteld moet worden. Deze uit zich onder andere in verminderde
lengtegroei, maar komr mogelijk nog sterker naar voren in de
reaktie op een dunning. In tabel 2 is de sterke reaktie van de
bomen op de dunning in de Á-behandeling goed te zien. Nog
niet duidelijk is echter of de blijvende opstand de geboden ruimere stand direkt voldoende kan gebruiken. Hiertoe is het nodig het verloop van de relatieve grondvlak- en volume-bijgroei

Foto 1'Dortkamp', plantilerbdnd 4 x4 m.
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Tabel 2
Table 2

Verband tussen hoogte, diameter en behandeling.
Relationsbip behpeen height, diarnetel dnd. tleatrnent

Lreftiid

A

B

D

C

E

H

G

F

K

T

Age

jaar H
yedr D -=
H/D _

j.09

4jaar H=
D=
H/D _

2

1

H
D

jaar

H/D

).16

3.18

j.09

).02

2.0t
r55

t.ot

2.01
157

1.9t

1.89
160

t.87

6.87
7.20
95

7.02
7.47

7.03

6.9r

7.50
94

7.41
9J

6.84
1.49

= 10.55
-:82

8.83
10.89

8.80

81

11.90

r.9,
1t8

8.64

7 jaar H - 1 1.81
D - 15.41
H/D :77

9 jaar

H

- 74.17
D - 20.92
H/D =70

158

162

rr5

160

1t8

r54

6.7 4

6.99
7.76
90
8.78

6.85

6.96
7.69
90

6.98

8.65

8.7

t

8.77
I 1.88
74
12.07
19.57
62

7.09

7.4j

t.9t

9r

9'

8.71

8.62

8.56

10.89

1t.21

1t.22

11.t1

78

77

I 1.05
77

tr.94

81

74

7t

rr.69
7t

11.88
15.63
76

11.88

1

1.87

11.86

rr.95

r7.43

t8.4)

18.65

68

68

17.)2
68

t2.02
t8.97

11.90

r7.40

6)

65

t4.9t

t4.9)

r4.94

r5.21

19.11

14.6t
18.9)

2r.92

22.06

22.Or

24.76

1t.1 1
24.20

77

77

68

68

68

62

62

94

15.7 7
75

t4.6i

(de RGB en RVB) eens nader onder de loupe te nemen.
De RGB is gedefinieerd als de bijgroei van het grondvlak per
ha over de toename van één meter van (in dit geval) de gemiddelde hoogte, in wiskundige termen: àG/6H. De RVB is op
dezelÍde wijze gedefinieerd, namelijk als de aanwas van het
volume per ha over de toename van één meter van de gemiddelde hoogce,

1.08

t.93

3.08

of óY/àH.

j.1,

3.10
2.00

92

64

2.04

|.t)
90

I'.IJ

t'.28

24.30
62

25.9r
59

ken. Als de afmetingen van het assimilatie-oppervlak klein zijn
in vergelijking met de geboden groeiruimte, dan blijven RGB
en RVB relatief laag. Dit doet zich voor in de jeugdfase, als de
opstand nog niet voldoende toc sluiting is gekomen. Ook komt

het voor na te late dunningen, als de bomen niet zo gauw in
staat zijÍL de grotere groeiruimte te gebruiken. Verder kunnen
insektenvraat en bladziekten de oorzaak zijn van een lage RGB

De RGB en RVB zijn beide zeer afhankelijk van de sluitingsgraad van een opstand, of beter gezegd, van de mate waarin de
bomen in staat zijn de ter plaatse beschikbare ruimte te gebrui-

en RVB, want meestal lijdt de diktegroei meer onder dergelijke
aantastingen dan de hoogtegroei. Uic vroeger onderzoek (7) is
gebleken, dat de RGB en de RVB niet of nauwelijks door de

Foto 2 'Dorskamp', plantuerband 6,3 x6,3 m,,
op de acbtergrond 4x4 m.

Foto 3'Dorskantp', plantaetband 8 x8 n.
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Fig. 2 Verband tussen de relatieve grondvlakbilgroei en het getal hoogte/afstand.
Fig. 2 Relationshi.p betueen àG/àH and the denti4 index H/A.
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boniteit, dat is de bodemkwaliteit, beïnvloed worden, daar

uiting zljn van de ruimtebehoefte van een boomsoort.
Gerekend vanaf de bosaanleg heeft de RGB aanvankelijk

ze

een

een

lage waarde, die afhankelijk van het planwerband vrij snel oplcopt tot een bepaalde maksimum waarde wordt bereikt als de
opstand volledig in sluiting is gekomen.
Vool de Dorskamp populier blijkt deze maksimum-waarde van
de RGB russen de 2 en de 21/z m2/ha te liggen.
De RVB begint in de jeugdfase eveneens mer lage waarden, die
afhankelijk van het plantverband ook meer of minder snel toenemen, maar de RVB blijft ook na het in sluiting komen van
de opstand verder oplopen zolang de opstandshoogre toeneemr.
In de figuren 2 en 3 is het vedoop van respektievelijk de RGB
en RVB grafisch weergegeven, door de waarden van de verschillende behandelingen uit te zetren regen het op de horizontale as uitgezette quot'iënt H/A
- gemiddelde hoogte gedeeld
door de onderlinge afstand. Dit is hetzelfde geral als waarmee
in de toelichting op tabel 2 de verschillende fasen van de kompetitie werden omschreven. In deze figuren blijkt duidelijk, dat

de bomen na de dunning van behandeling A direkt weer een
hoog niveau van RGB en RVB kunnen bereiken, hetgeen betekent dat ze de geboden ruimte onmiddellijk volledig hebben
kunnen benutten. De kompetitie-druk is dus in behandeling A
nog niet zo hoog opgelopen, dat verlies aan vitaliteit kan zijn
opgereden. Op grond van de bespreking van tabel 2 was zoiets
ook niet te verwachten. Overigens blijkt in de figuren 2 en 3
duidelijk, dat de wijde planwerbanden bij een bepaalde waarde
van H/A een hoger niveau van de RGB en de RVB hebben
dan de dichtere plantverbanden. Een verklaring voor dit verschijnsel kan in verschillende richtingen gezocht worden. Voor-

2.5

30

3.5

H/A (m/m

4.C

)

lopig is het verstandig maar aan re nemen, dat het getal H/A
niet in staat is de kompetitie-druk binnen de opstand geheel bevredigend uun te geuá. \7el lijkt het erop, àat de nCn ,ilrt
maksimum bereikt als H/A: 3, dus als de kompetitie in de
derde fase is gekomen, mogelijk samengaand mer reperkussies
voor de vitaliteit. Een bewijs voor deze bewering kan op dit
moment nog nier gegeven worden.

5

Slotbeschouwing

Met het voorgaande zijn enkele van de gestelde probleemvragen
gedeeltelijk beantwoord. De in tabel 2 weergegeven meetresultaten zijn te beschouwen als een, tor het negende levensjaar
reikend antwoord op de eerste vraag, toekomstige metingen zullen klaarheid moeten verschaffen hoe de H,/D verhouding zich
bij de verschillende dichtheden verder gaat ontwikkelen.
STat betreft de tweede vnag zijn et aanurijzingen gevonden,
dat vitaliteitsverlies optreedt zodra de hoogte gelijk is aan ongeveer driemaal de ondedinge afstand van de bomen. Ook dit is
te beschouwen als een voodopige uitspraak, die door verder
onderzoek gestaafd zal moeten worden.
Op de derde vraag is alleen nog maar een anrwoord mogelijk
wat betreft het effekr van dunningen, die uitgevoerd werden bij

geringe kompetitie-druk. Het antwoord luidt, dat de blijvende
opstand binnen twee jaren de produktie van de gedunde opstand zo volledig heeft overgenomen als dat redelijkerwijs verwacht kan worden, ogenschijnlijk zonder een aanpassingstijd
nodig re hebben.
Op de vierde vraag kan in dit stadium nog geen zinnig deelantwoord gegeven worden.
Om toch iets meer over de groei-eigenschappen van de 'Dors-
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Fig.
Fig.
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Verband tussen de relatieve volumebijgroei en het getal hoogte/afstand.
Relationsbip beruteem 6V/6H and the densiry ind.ex H/A,
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q T_otale produktie (m'/ha) en hoogtegroei (m) van 'Dorskamp'
li9.vergelijking
in
met de opbrengsttabellen (1975) bij planwerbandán
4x4 en 8x8 m.
FiS,-4 Total pr.od*ction and. heigbt grouth reletionthip oÍ,DorsÉamp'
poplar compared. taith yield table aal*es (1975) for the qacingt 4i4

and.8x8rn.
Volume per

roo
90

no

'6elrico'1'1

(m3)

. ='Dorskomp'

'Morilondico' I

'1

'Robusto'1'4

4x4

ao
70
'Gelrico'8"8

60
'Morilondico'8.8

'Setolino'8'8
'Robusto'

30

8'8

Plantafstand 4x4
'Dorskamp'
gem. hoogre 14.6
mean hight

volume

20

LI}

(tabelwaarde)

7A91011121314

15

(table
'Gelrica'

m

I5.3 m

ms/ha 47 r#./ha

kamp' te laten zien, is her interessanr de verkregen resultaten

te vergelijken mer hergeen uit eigen onderzoek al bekend

was

over de populier (7).
De vergelijking valt dan in rwee delen uiteen, namelijk
I Hoe is de snelheid van de hoogtegroei van deze'Dorskamp'
in vergelijking mer die van andere bekende populierèklonen?

Hoe is de volume-produktie (bij een bepaald plantverband

en hoogte) van deze 'Dorskamp' in vergelijking mer die van
andere klonen?
rilZat betreft het eerste punr kan
een vergelijking gemaakt worden tussen de hoogtegroei van deze 'Dtsla-!'".tt de waargenomen groei in de proefperken zoals die bij de berekening
van de opbrengsttabellen (7) is gevonden. S(/aargenomen verschillen kunnen ook door bodemverschillen zijn ontstaan. Het
blijkt dan, dat een hoogte van 15 meter bij een leeftijd van
9 iaar wel behoodijk veel is, maar toch niet zoveel dat het door
andere klonen nog nooir ergens zou zijn gehaald. Uit de meetgegevens blijkt, dat vooral de 'Robusta' wel eens boven dit getal
op die Ieeftijd is gekomen. Geklassificeerd volgens de S-waarde
betekent de gevonden groei een niveau van S: 50, terwijl over
de gehele omloop gerekend, de beste'Robusta' niet hoger komt
dan S
- 44, waatbij men wel moet bedenken dat onie 'Dorskamp' in dit proefveld in de toekomst nog wel kan tegenvallen,
of meevallen. \íant 9 jaar is voor een definitieve bonltering te

kon!
Op het tweede punr van de vergelijking aangekomen is het belangrijk te bedenken, dat her hier gaat om een relatie die niet
door de bodem wordt beïnvloed (dus anders dan de vorige).
Eigenlijk is het de relatie waarvan de RVB de afgeleide is, en
daarom is hierbij op dezelfde wijze de ruimte-behbefte van de

boomsoort in het geding.

Voor de vergelijking zijn hier ook meerresultaten van vroegere
onderzoekingen beschikbaar:

Uit het onderzoek (7) is gebleken, dat bij een planwerband van
4 x 4 meter en een gemiddelde hoogte van 1j m de gemiddelde
diameter kan variëren van 23 cm voor 'Gelrica' tot 18 cm voor
'Robusta'. Bij een planwerband van 8 x 8 meter en eenzelfde
hoogte-onrwikkeling van 15 m, zijn vraarden voor de gemiddelde diameter gevonden van 32 cm voor 'Gelrica' tor

,5

cm

oalue)

87 ,,

(tabelwaarde) 108
(table ualue)

16

H (m)

2

8x8(meter)

'Robusta'

ío
o

diverse klonen volgens de opbrengsttabel (7). In dezelfde figuur
zijn ook de meetresulraten van 4 opmetingen van het 'Dorskamp'-proefveld weergegeven, eveneens alleen van de plantverbanden 4 x 4 enS x 8 meter.
In deze Íiguur kan het volgende afgelezen worden:
Spacing

o

10

sen de rotale volume-produktie per ha en de gemiddelde hoogte

is uitgezet voor de plantverbanden 4 x 4 en 8 x 8 meterin

o='Dorskomp' 8x 8

50

voor 'Robusta'. De in dit proefveld voor de 'Dorskamp' gevonden waarden van Ig cm i; her 4 x 4-verband, tot 2G óm"in het
8 x S-verband - bij dezelfde gemiddelde hoogte van ongeveer
15 m - vallen dus in het geheel niet uit de toon. De volumeproduktie bij die gemiddelde hoogte zal dan ook niet veel kunnen afwijken van hergeen reeds bij andere populiere-klonen is
gevonden. Dit is geïllusrreerd in fig. 4, waarin het verband rus-

39 ,, (bij dezelfde gem. hoogre)
(at tbe sanze mean hight)

,

6T ,, (bij dezelfdegem. hoogte)
(at tlte snne mean hight)

De uitkomsr van de gemaakte rweeledige vergelijking kan dan
als volgt geformuleerd worden: De door de 'Dorskamp' in dit
proefveld gedemonstreerde hoogtegroei is naar verwachling ongeveer 15 7o beter dan hetgeen de best-groeiende 'Robusta' kan

presteren, terwijl de met de ruimte-behoefte samenhangende
relatieve volume-bijgroei (RVB) een voor de populier normaal
niveau heeft.
Ook deze konklusie is duidelijk voodopig, een betere vergelijking zaI in de toekomst mogelijk zijn als er ook de resuliaten
in betrokken kunnen worden van andere proefbeplantingen.
Onder andere zijn er de proefvelden van 'Robusta' en 'Genéva',
die in 7969 bij de Flevohof zijn aangelegd die een geheel identieke proefopzet hebben.
Samenvatting

In 1968 werd bij

Lelystad een groeiruimte-proef met de 'Dorskamp' begonnen. Op 9-jarige leeftijd had de beplanting een
gemiddelde hoogte van 15 m. De H,/D verhouding varieerde
roen van 59 in het g x g verband tot 77 in het 4 x 4 verband.
Er is een effekt van de groeiruimte op de hoogtegroei vastgesteld, maar het effekt op de diktegroei is vereweg het belangrijkste. De boniteit van de 'Dorskamp' blijkt 15 %o boven
de eerste boniteit van 'Robusta' te liggen, de relatieve volume-'
bijgroei blijkt een voor populier normaal niveau te hebben.
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Verslag van de ekskursie van de Stichting ,,Populier" naar het rekreatieschap ,,Rottemeren"

/

H. Lenderink

Provinciale Waterstaat Zuid-Holland

1

2

Inleiding

Op 18 juni 1976 hield de redaktie van ons tijdschrift een vergadering ter voorbereiding van het augusrusnurnmer van ,,Populier", in de kantine van het kampeerterrein ,,Zevenhuizen" re
Zevenhtizen. Daarna werd het rekreatiegebied,,Rortemeren",
waarin dit kampeerterrein is gelegen, eens nader bekeken. Mij
is verzocht een verslag van die ekskursie voor de Populier te
schrijven waaÍa rr

tk

graag voldoe.

Algemeen

Het rekreatiegebied Rottemeren ligt direkt ten noorden van
Rotterdam

in de gemeenten Bleiswijk,

Bergschenhoek en Ze-

venhuizen.

Na voltooiing zal dit gebied ongeveeÍ 1100 ha gÍoot zijÍ, w^^rvan 400 ha bos. Deze oppervlakte bos zal onder uitéénlopende
omstandigheden en op verschillende bodemrypen moeren worden aangelegd; niettemin mag op een belangrijk deel van deze
gronden op een goede tot zeer goede groei
van populieren, wilgen en elzen worden ge-

overzichtskaart
rekrealiegebied

rekend.

Het 1100 ha grote gebied is onderverdeeld
in een aantal deelgebieden, te weten de

,,Rottemeren"

,,Bleiswijkse Zoom", de,,Zev enhuizer Zoom",
de ,,Zevenhuizerplas", het ,,Hoge Bergse Bos"
en het ,,Lage Bergse Bos". Deze deelgebieden
gÍenzen allemaal aan de Rotte en de Rottemeren. Het bijgaande kaartje geeft een globaal overzicht.
Ook voor de leden van de redaktie bleek
Zevenhuizon

Bleiswiik

tijdens de ekskursie al gauw dat, voor de
gereedgekomen gebieden de,,Zevenhuizer-

zoom" (waarin het kampeerterrein is gelegen), de ,,Bleiswijkse Zcnm" en het ,,Lage
Bergse Bos" met direkt daaraangrenzend een
puinstort in het ,,Hoge Bergse Bos", de populier en de wilg belangrijke houtsoorten
zijn geweest (foto 1 en 2). De beplante op-

zÉ[M-Èbátu'

pervlakte van deze gereedgekomen gebieden
bedraagt in het totaal rond 165 ha. Ti.idens
de ekskursie werd ook aandacht geschonken
aan technische achtergronden.

3

Enige technische aspekten

Bij de aanleg van nieuwe beplantingen

in
het I7esten van het land, wordt in belangrijke mate gebruik gemaakt van de pionierhoutsoorten populier, wilg en els en op geringe schaal van half-pionier- (es, esdoorn)

en niet pionierhoutsoorten (eik). Het is
z.di4.6bl

de

bedoeling, dat laatstgenoemde houtsoorten
op den duur meer aandacht krijgen. Deze
bedoeling ligt ook ten grondslag aan het
(toekomstig) beheer voor het rekreatiegebied
,,Rottemefen".
De aanleg van beplantingen in het rekteatiegebied ,,Rottemeren", vereist ten aanzien van
bodemvoorbereiding, bemesting, onkruidbestrijding een specifieke benadering. Deze
benadering vloeit mede voort uit de eisen,
die direkt na aanleg aan het gebied worden
gesteld. Temidden van stedelijke gebieden

.._l

moet namelijk direkt op gebruik door reOmmoord

kreanten wotden gerekend. Maatregelen, die
de groeiomstandigheden en dus de groei bevorderen zijn dan ook van veel belang, omdat dan de gewenste beschutdng en luwte
in dit meestal nogal winderige gebied snel
wordt bereikt. Zo worden alle gronden geploegd of gespit, terwijl in de toekomst, voor
zeer intensief door rekreanten gebruikte ge-

40

1 Bleiszuijkse Zoont; een goed aoorbeeld.
populierenopstand m.e, nog ueinig ondergroei.
Foto

ldn

een

6 jaar o*de

2

Bleiswijkse Zoom; een uoorbeeld uan een 8 jaar oade popunet t'eel oniergroei.

lierenopstand

deelten, zo noCig grondverbetering wordt toegepast.
Bem,esting qiordr incidenteel toegepast, in bepaalde gevallen
ook in de vorm van planrspiegelbemesting (bij populieren) gedurende de eerste twee iaren.

De onkruidbestrijding vindt zowel mechanisch als

chemisch
plaats. Vooral het eerste jaar na aanleg treedt op deze, van oudsl.rer kultuurgronden, soms een sterke verwildering op van ka-

mille, perzikkruid, distel, klaproos en plaatselijk van witbol

Foto

en

kweek.
Een andere eis is dat zo mogelijk de hoofdhoutsoorten populier
- mede gezien de kleine schaal - niet eksakt in rijen
worden geplant, hoewel de gemiddelde plantafstanden daarbij
wel in acht worden genomen. Geplant wordt op afstanden van
4x4,4 x 5,5 x 5 en7 x7 m.

4

De bezochte objekten cle ,,Bleiswijkse Zoom", het ,,Hoge-"
en het ,,Lage Bergse Bos"

Bleistuijkse Zoont.

Dit obiekt is voor

een gering gedeelte in 196l/1.968 ingeplant.
Een paar fraaie voorbeelden van die gedeelten worden weergegeven op de foto's 4 en 5. Het doorkijkie op de molen zoals
foto 4 laat zien is wei bijzonder aardig, een goed idee van de
ontwerper. Het stoort in het geheel nier dat ,de omlijsting door
gewone populieren wordt verzorgd". Foto 5 laat zien dat de
rekreatie specifieke eisen stelt; de ophaalbrug op de achtergrond

en wilg

Daarnaast moet ekstra zorg worden besteed aan de randen en
aan de vulhoutsoorten. Langs de randen worden vooral gebruikt:
meidoorn, gelderse roos, koÍnoel1e, hazelaa4 liguster, hondsroos,
krent en veldesdoorn, terwijl als vulhoutsoorten vooral els en
diverse struikwilgensoorten worden gebruikt; daarnaast ook nog
vlier en vogelkers, terwijl soms nog es, esdoorn en veldiep in
het sortiment voorkomen.
Na ongeveer 4 jaar wordt de vulhoutsoort els meestal afgezet
(foto 3).

Foto

3 Het at'zelten uan de oilhoatsoor, els

Foto

4

Bleisu,ijkse Zoom; aardig kijkje op de molen met ah dékor

Pop*lu Rob*sta.

4I

6 Massale randbeplanting (eeo reÈ,reatie-eis); oP de achtergrond
enige uilgen.

Foto 5 Bleisutijhse Zoom; rterÍraaiing aan bet gebied door èen nieari
geboaude ophazlbrug,

Foto

is om esthetische redenen gebouwd. Foto 6 geeft een indruk van
de (massale) randbeplanting; oP de achtergrond enige wilgen.

In het ,,Hoge

De totale beplante oppervlakte in dit gebied is circa 42 ha,
walrvan de helft bestaat uit populier als hoofdhoutsoort. Hoofdzakelijk is Populus 'Robusta' gePlant en voorts op kleine schaal
'Androscoggin', 'Fritzi Pauley', 'Oxford" en 'Geneva'. De plantafstanden zijn overal nauw (4 x 5 m). In bepaalde vakken ziin
de populieren reeds gedund, teneinde de ondergtoei betere ontwikkelingsmogelijkheden te geven, hetgeen van belang is in de
meestal smalle stroken (,,rekreatie"-eis).
In dit gebied ligt ook nog een abelenproefveld van het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw ,,De
Dorschkamp". Hoewel voor de Stichting Populier misschien
minder belangrijk, mag het aangelegde iepenproefveld van ,,De
Dorschkamp" toch niet onvermeld blijven.
Dat de populieren in dit gebied goed groeien hebben de leden
van de redaktie kunnen konstateren.

Hel ,,HogeL' etz het ,,Lage Bergse Bos"
Na het objekt de ,,Bleiswijkse Zoom" te hebben bekeken ging
de ekskursie over de weg langs de Rotte, hier en daar schilderachtig vanwege de bebouwing, in zuidelijke richting naar het
,,Hoge-" en ,,Lage Bergse Bos". Op de Rottekade staan van
oudsher, hier en daar nog enige populieren, landschappelijk erg
fraai zoals foto 7 laat zien.
Foto

7

terne ré.rt.

Een lantlschappelijk fraai-gezicht uan popalieren langs de Rot-

Bergse Bos" wordt op een puinstort, waar jaarlijks
meer dan 500.000 ms puin wordt gestort, bos aangelegd, nadat
de stort met een -f I m dikke laag grond is afgedekt. Een oppervlakte van circa 10 ha is reeds ingeplant met o.a. de volgende
soorten: Populus'Robusta','Rap' en'Ágathe F'. Voorshands ziet
het er naar uit dat de groei op dit stort redeliik tot goed is.
Een heel ander gebied is het ,,Lage Bergse Bos". Dit gebied ligt
direkt aansluitend aan de Rotterdamse wijk ,,Hilligersberg" en
is in 1976 geheel gereed gekomen. Rond en oP een centtaal gedeelte staan enkele hektaren sierplantsoen.
Het ,,Lage Bergse Bos" is dan ook een gebied van uitersten;
naast een duidelijk aksent op het sierplantsoen rond dit centrale

Foto

8

Een doorkijkie met eh, eik en een popalier ('Robasta')
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volgen en trachten de ekonomie van de populier - bok in deze
- meer onder de aandacht van de lezers te brengen.
Dat dit nier ren koste behoeft re gaan van het estherische laten
diverse foto's in dit artikel zien (foto's 8 en 9).
gebieden

Dat er de laatste 3 jaren heel wat populieren en wilgen in het
gebied van de Rottemeren zijn geplant blijkt uit onderstaand
sraarje.

Oaerzicht aantallen

1

-jarig beruorteld popaliere- en ruilgeplantsoen.

r975/

r97

4/

1973

197 6

r97

5

r974

/

Totaal aantal
ovet de laatste

3

F21o

9

Het lijkt ua, sontber in dit (popilieren-) bos, maar

tijh is geheel anders.

d.e prak-

gedeelte (tuinarchitektuur) zijn er gedeelten, die via zgn. ,,natuurbouw" ror onrwikkeling zijn en worden gebracht. Dáarnaast

is ongeveer 55 ha beplant met verschillende populiererassen,
zoals 'Hafif', 'Ágathe F', 'Robusta', 'Dorskamp', 'Androscoggin'

en'Heidemij'.

5

Populus 'ZeeIand'
Populus 'Robusta'
Populus 'Dorskamp'
Populus 'Agathe F'
Populus'Florence Biondi'
Populus'Androscoggin'
Populus 'Rap'
Populus 'Harff'
Populus 'Heidemij'
Populus 'Limbricht'
Populus 'Tremula'
Salix 'Drakenburg'

t400
810
1950
400
400

lmpopulair onderwerp is. Als redaktie van ,,Populier" met bosbouwkundige achtergronden kunnen we ons Áoeilijk neerleggen bij deze gedachten; we willen de ontwikkeling nuo*gezét
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Samenvattend werd vastgesteld dat het een goede gedachte is
geweest een ekskursie te organiseren naar een rekreatieprojekt
in het westen des lands.
Populieren en wilgen moeren in rekreatiegebieden in de eerste
fase van aanleg als pioniers worden gebruikt, dan kan men snel
een tedelijk resultaat bereiken. Het moet van belang geacht
worden dat (semi-) overheidsbeheerders war meer bètrokken
geraken bij de mogelijkheden, ook de ekonomische, van de populierenteelr. De indruk bestaat dat dit laatste vaak een zèlfs
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Steun aan de populierenteelt

/

H. A. van der Meiden
Stichting lndustrie-Hout

I

Inleiiling

De Nederlandse populierenteler is uiteraard in de eerste plaats
geïnteresseerd in de steun die hij in eigen land kan ontvangen.
Het is evenwel niet de bedoeling deze hier uigebreid te bespreken. De desbeueffende maatregelen zijn in dit tijdschrift al
vaak, zlj het niet in hun totaliteit, aan de orde gesteld l). Voorts
zíjn ze volledig behandeld in de nieuwe druk van het ,,Handboek voor de Populierenteelt"2), zodat ik de lezer gaarne daar
naar verwijs.

\Vel is het interessant om een indruk te krijgen van wat de
steun aan de populierenteelt in Nededand nu eigenlijk te betekenen heeft. Daarvoor zijn enkele vergelijkingsmogelijkheden
aanwezig.
eerste plaats kan men hem plaatsen tegenover de steun

In de

die andere vormen van bodemgebruik in ons land onwangen,
bijvoorbeeld de landbouw ín ztjn algemeenheid. In dat geval
komt de bosbouw dus ook de populierenteelt, er karig af. Dat
heeft enkele jaren geleden reeds de heer Beekman (D'66) in de
Tweede Kamer betoogd, waar hij erop wees dat de landbouw
per hek-tare en per jaar rond I 800,- méér steun ontvangt dan
de bosbouw; daarbij had hij overigens lang niet alle steunmaatregelen betrokken, zoals de indirekte subsidies die de landbouw
via de in het kader van de EEG gereguleerde prijzen van landbouwprodukten ontvangt. Met deze moeilijke, welhaast niet te
ontwarren problematiek van de steun aan de landbouw zal ik
me hier niet verder bezig houden.
Een tweede vergelijkingsmaatstaf is de steun die populierentelers in andere landen onwangen. De mogelijkheid daartoe is
geopend door een internationaal onderzoek dat ik enige jaren
geleden op verzoek van de Internationale Populieren Commissie
heb verricht; dat onderzoek was bedoeld om een overzicht te
krijgen van de ontwikkeling van de populierehoutmarkt in de
verschillende bij de IPC aangesloten landen. Van die gelegenheid is gebruik gemaakt om in het enquêteformulier een vtaag

heid gratis geleverd. Plantmachines worden door het departement gratis beschikbaar gesteld als het om een planwlakte van
2 ha of meer gaat. In Ontario kan de provinciale overheid gratis
plantmateriaal leveren, gratis bos aanleggen en gratis bos beheren voor die eigenaren die een kontrakt willen tekenen waarin zij toestemmen in een beheer zoals dat wordt voorgeschteven
door het ,,Ministry of National Resources" van Ontario.
Frankrijk. In dit land zijn subsidies en leningen beperkt tot de
aanleg van beplantingen op onbeboste gronden of op terreinen
met zeer slecht bos; herbebossingen in het algemeen komen
daarvoor niet in aanmerking omdat men aaoneemt dat de houtopbrengst van de gekapte beplanting voldoende is om de kosten
van herbebossing te dekken.
De subsidies zijn als volgt:
Voor een bebossing van 1-10 ha
- gratis levering van 50 Vo van het benodigde plantmateriaal
- een bijdrage in de verdere kosten, gelijk aan 50 7o van de
waarde van het geleverde plantmateriaal.
Voor een bebossing van meer dan 10 ha
- tot 40 /6 van de totale aanlegkosten.
Verder kent dit land leningen tot 100 7o van de bebossingskosten, toegekend aan boseigenaren die meer dan 10 ha bebossen. Ze moeten een rente van 0,25 7o betalen indien de lening
in 20 gelijke termijnen wordt afgelost. Deze aflossing kan ook
worden uitgesteld, maar dan bedraagt de in rekening gebrachte

rcnte I,25 /o.
Er worden ook leningen verstrekt in de vorm van door de Staat
verrichte werkzaamheden. Dit geldt voor bossen met een minimum oppervlakte van 30 ha, die in het bezit zijn van gemeenten of van samenwerkende kleine boseigenaren. ZoweI aanleg
als onderhoud worden door de Staat op haar kosten uitgevoerd.

Over deze kosten betaalt de eigenaar 1,5 7o rcnte Per iaar. De
schuld met de rente, die niet samengesteld is, wordt afgelost bij

op te nemen over de steun die de overheid en eventueel anderen
aan de populierenteelt verlenen. De daarop gegeven antwoorden

uit de desbetreffende beplanting.
Ital;ë. H.et zogenaamde IIde Groen Plan voorziet in de mogelijkheid dat een bijdrage van 50 7o in de aanlegkosten van
populierenopstanden wordt gegeven; dit geldt niet voor weg- en

zijn verwerkt in het rapport dat de resultaten van het totale

grensbeplantingen.

onderzoek vermeldt 3).

België. De rijksoverheid vedeent een subsidie van 45 .4o aan
lagere overheden die hun grond beplanten met loofhoutsoorten.

Verder worden door het Nationale Bosbouwfonds kredieten en
leningen verstrekt, ock weer alleen voor beplantingen in bosverband. Voor een periode van maksimaal 5 jaar kan tegen gemakkelijke voorwaarden een lopend krediet worden vedeend
(rente 8,92 tot 13,89 4o); voor een periode van langer dan 5
jaar worden leningen verstrekt.
De ,,Ente Nationale Cellulosa et C^tta", een organisatie van
overheid en papierindusrie, verschaft populierenplantsoen met
een reduktie van 30 /o op de officiële prijzen; verder geeft deze
organisatie technische hulp aan populierentelers waarbij werkzaamheden op gunstige voorwaarden worden uitgevoerd. Indien
populierentelers plantsoen gebruiken uit stekmateriaal dat door
de ,,Ente" (die over eigen kwekerijen beschikt) zelf wordt geleverd, krijgen zij een subsidie van t f 200,- per ha. Dit
doet men om de kwaliteit van de populierenbeplantingen te

Canaàa. Uit Canada kwamen alleen gegevens over Quebec en
Ontario binnen. In Quebec wordt aan samenwerkende boseigenaren door het ,,Lands & Forest Department" een subsidie verleend voor een juist onderhoud van natuudijk bos, inklusief dat
met populieren (in Canada komtveel populiervan nature voor).
Verder onwangen boseigenaren technische bijstand van het departement voor aanleg en onderhoud van hun beplantingen.
Populierenplantsoen (planten en stekken) wordt door de over-

Japatz. Een subsidie van 40 /6 wotdt verleend in de kosten van
bosaanleg en onkruidbestrijding. Uiteraard moeten de beplantingen aan bepaalde voorwaarden voldoen. De rijksoverheid
geeft 3/4 van de subsidie, de prefekruur van het desbetreffende
gebied L/4.
Verder worden via een ,,Landbouw-, Bosbouw- en VisserijFinancieringsmaatschappij" leningen verstrekt tot een maksi-

2

De steunmaatregelen per land

In het volgende wordt een zeer beknopt overzicht gegeven van
de wijze waarop in een aantal belangrijke poFulierenlanden de
populierenteeh oD het mon ent aan de enquête (1975) werd
gestimuleerd. Daarbij zal een onderscheid gemaakt worden tussen subsidies en leningen enerzijds en fiskale tegemoetkomingen
anderzijds. Uiteraard gaat het vrijwel steeds om maatregelen die
voor de bosbouw in zijn totaliteit gelden en dus voor veel meer
houtsoorten dan de populier van belang zijn.

a

Subsidi.e: en leningen

de verkoop van hout

verhogen.
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mum van 80 /o van de aanleg- en eersre onderhoudskosten. De
afbetalingstermijn is 30 tor 35 jaar; mer de aflossing kan men
20 iaar na het aangaan van de lening beginnen. De rente varieert van 3,5 tot 6,5 %.
Nederland,. De overheidssubsidies zijn bekend: 507o van de
aanlegkosten bij herbebossing, 80

/o bij nieuwe beplantingen.

Verder wordr een bosbijdrage verstrekt van J 70,- ror, bii
opengesteld bos, Í 95,- per ha pet jaar en een subsidie van
75 7o in de nettokosten va-n bepaalde onderhoudswerkzaamheden, inklusief snoeien 1). Voorwaarde is dat een beheersplan
genoemde

literatuur.

De Stichting Industrie-Hout geeft gratis populierenplantsoen
aan grondeigenaren die nieuwe populierenbeplantingen met
minstens 400 planten per ha aanleggen.

Nieuu-Zeeland.. Hoewel dir land nog geen omvangrijke populierenteelt heeft, wordt het hier toch vermeld omdat her enkele
interessante steunmaatregelen kenr. Ter stimulering van de
populierenteelt wordt een bijdrage van 50 /6 verschaÍ.t in de
kosten van grondvoorbereiding, plantsoen planten, snoeien, dun-

nen etc. en wel tot een maksimum van NZ $ 300 (- -* I 850,-)
per hektare voor de gehele omloop. In het kader van bestrijding
van bodemerosie, vaak het gevolg van ontbossin g, wordt 50 /o
subsidie verleend op de totale aanlegkosten van ook andere beplantingen dan bossen, dit tot een maksimum van NZ $ 185
(-L ï 520,-). Hier is dus sprake van een gerichre subsidiëring
van andere doelstellingen van een populierenbeplanting dan de
houtproduktie.
Oostenrijk. De overheid vergoedt de aanlegkosten van beplantingen, echter alleen aan eigenaren van kleine bossen.
Spanle, Een subsidie van 50 /6 wordt gegeven op de aanlegkosten van populierenbeplantingen, dit met een maksimum van
10.000 peseta's (ï 450,-). Verder kan de Staat een lening verschaffen tot70 7o van de plantkosten bij een rente van2 /6.
U.S.A. Maatregelen worden genomen in het kader van het zogenaamde ,,Foresr Incentitives Program". Over de aard daarvan
is bij de beantwoording van de enquêre niets meegedeeld. ITel
is bekend dat de maatregelen niet gelden voor de industrie, die
over grote aanplanten o.a. in het Mississippi-gebied beschikt.
Het ,,Federal Land Bank System" verstrekt leningen aan boseigenaren tegen de normale handelsrente.
De meeste Staten in het noordoosten hebben toetsingsterreinen
voor nieuwe klonen en bieden klonenmengsels aan landeigenaren aan regen een prijs van $40-100 per duizend planten
(ï 0,10-0,25 per stuk). Staten in de ,,Midsouth" lweren plantsoen voor $20

b

per

3
a

Enkele konklusies

De in het voorgaande vermelde gegevens betreffen slechts
een beperkt aantal landen, landen waar de populier een aanzien-

lijk

wordt opgesteld.

Voor nadere informatie raadplege men onder 1)

afgetrokken. Dit percentage was in 1974 30 7o.
Neclerland.. Op de opbrengsr van bosprodukten wordr geen inkomstenbelasting geheven en op bosbezit geen onroerendgoed
belasting. Verder zijn er mogelijkheden voor verminderde vermogens- en suksessiebelasting; hiervoor raadplege men de 4e
druk van het,,Handboek voor de Populierenteelt".

1000.

Fi:kale tegentoetkomingen

areaal inneemt

of met betrekking tot zijn

aandeel

in

de

nationale houtproduktie een rol van betekenis speelt. Daarbij
valt op dar enkele belangrijke populierenlanden buiten beschouwing bleven. Dat geldt in de eersre plaats de kommunistische
landen waar in het algemeen partikulier bosbezit niet voorkomt
en dus hoogstens sprake kan zljn van sreun, door de Staat aan
lagere overheden gegeven. Van vergelijkbaarheid mer de situatie
in de \íesterse landen, waar sreunmaatregelen in belangrijke
mate dienen om de parrikuliere populierenreelt te stimuleren,
is echter geen sprake.
Voorts valt op dat \7est-Duitsland in zijn antwoord op de enquête niets over steunmaatregelen heeft meegedeeld, vermoedelijk omdat op dit gebied de situatie aldaar gekompliceerd is
doordat in de verschillende ,,Iidnder" uiteenlopende maatregelen
bestaan.

b In vergelijking

met andere landen slaat Nederland, wat

bemeft zijn steun aan de pardkuliere bosbouw en dus ook aan
de populierenteelt, eeo zeer goed figuur. Ons land kent in de
praktijk niet meer het.systeem van wel of niet renredragende
leningen. De termijn waarover de houtproduktie zich uitsuekt
is dermate lang dat de'boseigenaar weinig animo zal ronen om
zich over die lange duur te binden, terwijl om diezelfde rede de
kosten voor de overheid, die de leningen verstrekr, dusdanig
zijn dar deze beter bijdragen à fondre perdu kan verstrekken.
Leningen, naast subsidies, zouden wel zin hebben bij korte omlopen en zeker indien houtproduktie bij zeer korte omlopen
(5 à 7 iaat) een haalbare zaak wordt; bij dergelijke omlopen,
waarmee door de Stichting Industrie-Hour wordr geëksperimenteerda), moet men onder onze groeiomstandigheden alleen aan

populier denken.
c In het beleid dat onze overheid voert met betrekking rot
steun aan de verschillende vormen van bodemproduktie wordt
de bosbouw stiefmoededijk behandeld. Dit is overigens in vele
andere landen het gevàI. Het is derhalve onzinnig en daarmee
zinloos om op grond van bedrijfsuitkomsten vergelijkingen te
maken tussen de ekonomische betekenis van bosbouv/ en die
van landbouw, iets wat men helaas nogal eens regenkomr en
dan, uiteraard, ten nadele van de bosbouw.

bij bebossing van braakliggend land een
korting gegeven op de grondbelasting.
Canada. In Quebec (over andere gedeelten in Canada kregen
wij geen informatie) wordt gedurende 30 jaat na herbebossing
de waarde aangehouden waarop het bezit voor de bebossing
Belgie, Hier wordt

werd aangeslagen. Voorwaarde is dat minstens 300 bomen per ha
aanwezig blijven. Als die periode van 30 jaar voorbij is mag de
waardering van de beplanting in verband met gemeentelijke
belastingen alleen per 10 iaar worden gewijzigd.
Frankrijh, Bebost of herbebost terrein zonder gebouwen wordt
gedurende 30 jaar na aanleg van de beplanting vrijgesteld van
grondbelasting.

Italië. Í\er geldt vrijstelling vao bosinkomsten van de inkomstenbelasting en vrijstelling van bosbezit van suksessierechten.
Japan. Bij de vaststelling van het inkomen uit houtopbrengsten
kunnen de kosten van aanleg, onderhoud, beheer etc. vastgesteld
volgens een globale taksatie, ror een bepaald percentage worden

t) Zie de,,Kalender" in de verschillende afleveringen.
Verder: De Natuurbijdrageregeling en de herziene Bosbijdrageregeling
,,Populier", november 197 6, pag. 64-66.
2) lY/. I. C. M. uan Nispen rot Setenaer.

Algemene informatie. In

,,Handboek voor de Populierenteelt" 4e, geheel herziene druk,
Árnhem 1976, pag. 276-297.

KNHM

3) H. Á. tan der

Meiden. Development of the poplar wood market
(the results of an international inquiry). Stichting Industrie-Hout, rUfageningen,1975.

n) H.

\Y/. Kolster en H. A. uan der Meid.en. Mini-omloop bij populier.
,,Populier", november 1974, pag. 6j-64 en Íebruari 1975, pa4. )-6.
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Aantastingen door insekten en mijten op populier en wilg in 1976
en bestrijdingswijze van de populierglasvlinder / D. Doom
RBL ,,De Dorschkamp"

EvenalS

in vorige jaren zijn ook in

deze korte

bijdrage de gegevens vetwerkt, afkomstig van
een door ,,De Dorschkamp" in stand gehouden
groep van ca. 150 waarnemers. Van diverse insekte- en mijtesoorten berichten zij ons over de
mate van schade die deze hebben vetoorzaakt
aan de verschillende houtsoorten in hun distrikt

of ambtsgebied. Hierdoor verkrijgen we meer
inzicht in de problemen die bepaalde beschadigers voor onze houtige gewassen opleveren, ter-

wijl we

tevens geïnformeerd worden over
ontwikkeling van sommige insektesoorten in
loop van de tijd en in regionaai opzicht.

de
de

Zo bleek de wilgehoutrups (Cossus cossus) opnieuw tot het schadelijkste insekt te behoren in
weg- en straatbeplantingen. Omdat de wilgehoutrups zich slechts tot een schadelijke koncentratie kan vermeerderen in beplantingen,
w^aÍva,fl de bomen op een of andere wijze beschadigd zijn, is het noodzakelijk om alle wonden met een afdekmiddel te behandelen en
sterk aangetaste eksemplaren, die immers gevaar
voor breuk opleveren, te vellen. Dit geldt speciaal voor die gebieden, waarin zich reeds een
hoge dichtheid van dit insekt heeÍt ontwikkeld,
zoals bijvoorbeeld in Oosthem en in de omgeving van Oost- en \Weststellingwerf in Friesland,
langs het Veluwemeer, in de Haademmermeer,
in Amstelveen, bij Alkemade, het Keizersveer

bij Gorinchem en in Dirksland.
De populierglasvlinder (Paranthrene tabaniformis) vormde in Oostelijk Flevoland, vooral in
jonge beplantingen van balsempopulieren, een
ernstige plaag. De situatie in dit poldergebied
werd kritiek toen bleek dat de plaag zich ook
naar de jonge beplantingen in Zuidelijk Flevoland had uitgebreid. Kennelijk was het gebruikte plantmateriaai reeds in de kwekerij aangetast,
waardoor verdere verbreiding tot stand kon komen. Thans zal overwogen moeten worden om
dit insekt niet alleen in de kwekerij, maar ook
in de aanplant re bestrijden. Hieronder za| wor-

Dipterex spuitpoeder wordt verdund tot 0,2 % vloeistofkoncentratie (2 cc. per liter water), w^ara n beslist een hechter en
uiwloeier moet worden toegevoegd. Een bespuiting om de 14
dagen is ook met dit middel de normale frekwentie, maar een
wekelijkse bespuiting geeft meer zekerheid.

In tle aanplant: Het van de kwekerij in de aanplant

over te

brengen l-jarige plantmateriaal wordt ongeveer 30 cm dieper
gezet dan het op de kwekerij stond en de grond om de plant
daarna goed aangestampc. Deze nieuwe beplanting wordt de
eerswolgende 4 of ) jaar niet gesnoeid. Snoei van oudere bepiantingen (dus ouder dan 5 jaar) wordt uitgesteld tot 1 augus-

tus. Vervolgeos moeten alle wonden, dus ook die van snoei,
vóór 1 juni van het daarop volgende jaar met een wondafdekmiddel zijn behandeld. Ook deze maatregelen zullen voorshands
jaadijks herhaald worden, totdat de schade door de glasvlinder
tot een minimum is teruggebracht.
De satijnvliner (Leucoma salicis) ontbladerde de populieren in
het Bremerbergbos in Oostelijk Flevoland. In her Reve- en
Abbertbos en in het Roggebotsezand werden bestrijdingsmaatregelen tegen dit insekt toegepast. Vrij ernstige aantastingen
door de satijnvlinder kwamen in het Rotterdamse havengebied
voof.

\Tilgen in een boomkwekerij bij Schoonebeek werden kaalgevreten door wilgehaantjes (Phyllodecta of Plagiodera). Van de
griendwilgen rond de Spaarbekkens in de Biesbosch werden de
twijgen vrij ernstig aangetast door de in het hout levende larve

van de bladwesp (Euura laeta), door de wilgeschuimcicade
(Aphrophora salicina) en door de wilgetak- of dromedarisluis
(Pterocomma salicis).
'Rochester'-populieren

bij Heusden werden vrii ernstig aangevreten door de kleine wintervlinder (Operophtera brumata), terwijl de horzelvlinder (Sesia apiformis) in Klaaswaal en, evenals
in 1975, in het Amsterdamse Vestgaarde schadelijk optrad. De
wilgespinselmot (Yponomeuta rorrella) was in Friesland schadelijk in beplantingen tussen Grouw en Akkrum en tussen
Leeuwarden en Heerenveen, in Zuid-Holland tussen \7oubrugge en Ter Aa.
De gtote populiereboktor (Saperda carcharias) tenslotte bleek,
evenals de wilgehoutruDs, schadelijk te zijn geweest in de Haarlemmermeer en in Amstelveen, maar ook in Rotterdam en in
Hoek van Holland.

den aangegeven op welke wijze een bestrijdingsaktie, na Í onze mening, effektief kan
worden uitgevoerd.
Door de larae tan d.e bladuesp Euura laeta dailgetdtte
utilgetuijg ( bast tteru,ijderd.).

Drie populieren in Uithuizen

Op de kuekerij: Hierin zal men behalve de moerbomen

en

-stoven tevens de stammetjes van al het aanwezige plantmateriaal in de periode tussen 1 iuni en 15 juli om de 14 dagen
dienen te spuiten met 0,2 /6 dimethoaat. Dimethoaat is een organische fosforverbinding met vrij lange werkingsduur, dat in
de boomkwekerij een toegelaten bestrijdingsmiddel is met matige giftigheid. Dit insekticide werd met name door Chararas, C.
tegen de glasvlinder aanbevolen in: Les insects du peuplier,
1972, pag. 327. Deze bestrijdingsmaatregel zal enige jaren achtereen herhaald moeten worden.

Met dimethoaat is in ons land nog weinig ervaring

opgedaan.

Daarom kan ook het gebrulk van Dipterex worden aanbevolen.

I

í50.000 waard

(Nieuwsbl. v/h N. 19/1)

In de gemeente Uithuizen staan kostbare bomen. Zo kochc de
heer H. Miske in het bestemmingsplan \7est een bouwterrein,
waarop drie populieren staan. In een raadsbesluit willen B.enSV'
nu de bepaling opnemen, dat deze bomen niet zonder toestemming mogen wotden verwiiderd op straffe van een dwangsom
van 50.000 gulden per boom.
De dwangsom is tot nu toe 300 gulden per boom, wat in de
praktijk geen onoverkomelijk bezwaar bleek, want er werden
ioch bomen gekapt. Daarom willen B.enW. van Uithuizen de
nog aanwezige bomen als kostbare sieraden beschermen.
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HOUTPRIJZEN

Deze keer geen hoatpri.jtgegeaeu aan eigen bodem, nzadt uel
uan enkele buitenlad.se trauakties (red,.).
Openbare inschrijving va"n populierehout

in Noord-Rijnlantl W.Duitsland
Februari jongstleden heeft

in

Rheinland, kort

een openbare inschrijving op populierehout

bij onze grens,
plaatsgevonden.

Aangezien het hier een samenwerking betrof waarbij hout van
meerdere grote en kleine eigenaren bij één inschrijving verkocht
werd leek een v.erslag hierover ook voor de lezers van ,,Populier"
rntefessant te zltÍt.

De openbare inschrijving, gehouden in Nettetal niet ver van

de

bij Venlo, omvatte ruim 3000 m3 populierehout van

33

grens

eigenaren. De per eigenaar ingebrachte hoeveelheid varieerde
van 4 tot ruim 400 m3. Minder dan 25 ms brachten 8 eigenaren
in, tussen de 25 en 50 m3, 10; russen de 50 en 100 m3,5; tussen de 100 en 200 m3, 6; tussen de 200 en 400 m3,4.
Bij een geringe inbreng werd in 4 gevallen gekombineerd tot
twee eigenaren in één kavel. De verkoop vond verder per
kavel en per mB plaats (zonder dat bieding op massa of ondermassa mogelijk was). Gemeten was onder aftrek van de schors,
waarvoor per diameterklasse 1 cm in mindering werd gebracht
d.ur.z.20-30 cm 2 cm, 3040 cm 3 cm enz.
Als uitsleeploon moesr per m3 boaen de geboden prijs nog
DM 10.- worden toebetaald. De kwaliteit van het hout was
redelijk, doch wat minder dan de gemiddelde opstanden in de
Achterhoek en Meierij. Het hout was ingedeeld in de kwaliteitsklassen A, B en C. Van de totale massa was ca. 2 /6 A, 54 7o
B en 44 7o C kwaliteit. Sommige kavels bestonden geheel uit
B kwaliteit, anderen geheel uit C. Ook werden kavels met B/C
aangeduid zonder verdere specifikatie.
Er waren nogal wat bomen met minder dan 1 ma inhoud.

A

kwaliteit viel vrijwel geheel in de hogere diameterklasse
(50-60 cm). De kwaliteitsindeling was voorzichtig geschat,

d.w.z. de hoeveelheid C-hout was relatief groot.

De kavels lagen verspreid tussen Kleef en Miinstereifel (ten
zuidwesten van Bonn), een gebied (N-Z) met een lengte
(hemelsbreed) van ong. 125 km.

De inschrijving werd gehouden onder auspiciën van de direk-

teur van de ,,Landwirtschaftkammer Rheinland". Formeel

is

deze mede belast met de werkzaamheden t.b.v. de bosbouw aldaat ,,Zijn" bosbouwpersoneel zijn echter ambtenaren die hun
feitelijke superieuren bij de landsregering hebbeo.
De Landwirtschaftskammer krijgt haar inkomsten uit heffingen
per ha in de gehele agrarische sektor (inklusief de bossen).
De grondeigenaren hebben daarvoor recht op een bijstand, die
vergelijkbaar is met onze landbouwvoorlichiing gekombineerd
met aktiviteiten die in Nededand door Maatschappijen voor
Landbouw en Kóperaries worden bedreven. Voor de bosbouw
- voor bossen is de bijdrage per ha gereduceerd - wordt daarbij
desgewenst een bijstand vedeend, die vergelijkbaar is met een

blijvende technische voorlichting. Voor de verkoop van hout

3.- per ms resp. DM 1.- per
stapelmeter geheven. Hiervoor wordt de velling begeleid, het
hout gemeten, geklassificeerd, geannonceerd, aangewezen en bij
inschrijving verkocht.

wordt een bedrag van DM

De eigenaar kan daarbij de gunning weigeren of in beraad houden. Van her bij inschrijving verkochre hout op 10 februari j.1.,
was 13 /6 van de staat, 18 7o van gemeenren (steden), 4/6 van
een waterschap, 41 70 van landgoederen en 24 /6 van kleinere
bosbezitters en boeren met randbeplanringen (dus totaal 65 Vo
van partikulier bezit).
De gemeenten zijnverplicht, indien zij geeneigen beheersdienst
hebben en niet bij een ,,Forstbetriebsgemeinschaft" (samenwerkingsverband) zijn aangesloten hun bosbezit teger een hoog bedrag per jaar per ha (ong. f 40,-) door de hógere overheid te
laten beheren. De samenwerking wordt hiermede wel bevorderd!
In Rheinland (-\Testfalen) bestaat een herplanqplicht voor bossen. Voor herplant en ook voor de verzorging (inkl. onrendabele
dunning) kan maksimaal 50 % subsidie onwangen worden.
Op de inschrijving hadden 20 houtkopers hun bod ingeleverd.
Direkt of indirekt (via Duitse russenpersonen of vestigingen)
waren hiervan 6 Nederlandse. Er werd aan 10 inschrijvers - als
hoogsten - gegund, waarbij 5 Nederlandse (direkt of indirekt)
die gezamelijk ca. 1800 ms hout kochten (55 %). Hiervan was
het grootste deel bestemd voor zaaghout- kisthout (ca. 1460 ma)
en bracht gemiddeld ong. DM 77.50 op, (+ DM 10.- uitsleepkosten). Dit hout viel overwegend in de diameterklasse 30-40
en was van B/C kwaliteit.
Gelijksoortig hout (110 ms) - naar Nederland - in overwegend

C kwaliteit DM 66.50

ITat

(+ DM 10.-).

zwaarder klomphout (110 mB) - naat Nederland - diameterklasse 4 en 5 (40-60 cm) en B kwaliteit DM 8t.- (+

DM 10.-).
Het zwaardere hout ruim 500 m3, diameterklasse 6-8 (60-90
cm) ging als zaaghout weg, waarbij enkele fineeronderstammen
wel doorverkocht zullen worden.

Het bracht gemiddeld DM 106.- (+ DM 10.-) op, waarbij
één kavel (47.51 ms) van B kwaliteit en mogelijk scherfhoudend vanuit de oodog een prijs van DM 126.- (+ DM 10.-)
opbracht.
Ook daar waar elders bij het oudere hout, de mogelijkheid van
de aanwezigheid van splinters was vermeld, had dit merkwaardig genoeg geen duidelijke invloed op de prijs. De overige geboden prijzen bewegen zich op het niveau als van hei dóor
Nederlanders gekochte hout.
Na de inschrijving waren zowel de eigenaren, de kopers en de
beheerders zeer revreden mer de g ngvan zakenbij deze eerste
gemeenschappelijke inschrijving van populierehout.
Het laat zich aanzien, dat in de komende jaren op deze voet zal
worden voorrgegaan. Het tijdstip van inschrijving ware daa$ij
wellicht war re vervroegen, omdat de ruiming van populier gezien de terreingesteldheid in her algemeen beter bij vorst plaats
kan vinden.
In hoevere deze werkwijze in Nederland navolging verdiend,
blijft een vnag. ln het algemeen kan echter wel gesteld worden,
dat bij een grotere hoeveelheid hour, welke tegelijk wordt aangeboden, de prijs voor de verkoper gunsrig wordt beïnvloed
door een gezonde konkurrentie.
Voor de kopers geldt echter het voordeel dat zij minder kosten
behoeven te maken om het hout te gaan zien en voorts dat
taksatie van kwaliteit en de meting op uniforme wijze heeft
plaats gevonden.
F. J. A. Buijink (S.B.B.)
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Het Bulletin trimestriel no. 1
van Centre de Populiculture du Ifainaut (BeISië)

64 bomen van 120-149 cm dbh., waarvaÍl 11 bomen mer kanker
27 bomen van 1.50-179 cm dbh., waarvan 9 bomen met kanker
6 bomen van 180-199 cm dbh.
Hoogste bod: B.frs. 196.600 (: i I 2$15,-).
N.B. Het verwijderen van het hout moest geschieden via een
perceel van een andere eigenaar, waarvoor schadevergoeding
moest worden betaald.

vermeldt de volgende gegevens:

I

34 populieren jn rijbeplanting en 8 stuks'P. canescens'

waarvan:
1 boom minder dan 180 cm diameter op borsthoogte

(:

dbh.)

5 bomen van 180 tot 200 cm dbh.
7 bomen van'200 tor.220 cm dbh.
12 bomen van 22O tor 250 cm dbh.
9 bomen van meer dan250 cm dbh.
Veilen en uitslepen zeer gemakkelijk.
Goede kwaliteit.
Hoogste bod: B.frs. 266.950 (: .L J 3.955,-).

2

Partij van

Il3

populieren mer een totale inhoud van 160

m3; bestaande uit:
16 bomen van 80-1 19 cm dbh., waarvan 1 boom met kanker

b.Y. MAATSCHAPPIJ voor
IAI{DSCIIAPSBOUW en RECREATIE
direkteur
04242-3624

F. G. Bevort:

'lel.

Heusdensebaan 125

Oisterwijk

*
Adviseren en uitvoering van:.
BOSBEDRIJFSPLANNEN
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN

3 9 populieret

(25 jaar) in rijbeplanting op

f

39s,-1

.

TUINBOUWARTIKELEil
Een kleine greep uit onze liist:
Plaslic boommanchetlen - Hang- en stêekêtiketten - Labels
Tonkinslokken . Boombanden - Acryl gaasllnnen - Schêrmdoek
Tuingereedschap - Snoeigereedschap - Grasmaalmachlnes
Pulverisaleurs - JlÍÍypots - JllÍy-Seven - Plasticpotten . Plantacryl

Bindmateriaal - Handschoenen en wanten - Kruiwagens
Kaskitlen en verÍwaren - Bestrildingsmiddelen - enz. enz.
Vraagt onze uitvoerige prijscouranl

A. MAURITZ & ZN. B.V.
POSTBUS

ook uw populierenbeplantingen

BOMEJI.ROOIElI
o

.
.
.
.

VêD 1 boom

tot vele hectaren

het wegÍrezen van stobben

verhuur bomenverplantmachine
verhuur hoogwerker
in Nederland, België en Duitsland

perceelsgrens,

met een totale inhoud van 21,3 m3 waarvan:
2 bomen van 150-170 cm dbh.
5 bomen van l7I-200 cm dbh.
1 boom van 208 cm dbh.
1 boom van 2L2 cm dbh.
Van 7 bomen was de kwaliteit zeer goed en van 2 middelmatig.
Het uitslepen van het hout was zeer eenvoudig en het top- en
takhout werd niet geruimd.
Hoogste bod: B.frs. 26.500 [inkl. T.V.A. (: B.T.\7.)] (: t

1í2 -

.

BUSSUM

TELEFOON 02Í59-43914*

De speciaalzaak ooor alle tuinbouwartikelen

POPULIEREN
in

bos,

srdd en landschap

Heelt u dit prachtige boêkwerk,
1970 uitgegevên.door de ,,Stichting Populier",
al in uw bezit?

in

tD

DRIESSElI
ter. (02e43) 17e5

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

uREEtAtlll
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LEZERS SCHRIJVEN

De ,,1/Vonderboom", een wonderlijk eksemplaaÍ van Populus nigra bij Rockanje

/

C. Sipkes
tuinarchitekt B.N.T., Rockanje

Zo is Populus'Marilandica'voor 3/4 mgra en voor l/4 aÍstammend van een Canada-popel, dus moeilijk van een zuivere nigra
te onderscheiden. In het Ned. Bosbouwtijdschrift van okt. 196i
geeft J. F. Síolterson als kenmerk van P. nigra, dat de bladrand
steeds gekarteld is, de katjes altijd met twee karpellen (vruchtbladeren), de balsem van de knopFen is rood en niet oranie tot
geel en het is de enige soort, die aangetast kan worden door een
galletje aan de bladsteel: Pemphigius sphaerotecae. Dit galletje
zit er natuurlijk niet altijd aan. In het Handboek voor de Populierenteelt van Prof. Houtzagers vinden we een tekening van de
vele kortloten langs de hoofdloten, wat bij de hybriden minder
her geval is. Deze geeft ook tekeningen van het blad, waaruit
de sterk ruitvormige vorm blijkt. En op de kwekerij blijkt ook
de langzamer groei van de stekken wat ook het geval is in het

\7ie in de Natuurmonumenten wandelt ten noorden

veld. Daartegenover staat weer een grotere windvastheid.
De leeftijd van de boom schat ik op 70-90 jaar. Er is van bekend, dat deze in de oorlog door de Duitsers van zijn takken
beroofd is, om deze te gebruiken tegen Darachutisten. Daarna
zijn de rechte takken weer opgegroeid, die op de foto te zien
van

in de omgeving van het Breede ITater, ziet op sommige bordjes de aanduiding: ,,I7onderboom" en wie dan de
aangegeven route volgt ziet in de verte een dicht populierenbos.
Komt men dichtbij, dan blijkt dit in hoofdzaak één boom te
Rockanje,

zijn, maar een vreemd gedrocht, kruipend en iets vetder weer
wortelend. De eerste groei is duidelijk door de wind beïnvloed
maar minder naarmate er in de omgeving meer hout kwam,
spontane opslag van berk, meidoorn en Populus tremula, kortom
alles wat in kalkrijke en vochtige duinen, vooral in de winter
met een hoge waterstand, door de wind en de vogels aangebracht wordt. Dat dit op den duur het mikroklimaat verbeterd
heeft

blijkt dááruit, dat de latere takken recht omhoog

gaan.

De kenmerken van de boom komen overeen met Populus nigra,
die op meer plaatsen in de duinen voorkomt. Ik heb er wel
eens een spontane titzaaíing van gezien maar deze ionge zaailingen werden alle door de konijnen afgevreten. Die oudere
bomen moeten dus gekomen zijn, we mogen aannemen spontaan, zonder menselijke hulp, door de wind, die de pluizige
zaden ver mee kan nemen (zie foto hiernaast).
De Duitse plantengeografen Tiixen en Ellenberg menen dat
P. nigra niet wild is in de noordwest Duitse laagvlakte, dus
ook niet in Nederland. Het verspreidingsgebied zou dan in de
bovenloop van Rijn en Donau liggen. Maar bij overstromingen
van uiterwaarden kan het rivierwater ook heel goed zaad naar
de delta gebracht hebben en zo kunnen de groeiplaatsen op vele
plaatsen in de duinen verklaard worden. Daar komt nog bij dar
in de handel pas de laatste jaren echte P. nigra te krijgen is.
Al moeten we menselijke verplaatsing niet geheel uitsluiten, de
term ,,wild! " in de flora van Heimans, Heinsius en Thijsse mogen we wel aanvaarden. Het is dus goed dat ook argumenren
van natuurbescherming meegespeeld hebben dat ,,De Dorschkamp" goede klonen van deze soort geselekteerd heeft, ook
al groeien deze langzamer dan de hybriden met de Amerikaanse
sooften.

Omdat populieren wind-bestuivers zijn bestaat altijd de kans
dat er langs naruurlijke weg hybridisatie ontstaat. En ga nu
maar eens na of een op nigra gelijkende boom ook een zuivere
is.

zijn.
Áangenomen kan worden dat door natuurlijke selektie de bomen langs de kust een hoge windresistentie hebben. Hiervan
uitgaande heb ik iaren terug bij Rockanje stek gesneden van
bomen, die vlak langs het suand stonden. Deze zijn weer als
beworteld stek geplant bij Bergen aan Zee en hebben daar, op
een heuvel 25 m hoog, blootgesteld aan de westerstormen, blijk
gegeven van een grote windresistentie. ITel was daar de grondsoort oorspronkelijk veel te onv_ruchtbaar, maar daat is met
kompost en kunstmest aan tegemoetgekomen. ITel is de groei
veel langzamer dan van klonen als'Robusta'en 'Heidemij'maar
deze laatste hebben ook wel eens meer takbreuk.
Zaad.pltis aan P, nigra.
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/

K. Adema
Eindhoven

Om 2.00 uur in de namiddag verzamelden zich

t

29 deelne-

mers in restaurant ,,De Liempdse Barrière" te Liempde voor de
deelname aan de houtmeetmiddag, waarbij het in de praktijk
doen voorop stond, dus geen onderricht in het meten van hout
oP stam.

Bij afwezigheid van de voorzitter, werd de groep welkom geheten door de sekretaris de heer H. van Iersel, die hoopre op
een groep van 11 'Marilandica'-populieren mer een leeftijd

van *

houden.

Partij I uar aartgerreld, op 10,977 m3.
De 3 best gekwalificeerde deelnemers hadden een aantal m3
van respektievelijk 10,600 - I0,t40 en 10,171 m3. De variatie

in het aantal ms liep uiteen van 4,5-15,5

een leerzame middag voor de deelnemers.
Het ekskursie-objekt bestond uit drie delen te weten:

-

dichtste bij de door de kommissie vastgestelde m3-s. Hij onrving
uit handen van de plv. voorzitter een fles om de geest helder te

38 jaar

een groep van 10'I 214'populieren met een leeftijd van 15
jaar
- een groep van 8 'Gelrica'-populieren mer een leeftijd van 32
jaar
Aan de deelnemers werd voor iedere groep een afzonderlijk
formulier uirgereikt, waarop ze moesten invullen de totale hoeveelheid werkhout.
Voor groep I tot20 cm topdoorsnede,
voor groep II tot 15 cm topdoorsnede en
voor groep III tot 25 cm topdoorsnede.
Na de taksatie van de betreffende partii werd van de groep

-

'Marilandica'-bomen en van de groep 'Gelrica'-bomen nog een
boom onmiddellijk omgezaagd om de deelnemers zelf de gelegenheid te geven hun schatting te toetsen aan de werkelijkheid.
Na afloop verzamelden de deelnemers zich weer in het restauranr en werd bekendgemaakt wie het beste de betreffende bomen had getakseerd.
Een tweetal leden van het bestuur, te weten de heren Ádema en
V. d. Craats hadden zich hierover gebogen en hadden na uirvoerig beraad de totale hoeveelheden per groep vastgesteld.
Het kostte nogal wat tijd om uit re zoeken wie uiteindelijk een
zo nauwkeurig mogelijke schatting had gemaakt.
Uiteindelijk kwam de heer Van Uffelen uit St. Oedenrode het

ms.

Panij ll u)a! adrrgesreld. op 11,960 m3.
De 3 best gekwalificeerde deelnemers kwamen aan resp. 1I,960
- 12 en 12,21 m3. De variatie in deze partij liep uiteen van
8,91-15,66 m3.
Partij

III

uas uastge$eld. op 16,5j3 m3.

De 3 best gekwalificeerde deelnemers kwamen aan resp. 16,16
- 1t,73 en 14,50 m3 terwijl over al de deelnemers genomen de
variatie uiteenliep van 12,63-28 m3.
Gezegd moet worden dat vol enthousiasme gemeten werd en
dat van diverse hulpmiddelen bij het meten gebruik werd gemaakt. B.v. voor het meten van de diameter of omtrek op

1,30 m hoogte van meetklem, rolmaat, meetband

uit

moeders

naaimand, stokken, handpalmen en armen.
$Vat betreft de lengtemeting werden originele hoogtemeters gebruikt, verder driehoeken, boomtakken, rietstengels en vingers.
De aanwezigen hadden de grootste bewondering voor de schattingskommissie, want iedere boom die werd omgezaagd klopte
precies met de aangegeven lengte en inhoud.
Dat was echter niet zo verwonderlijk, omdat deze kommissie
iemand met een lintmaat in de bomen had laten klimmen, waar-

bij

eerst de lengte en daarna de middenomtrek nauwkeurig
werd gemeten. Al met al was het een gezellige en bedrijvige
bezigheid en mag wel van een geslaagde middag worden gesproken.

KALENDER

In

deze tijd van het jaar moeten we
onze aandacht besteden aan de stikstofbemesting en onkruidbestrijding
in nieuw aangelegde of enkele jaren
oude populierenbeplantingen. Tevens
zijn de zomermaanden bij uitstek geschikt voor het snoeien van de bomen.
De maatregelen die noodzakelijk zijn
voor het beschermen van de jonge
aanplant tegen wild zijn besproken in

de ,,Kalender" van het februarinummer 1977.
Stikstof bemesting

De stikstofbemesting, die in de vorm
van kalkammonsalpeter moet worden

is in de eerste rweg soms
drie jaar na de aanleg noodzakelijk
voor het verkrijgen van een goede
gegeven,

In

aanslag en groei van de bomen. Het
effekt van de bemesting is het grootst
indien deze gekombineerd wordt met

nodig.

de bestrijding van de grasvegetatie
rond de bomen. Deze stikstofbemes-

geven waarbij 100 gram kalkammonsalpeter (kas) per boom voldoende is.
In één of rwee jaar oude beplanringen

ting is ook noodzakelijk bij

herbe-

plantingen waarbij in veel gevallen de
aanslag en groei in de eerste jaren
zonder bemesting en onkruidbestrijding nog moeizamer gaan dan bij beplantingen op bouw- of grasland. De
aanwezigheid van een vegetatie die op
een goede stikstofhuishouding van de
grond duidt, zoals brandnetels, is geen
reden om de stikstofbemesting na te
laten; doordat de pas geplante boom
over onvoldoende wortels beschikt is
een tijdelijke sterke verhoging van de
stikstofkoncentratie in de grond steeds

recent aangelegde beplan-

tingen moet de stikstofbemesting in
de tweede helft van mei worden ge-

is een gift van 200 à 250 gram kas
per boom gewenst. Het tijdstip van
bemesting

is

echter afhankelijk van

het bodemtype. Op lichte gronden, bijvoorbeeld humeuze zandgronden, verdient het aanbeveling de bemesting in
de tweede helft van april of begin mei
uit te voeren en op zware grond, bijvoorbeeld klei, in februari of maart
(zie ,,Kalender", februari 1917, pag.
26).
De kunstmest moet rondom de boom
op de plantspiegel, ter grootte vafi ca.

t0
1 m2, gestrooid worden. Te dicht bij
de voet van de boom gestrooide kalkammonsalpeter veroorzaakt verbranding van de bast en bovenste wortels

waardoor de boom zwaar wordt beschadigd of afsterft. In recent aangelegde, sterk aan de wind blootgestelde
beplantingen kunnen door het draaien
van de stammetjes trechtervormige gaten bij de stamvoet ontstaan waardoor
de kunstmest dan bij de jonge worteltjes kan komen.
Het gebruik van mengmeststoffen is

in het algemeen niet nodig en duur,
zekerwanneer de grond voldoende fosfer en kalium bevat en het dus alleen
om de stikstof gaat. Om dezelfde hoe-

veelheid stikstof te geven die kalkammonsalpeter bevat moet dan van
veel mengmeststoffen de dubbele hoeveelheid worden toegediend.

Onkruidbestrijding

In de eerste jaren na de aanleg is in
sterk met grassen verwilderde beplantingen de bestrijding van de vegetatie
absoluut noodzakelijk. Deze bestrijding kan zowel mechanisch als chemisch worden uitgevoerd waarbij de
vegetatie over de gehele oppervlakte
in stroken, langs de bomen of alleen
rondom de boom wordt bestreden.
Het mechanisch bestrijden van de
vegetatie, bijvoorbeeld door te schoffelen, te frezen of te cultivateren, moet

ondiep geschieden om te voorkomen

algemeen weinig zin een vegetatie, indien dezeuit lage kruidachtige planten

(andere dan grassen) bestaat, re bestrijden daar deze de populier weinig
of niet bekonkurreren. Tíaar in jonge

boomhoogte, met dien verstande dat
niet hoger gesnoeid wordt dan ca. 6
meter; bij hoger opsnoeien weegt het
resultaat (verbetering van de hourkwaliteit) niet op tegen de kosten. In de

beplantingen de vegetatie uit brandnetels en/of distels bestaat, die de
planten dreigen te overgroeien, is het
noodzakelijk deze rond de bomen af
te maaien. Het gebruik van groeistoffen om deze planten te bestrijden is
zeer riskant. Klimplanten, zoals hop
en haagwinde, moeten bijtijds verwij-

kroon moet zo weinig mogelijk

derd worden om te voorkomen dat

zich mee. Bovendien wordt hierdoor
ook de vorming van waterloten gestimuleerd. Deze dient men zo snel

deze de jonge bomen verstikken. Vul-

hout of loofhoutopslag die de populieren dreigen te overgroeien kan men
het beste in juli en de eerste helft van
augustus bij de grond afzetten.
Snoeien
Het snoeien van populieren dient bij
voorkeur in juni en de eetste helft van
juli te geschieden tenzij gevreesd kan
worden voor aantasting door de popu-

liereglasvlinder. De larven van dit in-

sekt boren zich

bij

voorkeur

in

de

stam waar deze beschadigd is (snoeiwonden e.d.). Het kan in dat geval
aanbeveling verdienen de bomen in
augustus te snoeien.
De snoeiwonden overgroeien bij zomersnoei beter dan bij wintersnoei.
De vorming van waterloten is geringer

bij

snoei in de periode ná het uitlopen en vóór het afsluiten van de

ge-

snoeid worden, alleen dubbele roppen
en een enkele zeer zw^Íe zijtak mogen
verwijderd worden mirs niet boven de
genoemde maksimum hoogte van 6

meter. Het te hoog en zwaar in de
kroon snoeien gaat ten koste van de
aanwas en brengt hoge kosten met

mogelijk te verwijderen.
is voor de houtkwaliteit nier noodzakelijk om bomen, die t.z.t. aan de
Het

vezelhoutverwerkende industrie (papier, spaan- en vezelplaat) geleverd
zullen worden, te snoeien; indien echter het onderste deel van deze bomen

geschikt zou zijn als dun zaaghout,
moet wél tot 2 à 3 m hoogte worden
opgesnoeid, hetgeen in één keer kan
geschieden. Indien u bomen op een
kleine plantafstand geplanr hebt (4 x
4 m, 4 x 5 m) en van plan benr na
dunning de resterende bomen te laten
doorgroeien kan men overwegen alleen deze bomen periodiek en de te
dunnen bomen niet of éénmaal op te
snoeien. Dit verlaagt de totale snoeikosten aanzienlijk.

dat de wortels worden beschadigd.

groei (ca. eind augustus). Dit advies is

Gebreksverschijnselen

Het tijdstip voor het chemisch bestrijden van de grasvegetatie met Gramoxone is afhankelijk van de mate van
ontwikkeling van de vegetatie en geschiedt meestal in de tweede helft van
mei (op basis van 3 à 5 liter/ha). Het
effekt van de bespuiting is beter indien deze bij een bewolkte hemel
wordt uitgevoerd. Het gebruik van een
spuitkap verdient aanbeveling om te
voorkomen dat de jonge scheuten en

gebaseerd op onderzoekresultaten bij
Euramerikaanse populieren. De níestamerikaanse balsempopulieren'Blom',
'Heimburger' en 'Fritzi Pauley' vormen
ook bij zomersnoei veel waterloten.
Buitenlandse ervaringen wijzen erop
dat men dit soort populieren niet te
sterk op moet snoeien om de watedotvorming te beperken. De zwarte balsempopulieren en'Androscoggin' vormen bij zomersnoei weinig watedot
terwijl de snoeiwonden goed worden
overgroeid.
Men dient altijd dicht langs de stam
te snoeien waarbij men moet vermijden dat er kapstokken ontstaan. Jonge
bomen worden met een snoeischaar of
-zaag opgesnoeid, oudere bomen met
een zaag of beitel op lichte metalen
stokken.
Met het opsnoeien van de bomen moet
men beginnen als deze op borsthoogte

In de zomermaanden kunnen door een
tekort aan bepaalde voedingsstoffen

bladeren door de spuitvloeistof worden
geraakt. Als de vegetatie reeds te hoog

is kan vooral in nieuwe met éénjarig
plantsoen aangelegde beplantingen
schade ontstaan. Om schade aan de
stammetjes van de jonge bomen te
voorkomen mag de druk waarmee
wordt gespoten niet meer dan 115 atmosfeer bedragen. Indien een sterke
hergroei van de grasvegetatie optreedt
kan een tweede bestrijding noodzake-

lijk

zijn tenzij de populieren al

zeer

goed groeien.

De chemische onkruidbestriiding moet
niet vaker dan strikt noodzakelijk is
worden uitgevoerd. Het heeft in het

een omtrek van 20 à 25 cm hebben,
voordien moeten alleen dubbele toppen weggenomen worden. Snoei jonge
bomen nooit hoger op dan tor. I/4 en
oudere bomen tor l/3 van de totale

gebreksverschijnselen

op de blade+en

ontstaan waarbij veelal de groei te
wensen overlaat. Konuoleer daarom in
deze tijd van het jaar de bladkleur,
bladgrootte en bladbezetting van de
jonge beplantingen. De bomen moe-

ten goed in blad staan, de bladeren
niet te licht van kleur (gelig-groen)
en niet te klein zijn. Indien vroegtijdig gesignaleerd kan men bijvoorbeeld bij stikstofgebrek nog direkt
reageren door de bomen in juni of juli
met 100 of 200 gram kalkammonsalpeter te bemesten. Iíorden de gebreksverschijnselen later in de zomer
waargenomen dan kan men reeds nu
met de in het volgende voorjaar uit te

voeren bemesting rekening houden.
Als men twijfelt aan de ootzaak van
de gebreksverschijnselen of aan de
noodzaak of aard van de bemesting
dan moet men een deskundige raadplegen.

H.'SrK.

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

voot

:
bewerking :
kwaliteit :

aÍmetingen

êén

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

internationale houthandel bv

Arnhem, Postbus 230
Schaarsbergen, Koningsweg 35-c
Tel. (085) 454431

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

@

by. hoomlruuelrerii,, udenhou t"
dekwekerij
dieiulsteven
voor ts.

Witte abeel

'Nivea'

@

ESp

*

(p. canescens)

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

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

TUSSEN
NIEUWE
POPULIEREN

Europese zwarte populier

'Brandaris'

'Loenen'
'Schoorldam'

,,UDENHOUT"
AN OLD NAME
BETWEEN
NEW POPLARS

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

(P, euÍamericana)

F'
'Dorskamp'
'Flevo'
'Florence Biondi'
'Gelrica'
'Haríí'
'Agalhe

,TUDENHOUT"
UN ANGIEN NOM
ENTRE
NOUVEAUX

'Heidemij'

'l

214',

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

Westamerikaanse balsempOpulief (P. trichocarpa)

'Blom'

'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

,,UDENHOUT'
EIN ALTER NAME
ZWISGHEN
NEUE PAPPELN

Hybride balsempopulier
'Androscoggin'

Zwarte balsempopulier

B.V. Boom
Postbus 31- Uden
Telefoon 04241-2131

(p. ntsra)

Euramerikaanse populier

PEUPLIERS

*

@

'Tapiau'

,,uDENHOUT,,
EEN OUDE NAAM

*

'Raket'

te. tÍemuta)

Gfauwe abeel

*

(p. arba)

,,

'Barn'
'Donk'
'Geneva'
'OxÍord'
'Rap'
'Rochester'

