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Menging van klonen in populierenbeplantingen

(l) /

H. W. Kolster
Stichting lndustrie-Hout te Wageningen

I Inleitling
Bij de aanleg van kleine populierenbeplantingen wordt meestal
één kloon gebruirkt. Is de te beplanten oppervlakte groter dan
één of enkele hektaren, dan neemt men meerdere klonen in het
beplantingsplan op en plant deze vaksgewijs uit. Daarnaast kent
men het mengen van rwee of meer klonen booms- of rijgewijs
binnen één beplanting; dit is een wijze van populierenteelt die
vooral in de tweede helft van de zestiger iaren hier en daar is
toegepast. Hij is bevorderd door de versnelde introduktie van
een groot aantal nieuwe klonen als gevolg van elim'i'natie van
de meeste bestaande klonen door de bladziekte Marssonina.
Omdat over de eerstgenoemde ten tijde van het in de handel
brengen betrekkelijk weinig bekend was, leek het aantrekkelijk
ze te mengen met andete, bekende lclonen. Dit gebeurde dan
meestal rij om rij en ,n'oofdzakelijk in beplantingen met een
kleine plantafstand om alduE mocht één van de rassen uiwallen
of overgroeid worden, toch een behoodijke plantafstand van de
resterende bomen over te houden.
Ook \Tolterson wijst in zijn artikel ,,Is individuele klonenmenging van populierenbeplantingen gewenst" (1965) erop dat
men bij menging van klonen een kleine plantafstand moet toepassen; men zal namelij'k moeten kunnen dunnen omdat de verschillen in individuele eigenschappen van de klonen zich vroeger of later zullen uiten.
Hulshof (1965) gebruikt zelfs vier klonen, en vrel volgens een
bepaald sysceem en bij een kleine plantafscand. Door zijn wiize
van aanleg bestond de mogelijkheid om bij de eerste dunning,
waarbij 50 o/o van de bomen zou worden verwijderd, de bomen
van de rwee slechtst groeiende klonen te vellen. Na de rweede
dunning blijft een éénklonige beplalting met een grote plantafstand over.

In Duitsland is,

eveneens

uit het oogPuot van

risikodekking,

naar een andere wijze van mengen van klonen gezocht. In 1970
is in dit land de P. trióocarpa 'Briihl' 'in het verkeer gebracht,
die bestaat uit een mengsel van klonen (Grosscurrh, 1970).
In tegenstelling tot andere landen, waarbii afzonderlijke populiereklonen in omloop worden gebraót, kan in Duitsland namelijk ook een klonenmengsel onder één naam worden verkocht.
Voor het mengsel 'Briihl' zijn in proefbeplanti,ngen 8 klonen
geselekteerd, die bij het kweken van het plantsoen op de boomkwekerijen gescheiden moeten worden gehouden; pas bij verkoop wordt gemengd. Volgens de voorschrifren moet het plantmateriaal bij verkoop uit tenminste 5 klonen bestaan omdat het
aandeel per kloon niet meer dan 20 7o mag bedragen; het minimaal aandeel per kloon is 5 /o. De populierenteler die 'Briihl'
koopt kan dus een mengsel van 5 tot 8 klonen onwangen zonder eksakt te weten hoevee! klonen hij krijgt, vrelke dat zijn en
i'n welke verhouding ze in de menging aanwezig zijn. Naast de
'Briin-l', die al in de handel is toegelaten, wordt in Duitsland
ook de 'I7eser' in proefbeplantingen getoetst. Deze cultivar bestaat eveneens uit een mengsel van 8 P. tricntocarpa klonen.
Voorts zal van espen een mengsel van 8 klonen onder de naam
'Tapiau' in de handel worden gebracht (Lange, 1977).

Publikaties over ervaringen met het mengen van klonen zijn
schaars. Van Leeuwen (197I) vermeldt in zijn artikel ,,Populieren in de Biesbosch" gegevens over enkele beplantingen waar

in de rijen om en om 'Heidemij' en'Zeeland' zijn gemengd.
Deze beplantingen zijn in de jaren L960 t/m 1965 aangelegd;
verschillende plantafstanden komen voor, van 4x4 tot 6 x 8 m.
Uit globale meetcijfers werd de konklusie getrokken dat de
groei van beide klonen in de zes à elf oude beplantingen vrij-

Mixture oÍ poplar clones
article utill be ptblithetl in tu,o pdrts, the second one in the next
of "Popalie/'. It deals uith the resalfi of mixtares oÍ poplar
clones in exferimental planlations of the lnstittte for tbe Promotion oÍ
lndnstrial lVoodproduction (S.l.H.). The preliminary resalts are,reported in the diÍferent tablàs and figaret. In the introdution data
obtained. from other plantatiou are nenrioned.. Conclasions and s*m'
nary uill be giuen in rhe second part of the pablication.

ïhis

issae

wel gelijk is geweest. In decenaber 1972 heeft hier de Stichting
Industrie-Hout in een viertal vakken met verschillende plantafstanden hoogte- en diktemetingen uitgevoerd. Het betreffende
gedeelte van de beplanting werd in het voorjaar van 1961 met
rweejarig plantsoen aangelegd en was op het tijdstiP van meten
12 jaar oud; er was vrijwel geen uiwal. De meetresultaten zijn

in tabel 1 vermeld.
Tabel

I

Groeigegevens

van de beplanting in de Biesbosch:

aanleg

196r.

of the plantation in the

Tabte 1 Groratbd.ata
blantiils 1961.
Menging

(Mixtue)

Plantafstand

Hoogte
eind 1972

(m)

eul

Biesboscb:

lear

of

Diameter Inhoud

b.h.

Spilhoutmassa
per boom (Volrme

eind 1972 (Volame oaerba&)
1972) (end. 1972) Per tree) (m3/ha)
(dm3) per totaal
(cm)
(m)

(Spacind (Height

kloon

(total)

(Per
cl one)

Zeelanda 4 x

5

Heidemij

Zeeland* 6 x

429

107

24,'

39r

98

19,2
18,6

2t,2

)9)

j24

82
68

1t0

20,2
20,1

26,5

414

9t

r86

25,9

4J8

9I

20,8

25,r

429

24,7

i98

86
80

r66

20,r

4

Heidemij

Zeelatd* 6 x
Heidemii

4

20t

2t,6

20,0

20,j

Zeeland* lx5
Heidemij

2),r

deze tabel blijkt dat slechts in één vak
sprake is vàn e.n aanzienlijk verschil in inhoud tussen de twee
klotrett. De oorzaak van het versdiril met andere vakken is ons

Uit de gegevens in
niet bekend.

2

Klonenmenging in populierenbeplantingen van de
Stichting Industrie-Hout

Een overzicht zal worden gegeven van de voorlopige resultaten
die in zeven beplantingen van de Stichting Industrie-Hout met
het mengen van klonen zijn verkregen. Deze beplantingen zijn
verspreid door het land en op sterk uiteenlq>ende groeiplaamen
aangelegd. De oudste is momenteel 13 iaar, de jongste 6 jaar
oud. Steeds zijn hierbij twee klonen rij om rij geplant, uitgezon-

derd in de beplanting te Kerk-Avezaath waar in de rij is gemengd. Volstaan is met het geven van een beknq>te beschriiving van de bodem; over het bodemrype in enkele van deze
beplantingen (Schoonebeek, Liempde, \7eert en Jo'ppe) is uitgebreide informatie te vinden in het februari-nummer 1977 van
,,Populier" (Vis en Kolster, 1977).
Allá beplantingen zijn met éénjarig plantsoen aangelegd; in
elke beplanting is dezelfde onkruidbestrijding en bemesting uit'
gevoerd. In de eerste jaren na aanleg is de vegetatie met cheÁische middelen (Dalapon/simazit of Gramoxone) of door

4
maaien bestreden; in deze periode is verder een srikstofbemestjng, met kalkammonsalpeter, uitgevoerd. Bij de,berekening van
de gemiddelde jaarlijkse hoogtegroei is de groei in het jaai van
aanleg buiten besdhouwing gelaten daaf deze door tal van niet
door de kloon bepaalde faktoren beïnvloed kan worden.

In enkele proefbeplantingen

van de Srichting Indwtrie-Hout

zijn ook 5 klonen van het Duitse klonenmengsel 'Briihl', maar
dan niet gemengd, aangeplant. De resultaten, die grote groeiverschillen russen de klonen laten zien, zullen in een apari arti-

kalizout 40 /o per boom. Áan de hand van een bladmonsteranalyse was in 1975 namelijk gekonstateerd dat het kaliumgdhalte van het blad

bij beide klonen te laag was.

Uit

de meetresultaten, vermeld in tabel 3, blijrkr dat de populieren op het voormalige bouwland veel beter groeien dan die
op het weiland. In beide gevallen geldt dat de groei van de
'Oxford' bij die van de 'Robusta' adrterblijft; echter meer op

het voormalig weiland.

kel worden besproken.

2.I

2.3
Beesd.

In deze in het voorjaar van 1970 op voormalig wei'land aangelegde beplanting zijn'Dorskamp' en 'Robusta' rij om rij aangeplant.

Het bodemrype is een poldervaaggrond, een zware kornkleigrond mer op 70 à 80 cm diepte kleihoudend veen. Vóór de
aanleg is geen grondbewerking roegepasr. De hoogte en omtrek

van de bomen is alleen aan het eind van 1976 gemeten;
meetresultaten zijn vermeld

in tabel

de

2.

In de 'Robusta' rijen komen enkele

'Gelrica' voor die

bij de

berekeningen buiten beschouwing zijn gelaten.

De produktie van de 'Dorskarnp' is 7 jaar na aanleg al 25 %
dan die van 'Robusta'.

rrtoger

Tabel 2
Table 2
Menging

Hoogte

(Mixttne)

Diameter

eind 1976

eind

Dorskamp
Robusta

2.2

f

nig); de bovengrond

bestaat uit ca. 30 cm humeus kleihoudend
zand en de ondergrond uit matig Íijn zand, op ca. 70 cm diepte
overgaand in vrij grof zand. In rhet najaar van l)66 is de grond

ca.20 cm diep geploegd.
In een gedeelte van deze beplanting zijn 'Dorskamp' en 'Rochester' gemengd geplant; de onderbegroeiing van zwarte els is
in de winter I970/I97I op ca.75 cm hoogte afgezet en daarna
nagenoeg niet meer uitgelopen.
Door de zlvare storm van november 1972 is ca. 35 /o van de
'Rodhester' en ca. 10 /e van de 'Dorskamp' zeer scheef- of om-

gewaaid; de overige'Dorskarnp'populieren kwamen enigszins
scheef te staan.

Beplanting Beesd: aanleg 1970, plantafstand 5 x 1 m.
Plantatiort Beesd: year of planting 1970, spacing 5 x 5 m.

(Heisbr
md. 1976)
(m)

BellingwoWe

De beplanting is in het voorjaar van 1967 op voormalig bouwland aangelegd. Het bodemrype is een beekeerdgrond (roodoor-

b.h. Inhoud

1976
1976)
(cm)
(end.

Spilhoutmassa

per boom
(Volume
per tree)

(Vol*me
ouerbarh)

(m3/ha)

(dm')

rj,t

19,0

r6l

32,1

12,4

17,6

128

21,5

Kerk-Aaezaath

Deze beplanting is in het voor.j^M van 1972 op voormalig
bouwland en op weiland (kunsrweide) aangelegd. Het bodem.
rype is een poldervaaggrond, een lichte rivierkleigrond die op
80 à 90 cm diepte in zware klei (komklei) overgaat.
Voor de aanleg is geen grondbewerking uirgevoerd. In tegenstelling tor de in de andere beplantingen toegepaste wijze van
aanleg zijn hier de twee klonen 'Robusta' en 'Oxford' om en om

in de rij geplant. In beide gedeelten van de beplanting is door
de eigenaar gedurende vier jaren chemische onkruidbesuijding
en stikstofbemesting uirgevoerd. De bomen op her voormalige

De meetresultaren zijn vermeld in de tabellen 4 en 5. Voorts

'Dorskamp', een breedkronige kloon, de groei van de 'Rochester'
in steeds sterkere mate nadelig is gaan beïnvloeden. De diametergroei van de 'Dorskamp' en'Rochester' in de periode l97I
r/m 1973 bedroeg gemiddeld rcsp. 3,2 en 1,8 cm per jaar, in
de periode 1974 t/m 1976 resp. 1,8 en 0,6 cm, en in 1977
resp. 1,2 en 0,1 cm. Het hoogteverschil tussen de klonen bedroeg na 4 en 7 jaa;r ca. 0,! m en na 10 jaar I,8 m. Onduidelilk
is in hoeverre de groeiverschillen mede beïnvloed zijn door de
bovengenoemde storm.
In verband met de sterk afgenomen groei van de 'Rochester' is
deze in de winter 1977/1978 geveld.

'Íabel

4

Table 4

Beplanting Bellingwolde: aanleg 1967, plantafstand 4 x 4 m.
Plantation Bellingtuolde: year ot' planting 1967, spacing 4 x

4
Menging
(Atixtare)

weiland zijn zefis één jaar langer met stikstof bemest (200 gram
kalkammonsalpeter/boom) en bovendien met ca. 250 gram
Tabel
Table

3

3

4x5rn.
Menging
(Mixtare)

Beplanting Kerk-Avezaathl. aanleg 197 2, plantaÍstand 4 x 5 m.
Plantation Kerk-Aaezaatb: year of planting 1972, spacing

Voor-

Hoogte

Diameter b.h. Hoogtegroei in

geschiedenis eind 1976 eind1976
(Former land lHeight (end 1976)
*se)
end 1976) (cn)
(m)

(Heigbt grouttb in)
(cm)

1972 1974 totaal

+

t/m

(totdl)

t91

690

r973 r976
f bouwland
Oxfotd (arable land)
Robusta f weiland
Oxford (pdrrilre)
Robusta

8,3
7,8

lr,2

99

10,1

110

,)2

642

4,9

t,t

46

3,8

4,2

?,'))
212

233

2t

368

is

in figuur 1 de diktegroei van de bomen vanaf L970 (4 jaar na
de aanleg) aangegeveo en in figuur 2 dJspilhoutmassa per ha.
Uit het vedoop van de diametergroei blijkr dat na ca. 6 jaar de

nz.

Hoogte na

(Heisht after)

Diameter b.h. na
(Diameter b.h. after)

(m)

(cm)

7 jaar 70 laar 4iaat 7 laar 10 jaar 7l iaar
4 years 7 years 10 years 4 years 7 years L0 years 11 years

4jaar

f

P,8

14,,

18,9

t4,2

23,7

29,t

j0,3

Rochester 9,0

rj,6

17,1

rr,1

16,8

18,6

18,7

Dorskamp

Tabel 5
Table 5

Beplanting Bellingwolde.
P lanlatio n. B

ellin gtu ol de.

Inhoud per boom na
(Volume per tree after)

Menging

(Mixtue)

(dm3)

4

jaar

7

4

years

7

jaar l0

jaat

years 10 years

Spilhoutmassa na
(V olame otterba&, at'ter)
(m3/ha)

4jaar

7

4

7

years

jaar

70 jaar

years 70 yars

f

67

258

498

2l

81

156

Rochester

4t

130

200

r3

4t

6j

Dorskamp

5

Fig.

Fig. 1 Beplanting Bellingwolde / Plattatiott Bellinguolde.

2

Beplanting Bellingwolde

/

Plantatiott Bellingwolde.

Soilhoutmassa , 3 per ha)
\m
(vo
I

Diameter (cr)

ume)

160

30

i40
120

Do r s kamp

25

Dorskam
100

20
80

-- -r

-----í;.;;

15

60

z/

40
10

20

0

4 5

6

7

8 9 10

11

0

4

6 7

5

loppe

een gedeelte van deze tn l97r aangelegde demonsuatiebeplanting zijn 7 verschillende klonenmengingen toegepast.
In het perceel komen laaqpodzol- en gooreerdgronden voor die
geteidelijk in elkaar overgaan. De bovengrond bestaat uit een
ca. 40 cm dikke humushoudende laag. Het perceel was voorheen als bouwland in gebruik. Vóór de aanleg van de beplanting is de grond ondiep met de cultivator bewerkt.
Uit de meetgegevens in tabel 6 blijkt de overheersende invioed
van de diameter op voorkomende groeiverschillen.
De hoogteverschillen aan het einde van 1976 tussen twee klonen in één menging bedragen minimaal 0,2 meter ('Robusta'/
'Geneva' menging) en maksimaal 2,7 meter ('Rochester'./'Fritzi

In

Beplanting Joppe: aanleg 1971, plantafstanà 4 x 4 m.
Plantation Jof\e: year ol planting 1971t spacing 4 x 4 m,

Tabel 6
Table 6

Hoogte Diameter Inhoud/
boom
eind 1976 b.h.
(Height eind 1976 (Volame/

Menging

(Mixtue)

end

Rochester

f

1976)

(end 1976) tree)

76

24

t6,4

111

35

t2
7I

Ló

22

Dorskarnp
Robusta -l-

10,3

11,9

Geneva

10,1

r4,4

f

o7

10,2
15,2

37

t2

8t

27

14,1

97

30

20,j

209
99

65

189

t9
3t

Robusta

Oxford
Rochester

10,9

f

P.trich. CF
Rochester f
Fritzi Pauley

f

13,2
15,5
12,4
15,1

t2,8

75,2
19,4

Androscoggin

14,)

15,4
18,6

-|

tl,3

r4,2

16i
t9

12,t

15.6

101

Rochester
Geneva

Oxford

111

Beplanting Joppe.
Plantation JoPPe.

Menging
(Mixtare)

Totale hoogtegroei in
(Total height groruth in)
(m)

Gem. jaarl. hoogtegroei in
(Aaerage yeaily height
grou,th in)
(m)

It/mj

2 en3

jaar

per kloon totaal
(per clone) (total)

13,8

1) )

7
7

(Volune ouerbark)

11,t

(dm')

Tabel
Table

(m8lha)

(cm)

3r
t1
25
32

59
38

39

( year

ltoi)

totaal

(íotdl)

(year

4to61

4t/m6

jaar
jaar
( year
( year
2 and 3) 4to6)

),3

9,6

1'90

1,7

3,8

o'l

10,1

r,4t

t,6

5,6

o')

r,40

2,10
1,90

3,9
2,9
3,7

4,6

8,t

1,60

1,tt

5,7

8,6

1,90

>,4

9,r

1,05
1,50

>,4

6,t

1

1,5

2,50

,,5

7,3

12,8

2,50

4,6

6,1

10,7

2,I0

2,00
2,41
2,00

6,3

7,1

rJ,4

2,60

2,35

6,r

1

1,1

2,j0

2,OO

Androscoggin

5,0
>,4

7,1

12,'

2,40

2,35

-f

),7

6,o

3,8

6,4

1,65
1,60

2,00

Oxford

9,7
10,2

f

Dorskamp
Robusta f
Geneva
Robusta

f

Oxford

95

90

Rochester f
Fritzi Pauley

t7

4t/m6
'1aar

4,j

Rochester

Rochester f
P. trich. CF

86

10

Pauley'menging). Uit de gegevens van tabel 7 blijkt dat in een
menging gedurende de eerste periode na aanleg de ene kloon,
in de tweede periode de andere kloon de relatief beste hoogtegroei kan hebben.
Uit de gegevens over de spilhoutmassa blijkt dat bij elke menging steeds één van de klonen een aanzienlijk grotere produktie
heeft. Het kleinste produktiwerschil bedraagt toch nog bijna
30 7o ('Geneva'/'Oxford' menging) en het grootste ongeveer
f20 % ('Robusta'/'Oxford' en'Rochestei /'CF'). De totale spilhoutproduktie per ha in 6 jaat varieert van 38 tot 95 m3.
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Diameter

Joppe

/

Plantation Joppe.

(cm)

20
And

Dors

15

roscogg

i

0xfor
Ge

/ Rochest".
I0

/ Rochester

,/

Robusta

usta

5

0
Di

3\567
ameter

3\567

3\567

34567

(cm)

20

Fritzi

CF

Paul
15

0xfo rd

7/

Rochester

Roc hes

te r
Geneva

r0

5

0

3\567

3q567

3\567
Leeft ijd beplant ing

(Age of the plantation)

Uit figuur 3 blijkt dat het verschil in diameter

russen rwee klonen van een menging elk jaar grotef wordr, behalve in de mengingen 'Geneva',/'Oxford' en 'Geneva'/'Robusta' waar de diktegroei van beide klonen rot dusverre vrijwel parallel verloopt.
Tabel 8 geeft de hoogte, diameter en inhouà per boom van de
'Oxford' uit verschillende delen van de demonstratiebeplanring,

Di

eter

(cm)

alle geplant op 4 x.4 m. Uit de gegevens van tabel 6 en 7 mag
worden gekonkludeerd dat de 'Oxford' in de klonenmengingeÁ
weliswaar harder groeit dan de klonen waarmee hij is gemengd
maar niet harder dan in een pure 'Oxford'-beplanting op 4 x
4 m; met andere vroorden de menging leidt toc dusverie tót een
vermindering van de totale produJctie per hektare. Voor de diktegroei blijkt dit ook uit figuur 4.

8 Beplanting Joppe: De hoogte, diameter en inhoud/boom van
de 'Oxford'in de plantafstandenproef en in de klonenmengingen (gemengd met 'Robusta' en 'Geneva').
TfOt: Q Plantation Joppe: Height, d.iameter and rtol*me per tree of
'Oy[or(' in mixt*re (mixeà tuith 'Rob*sta' and. 'Geneua,i compared.
uitb the data for 'Oxt'ord.' in tbe spacing experiment.
Tabel
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Onderdeel
(Proiect)

Fig.
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Beplanting Joppe /
Plantation loppe.
Diametergroei van 'Oxfotd' geplant op 4 x 4 m in de plantafstandenproef (1, gemiddelde
groei) en gemengd met'Geneva'
(2) en'Robusta' (3).
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Fig. 5 Beplanting Joppe / Plantation Joppe.
Verband tuisen diameter en hoogte bij
(3 herh').
A - 'Oxford' in de plantafstandenproef
-plantafstandenptoef
(O*, gem' groei) en gemengd
B - 'Oxford' in de
met'Robusta' (R) en 'Geneva' (Ge).
C - 'Geneva' gemengd met 'Robusta' (R) en Oxford' (O).
D - 'Robusta' gemengd met 'Geneva' (Ge) en 'Oxford' (O)'
E - 'Rochesteti gemJngd met P. trich. 'CF' (CF), 'Dorskamp' (D),
'Ándroscoggin' (Á) en 'Fritzi Pauley' (FP).
I -

A - oxfoíd

0iameter (cm)

Relationship behueen diameter and height of
A - 'OxÍord' in the spacing experirnent (3 rep.1.

B - 'OxÍortl' in the iqaciig eiperiment (O', aaeruge growth) and io
mixtrre ttitb'Robusta' (R) ancl,'Geneua' (Ge).
C -'Geneaa'in mixture uith'Robasta' (R) and'OxÍord' (O).
D - 'Rob*sta' in mixt*re uith'Geneua' (Ge) and''OxÍord' (O).
E -'Rocbester' in mixt*re uitb P. trich.'CF' (CF),'Dorskamp' (D)'
'Anrlroscoggin' (A) and.'Fritzi Paalet' (FP).
C - Geneva
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In figuur 5 is de verhouding

tussen diameter en hoogte van
verscÉillende klonen aÍgezet. Vergelijking van deze grafieken
met de gÍoeigegevens in tabel 6 leidt tot de konklusie dat een
kloon bij eenzelfde hoogte een gj:otere diameter heeft als hij
minder achterblijft ofwel meer vóór blijft bij de kloon waarmee
hij is gemengd. Ook in dit opzicht is bij 'Oxford' nog niet van
een duidelijke reaktie sprake.

2.5

Liempd'e

De demonsuatiebeplanting Liempde is in het voorjaar v^ÍL 1967
aangelegd. Het bodemrype is een zware beekeerdgrond. De
grond is bij de ontginning 60 tot 70 cm diep bewerkt. De
bovengrond bestaat uit leemhoudend matig f.iin zand, de bouw-

voor bevat ca.3 7a humus. Et zijn verschillende houtsoorten gebruikt. Het uit populieren bestaande gedeelte is zonder grondbewerking op voormalig weiland gePlant. In een gedeelte van
de beplanting zijn vier verschillende klonenmengingen toegepast, waarbij de klonen rii om rij zijn geplant. Er is geen uitval
opgerfeden.

Tabel 9 Beplanting Liempde: aanleg 1967, plantafstand 4 x 4 m.
Table 9 Plantatior Lienpde: l,ear ol planthts 1967, spacing 4 x 4 m.

De cijfers in tabel 9 geven aan dat verschillen tussen de klonen
vooral de diktegroei betreffen. De verschillen in hoogte na 10
jaar zijn beperkt, maar als men het verloop in hoogtegroei sinds
de aanleg beziet (tabel 10) dan blijken zich in de loop der jaren
alleen bij 'Robusta' interessante wijzigingen te hebben voorgedaan in die zin dat de hoogtegroei aanzienliik beter was in
de tweede periode. Het is nog te vroeg om hieraan konklusies
te verbinden.
Uit de gegevens over de spil'houtproduktie per ha, zoals vermeld

in tabel 9, blijkt dat in alle mengingen een verschil in massa
tussen beide klonen a Írwezig is. Het kleinste verschil bedraagt
(de 'Rochester'/'Robusta' menging) en het grootste
De totale
spilhoutproduktie per ha in een periode van 10 jaar varieert
ca. 35

/a

verschil

tl} % (de 'Dorskamp',/'Robusta' menging).

van I35 toc 204 m3.
Tabel 10
Table 10

Beplanting Liempde.
Plantation LiemPde.
Totale hoogtegroei in

Menging
(Mixrare)

(Total height groutb in)
(m)

It/m4 5t/mI0
jaar jaar
(lear (year
1to4) 5to10)

(per clone) (total)

18,6
17,4

24,3
16,4

35t

f

17,)

20,9

251

78

17,j

t7,5
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57

27,4
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end 1976) (end 1976) tee)
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Uit figuur 6 blijkt dat in de meesre gevallen het

diameterver-

schil tussen de gemengde klonen steeds groter wordt. Een uitzondering vormr de menging'Robusta'/'Rochester'.
In de demonstratiebeplanring ligt vlak bij de klonenmenging
een plantafsrandenproef mer 'Robusta'. Áls men de groei ln
deze ongemengde beplanting, en wel in het gedeelte màt p,lanra-fstand 4 x 4 m, vergelijkt met die in de klonenmengingen,
dan blijkt bij dezelfde hoogte een grorere diamerer lrooi te komen (zie figuur 7). De hoogte in de beide beplantingstypen
lopen weinig uireen, namelijk gemiddetd 16,9 m en tZ,í m
voor resp. plantafstandenproef en klonenmenging. De gemiddelde diameters op borsthoogte zijn echter rcsp. 19,2 en I7,2 cm.
De klonenmenging heefr dus de hoogtegroei nauwelijks, de diktegroei srerk, beïnvloed.
Als men de 'Rochester' in overheersende positie in een menging
(met 'Robusta') vergelijkr met d,ie in onderdrukte positie (men-

ging met 'Dorskamp'), dan blijkr ook hier dat de bomen vooral

in diktegroei worden beïnvloed (zie figuur 8).
Bij 'Dorskarnp', die steeds een overheersende posirie inneemt in
mengingen, geldt hetzelfde. In figuur 9 is her verband tussen
diameter en hoogte weergegeven voor de 'Dorskamp' in de klonenmengingen ('Robusta' resp. 'Rochester') en voor die uit een
nabijgelegen pure 'Dorskamp' beplanting, eveneens op 4 x 4 m.

Uit

deze figuur blijkt duidelijk dat bij een hoogte van ca. p m
de diameter nog nagenoeg gelijk is (72,5 cm), Àaar dat daarna
de diametergroei van de in de klonenmengingen voorkomende

'Dorskamp' relatief groter wordt. Deze 'Dorskamp', die op 8 x
4 m staat, gaat kennelijk profiteren van her achierblijven van
de tussengeplanre rijen 'Rdbusta' en 'Rochester', en wel méér
naarmate de andere kloon verder in groei achterblijft (in dit

geval de 'Robusta').

Fig. 6 Beplanting Liempde / Plantation Liempde
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Fig. 7 Beplanting Liempde / Plantation Liemptle.
A Verband tussen diameter en hoogte bij 'Robusta, geplant op 4 x
p a: plantafstandenproef (a, b á c) en gemengd Áei ,oo..Lump'
4_f
(1)_,'Rochester' (2)

er.'Androscoggin' (3).
Relationsbip between diarnetet and. beight of ,Robusta' plantetl at 4 x
4 m in tbe spacing experintent 1a, b anà c) antl in mixtàre uith ,Dorsham|' (1),'Rochesrer' (2) and. iÁndroscoggin, (3).
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Fig. 8 Beplanting Liempde / Plantation Lieotpde.
Verband tussen diameter en hoogte bii 'Rochester' in de menging met
'Robusta' (a) en 'Dorskamp' (b).
Relationship betueen dianteter and height oÍ 'Rochester' in nixlare
uith'Robasta' (a) antl'Dorskanp' (b)'
D

Fis. 9 Beplanting Liempde / Plantatiott Lientpde.
Ve"rband t,r-sse.t dámetei en hoogte bil 'Dorskamp' geplant
4 m (1) en gemengd met 'Rochester' (2) en'Robusta' (3)'

Relati'onship-beruein dianreter and height of 'DorsÈanp' planted at
4 x 4 n (1) and in mixturc uith'Rocbester' (2) and'Robtsta' (j).
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Beplanting

lleert

De demonstratiebeplanting lVeert is evenals die in Liempde in
het voorjaar van 1967 zonder grondbewerking op voormalig
weiland aangelegd. Het bodemrype is een beekeerdgrond; de
bovengrond bestaat uit sterk lemig zand, de ondergrond (op
ca. 50 cm diepte) uit matig fijn zand. In deze beplanting, die
reeds eerder in ,,Populier" is beschreven (Eppenga en Kolster,

I9l5), zljn verschillende klonenrnengingen toegePast. De groeiresultaten aan het einde van 1976 ztjn in tabel 11 vermeld'

de gegevens blijkt dat in alle mengingen aanzienlijke verschillen in groei tussen de klonen optreden, het duidelijkst tot
uiting komend in de volume-gegevens. Tussen de hoogte van
rwee klonen binnen één menging bestaan verschillen van 0,8 m
('Robusta'/'Dorskamp') tot 3,6 m ('Dorskamp'/'Rochester') en
verschillen in diameter (in dezelfde mengingen) van 3,5 cm tot
),2 cm. Uitgaande van de inhoud per boom (geval b) lopen de
verschillen uiteen van )6 % ('kobusta'/'Dorskamp') tot I40 %
('Dorskamp'/'Rochester').

Uit

Fig. 10 Beplanting \íeert / Plantation lVeert.
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Fig. 11 Beplanting Weett / Plantation TVeert,
Verband tussen diameter en hoogte bij 'Dorskamp' in de menging met
'Rochester' (1) en 'Robusta' (2).
Relationship betuteen dianzeter and. height of ,Dorskamp, in mixttue
uitb'Rocbe$er' (1) and'Rob*sta' (2),

Diameter (cr)

/ /

25

1

Fig. 12 Beplanting \Veert/ Plantarion lY/eert.
Verband tussen diameter en hoogte bij 'Robusta' geplant op 4 x 4 m
in de plantafstandenproef (1, gemiddelde groei) èn in mËnging met
'Gelrica' (2) en 'Dorskamp' (3).
Relationsbip bettt,een diameter and heigbt of ,Robasta, in tbe spacing
experi.ment (1, atterage grouth) and. in mixture witb'Gelrica, 12) and.
'DorsAantp' (3).
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Het verschil russen de klonen binnen één menging wordt jaadijks grorer, alleen in de menging van 'Dorskamp' met 'Robusta' lopen beide lijnen in de laarste jaren vrijweergegeven.

wel parallel.
Beplanting \íeert: aanleg 1967, plantafstatd 4 x 4 m.
Plantation lY/eert: year of planting 1967, spacing 4 x 4 m,
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Het verband russen diameter en hoogte bij 'Dorskamp' en 'Robusta' is in figuur IL en 12 weergegeven; het verloop van de
hoogte is door interpolatie van de meetcijfers verkregen. Bij een
bepaalde hoogte is de 'Dorskarnp' in de menging rner 'Rochester' dikl<er dan in menging mer 'Robusra', waarschijnlijk als gevolg van een grorer groeiverschil mer de gemengde kloon. be
diameter van 'Robusca' in de menging met 'Dorskamp' is bij
vergelijkbare hoogte iets kleiner dan die in de menging mer
'Gelrica'. Dir blijkt uit tabel 12 en uit figuur 11.

Daarin zijn ter vergelijking ook de gegevens vermeld van de
pure 'Robusta' opstand (4 x 4 m) uit de demonsrrariebeplanring
en wel uit het gedeelte mer de plantafstandenproef. Uit tabel 12
blijkt geen duidelijk verschil mer de 'Robustá' in menging met
'Gelrica'; de 'Robusta'die gemengd is met 'Dorskamp' is èchter
relatief langer en dunner.

29

massa-

berekening uitgegaan van werkelijke stamtal.
Mean data for all ïrees, replaced. trees included.; aolame ooerbark
based. on tbe actaal n*mber of trees.
cijfers gebaseerd op bomen van de oorspronkelijke beplanting, voorzover doot even oude bomen omgeven; bij massaberekening uitgegaan 'íar^ volledige stamtal.
Mean. dala foy ïhose ,rees of tbe original plantation (so replacetl
trees excl.) tuhicb are sanounded by euen-a[etl trees. Calcalation of
tbe aolane oaerbark bated. on complete siocking (100 7o oÍ ,b'e

1) inkl.

2)
r)

62
26

308
432

trces plesent).

8

(')

In figuur 10 is het verloop van de diametergroei vanaf 1970

Tabel
Table

6

TabeI .72 Hoogte en diameter per boom van 'Robusta' in de plantafstandenproef en in de klonenmenging (gemengd met 'Gelrià, en
'Dorskamp'). Plantafstand 4 x 4 m.

Table 12 Height and diameter let tree ot' 'Robasta' in ntixtare
(rnixetl u,ith 'Gelrica' and. 'Dortkamp') comqared. ttith the data for
'Rob*sta' in tlte spacing experinent. Spacing 4 x 4 n.
Onderdeel
(Project)

Jaat

(Year)

Hoogte

(Heisht)

Diameter b.h.
(cm)

(m)
Plantafstanden (2 herh.)
(Spacing exp. (2 rep.)

197 5

15,8

19,0

Klonenmenging (Gelrica)

1976

t5,6

19,8

Klonenmenging (Dorskamp)

1976

t6,6

18,8

(Mixt*re ot' clones (Gelrica)
(Aí.ixtare ot' clones (Dorshantp)

11

2.7

Beplanting Schoonebeek
Deze dêmonsuátiebeplanting is in het voorjaar vat 1965 op
voormalig weiland aangelegd. Het bodemtype is een madeveengrond; d-e ondergrond vanaf ca. 1 m diepte bestaat uit zand
(Vit ..t Kolster, 1977). Her terrein is in de laatste tientallen
jaren enkele malen voor oerwinning afgegraven, de laatste keer
twee jaar voor d€ aanleg van de beplanting. Nadat de oerlaag
verwijderd was werden de bovengrond en de graszoden weer
teruggeplaatst. Voor de aanleg van de beplanting is het perceel
ondiep gefreesd waarbii de graszode is stulgeslagen.
In deie beplanting, ten dele reeds eerder in ,,Populier" beschreven (Kolster, 1970), zijn 3 verschillende klonenmengingen toegepast. Álleen de resultaten van de 'Robusta'/'kins' menging
áilen worden besproken; de rwee andere zijn buiten beschouwing gelaten omdàt de daarin voorkomende 'Gelrica' door een
fo"iÈj de plantsoenkeuring rnet 'Marilandica' is gemengd.
nij de ;Robusta' werden in de zomer van 1965 in vrij ernstige
mate kopergebreksverschijnselen waargenomen waarna een be-

Tabel 13
Table 13

4x4m,

Menging
(Mixture)

Beplanting Schoonebeek: aa'nleg 196), plantafstand 4 x 4 m.
Plantation Schoonebeeh:1ear of planting 1965' sPacing
Hoogte
einà 1977

(Heigbt
end. 1977

(m)

Robusta
Lóns

a
a
b
b

f

)

Diameter b.h.
eind 7977
(end. 1977 )
(cm)

Inhoud/
boom

mesting met koperslakkenbloem is uitgevoerd. ln 1966 en 1967
werd slechts in zeer lichte mate kopergebrek gevonden en dan
nog alleen bij het voorjaarsblad. De invloed van het kopergebrek op de groei was niet vast te stellen.
De meetresultaten aan het einde van 197-7 zijn tn tabel 13 vermeld.
Tussen de 2 klonen bestaat een produktieverschil per ha van
ongeveer 20%.De werkelijke produktie per ha bedraagt toraal
189 m3, dat wil zeggeí een gemiddelde jaarlijkse aanwas van

I4,5 ms per

ha.

In figuur 13 is het

verloop van de omtrekgroei vanaÍ 1970

*e"rg"geuen, het verschil in diameter tussen beide klonen blijft
(wordt vervolgd)
gelijk.
Fig. 13 Beplanting
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Het voorpootrecht

/

H. A. van lersel
Udenhout

Het voorpootrecht, zoals het op meerdere plaatsen voorkomt, is
zeer oud. Om het onrstaan hiervan te aóterhalen, moeten wij
ver terug_ in de geschiedenis. Gemakshalve heb ik mij voornamelijk beperkt toc de gegevens, die mij bekend zijn uir onze

provincie Noord-Brabant.
Philips den Goede maakte reeds op 26 mei 1462 hienan melding en even later op 18 juni 1529 verleende Karel V ook weer
een dergelijk recht in het Hertogdom van Brabant.
Deze voornoemde heren bezaten in onze provincie uitgestrekte
oppervlakten grond, die hun weinig oÍ niets opbrachten, daar
zij merendeels onvruchtbaar of moeilijk te eksploiteren waren

en de eigenaars bezaten ook zelf niet de midàelen om ze in

kultuur te brengen. Karel V gaf daarom, hetzij uit edelmoedigheid, hetzij uit zucht om zijn inkomsten d.m.v. ,,cijnsen" te ueimeerderen, of wel in de hoop dat zijne belasting (de ,,Houtschat" genaamd) wat meer op zou brengen, bij wijze van bevoegdheid de ingezetenen van dorpen of plaatsen de gunst om
,,voor hunne erven op de kanten der openbare wegen bomen
of struikgewas ren hunnen profijte te planten en-te hebben
staan".
Hij deed dat

bij een charrer, dat, vanwege het daarin behandelde
onderwerp, de naam van poorkaart kreeg. Vandaar, dat men
later, wanneer het recht van voorpoting werd gegeven, van ,,het
vedeenen van octrooi van poorkaart" sprak. Soms gaf hij dit
recht voor niets, doch meestal deed hij dit onder het beding van
betaling van een geldsom, die ineens en vooraf beraald íerd,
in het Nederlandsch ,,voorlijf" genoemd.
Om te laten zien hoe deze poorkaarten luidden, laat ik er hier
een vaÍl volgen in de oorspronkelijke reksr, waarvan het origineel zich bevindr in het Rijksarchief van Noord-Brabant. In àe
publikatie van Jhr. Mr. A. van Sasse van IJsselt, trof ik de tekst
van de pootkaarren van resp. Tongelre - Hilvarenbeek - Hoge
en Lage Mierde - Halsel en van de gemeente Bakel.
Hier volgt onverkort de poorkaart van Hilvarenbeek:

V sraat aan her corpus en de ingezetenen van
in 1551 roe om op de gemeente aldaar re plan-

(Keizer Karel
Hilvarenbeek
ten.)

,,Karel, Keizer enz. van wegen onsen beminden de schepenen,
gesworen, kerkmeesters, heylige geesrmeesters en andere gemeene ingeserenen der vrijheydt van Hilverenbeke, is ons verthoont ende te kenne gegeven, hoe dat haere voorsaten verkregen hebben gehadt van weylen zalr. memorien hartogh Janne,
Hertogen van Lorhrijck ende van Brabant erc. ende Heeren
Rogiere van Leefdale, als heere van Beke, seekere gemeynten
ende hebben daernaer van denselve off heuren successeurs verkregen seekere ocrroy om re mogen q> de voorsr. gemeynre
poten ende planten, een ijgelijck tegen ende buyten sijn erve
veertigh voeten wijdt, tot sijne singuliere ende private orboir
ende profijdt, ende dat'hetgeene dat buyten de veertigh voeren
souden werden bevonden geplant te sijn, dat 't selve soude

komen ende bekeert worden

proffijt van de voorsr. gemeyne

in

den gemeijne oirboir

ingesetenen.

Nu ist

ende
zoo, dat de

voorsr. supplianten ingesetenen bevinden dat de voorsr. planting
ende andere, die binnen de voorsr. vrijhijdt ende Heerlickhijdt
wordt gedaen, sooveel hout niet brengr als men aldaer behoefft
ende dat sij alsoo, gescapen sijn in toekomende tijde groot gebreck soo van rimmerhoudt als brandt te lijden en soude daer-

omme de voorsr. plantinge van de voorsr. gemeynte gaerne

tot den voorsr. veertigh voeren nog andere
veertigh voeten hebben Enz. Hebben geoctroijeert enz., dat sij
vermeerderen ende

Voorpotittg met boog rendemenl,

ende een ijgelijck van hen tegen de buyten haer erven binnen

de voorsr. vrijheyt ende heedijckhijdt van Hilvarenbeek,

ge-

legen op de voorsr. gemeynre, tor haeren singulieren profijten,
sullen r4ogen poten ende planren alderhande boomen in der

breete van veerrigh voeren boven de veertigh voeten hen bij
wijlen hooger memorien Hertogen Philips van Bourgondie in
den jaere xiiiic en de xli, xxii dage in Novembri vedànt ende
deselve boomen houden sraende, affhouwen, verkoopen offte
anderzins daerafÍ disponeren naer haer gelieffte, behoudelijk
dat de voorsr. supplianten hare voorsr. gemeynre, waerop sij
deselve plantinge doen sullen, niet en sullen mogen besluyten
offte beheymen offte de strael offte herbaenen daerdoor bekommeren offt beletten in eenigerhande manieren ende dat
deselve supplianten ende haer Naerkomelingen in recognitie
van deser onser gratie, octroy ende conselt schuldigh ende gehouden sullen sijn jaerlijcks ror onser ende onser Nakomelingen
behoeve in handen van onse voors. Rentmeester van den Bossche offte andere toekomende ende ten tijde wesende t'elken
Kersmisse te betaelen (daeraf 't eerste vallen ende verschijnen
sal te Kersmisse in 'r jaer XVc ende een en vijftigh naestkomende) eenen jaerlijken ende naesrkomende erffelijken chijns
van tien oude grooren ende tot dien te betalen het reght van
den houtschadt na de oude gewoonte ende naervolgende der
ordonnantie daerop gemaect, welcke renrmeester gehouden
wordt ons ende onse nakomelingen daeraff. met den andere
penn. van sijne ontfange Reken. bewijs ende reliqua te doen
daer ende alsoo 'r behooren sal, sullen ook de voorsr. supplianten gehouden sijn deze tegenwoordige mec haer verbandrbrieven van de voorsr. jaerlijcse chijns alsoo te betalen, te brengen
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ende te leveren in onse voorsr. cameren van de Rekeninge om
aldaar geregistreert ende bewaart te worden enz. Brussel 4 mei

dat het eiken timmerhout thans in de Meijerije eens zoo duur
is als over dertig jaaren. De Raad van Sraaten heeft zedert tag-

De toepassing, die men aan de poorkaarren gaf, bewijst bovendien, dar men oudtijds onder her woord ,,gemeente" ook de

gedaan om het houtgewas

openbare wegen verstond.
Uit alles blijkt, dat de Oude Hertogen en later de Algemene
Staten alles in het werk hebben gesteld om de Houtopstand in
de Meijerij re vermeerderen.
De inwoners waren verplicht om op de gemeentegrond hout
te planten. Het zou te ver voeren, tegeiijk mer her beplantingsrecht op de wegen ook her daarmee samenhangende recht der
bepoting der gemeentes uitvoerig te behandelen.
Dit was een recht, om op onbebouwd land, dar geen eigenaar
had of niet in gebruik was bij een persooon, hour re planten.
Dit pootrecht is door de jaren verwaterd en verloren gegaaÍ otwel door verjaring, omdar de planrer zich al zo lang als eigenaar
had gedragen, ofwel door aankoop. In november 1878 heeft
echter de gemeenre St. Oedenrode vergeefs nog rechten doen
gelden op bomen, die op een stuk land sronden, welke behoorde
aan de gemeenre St. Oedenrode.
In november 1885 bevestigde de Arrondissementsrechrbank te
's-Hertogenbosch ook weer het eigendomsrechc van iemand,
betreffende bomen geplanr op grond behorende aan de gemeente Erp.
De Hertogen van Brabant en hunne opvolgers, de Staten Generaal of wei de andere grondheren, gaven de bevoegdheid om op

zullen nimmer om her hout beter koop te maken voldoen. De
rede daarvan is, omdat het Pootregiement door den Raad gemaakt en de bijzondere Pootkaarten, zo door de Herrogen van
Braband als door de Algemeene Sraren verleend alleen strekken
om aan de dorpen en inwoners toe te laten en zelfs te noodzaken langs de wegen, over de heiden, of erven tot op zeker
bepaalde maat te pianten, maar hoe is het mogelijk, dat op die
schraale heibodem eenig timrnerhour kan wasschen?"
ITel bereikte de Raad van Staten met zijn reglemenr, zoals uit
de verschillende domeinrekeningen van Brabanr biijkt, het doel
dat hij zich bij het uiwaardigen ervan voor ogen steide, dat ni.
de houcschat elk jaar meer en meer opbracht. Van daar dan
ook, dat de Raad zijn vermeld regiemenr herhaaidelijk deed afkondigen en aan de naleving daarvan zo streng mogelijk de
hand deed houden.

rt'r;'

de kanten der wegen bomen te planten niet voor een zekere
termijn, maar voor alrijd, zoals uit de verschillende poorkaanen

blijkt.

Bij reglement van )9

oktoiber 1696 legde de Raad van Staten
der Verenigde Nederlanden aan hen, die in de Meijerij geërfd
waren, d,e verplichting op om gebruik te maken van hun bevoegdheden, door de vroegere Hertogen van Brabant geschonken. Hij deed dit om hen van brand- en timmerhout ie voorzien, omdat de Meijerij hoe langer hoe meer ,,onrblood" werd

van brand- en rimmerhout tor werkelijk ongerief der

goede

ingezetenen.

De Raad van Staten ging zelfs zover, om aan de dorpen

en

heerlijkheden, waar geen poorkaarr aanwezig was, ook dit recht

toe te kennen.
Het doel van de Raad van Staten schijnt hiermede echter nier
bereikt te zijn, want ongeveer een eeuw later maakt de griffier
Johan Hendrik van Heurn re 's-Hertogenbosch de volgende opmerking:

,,De turf en hout en vooral het eikenrimmerhout verminderen
in ons land, genoegzaam aan ziender oogen. Dit is zoo klaar,
Een ltoor\oriil.g geeft dihu,ijts een grote aariatie

in beplanring.

tig jaaren dit gebrek al gemerkt. Hij heeft vele pogingen zedert
in de Meijerije te doen vermeerderen,
zij zijn niet geheel vrugtenloos geweesr, maar zij kunnen of

Uit het verlenen van pootkaart door de Hertogen van Brabant
en hunne opvolgers de Staten-Generaal of wel door de andere
grondheren, die men in de Meijerij van 's-Hertogenbosch had,
is aldaar alzo in de allereerste plaats het recht der geërfden ontstaan om op de wegen, ,,ten eigen profijte" bomen re planten.
Hetzelfde zag men ook gebeuren in Gelderland en Vlaanderen
waar men ook een recht van voorpoting op de wegen heeft.
Het op deze wijze ontstane rechr van voorpodng was, blijkens
de bepalingen van het oude recht, waaronder het ontsrond, ook
eeuwigdurend.

Met de geschiedenis te geven omtrent de wijze waerop de voorpotingen van partikulieren op de kanten der openbare wegen
zijn ontstaan, vertrouw ik tevens voldoende te heb en aangetoond, dat (en hier citeer ik Van Sasse van IJsselt) de b,evoegdheid der geërfden om in de voormalige Meijerij van 's-Bosch
op de kanten of bermen dier wegen 'boomen te planten en te
heb en staan, vóór de Fransche overheersching niet, zooals menigmaal is beweerd, haren grond vond in willekeur of in een
louter gedoogen of eenvoudige vergunning maar voortsproot uit
een recht, dat

in alle deelen het karakter van een zakeiijk recht

had.

De corpora en ingezetenen der dorpen enz. konden natuurlijk
hun recht van vooÍpoting niet naar willekeur uitoefenen, daar
het anders met de bruikbaarheid der wegen slecht zoude gesteld
zijn geweest. Meestal was daarom bij de pootkaarten zelven bepaaid, zooals in de hiervoor aangehaalde, dat de wegen door de
beplancingen niet mochten worden bekommerd of vernauwd,
terwijl, - voor zooverre de uitoefening van dat recht daarbij
niet was geregeld, - zulks gesctr,iedde bij verschillende ordonnantien en plakkaten. Bij het hierboven vermeld pootreglement
van 1696 werden bovendien voorschriften gegeven omtrent de
soort van boomen, die men mocht planten en werd in art. 4
voorgeschreven: ,,De regenten sullen sorg dragen, dat de smalle
en enge weegen maar alleen aan de noordzijde beplant werden,
vooral daar deselve laag zijn opdat die weegen nier onbruikbaar
worden door het missen der Zuyd,erzon."
Tot slot wil ik nog enkele pootkaarten aanhalen:
St. Oerlenrode

Ingevolge de Poockaart van St. Oedenrode van den 2 April
1649 en 5 Ápril 1765 moogen de Geêerfdens aldaar tagtig
voeten buyten haar erven en huysen op de gemeente allerhande

opgaande boomen en planten; mits de gemeene wegen op
haare breedte latende; en bovendien het Corpus ten haare pro-
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fijte nog allerhande opgaande oornen, mits dar van aI het gemelde houtgewas den behoorlijken en gewoonlijken houtschat
betaalt moet worden.
Oirscbot
het bartboat

-

-

Den Houtschat is alhier verlchuldigt van alle opgaande

eyke-

boomen, takken, spaanderen en worteieynden, uytgenoomen de
schorq die geen houtschat. betaalt, verder mannekens, essen,
ipen, beuken, esdoorn, doorn, platanus, raxis, grove den, hulshout, appelen, peeren en noteboomen en alle vrugtdragende
boomen, uytgenomen de roode kerseboomen.
Staande te weten, dat de Geërfdens van Oirschot vijftig voeten
gemeentewaarts inne moogen planten, en dat van al het geene
voorschÍeeve geen houtschat verschuidigt is, soolang het niet
buyten de parochie vervoert wordt en alsdan alleen den tienden
penning volgens privilegie van Hertog Philips van den 1 April
1446.

Hiet zo* door oueileg,

Oàrscbot
De onder-rentnzeesterscbappen en her d,oofhout
Dat is den houtschat van den slzureles, roode kerssenboomen,
mast- en denneboomen, lindeboomen, witboomen, abeelen-, willige-, populieren-, essen en berke oomen, veÍders alle schaar-

-

samen rooien en latzen planten meer rend,emen,

te aenuacbten zijn.

-

Oisterttijk, Berkel, Enscbot en Heukelom
Volgens haar Ed.Mog.Resolutie van den 29 December 1762
mogen de Geërfdens op de gemeene N7eegen en Voorhoofden

tot veertig à sestig voeren planren.

hout, geen uytgesonderr, wordende wegens den vrijdom en
planten op de gemeente ror her gesegde in den voorigen arricul

Ik hoop hiermede een bijdrage te hebben geleverd aan de gedachtenvorming rond ,het voorpootrechr. Een speciaal woord
van dank aan de heer De Laat van onze Provincie, die mij hielp
aan een uitgave van Jhr. Mr. A. van Sasse van IJsselt, waar ik
al deze gegevens uit kon putren.
Ik hoop een volgende keer iets te publiceren o,ver de waarde
en afkooprechten van het vooqpootrecht.

van het harthout gererereert.

Blj baar Ed.Mog.Resolutie van den 30 July L753 is goedgevon-

den en verstaan te verklaren, dat voor de geregtigheid van den
houtschat van ieder honde4l p,aar klompen die uyt Oirschot
worden vervoert, sal worden betaalt twaalf sruyvers en van minder of meerder getal na advenant, mer dien verstande dat van
de tweede soorr van klompen rwee paar en van de derde soort
drie paar voor een paar besre soort sullen worden getelq dog
dar het nier te min aan den pagter sal vrijstaan over den houtschat van der gemelde klornpen te accordeeren.

Grctentleels ontleend. uit: Het Recht aan Voorpoting op d.e hanten
ucg:n, door Ihr. Mr. Á. Sasse acn IJsselt, aitgegeoen bij
P. Stoh!;t €t Zn. te's-Hertogenbosch in 1894.
d.er openbne

HOUTPRIJZEN
Oterzicbt urkoop popaliere- en utilgehoat
gebied

periode

/ Bron: Staatsbosbeheer
houtsoort

(1977-r978)

hoeveel-

heid in
m3/ton

Brabant ekskl. ,,De

Peel" 24/10totl9/ll

5,00

populier
populier
populier

67,50
65,00

wilg

J00 ton
12J ton
30 ton
70 ton

populier

/12

populier

Limburg 26/0ltot16/02

populier

17

/ll

tot23/12

17

/Ll

tot

23

/ 72

/12 tot 26/01
/L2 tot 26/0L

Veluwe/Utrecht

17

niet bekend

uitstekend

/ll

tot

23

b:normaal

Prijs

z geÍ

/ 70,-

stam
stam
stam

bc
bc
bc

eindkap/
dunning

,5

inschrijving/
ondethands

mg

,0
,0

verkoop bij

n.b.
n.b.

inschriiving
inschrijving

eindkap

onderhands

dunning
dunning
dunning
dunning
ong./norm. dunning

onderhands
onderhands

normaal
normaal
normaal

b

geveld

b

725 mt

15,00
8,00

op

stam

c

2,t
3,0
3,0
3,0
15,0

200 mJ

30,00

op

stam

c

4,0

ongunstig dunning

n.b.

33,00

op

stam

c

3,0

ongunstig dunning

onderhands

69

mg

6r,00

weg, inhoud

en de boomgaren re dichten, kwaliteit matig.

per mB 0p sram.

op
op
op

ligging
terrein

geveld
geveld
geveld

ca. 1,5 m3, rakhour re ruimen door kq>er, bomen beneden maai-

veld af rc

aantal
bomen

b
b

normaal
normaal
normaal
normaal

onderhands

onderhands
onderhands

c=matig

Gegeuetas uit Brabant
57 snrl<s popuiieren sraande langs een verharde

-

kwali-

teitl)

per

7 5,00
7 2,00

ll

geveld

(f)

252 mx
160 m3

18/

23/12tot26/0t
23/t2tot26/01

1) a:-

mt/ton

J4/ m"

21
23

n.b.

prijs per op stam/

populier
popuiier
populier

24/I0 tot

Áchterhoek,
Overijssel
ten zuiden van de Vecht

Brabantse Peel en

afd. Hoatafzet.

-

360 sruks pqrulieren in bosverband, inhoud ca. L,4 ms, vlak
boven maaiveld af te zagen. Takhout meer als 8 cm re ruimen
door koper, minder als 8 cm re spreiden. Bij nane omsrandigheden moeilijk berijdbare wegen. Kwaliteit goed. Prijs f 65,per mB op stam.
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Vorst- en stormschade bij Populus 'Dorskamp'

/

H. M. van der Hout
Houtvester S.B.B., afd. Bijzondere taken, Lelystad

Bij een inventarisatie van een aantal andere vakken met 'Dbrskamp' van gelijke, oudere of jongere leeftijd, werd in slechts
één vak een gering aanal bomen gwonden met lichte vorstscheuren (vakZ 83).
ln 1975 zijr' de vakken ten noorden en ten zuiden van de 'Dorskamp' geveld. De vorstscheuren zullen hoogsrwaarschijnlijk al
in ianuari 1976 ztjn onrsraan tijdens een periode mer zware

overgroeid; bij de scormslachtoffers is dit niet het geval. De
gezondheids'toestand van de opstand is echter slecht en de bomen kunnen als vedoren worden beschsuwd. Men kan zich de
vraag stellen: Is één en ander een toevallige samenloop van
omstandigheden of is, klimatologisch gezien, de 'Dorskamp' niet
geschikt voor de polders?
Zoais aI is opgemerkt, werden in andere vakken met 'Dorskamp' geen vorstscheuren gwonden. Al deze vakken zijn echter
anders opgebouwd of anders gesitueerd dan het vak met de
vortschade; ze hebben een zw'are ondergroei (dicht, gesloten
bos) of liggen ingepakt als kleine vakken tussen anderen. De
Lage zon (die grote temperaruurwerschillen in de stam tijdens
een vorstperiode veroorzaakt) kan in deze opstanden veelal niet
onbele.mmerd op de starnmen schijnen.
Mijn konklusie is, dat door de samenloop van omstandigheden
(het vellen vaÍL aangrenzende vakken, de zware vorst in de
daaropvolgende winter en de stormen uit het noordwesten in
1977) ]n de 'Dorskamp' z\taÍe vorst- en stormschade is opgetreden. Maar de vraag blijft of de 'Dorskamp' niet ekstra gevoeiig is voor vorstschade in Flevoland, indien deze populier niet
goed ,,ingepakt" is. Dit zaI nog moeten blijken. Ervaringen met

vorst en worden op de zuidzijde van de stammen aangetroffen.
een groot aantal bomen zijn de scheuren vrijwel geheel

deze schade
kend.

Tijdens de stormen in november 1977 zijn een tiental bomen
omgewaaid in een vak met de populier 'Dorskamp' (vak 86a,
Spijk-Bremerberg, Oostelijk Flwoland, plantjaar 1964, 2-jatig,
dt.,to : 24 cm, hgcm. : 19 m).

Bij een nadere beschouwing van de omgewaaide bomen bleken
dezc zl.taar beschadigd te zijn door meterslange vorstscheuren,
terwijl ook vrijwel alle nog staande bomen dezelfde beschadiging vertonen. In een enkel geval kijkt men dwars door de
staande stam. De orngewaaide bornen zijn volledig in rweeën
gespleten vanaf de grond tot her punt waar de stammen zijn
afgebroken. Vermoedelijk ztjn door de harde wind de zware
kronen gaan wetken op de vorstscheuren (versterkt door de
schuinstaande en bochtige stam?), waardoor deze dieper werden
en zich vedengden naar boven totdat de bomen afbraken.

Bij

Meterslange uorstscbeareo

i
$:

bij P. 'Dorskamp'

bij 'Dorskamp' in andere gebieden zijn mij niet be-

Bij storm op d'e aorstscheuren afgebroken

boort..
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De populier en het natuurbehoud"

/

J. L. J. Hendriks
lnspektie Natuurbehoud Staatsbosbehêer

Algemeen

In Nederland zijn vier soorten populier inheems. Daarvan
groeit Populus nigra (mratte populier) op natte, voedselrijke
plaatsen b.v. de Biesbosch (het voorrnalige zoetwatergetijdegebied) en Populus tremula (ratelpopulier, esp) op droge, betrekkelijk voedselarme gronden in het naidden, het oosren en
zuiden van het land. De rwee overige soonen, Populus alba
(witte abeel) en Popuius canescens (grauwe abeel) kan men
aantreffen op plekken, die tussen de rwee genoemde uitersten
liggen. Hoewel de in Nederland inheemse soorren populier tezamen een vrij breed skala van milieu-om,standigheden besuijken, worden er roih vrijwel geen bossen aangetroffen, waarin
één of meer van de genoemde soorren een belangrijk aandeel in
de boomlaag hebben. Van de vier genoernde populieresoorten
komt alleen Populus tremula veel ,,in het wild", dus niet aangeplant, voor.
De populierenbossen van Nededand worden gevormd door bo-

men, die afkomstig zljn van kn-lisingen, waarbtj één van de
ouders van buitenlandse afkomst is (Populus x euramericana),
en sinds enige tijd ook door bomen, die geheel of vrijwel geheel als exoot te beschouwen zijn (balsempopulier). \Tanneer
we de betekenis van de po,pulier voor het naruurbehoud willen
inschatten, moeren we dan ook bedenken, dat op alle plaatsen
waar een populierenbos groeit, ook een bos bestaande uit van
naruÍe ter plaatse thuishorende en derhalve inheemse boomsoorten (wilg, es, els, iep, eik, beu&) had kunnen staan. De verschillen in plantengroei en dierenleven russen deze rwee typen
bossen zijn de maats'taven voor een ekologische waardebepaling
van het populierenbos. De betekenis van de populier voor het
natuurbehoud buiten het bos kan niet ter sprake komen, ook al
omdat over de funktie van'populieren in singels en bomenrijen
of als solitaire bomen weinig gegevens bekend zijn.
Piantengemeenschappen waarin inheemse soorten populieren
voorkomen, worden genoemd door Doing (196r. Op de groeiplaatsen van deze plantengemeenschappen gedijen ook bossen
waarin kultuurvariëteiten van populier zijn aangep,lant heel
goed. In de nabijheid van grore rivieren zijn dit de hoogst gelegen delen va,n de vegetaries, betrorende tot de wilgen-vloedstruwelen en -bossen (Salicion albae), die nog geregeld overstroomd

worden en verder de op oeverwallen groeiende gemeenschap
van iepenrijke eiken-essen'bossen (Utrmion carpinifoliae). In de
ontwaterde korngronden zijn dit de tot de vochtige elzen-essenbossen (Circaeo-alnion) te rekenen begroeiingen. De beekdalen
en daarmee overeenkomende gebieden in het oosten en het
zuiden van het la,nd vormen vanouds her domein van het Circaeo-Alnion; ze bevatren ook veel populierenbossen.
De bossen behorende rot her verbond van zomer- en wintereik
(Qercion robori - petraeae) en het haagbeukenverb,ond (Carpinion betuli) zijn meestal te droog voor populieren, terwijl de
eerste groqp ook,meestal een te geringe voedselrijkdom heeft.
In de IJsselmeeqpolders zijn grote qrpervlakten land tot stand
gekomen, die vanwege hun voedselrijke karakter geschikt zijn
voor de aan\eg van pq>ulierenbossen.
De indeling en naamgeving van plantengemeenschappen in het
bovenstaande is overeertkomsrig ii. bij S7esthoff en Den Held

(t975).

t

Deze inleiding is geschteven op verzoek van het hoofd van de afdeStaatsbosbeheer, mej. ir. M. Goosen, ten behoeve
van een gezamenlijke ekskursie van de met beheersplanning belaste afdelingen van het Staatsbosbeheer en de Landesanstalt fiir ókologie,
LandsihaftsentwiCklung und Forstplanung in Nordrhein-T7estÍalen-op

ling Inrichting van het

18 en 19 mei 1978.

Ouer d.e eAologische funAtie uan popalieren langs utegen en sloten zijn
uteinig gegercns beÈend; soms tref t men erond,er minder algenene
plantesoorten azn, zoals bier slanhe sle*telbloenz.

De bosvegetatie op groeiplaats varr populier

De

p'lantengemeenschappen

van Circaeo-Alnion en Ulmion

carpinifoliae behoren tot het verbond Alno-Padion. De meeste
bossen van kultuurvariëteiten van populier komen voor op
gronden, waarop bossen in principe rot dit vegetatietype behoren. Hiervan zal in het navolgende alleen het Alno-Padion besproken worden zoals dat in het centrum van Noord-Brabant
voorkornt.

De plantengemeenschappen van het Alno-Padion komen voor
op reiatief jonge voedseirijke gronden. De vegetatie van deze
bosgemeenschappen in Nederland is besqfrreven .door o.a. Doing

(1962),l,taas (t9:9) en Iíèthoff (Ig7r.
Bosplanten die geheel tot het Alno-Padion beperkt zijq zijn
dee'ls zeldzame sooften, zoals schaafstro, en voor een,a,nder deel
meer algemene sooÍten, zoals wijfjewaren en heksenkruid. Het
groots,te deel van het plantendek in het Alno-Padion wordt in
beslag genomen door bosplanten, die eveneens algemeen voor-

komen in het tot dezelfde klasse behoren?e haagbéukenverbond
(Carpinion betuli), zoals bosanemoon,hazelaar, ktimop en schaduwgras.

De soorten breedbladige wespenorchis, drienerfmuur en speenkruid komen sveneens voor i,n bossen van beide verrbonden,
maar daartaast ook o,p open schaars begroeide voedselrijke natte
plaatsen. In de bossen van her Alno-Padion komen voorrs op
grote schaal een aantal planten voor, dis in bossen van het

Carpinion hoofdzakelijk voorkomen aan- de rand van het bos,
en wel voornarnelij'k aan de door wind en regen het meest be,invloede west- en noordwestzijde (SissingÈr 1971).Dit zijn lichten stikstofminnende bosplanten van mantelgemeenschappen
van de Vlierenorde (Sambucetalia) en Sleedoorn-orde (Prunecalia spinosae), zoals vlier, eenstijlige meidoorn, hop en veel soorten braam en nog verder naar buiten in de halfschaduw hoog
opsóietende ruigtkruiden van zoomgemeensclallpen van de
Bijvoetklasse.(Artemisietea vulgaris), zoals brandnetel, look zonder - look en zevenblad.e* van het Moerasspirea-verbond
(Filipendulion), zaals grote valeriaan en fluitekruid. Het qren
voedselrijke karakter van bossen van het Álno-Padion vrordt
hiermee duidelijk geïllustreerd.

t7
Uitgangspunt, voor een evaluatie
Aivorens zinvol ingegaan kan worden op de irwloed van kultuurvariëteiten van populier op de hierboven aangeduide soortensamenstelling van Alno-Padionbossen, moet eerst vastgesteld
worden, hoe vanuit een oogpuÍrt van natuufbehoud deze vegetaties beschouwd worden.

Als leidraad daarvoor nemen we de eeÍste twee doelstellingen,
d'ie het Staatsbosbeheer aanhoudt in de beheersplannen voor
natuurreservaten. Deze luiden:
1 Het in stand houden of zo nod,ig (her-) ontwikkelen van de
voor her reservaat kenmerkende milieu-omstandigheden.

2 Het in stand houden of ontwikkelen

van levensgemeenschappen die kenmerkend zijn voor de onder 1 bedoelde

mi lieu-omstand igheden.
Dit berekent, dat de bestaande verschillen in onder meer bodem-

samenstelling, waterhuishouding en

reliëf in icand gehouden

dit zinvol mogelijk is, worden versterkt en dat ernaar
wordt gestreefd de vegetatie een afspiegeling van deze ornstanen, als

digheden te laten zijn.

Hoe door middel van beheer, waarmee hoofdzakelijk processen
in de tijd worden gesruurd, ook de schakering van de vegetatie

in de ruimte in de gewenste richting kan worden beïnvloed,
wordt aangegeven door Van Leeuwen (1966). Situaties met een
gevariëerde ruimtelijke opbouw worden vaak gekenmerkt door

een geringe veranderlijkheid in de tijd. Anderzijds leveren sterk
dynamische omstandigheden vaak een éénvormige ruimtelijke
struktuur op. Daarbij is het van belang te weten, dat een weinig
dynamische situatie steeds in een dynamische situatie zal veranderen, als er geen tegenwerkende krachten in het spel zijn.
Tegenwerkende krachten kunnen zijn:
- her in overmaat aanwezlg zrjn van de minst dynamische
komponent.
- de ligging van de minst dynamische komponent ten opzichte
van meest dynamische met het oog op de richting van een

min of meer konstant werkende vekror, zoals de zaÍaaÍtekracht, een water- of een overheersende windrichting.

-

de suksessie van levensgemeenschappen.

het beheer.

Dit

laatste punr is alleen van.toepassing als dit beheet aan nader re noemen speciale voorwaarden vold'oet. 'ilTesthoff (1977)
schrijft over de mens die op de bedoelde wijze beheert: ,,Er
schaltet sich selbsr in die naturràumliche Gliederung ein, er
passt sich der Bodenart, der Gel,zindeform und dem I7assedaufsystem an, und damit verstàrkt er das Geftige der Ókosysteme
viel mehr als er es verwischen,wiirde."
Hieruic volgt: ,,Uberall Verschiedenes tun, jedoch immer dasselbe", zodat het beheer in de tijd gezien zeer konstant blijft
en de dynamiek die door het beheer wordt uitgeoefend in overeenstemming is mer de dynamiek die eigen is aan het betreffen-

dit laatste betreft, kunnen levensgemeenschappen wel wat van elkaar verschillen. Vergelijk bijvoorbeeld

de ekosysteem. \Vat
Een konstant milieu me, hleine, steeds aanuezige aerscbillen in de
abiotische omstandigheden is een aooru,aarde roor het 'ttoorkomen aan
harakterit

tie

ke b ospl anten.

de sterk dynarnische situatie van in opbouw verkerende duinen
met de hoge mate van rust in oude mec bos begroeide duinen.
Ook kunnen binnen een weinig veranderliik ekosysteem, zoals
een bos, tijdelijk dynamische ontwikkelings-fasen voorkomen,
zoals open plekken waar het bos zich verjongt.
De variatie van de ruimtelijke opbouw en daarbij behorende
soortenrijke levensgemeenschappen kunnen in stand gehouden
worden door beheer dat:
1 aangepast is aan de terreinomstandigheden,
2 de minimaal vereiste dynamiek veroorzaakt of toelaat en
3 bewerkstelligt dat deze mate van veranderlijkheid op een
passend niveau gefikseerd wordt.

Eigenschappen van de levensgemeenschap,,BOStt
en mogelijkheden voor het beheer
Bos is op de meeste plaatsen in Nederland het laatste stadium
van de suksessie en derhalve een levensgemeenschap, waatin de
krachten, die een toename van de dynamiek tegenwerken, groot
zijn. Odum (197I) noemt een aantal kenmerken van ,,rijpe"
stadia in de suksessie. Hieruit kunnen we afleiden welke die
tegenwerkende krachten zijn. In dergelijke ekosystemen is een
grote hoeveelheid organisch materiaal aanwezig, waarbinnen
vrijwel alle anorganische nutriënten (voedingsstoffen) opgeslagen zrjn. De rnineralenkringloop is vrijwel gesloten. De bodemfauna speelt hierbij een zeer belangrijke rol. De brutoproduktie
van het ekosysteem is laag ten opzichte van zijn biomassa, hetgeen een lange rr.rrn-overtijd inhoudt.
De verhouding tussen de bruto-produktie en de respiratie
(ademhaling) van de gemeenschap nadert tot één, zodat de
netto-produktie gering is. Door al deze processen is de dynarniek in een bos gering. Van de levende biomassa is slechts een
klein gedeelte ingeschakeld bij de produktie (fotosynthese) en
van de dode biomassa wordt steeds slechts een klein gedeelte
omgezet in minerale voedingsstoffen. Het overgrote deel van
de biomassa vervult een steun- en bufferfunktie.

\7elke rol kan de mens als beheerder in een zo ,,in zichzelÍ
gekeerde" gemeenschap nu spelen? In een nagenoeg natuurlijke
siruatie geen rol van betekenis. In alle andere gevallen kan hij
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of de rol van ontbrekende komponenten overnemen, of invloe-

den die niet aan de levensgemeensahap eigen zijn,

in

goede

banen leiden.

Dat d'it beheer ook uit een oogpunr van naruurbehoud dan
noodzakelijk is, toont het voorbeeld van N. Malmer (1976)
aan:

Een 36 ha groot gemengd loofbos in Zuid-Zweden werd in
1!18 aangewezen als narionaal park. Het sedert de Middeleeuwen gevoerde beheer, dat bestond uit het incidenteel hakken
van bomen en begrazing ,met paarden, werd niet voortgezet. De

totale biomassa nam sindsdien sterk toe en het kronendak is
thans zeer gesloten. De rijkdom in plantesoorten daalde in een
periode van bijna 50 jaar aanzienlijk. Er verdwenen 120 soorten€n van een groot aantal soorten nam het aantal eksemplaren
sterk af. Tegenover deze achteruitgang stond het verschijnen
van een rwintigtal nieuwe soorren.
Het is re verwachren dat na verloop van een lange tijd door
natuurlijke oorzaken (storm, ouderdom van bomen) weer een
meer_open rype bos zal ontstaan, dat het bos van 1!18 in plantenrijkdom kan evenaren.
Een gericht beheer had deze, waarsahiinlijk tijdelijke, veranderingen wellicthr kunnen vóorkomen.

Wijzen van eksploitatie van een ekosysteem
Vormen van eksploitarie kunnen ruwweg in twee kategorieën
verdeeld worden:

1

2

Methoden waarbij de wijze van oogsren in ,,naruurlijke"
vegetaties aangepasr wordt om de gewenste opbrengst te
verkrijgen (oogstmethode).
Medroden waarbij de nadruk valt op het proces van kulti-

veren (kultuurmethode).
De oogstmethoden in bossen omvatren het hakken van sponraan
opgeslagen bomen en struiken en het begrazen mer huisdieren.
Incidenteel hakken van bomen en sruiken heeft nauwelijks invloed op het bos. Ook de geregelde ekstensieve eksploitatie van
bijvoorbeeld Mittelwald kan leiden ror een bostype met een in
hoge mate natuudijk uiterlijk. Een vrij intensief hakhoutbeheer
leidt tot een vorm van hakhourrbos (Niederwald), dat als halfnaruurlijk te beschouwen is, omdat de soorrensamenstelling niet
wezenlijk, maar de formatie van de vegetarie wel, door hèt beheer wordt beïnvloed.
Volgens Rackham (1976) werd door deze eksploitatiemethoden

in

Engeland vanaf

hff prille begin van de Middeleeuwen, en

waarsóijnlijk al eerder, tot rond 1900 at het benodigde hout
geleverd. Hij laat zien, dat de bouwkunst uit die tijd volledig
ingespeeld was op maten van het op deze wijze beschikbaai
komende hou'r. Begrazing van bossen leidt onder bepaalde omstandigheden in ekologisch opzicht op overeenkomitige wijze
tot een heel skala van nagenoeg naruurlijke tot half-naruurlijke

van de begroeiing, de toegevoegde dynamiek kan nauwkeurig
gedoseerd worden en door het wegnemen van een deel van de
produktie wordt een toename van de m.ate van veranderlijkheid
tegengegaan. De levensgemeenschap krijgt de kans zich op ka-

rakteriscieke wijze te ontplooien.
Beheer volgens de ,,kultuurmerhode" vraagt steeds, in enige
mate, om geschikt maken van de groeiplaats en onderdrukken

van de konkurrentie. Hierdoor wordt de

levensgemeenschap

steeds in een bepaalde richring gedwongen, namelijk die van
meer veranderlijkheid en/of afname van d,iversiteir van milieuomstandigheden.
Indien de aan ,,kul,tuurmerhoden" inherente nadelen zo klein
mogelijk worden gemaakt door een aan het terreinrype aangepaste soortenkeuze en het vermijden van bodemverstoring, kunnen de effekten van de kunsrmatige boomlaag op de struikenen kruidenbegroeiing evenwel beperkr blijven.

Populierenbossen en hun merites
De bomen in populieren ossen zijn in alle gevallen geplant en
deze dominerende leden van de levensgemeenschap vormen een
kunstmatig aspekr. Dit geldt rem€er, omdar het geen inheemse
soorten betreft. Populieren hebben de eigenschap, dat hun blad
snel verteert. Dar betekent dat in het begin van de vegetatieperiode veel anorganische nutriënten vrij beschikbaar zijn voor
de kruidenvegetatie.
Het gebruik van kunstmest in eerste jaren van de aanplant ver-

sterkt dit effekt. De kruidenbegroeiing en soms ook de sruiklaag reageren daarop srerk. Hoogopschietende ruigtkruiden van
zoomgemeenschappen van Artemisierea en Filipendul,ion gaan
domineren. Deze planten mer een hoge organische stofproduk-

tie leveren jaarlijks

eveneeÍrs een grote hoeveelheid snel verterend doocl plantenmateriaal. Zo,blijven de gehaltes anorganische nuriëntén in een kortdurende kringloop lange tijd sterk

fluktueren.

Ellenberg (1963) laar. aan de hand van onderzoerk van Grabherr
zien, dat de effekten van een verhoogde rnineralisatie, die als
neveneffekt van een calcium-, kalium- ên fosfaatbemesting optreedt, nog na rien jaar volop aanwezíg zijn in de vorm van verhoogde stikstofgehalten. Het eksper,i'ment werd door Grabherr
ui,tgevoerd in een bos, dat door hem als ,,Querco-Carpinerum
luzuletosum" werd ornsóreven.
Rondom populieren kan men op de plantspiegel soms een dichte begroeiing van brandnetel van bescheiden omvang zien.
Tussen de dichte begroeiingen van deze planten kan dan een
vegetatie aan:wezig zijn, waarin nauwelijks brandnetel voorkomt.
De bemesting op de plantspiegel, die dit merkwaardige vegetatiepatroon veroorzaakt heeft, kan dan al jaten geleden hebben
plaats gevonden; de meststoÍf.en zijn blijkbaar nog steeds in de

kringloop aanwezi'g.

begroeiingen (zre Londo 1977).
Eksploitatiemethoden, waarbij het kultiveren van een aanplant
vooropstaar, kunnen in hun effekten overeenkomen met de hierboven omschreven oogsrmethoden. Er zijn echter belangrijke
verschillen. Het uitgangspuÍlr van het natuurbeheer, dat de vegetatie een weerspiegeling moet zijn van de abiotische milieuomstandigheden, gaa(. al,thans voor de boomlaag niet op, omdat
de planten niet zelf hun groeiplaats kunnen uitkiezen (zie Londo 1977).
Het plancen van bomen brengt met zich mee het graven in de
bodem (plantgaten) en soms ook het uirvoeren van bodembewerkingen. Ook dit is een wezenlijk verschil mer de ,,oogsrmethoden", omdat nu de bodemopbouw gewijzigd kan worden.
Alleen beheer volgens de ,,oogsrmethode" kan aan alle drie de
in het voorafgaande genoemde principes van het naruurbeheer
voldoen. De technieken kunnen aangepast worden aan de aard

Het planten van populieren heeft steeds op e-nige schaal een
verstoring van de bodem tot gevolg. In een aantal gevallen
wordt ook de bodem bij een aanplant van populieren diep beweíkt. Ten behoeve van een voor de teelt van popu,lieren geweÍrste waterhuishouding werden vaak,,rabatten" aangelegd.
Hierdoor vond niet alleen een bodembewerking, maar ook ont-

watering plaats. Ál deze bewerkingen en invloeden hebben tot
gevolg, dat konstanr aanwezige verschillen in het milieu op
mitkro-schaal vervangen worden door omstandigheden, die overal binnen dezelfde uitersten flu,krueren en daardoor een uniform
milieu tot gevolg hebben. Dit heeft tot gevolg dat juist de
meest karakteristieke boeplanten, die van een konstant milieu
met kleine, sieeds aanwezige, verschillen in de abiotische omstandigheden afhankelijk zijn, verdwijnen. In de oqderhavige
bosgemeenschappen zijn dat bijvoorbeeld eenbes, gele dovenetel
en vempreidbladig goudveil.
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Tegenover het verdwijnen of het sterk achteruitgaan van deze
en vele andere karakteristieke bosplanten sraat een roename van
algemene osplanten zoals klimop, bosanemoon, die ook in
bossen van het Carpinion beruli veel voorkomen, of een toename van ruigtkruiden.
Populierenbossen onderscheiden zich van bossen met inheemse
ter plaatse thuishorende boomsoorten door een geringere soortenrijkdom, het spaarzaam aanwezig zí1rr of zelfs geheel ontbreken van de meest karakteristieke ,,kieskeuri,ge" bosplanten en
de dominantie van ruigckruiden of algemene bosplanten. Het
domineren van algemene bosplanten komt overigens alleen voor
in populierenbossen, die aangelegd zijn op plaatsen waar aI
sinds lang bos gestaan heeft. Over populierenbossen op voorrnalige agrarische gronden zal verderop nog gesproken worden.

verschillen in vegetatie aangetoond nrssen ,,primary woodlands"
en ,,secondary woodlands". Tot de primary woodlands worden
al die bossen gerekend, die in hiscorische tijden kontinu met
bos begroeid zijn geweest. De oudste gqschreven gegevens van
individuele bossen starnmen in Engeland uit de 10e en lle
eeuw (zie Rackham, 1976).
Peterken noemt niet rninder dan 50 soorten planten, die vrijwel uitsluitend op de sinds lang met bos begroeide plaatsen
voorkomen. Hieronder bevinden zich ook veel voorkomende
soorten, zoals bijvoorbeeld bosanemoon. Peterken verklaart dit
verscl.rijnsel door een gering kolonisatievermogen van de bereffende soorten. Het lijkt ons echter, na de in het voorgaande
gegeven bescntouwingen, juister te stellen, dat niet zozeer dit
vermogen van de planren maar'de geschiktheid van het milieu
van doorslaggevende betekenis is. Peterken noem,t de boomsoorten van beide typen bossen niet, maar men mag aannemen,
dat het hier in de ,meeste gevallen om inheemse boornsoorten

g^

t.

in Nederland heeft aangetoond, dat bossen die zijn
in agrarisch gebruik geweest zijnde gronden nog geenszins volledig ontwikkelde bosplantengemeenschappen bevatten (Hendriks 1977). Blj het aanleggen van
Onderzoek

aangelegd na 1850 op

popul,ierenbossen op voorrnalige kultuurgronden mag men dan
ook geen spoedig ontstaan van soortenrijke levensgemeenschappen verwachten. Dit geldt temeer, omdat een voorgeschiedenis
als kulruudand voor een nieuw aan te leggen bos nu een heel
andere aard en mate van,menselij'ke beïnvloeding betekent dan
bij bebossing 50 of 100 jaar geleden.

in gebieden met Alno-Padionbossen ontvangen nu
vaak hoge kunstmestgiften, die niet zelden tot 400 kgN/ha/
jaar kunnen oplopen. Zou her uit een oogpunt van natuurbeheer gewenst zijn hier een bos met een hoge graad van natuurlijkheid tot ontwikkeling te laten komen, dan moet hec beheer
er op gericht worden de vootraad minerale nutriënten te veÍlagen. Deze zijn immers een bron van 'dynarniek, die in een
bosekosysteem niet past. Het beheer moet derhalve, zoals Van
Graslanden

Leeuwen (1913) het formuleert, een verandering tor stand
brengen, die een vermindering van de veranderlij,kheid beoogt;
derhalve vrijwel een ,,contradictio in terminis". Álleen een zeer
geleidelijrfte verschu,iving in de riChting van ,,mindef onfust"
biedt kans op sukses. I,n deze situatie is het planten van bomen
Eén e,an de karakteristiehe ,,kiesheuige" plhntesoorten: eenbes

Dieren vormen een komponenr van de levensgemeenschap in
populierenbossen, die rot nu toe onbesproken gebleven is.
Vooral de vogelbevolking van populierenbossen kan een zeer
karakteristieke samenstelling hebben. De dichte en gevarieerde
struiklaag en de hoge ruige kruidlaag in populieren ossen is
vooral aarurekkelijk voor bepaalde soorren zangvogels, zoals
nachtegaal, wielewaal, goudhaantje, sp_rinkhaanrierzanger en
zanglijster, en bovendien voor een soort als houtsnip. Al deze
soorten kunnen in hoge dichtheden in boskompleksen van populier voorkomen (R. Reijnen 1976, pers meded.).

uit een oogpunt van natuurbeheer dan ook onjuist. Hierdoor
vindt een te snelle vedaging van het niveau van de dynamiek
plaats, zoals ten aanzien van de lichtintensiteit, de temperatuur,
de vochtigh,eid, terwijL in andere opzichten de verlaging van de
dynamiek hiermee geen gelijke tred kan houden of aelfs wordt
belemmerd, zoals op het gebied van de mineralenstroom en de
humusvorm.ing. Het is dan ook beter aan te sluiten op het gevoerde agrarische beheer zoals maaien en beweiden, zonder
evenwel te bemesten, opdat de hoevee$eid in de bodem aanwezige voedingsstoffen vermindert. \(anneer opslag van bomen
en suuiken plaatsvindt, kan men hierop een hakhoutbeheer toepassen dat geleidelijk in intensiteit afneemt. Zo ontstaat tenslotte een bos, waarin de beïnvloeding, door het beheer nog
slechts gering behoeft te zijn.

Vervangbaarheid van volledig ontwikkeltle
bosgemeenschappen
Bossen behorende tot het verbond Alno-Padion komen voor op
plaatsen, die in bodernkundig opzicht als vrij homogene jonge
voedselrijke bodems beschouwd kunnen worden. Toch is ook
hier al een zekere mate van differentiatie in de bodemopbouw
aanwezig en is een grote hoeveelheid van de aanwezige voedingsstoffen in organische stoffen opges,lagen in de strooisellaag. De ieeftijd van deze zogenaamde ,,jonge" bodems moet
voor goed ontwikkelde bossen toch vrij aanzienlijk zijn.
In Lincolnshire (Engeland) heeft Peterken (1974) aanzienlijke

Populierenbossen in de lJsselmeerpoklers
bossen in de IJsselmeerpolders vormen een geheel op zichzelf staande groep. De bodem vorm,t een maagdelijk substraat,
die nog nauwelijks door de één of andere vorm van gebruik is
beïnvloed. Het droogvallen en de daaropvolgende fase van rietinzaai, ontwatering en landbouwvoorbouw vormden weliswaar
een fi'kse ingreep, maar het geheel moet toch als een evenwichtig, zij het zeer dynarnisch ekosysteem worden beschouwd. Onder deze omstand'igheden zijn de veel dynamiek veroorzakende
populieren zeker op hun plaats. Ze vormen als her ware een
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kunstmatige pioniervegetatie en een kunstmatig tot stand gebrachte situatie. Áls echter in de bodem tekenen van een zekere
rijping worden waargenomen, wordt het tijd de popu'lieren te
vervangen door bomen die een geringere dynamiek veroorzaken.
Het planten van bomen in deze vroege stadia van bosonrwikkeling kan nog weinig invloed hebben op het ekosysteem. Uitsluitend uit een oogpunr van natuurbeheer moet deze methode
toch in principe als onjuist qrorden aangemerkt, omdat de kans
op afwijkingen van wat de natuur hier tor stand zou brengen
steeds aanwezig is. Dit gevar wordt groter naarmare de ontwikkeling verder voortschrijdt. Voorbeelden van natuudijke
bosontwikkeling zijn in de lJsselrneerpolders slechts op geringe
schaal aanwezig. Het betrefr hier vrijwel uitsluitend wilgenstruwelen, meestal langs niet drooggevallen delen.

Samenvatting
Samenvattend kan over de ekologische betekenis van populierenbossen gesteld worden, dat populieren ossen die aangelegd
zijn op plaatsen waar steeds bos gestaan heeft in boranisch op-

zicht vaak nog van veel betekenis zijn. Het behoud van een
volledig onrwikkelde soortenrijke levensgemeenschap met veel
kieskeurige plantensoorten is evenwel op de lange duur niet
bij voortgezette populierenteelt. Populierenbossen op
voormalige kultuurgronden zijn in botanisch opzicht vrijwel
nooit van betekenis. In ornirhologisch opzicht kunnen het echter zeer belangrijke biotopen zijn. Populierenbossen op recenr
drooggevallen gronden kunnen in een onrwikkeling naar een
goed gestrukrureerde bosgemeenschap een interessante eerste
stap zijn, die echter door andere srappen gevolgd moet worden.
verzekerd

Literatuur
- Doing, H. 1962. Systematische Ordnung und Íloristische Zusammensetzung Niederlándischer'Wald- und Gebiischgesellschaften. I7entia 8.
- Doing, H. 1969. De vegetatie van populierenbossen in Nederland.

Populier 2.
Mitteleuropas mit den Álpen. Ein- Ellenberg, H. 1963. VegetationlValter),
fiihrung in die Phytologie IV (H.
Ulmer, Sruttgart.
- Hendriks, J. 1977. Vegetatiekundige typologie van loofbossen op
ionge, voedselrijke en vaak sterk door menselijke ingrepen beïnvloede
gronden. Nederlands Bosbouw Tijdschrift.
- Leeuwen, Chr. van. 1966. A relation theoretical approach to pattern
and proces in vegetation. \Tentia 15.
Leeuwen, Chr. van. 1973. Oecologie en natuurtechniek. Natuur en
landschap 3.
- Londo, G. 1977. Bossen en natuurbeheer. Nederlands Bosbouw Tiidschrift.
- Maas, F. M. 1959. Btonnen, bronbeken en bronbossen van Nederland, in het biizonder die van de Veluwezoom. Dissertatie $Tageningen.
- Malmer, N., L. Lindgren and S. Persson. 1976. Successions in the
vegetation of a south swedish deciduous woodland. Voordracht, gehouden op het symposium ,,Plant species and plant communities", Nijme-

-

gen.

Odum, E. P. I971. Fundamentals of ecology. Saunders, Philadelphia.
Peterken, G. F. 1974. A Method for Ássessing'$7'oodland Flora for
Conservation Using Indicator Species. Biological Conservation 4.
- Rackharn, O. 1976. Trees and \Toodland in the British Landscape.

-

Dent, Londen.

-

Sissingh,

G.

1973. Uber die Abgrenzung des Geo-Alliarion gegen
Mitteilungen der Floristisch-soziologischen

das Aegopodion podagrariae.

Atbeitsgemeinschaft N.F.

HeÍt

15

/ 16.

- \festhoff, V. 1977. Okologische Grundlagen des Natur schutzes, ins
besondere in den Niederlanden. Natur und Heimat 37, 1. Miinster
(\7estf.).

- !íesthoff, V. en A. J. den Held.

1975. Plattengemeenschappen in

Nederland. Thieme, Zutphen.

KALENDER

Ifoutverkoop
Voordat tot velliog

of

dunning van

populieren- of wilgenbeplantingen
wordt overgegaan is het noodzakelijk
zich te oriënreren over de verkoopmogelijkheden en de prijs van het
hout. Verkoop op stam kan voordeliget ziin dan verkoop van geveld hout,
vooral als de velling door minder goed
geschoold personeel moet gebeuren.
Klachten over een te lang laten liggen
van het hout zijn te voorkomen door
bij de verkoop een darum af te spre-

ken waarop het hout geruimd moet
zltn.

Het is gewenst om mer verschillende
houthandelaren of met verbruikers die
het hout rechtstreeks van de telers ko-

pen kontakt op te nemen om ror een
zo hoog mogelijke prijs te komen.
Subsidieregelingen

De mogelijkheid bestaat een rijksbij-

bij het aanleggen van
beplantingen (Besluit bijdragen be-

drage te krijgen

bossingen/herbeplantingen). Om voor
deze bijdrage

in de aanleg- en eerste

onderhoudskosten in aanmerking te
komen moet de minimum-oppervlakte

van een voor de eerste keer aangelegde
beplanting t ha en van een herbebossing (bestaande uit één of meerdere
percelen) 0,5 ha bedragen. \Veg- en

grensbeplantingen komen eveneens
voor een bijdrage in aanmerking mits

onder bepaalde voorwaarden ook bijdragen worden toegekend in de onderhoudskosten zoals het opsnoeien. Voor
het verkrijgen van deze bijdragen bedraagt de minimum-bosoppervlakte 5
ha, ook als deze toebehoort aan meer-

deze

uit tenminste 200 bomen bestaan
waarbij het niet van belang is of het

dere, samenwerkende eigenaren. Indien het om beplantingen van bijzon-

een eerste aanleg of een herbeplanting
betreft. Voor een nieuwe bebossing en

dere landschappelijke betekenis gaat
kan dat minimum worden verlaagd

maksimaal

tot t ha. Meer informatie over deze
regeling kan men vinden in het november-nummer van,,Populier" 1976

7o van de door de direkteur van
het Staatsbosbeheer normaal geachte

bosbeheer (SBB). Ook voor deze rege-

voor grens- en wegbeplantingen

be-

draagt de subsidie maksirnaal 80

en bij een herbebossing

7o

50

kosten. Vóórdat mer de aanleg van de
beplanting wordt begonnen moer men
bij het Staatsbosbeheer formulieren
aanvragen en wel bij de Hoofdingenieur-Direkteur van de Landinrichting

in de provincie waarin het perceel is
gelegen (voor adressen en telefoonnummers zie de ,,Kalender" in het november-nummer 1977).
De ,,Beschikking Bosbijdragen" is ook

(pag.64) of verkrijgen bij het

Staats-

ling moet men een aanvraagformulier
indienen

in die

bij het kantoor van het

SBB

provincie waarin her grootste

gedeelte van het bos is gelegen.

Voor het aanleggen van nieuwe bebossingen, die tenminste 2 à 3 ha
groot moeten zijn, stelt de Stichting
Industrie-Hout gratis éénjatigpopulietenplantsoen beschikbaar. Voorwaarde
is dat in een dichte plantafstand wordt

voor populierentelers van groot belang. Naast de jaarlijkse bijdrage in de
kosten van een planmatig beheer en

geplant (min. 400 st. per ha). Deze
subsidie wordt niet in mindering ge-

openstelling voor her publiek kunnen

ken subsidie. Inlichtingen zijn

bracht op de door het SBB te verstrekver-

2l

bij genoemde Stichting,
Postbus 253 te \Tageningen, telefoon

krijgbaar

08370-t0r2l.
Grondeigenaren,

die in

aanmerking

komen voor de Vergoedingsregeling
van het O. en S. fonds behoeven bij
bebossing hun grond niet aan het SBL
af te staan; een uitzondering vormen
landbouwbedrijven, gelegen in een
ruilverkaveling.
Rassenkeuze

De rassenkeuze is behalve van bodemkundige en klimatologische faktoren
ook afhankelijk van de weerstand die
de rassen tegen ziekten hebben zoals

de bladziekten Marssonina en roest.
Marssonina vormt nog steeds een bedreiging voor de populierenteelt. In

Het heeft weinig zin

boven meerjarig plantsoen, ook bij

voldoende.

herbebossingen. In de eerste jaren na
aanleg is de groei van éénjarige planten in het aigemeen beter dan die van
tweejarige en overtreft zeker die van

bomen vroeger in het jaar te bemesten
daar deze dan nog onvoldoende wor-

de

tweejarige pianten de voorkeur boven

tels hebben gevormd om de stikstof
op te nemen. In het tweede jaar en
in moeilijk aangeslagen beplantingen
ook in het derde jaar, moet 200 à 250
gram kas per boom worden gegeven.
Op lichte gronden kan deze bemesting het best in de tweede helft van
april en op zware grond in februari
of maart gegeven worden mits de
grond niet bevroren is en er geen
sneeuw ligt of wordt verwacht. De

ouder plantsoen.

meststof moet op de plantspiegels (ca.

nog ouder plantsoen. Niet alleen de
aanschaf- maar ook de plantkosten
van meerjarige planten zijn aanzien-

lijk hoger dan die van éénjarige planten. Indien men éénjarige planten
door bepaalde omstandigheden niet
kan gebruiken, bijvoorbeeld in grensen wegbeplantingen, verdienen stevige

Het gebruik

van

meerjarig plantsoen houdt niet in, dit

in

tegenstelling

denken,

dat

tot wat

sommigen

onkruidbestrijding

en

1 m2/boom) worden uitgestrooid. De
meststof mag niet te dicht bij de voet
van de bomen komen, om schade door

van bast en

stikstofbemestingen kunnen worden

verbranding

1977 waret voor deze ziekte gevoelige
rassen weer in ernstige mate aangetast. Het gebruik van deze rassen is
ten zeerste af te raden. In de omgeving van lariks moet men geen rassen

nagelaten. Deze onderhoudsmaatregelen zijn juist bij gebruik van ouder
plantsoen absoluut noodzakelijk. Naar-

aanplanten

ondergrondsgedeelte ongunstiger waardoor de aanslag moeilijker vedoopr.

wortels te voorkomen; vooral in sterk
aan de wind blootgestelde beplantingen kunnen door het draaien van de
stammetjes trechtervormige gaten ontstaan waardoor de kunstmest bij de
jonge wortels komt.
Fosfaat speelt een belangrijke rol bij
de wortelvorming. Op voor populieren geschikte gronden echter is het
fosfaatgehalte hoog, d.w.z. dat het
P-totaal cijÍer 40 is of meer. Een re
laag fosfaatgehalce is meestal een aanwijzing dat de grond ook om andere
redenen ongeschikt voor populier is.
Men raadplege verder het Handboek
voor de Populierenteelt.
Op beekbezinkingsgronden (beekeer-

die gevoelig zijn

roest. Indien meo meer

voor

wil weten over

de gevoeligheid voor ziekten van Ne-

derlandse handelsklonen raadplege
men een tabel die is gepubliceerd in
het november-nummer van,,Populier"
1977 (pag.85). In de ,,Kalender" van

dit

nummer

is ook uitgebreid

inge-

gaan op de toepassingsmogelijkheden
van de Nededandse handelsrassen; de
lezer wordt daarnaar verwezen. Het
gebruik van onbekende buitenlandse
rassen is zonder het advies van een

deskundige absoluut
Vraag

bij rwijfel

af te

raden.
over de rassenkeuze

advies aan een deskundige opdat iatere teleurstellingen worden voorkomen.
}{er ntengen van rassen bij de aanleg

van beplantingen moet worden afgeraden. Het verdient voorkeur ze vaksgewijs te planten. Rassen waarvan nog
zeer weinig bekend is moet men niet
in vakken groter dan l/4ha planren.
Plantsoen

Nog

steeds worden onnodig fouten
gemaakt bij de keuze en de behandeling van plantsoen; onnodig omdat
onze kennis daarover toch vrij uitgebreid is en ook regelmatig is gepubliceerd (Handboek voor de populierenteelt, het tijdschrift ,,Populier"). Naast
een juiste rassenkeuze is evenwel ook

het gebruik van goed planmoen bijzonder belangrijk. Het moet gezond,
vrij van insektenbeschadigingen en
van goede kwaliteit zijn. Dat laatste
wil o.a. zeggeÍ dat de planten niet te
klein mogen zijn en niet te slap, dus
niet te lang in verhouding tot de dikte. Stevige éénjarige, zo mogelijk vertakte, planten verdienen de voorkeur

mate de bomen ouder en groter zijn
is de verhouding tussen boven- en

Aan de lengte van her éénjarig plantsoen moeten hoge eisen worden gesteld. Eénjarige planten voor een herbebossing moeten i.v.m. mogelijke
overgroeiing door de vegetatie, bijv.

van distels en brandnetels, bovengronds minimaal I,8 à 2,0 m lang
zijn. Voor een eersre bebossing, op

bouw- of weiland, moet men ook niet
te klein plantsoen nemen. \íe denken

hierbij aan minstens 1,5 m boven-

gronds. Verder is een goede lengte/
dikteverhouding van groot belang; de
diameter van de planten, gemeten op

50 cm hoogte moet voor plantsoen
van 1,5 à 2,0 m lengte 11 à 15 mm
bedragen. Eksakte normen zijn nog

bovenste

den) komt bij populier nogal eens
kaligebrek voor. In de meeste gevallen

is een breedwerpige bemesting met
400 kg kaiizout 40 7o prt ha voldoende; deze bemesting kan in februari of
maart, afhankelijk van de weersomsrandigheden, worden uitgevoerd.

niet bekend daar russen de rassen ver-

Het gebruik van mengmeststoffen

schillen in slankheid bestaan.

voor het bemesten van populieren is
in het algemeen af te raden, zeker
wanneer de grond voldoende fosfor

Bemesting
Stikstofbemesting

Á

de eersre twee,
soms drie jaar na de aanleg van de beplanting is voor een goede aanslag en
jeugdgroei beslist nodig, bij voorkeur
in kombinatie met onkruidbestijding
op de plantspiegels (zie later). Dit
geldt ook voor herbeplantingen ffaarbij in veel gevallen de aanslag en de
groei in de eerste jaren zonder deze
maatregelen nog moeizamer verlopen
dan bij een eerste beplanting. Ook bij
gebruik van meerjarig planrsoen, met
zijn ongunstige verhoudingen nrssen
boven- en ondergrondsgedeelte, is zowel stikstofbemesting als onkruidbestrijding absoluut nodig. In het jaar
van aanleg is een gift van 100 gram
kalkammonsalpeter (kas) per boom,
te geven in de eerste helft van mei,

en kali bevat. Om dezelfde

hoeveel-

heid stikstof aan de jonge bomen te
geven die kalkammonsalpeter bevat
moe! meo van veel mengmeststoffen
de dubbele hoeveelheid geven.

Onkruitlbestrijding

De periode

russen half maart en half
april is het gunsrigste tijdstip voor het
bestrijden van grassen en andere on-

kruiden met resp. dalapon en simazin.

Als de grond vóór de aanleg van de
beplanting is bewerkt kan met een
bespuiting van simazin worden volstaan. Deze besrijding van andere onkruiden dan grassen, die vlak na de
aanleg moet worden uitgevoerd, wordt
àf alleen op de plantspiegels (ca. 1 m2

groot) èf, bij aanwezigheid van strui-

ZL

ken, over de gehele oppervlakte toegePast.

In met gÍassen begroeide

terreinen
kan de vegetatie op de plantspiegels
met dalapon worden bestreden. Men
kan deze of een andere vegetatig bijv.
van kruidachtige planten, op een later

tijdstip ook met Gramoxone bestrijden (zie Kalender ,,Populier", mei
1977).

Het gebruik van een spuitkap

ver-

dient aanbeveling om geen jonge bladeren van vroeguitlopende populieren

met de spuiwloeistof te raken. De
kans daarop is groter bij het spuiten
in nieuwe met éénjarig plantsoen

vóór of direkt na de aanleg iets in te

te graven om te voorkomen dat ze vol

pag.11).

water lopen. Op laatstgenoemde percelen kan ook het planten van poten
zin hebben. Deze poten moeten bij
voorkeur worden gemaakt van door

NAKB gewaarmerkt plantsoen om
zeker te zijn van kwaliteit en raszui-

de

verheid. Alleen beplantingen die aangelegd zijn met gewaarmerkt plantsoen komen voor een rijksbijdrage in
aanmerking.

De poten worden gezet in zo

smal

aan-

mogelijke gaten van 70 à 80 cm diep-

Het gebruik van dalapon en simazin
in granulaaworm (korrels) is eveneens
mogelijk; men moer het echter zeer

te, die met een grondboor zijn gemaakt. Door de onderzijde van de
poot schuin af te hakken komt hij
sreviger in het gat te staan. Om het

gelegde beplantingen.

zorgvuldig verspreiden. Nadelen zijn
de langzamere werking en het geringe
effekt indien na het strooien een droge periode optreedt.

Aanleg van beplantingen
Het planten van populieren . vindt
meestal in het voorjaar plaats. Voor
het planten van éénjarige populieren
zijn plantgaten van 35 à 40 cm in het
vierkant bij een diepte van 40 cm voldoende groot. Van rwee- en driejarige
bomen zijn deze afmetingen resp. 50
à 60 cm bij een diepte van 60 cm.
Het scheefwaaien van bomen op sterk
aan de wind blootgestelde gebieden
kan men voorkomen door de plant-

te maken. Door het
van de bomen en het

gaten dieper
scheefwaaien

draaien van de stammeties breken de
nieuw gevormde wortels af en slaan
de planten slecht aan. Indien bijzondere omstandigheden een rol spelen,
zoals bij de aanleg van straatbeplantingen, moeten soms grotere plantgaten worden gemaakt.

Op bij de aanleg zeer nate percelen

ffi
il

wijderen.
Planten die door het transport of door
andere oorzaken zijn uitgedroogd kan
men enkele dagen voor het planten

met het

wortelstelsel

meerjarige bomen enkele opvallend
zware takken hebben, verdient het
aanbeveling deze vóór het planten te
verwijderen.

In beplantingen met \Testamerikaanse
balsempopulieren en rnet'Geneva',
'Oxford','Rochester' en'Androscoggin'
op zware klei- en leemgronden kun-

nen zich problemen
voordoen. In de eerste

korten wordt de hoogtegroei verbeterd (zie ,,Populier", februari 1973,

IIet snoeien
Het snoeien moet bij voorkeur in de
periode tussen eind mei en half juli
gebeuren omdat de wonden dan beter

en de waterlotvorming
beperkt is.
Moet men om de één of andere reden
in de winter toch snoeien, dan moet
dit nooit tijdens vorsrperioden of bij
overgroeien

lich,t vriezend weer gebeuren

om
stambeschadigingen te voorkomen. Te

hoog opsnoeien en te zwaar in de
kroon snoeien bevordert niet alleen
de vorming van waterloten m aÍ
brengt ook aanwasvermindering met

bij normale omlopen
niet hoger dan 6 m; bij hoger opzich mee. Snoei

snoeien wegen de hoge kosten niet op
tegen de waardevermeerdering van de
boom. In de kroon boven 6 m moet
in het algemeen niet gesnoeid worden;
het kan wel eens nodig zijn een enkele
zware tak te verwijderen.

Bescherming tegen wild
schade door reeën, konijnen of
hazen te verwachten is verdient het

Als

aanbeveling in pas aangelegde beplan-

tingen de jonge bomen met gazen
kokers (kippegaas of Italiaans gaas)

of plastic manchetten te beschermen.
Bij gebruik van kokers van kippegaas
is een regelmatige konuole op ingroeien noodzakelijk, hetgeen bij gebruik van Italiaans gaas kan worden
nagelaten. Laatstgenoemd gaas is bij
het Magazijn Bosbouwgereedschappen
van Heidemij Nededand BV te Arnhem (Postbus 139) of rechtstreeks bij
de fabriek te bestellen. Het adres is
vermeld onderaan de ,,Kalender" in
het novernber-nrunmer van,,Populier"

1977.

Een kleine greep uit onze liist:

- Hang- en stêekêllketten - Labels
Boombanden - Acryl gar3llnnen - Schermdock
Tulngereedrchap - Snoeigereedschap - Grasmaalmachlncr
Pulverlsateurs - Jlltypot3 - Jlíly-Sevên . Plasticpottên . Plantacryl
Blndmateriaal . Handschoenen en wanton . Krulwagens
Plartic boommanchetten
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bij de aanleg

rwee soms drie

jaar vertonen de bomen vaak een teleurstellende groei. Door de planrcn

in Nederland, België en Duitsland

tel. 02943 -

onderste

zijn.
Betakt éénjarig plantsoen moet bij de
aanleg nooit gesnoeid worden; als

o verhuur hoogwerker

.

en

stamgedeelte in het water zetten. Men
moet de planten niet onderdompelen,
vooral niet als de knoppen reeds aktief

r Váfl 1 boom tot vele hectaren
r het wegÍrezen van stobben
. verhuur bomenverplantmachine
iD

D

uitdrogen van de poot te voorkomen,
waardoor ook het gevaar van het optreden van schorsbrand (Dothichiza)
ontstaat, moet men alle zijtakken ver-

B0ilEJt.R00tElt

T

I

en op percelen met een hoge grondwaterstand verdient het aanbeveling
de plantgaten direkt voor het planten
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TELEFOON 02í59- 43914r

De speciaalzaak aoor alle t*inbouwotikelen

Verwerking van vezelhout
vooÍ populier en wilg:

*

aÍmetingen

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

bewerking

glad gesnoeid, ongeschild

kwaliteit

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

1 m lang hout wordt toegestaan

aanbiedingen aan:

foreco

internationate houthandet bv

Arnhem - Schaarsbergen, Koningsweg 35-c

Korrespondentie-adres: 6800AE Arnhem, postbus 230
Tel. 085 - 454431, telex: 45960

of aan
A. Zantinge, Zelhem, tel. 08342 - 1769

@

hv. boomlcníekerii,,udenhou
Witte abeel

delaruekerij

'Nivea'

@

dieiuisteven

ESp

voor ts.

*

@

tn. tremula)

'Tapiau'

(P. canescens)

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

'De MoÍíart'
'Schleswig'
'Schiindel'
'Tatenberg'
'Witte van Haamstede'

,,UDENHOUT,,

*

(P. arba)

'Raket'

Gfauwg abegl

*

EEN OUDE NAAM
TUSSEN
NIEUWE
POPULIEREN

Europese zwarte populier

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

,,UDENHOUT"
AN OLD NAME

(P. nisra)

'Terwolde'
'Vereecken'
'\llfolterson'

Euramerikaanse PoPulier

BETWEElI
NEW POPLARS

(P. euramericana)

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

,,UDENHOUT"
UN ANGIEN ]IOM
ENTRE
NOUVEAUX
PEUPLIERS

'Heidemii'

'l

214',

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'
'Serotina'
'Serotina de SelYs'
'Spiik'
'TardiÍ de ChamPagne'
'Zeeland'

Westamerikaanse balsempOpUligf (P. trichocarpa)

'Blom'

'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

,,UDEJ{HOUT''
*

EIN ALTER NAME
ZWISGHEN
NEUE PAPPELN

Hybride balsempopulier
'Androscoggin'

Zwarte balsempopulaer

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

t"

"

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

