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Op 21 november jl. vond weer een openbare verkoop van griendhout op stam in
Vianen plaats.
Daar het oude hout (de kap van het vorige seizoen) geheel was verkocht door grote
vraag de laatste maanden in verband met werken bij de Grevelingen, was de belangstelling behooriijk, zeker voor het kleine aantal percelen dat aangeboden werd.
Er kwamen 22 percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 23,4 ha onder de
hamer, terwijl ruim 60 belanghebbenden toehoorden en mijnden. De gemiddelde
opbrengst was f 639,- per hektare, maar als een 6-tal kennelijk zeer slechte percelen buiten beschouwing wordt gelaten, dan was de gemiddelde prijs voor de 16
overige / 805,- per hektare.
-GRIENDPRIJZENEnkele percelen gingen voor / 1000,- en zelfs voor / 1285,- per ha van de hand.
Bij een produktie van 2000 à 2500 bossen Gelders rijshout per hektare kost iedere
bos aan inkoop voor de hakker dan toch nog plm. 50 cent.
De prijzen waren ongeveer de helft hoger dan vorig jaar en de indruk werd verkregen dat op de veiling gebrachte percelen wel meer opbrachten dan de percelen
die de laatste tijd bij onderhandse verkoop aan de man werden gebracht. Interessant
blijft nog te vermelden dat 2 percelen, samen ruim 2 ha, ditmaal het dubbele opbrachten van de veilingprijs van3 iaar geleden n.l. I 1150,- per ha. Voor een ander
perceel bleek nu 60 7o meer geboden te worden dan de vorige keer.
(Voor informatie rijshoutmarkt: zie pag. 14).
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Houtproduktie bij zeer korte omlopen

(Een proeíbeptanting in Hummeto)

/

H. W. Kolster en H. A. van der Meiden
Stichting lndustrie-Hout te Wageningen

I

Inleiding

Wood production at very short rotations

In

(An experimental plantation in Hummelo)

met de aanleg van populierenbeplantingen met zeer kleine

Summary
1 Abo*t fiae

de afleveringen van november L974 en februari 1975 van dit
tijdschrift hebben we een uiteenzetting gegeven van de redenen
waarom de Stichting Industrie-Hout zich sinds l9-/4bezighoudt

plantafstanden. Her gaat hierbij om afstanden van 2 à 3 meter.
De bedoeling is om te onderzoeken in hoeverre dergelijke populierenopstanden de mogelijkheid bieden om bij zeer korte omlopen (5 à 7 jaar) tot een hoge houtproduktie te komen. Deze
zal dan wel bestaan uit vrij dun hout, hetgeen eeo aangepaste
oogst noodzakelijk maakt; gedacht wordt dan ook aan het ter

plaatse verspanen van de hele boom. Dergelijke spaanders
(chips) zouden in ieder geval geschikt zijn voor de vezelplaatindustrie, waarschijnlijk ook voor de spaanplatenindustrie en,

zodn aan de chips bast van het hout is te scheiden, ook voor de
papierindustrie (Kolster en Van der Meiden, 1974, 1975).
De Stichting Industrie-Hout heeft inmiddels vijf van dergelijke
beplantingen aangelegd waarvan de oudste in de omgeving van
Hummelo is gelegen. Van de opzet, de aanleg en de eerste groeiresultaten van de laatstgenoemde beplanting is in de eerder
vermelde artikelen een overzicht gegeven. Figuur 1 geeft een
overzicht van de opzet van het proefveld. Elk vak is aangelegd
met 180 à 280 langstekken (onbewortelde éénjaige scheuten)
die voor het planten gewaterd zijn. Doordat wegens bijzondere
omstandigheden de beplanting pas kon worden aangelegd toen
de meeste stekken reeds ver waren uitgelopen, is 'Androscoggin'
vrijwel geheel uitgevallen, terwijl ook de 'Dorskamp' vrij veel
uitval vertoonde. De overige klonen zijn er in het eerste jaar
goed afgekomen. Tenslotte kan nog gememoreerd worden dat
de stekken direkt na het planten ingekort zijn.

years ago the Stichting lnd.tstrie-Hoat (lnsritnre for tbe
Promotion of Ind.*strial l[/ood. Prod.action) started retearcb on sbort
rotations (fiae to seaen years) whh poplar, planted' at 2 x 2 m, 2 x 2.5
no and, 2 x 3 n. The íirst experimental plantation (Htmmelo) hat
been d.escribed. in a former publication (Popalier, Noaember 1974 and

Febraary 1975).
2 Due to special circamstanees planting took place macb too late,
uhicb czaserl consid.erable losses in tbe fhst year, particdar uitb 'Dorshamp' and. 'Androscoggin'. Fiiling up in the tecond year dpped/ed to be
nseless; íbe grouth of the completing plants is aer! poor, conreqilence
ol the dense spacing of tbe plantation.
Growth figues hate also been calculated. for a complete tand; tbey
arc based ofi n eastJrernents oÍ ,hoJe írees tahiclt are sr.rroanàed on all
ides by trces of tbe sante age, so not by filling-*p planx.
3 Tbe restlts shou that raitb a relatitely large nun.ber of trees per
hectare a bigh increment can be obtained. After liue years a complete
$and, of P. 'Rap' has reached a rnean annuaL inerement of 23 to 30 mB
per bectare, and P.'DorshamP','Bzrn','Donk' and.'Fritzi Paulel 20 to
25 m3 per hectile.
4 The carrent increment of all clonet is in all circtmstances slill
considerably higber tban lhe nzean annaal intement (in 1978 np to
55 m3 per'bectare). See table 1.
5 Thoqh iï uas enaisaged to stafi catting experiments after fiae
yars, these haae been. postponed. one yelt beca*te of the act*al high
cr.rrent incrernent uthich implies a still increasing profitdbil;r!.

Fig. 1 Indeling van de beplanting Hummelo, aanleg 1974.
Fig. 1 Design of tbe plantation Hanmelo, eaablished. in 1974
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Ontwikkeling van de beplanting na het eerste jaar
Het vak met 'Androscoggin', grotendeels afgestorven, werd in
het tweede jaar ingeplant met verschillende rassen, namelijk

Pauleyr

Rap

'Rap'

'Rap'

2x2n.

2,5 x 2 n.

3x2

'Rap'

2t5x2n.

m.

'Blom','CF','Androscoggin' en'Heimburger'.

l0

De beplanting in Hummelo is ten dele op bouwland, ten dele
op gescheurd weiland aangelegd. Reeds in de eerste zomer trad
in lichte mate kaligebrek op bij een aantal planten van alle rassen en dan vooral op het voormalige weiland; dat gedeelte is

in 1976 bemest op basis van 400 kg kalizout 40 /o per
ha. Daarna zijn geen gebrekssymptomen meer waargenomen.
In verband met dir kaligebrek is samen met het Rijksinstituut
voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw ,,De Dorschkamp" een onderzoek ingesteld, waarvan de resultaten inmiddels
zijn gepubliceerd (Van den Burg en Kolster, 1977).
In het voorjaar van 1975 werd bij de 'Rap' op het voormalige
weiland het optreden van bastscheuren gekonstateerd, dat het
afsterven van 15 à 25 % van de bomen tot gevolg had. Vanaf
1975 werd bij dit ras revens een verschijnsel waargenomen dat
Kolster in ,,Populier" van november 1978 heeft beschreven.
Het meest opvallende symptoom is het optreden van meer of
minder knobbels op stam en takken, vaak in kombinatie met
afgestorven plekken aan de stamvoet (Kolster, 1978). Bij een
beperkt aantal bomen (-+ 10 7o) heeft dit verschijnsel tot duidelijke groeiremmingen geleid.
De inboetelingen, vooral in de vakken met 'Dorskamp' ingeplant, hebben in deze dichte beplanting geen kans gezien om
met de één jaar oudere planten mee op te groeien. Ze hebben
een zeer geringe diameteraanwas en een absoluut ontoereikende
hoogtegroei. De konklusie moet worden getrokken dat het zin-
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Groeiresultaten
Jaarlijks zijn in de beplanting te Hummelo hoogte en diameter
van de bomen gemeten en zijn daaruit volume en aanwas berekend. Omdat in vrij veel vakken nogal wat inboetelingen
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voorkwamen zijn de metingen van die bomen, welke aan alle
zijden door even oude bomen en dus niet door inboetelingen
zijn omgeven, apart genoteerd; aldus kon een berekening worden gemaakt van volume en aanwas bij volledige bezetting, dus
zonder uitval. De grafieken van figuur 2 t/m 5 hebben betrekking op een volledige bezetting, dat wil zeggen respektievelijk
2500 planten (2 x 2 m), 2000 planten (2,5 x 2 m) en i665
pianten (3 x 2 m) per hektare.

I Hoogtegroei
De ontwikkeling van de hoogtegroei is weergegeven in figuur 2.
Daaruit biijkt het volgende:
a Er bestaat een aanzienlijk verschil in hoogtegroei tussen
'Rap' en 'Dorskamp'.
b Er is geen duidelijk verschil in hoogtegroei tussen de verschillende plantafstanden.

c Er bestaat een lichte tendens, met name bij de grootste
plantafstand, dat de populieren op bouwland na vijf jaar een
iets grotere hoogte hebben bereikt dan die op weiland (zie ook
tabel 1).
2

Diktegroei

weer voor'Rap' en 'Dorskamp', aangegeven
hoe het gemiddelde grondvlak per boom zich heeft ontwikkeld.

In figuur 3 is, ook

Onder het grondvlak wordt verstaan de oppervlakte van

de

doorsnede van de boom op borsthoogte; de grondvlakaanwas is
een betere maatstaf voor de groei dan de toename van de diameter.

Uit figuur 3 blijkt het volgende:

a

Er is op het vroegere bouwland weinig verschil in diktegroei
Dit is wel het geval in het gedeelte

tussen 'Dorskamp' en 'Rap'.

Fig.

Fis'
Hqte
I6

2 De ontwikkeling van de hoogtegroei.
2 Height grouth urith different spacings.
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b

dat voorheen weiland was, wel ren gunsre van 'Rap', mer uitzondering van de kleinste plantafstand.
b Bij 'Dorskamp' is de ontwikkeling van de diktegroei vanaf
het tweede jaar beter naarmare de plantafstand groter is. Bij
'Rap' is dit pas vanaf het vierde jaar duidelijk, in die zin dat
ook na vrjf jaar nog geen verschil bestaat tussen de plantafstanden 3 x 2 m en 2,5 x2 m.
c Bij 'Rap' is na vijf jaar de diameter van de bomen op bouwland achtergebleven bij die op weiland. Bij 'Dorskamp' is, met

Er is in het algemeen tot dusverre een sterkere volumegroei
opgetreden na Ímate de plantafstand kleiner is. Het ziet er naar
uit dat deze gunstige invloed van een groter stamtal per hektare
bij 'Rap' aan het afnemen is, behalve ten opzichte van de wijdste
plantafstand op weiland. De verschillen russen de plantafstanden
zijn bij 'Dorskamp' duidelijk geringer. Dit lijkt, samen met de
geringere produktie van laatstgenoemde, een bevestiging re zijn
van een reeds eerder verkregen indruk, namelijk dat Áigeirosklonen minder goed oftewel minder lang een kleine plantafstand
verdragen dan klonen waarin de groep van de balsempopulieren
is vertegenwoordigd, zoals 'Rap'.
c Bij 'Dorskamp' is er een duidelijk minder goede volumegroei
op het vf,oegere weiland, bij 'Rap' is in veel mindere mate een
invloed merkbaar van de voorgeschiedenis van het terrein. Dit

uitzondering van de grootste plantafstand, de diameter van de
populieren op weiland geringer dan die op bouwland.

3

Volurzegroei

In figuur 4 is het verloop

aangegeven van de spilhoutmassa per
hektare, ook weer voor 'Rap' en 'Dorskamp' op zowel het vroegere bouwland als het vroegere weiland. Hieruit blijkt het vol-

blijkt ook uit tabel

4

gende:

Relatie tussen. gentidd.eld.e en. lopend.e dantuar
een overzicht gegeven van het verloop van
zowel de gemiddelde aanwas (dat is het totale volume in een
bepaald jaar, gedeeld door de leeftijd van de beplanting) en de
lopende aanwas (de volumegroei in een bepaald jaar). Het is

a

De volume-aanwas van 'Rap' is vooral bij de kleinere planrafstanden duidelijk groter dan die van 'Dorskamp'; dit is blijkens het voorgaande vooral het gevolg van de betere hoogte-

In figuur 5 wordt

groei.
Fig.

1.

4 De ontwikkeling van de spilhoutmassa-aanwas.

Fig. 4 Vol*me owbark utith different spacingt.
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van belang deze relatie te kennen omdat, zodra de lopende aanwas kleiner gaat worden dan de gemiddelde aanwas, de laatste
zal gaan afnemen en men zrch zal moeten afvragen of niet het

De lopende aanwas van alle rassen ligt nog steeds aanzienlijk
hoger dan de gemiddelde aanwas en bedroeg in 1978 (gerekend
bij volledige bezetting) 40 tot 55 m3.

tijdstip is gekomen om de beplanting te kappen. Men zou dir
moment van velling dan nog kunnen uitstellen indien de geringere aanwas, waarmee men dan rekening moet houden, wordt
gekompenseerd door een hogere prijs per eenheid hout.
Uit figuur 5 blijkt dat de lopende aanwas alleen bij de kleinste
plantafstand in het geval van 'Rap' duidelijk terug gaat. In alle
andere gevallen blijft de lopende aanwas meer of minder sterk
stijgen, het meest bij 'Dorskamp', of blijft vrijwel gelijk ('Rap'
op bouwland, 2,5 x 2 meter).
In tabel 1 vindt men in de twee laatste kolommen de cijfers
vermeld voor de lopende aanwas in 1978 en de gemiddelde
jaarlijkse aanwas tot en met dat jaar. Uit deze tabel blijkt dat
ook bij de andere in het proefveld voortkomende klonen (allen
geplant op 2,5 x 2 meter) de lopende aanwas eveneens fiog
^aÍzienlijk boven de gemiddelde aanwas ligt; uit hier niet nader
vermelde gegevens blijkt in hun geval nog steeds sprake te zijn
vao een sterke stijging van de lopende aanwas.

3

Monklusies
1 De proefbeplanting

toont aan dat het mogelijk is bij relatief
grote stamralien per ha (\600-2500) tot een hoge houtaanwas
te komen. 'Rap' spant de kroon met een gemiddelde aanwas (bij
volledige bezetting) van 23 à 30 m3 pet jaar per hektare na
5 jaar; 'Dorskamp' komt tot 20 à 25 mB evenals 'Barn', 'Donk'
en 'Fritzi Pauley'.
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Hoewel de opzet was na 5 jaar een eerste gedeelte te kappen,
zal dit zeker een jaar uitgesteld worden om te zien hoe het verdere aanwasverloop is. Overweging daarbij is mede dat de groei

nog zodanig is dat de opbrengst,/kosten verhouding jaarlijks
gunstiger wordt. Zelfs kan op grond van de diametergroei in
1978 (I,2-2,2 cm bij 'Rap' en I,9-2,9 cm bij 'Dorskamp') de
vraag worden gesteld of een konventionele oogstmethode, met
ruimere afzetmogelijkheden van het hout, wellicht haalbaar is.

4
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Het is zinloos mini-omloopbeplantingen in te boeten.
Het is de bedoeling na te gaan in hoeverre verjonging van
de beplanting door stronkopslag mogelijk is. Hiertoe zal in het
voorjaar van 1979 een eerste proef worden uitgevoerd.
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- Van den Burg, J. en H. \1. Kolstet, 1977: Kalirmgebreksverschijnselen bij enige nieuwe populierekultivats in jonge beplantingen te
Kerk-Avezaath, Sprang-Capelle, Hummelo en Btummen (leemhoudende
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De Nestor-populier van Eindhoven en omstreken*
(Populus x euramericana 'Serolina',

+

/

125 iaat)

F. J. Fontaine
Plantsoenendienst Eindhoven

een betrekkelijk jonge stad als Eindhoven met weinig of geen
kultuurgeschiedenis kan men nauwelijks eeuwenoud geboomte
met een ,,stuk historie" onder de ruige schors verwachten. Ook
de oudere binnensrad van Eindhoven - voor zover nier door de
oorlog verwoest en nadien als een moderne city herbouwd - is
in feite ontstaan op de grondvesren van een industiële onrwikkeling van kort vóór en ná de Eerste \fereldoodog. Direkt
rondom her citygebied vindt men daardoor de meeste oudere
bomen (50-70 à 80 jaar) in de grote villatuinen van de toenmalige ,,captains-of-industry" die zich merrerwoon aan de rand
van de binnenstad vestigden en in de oudste parken als Stadswandelpark en Elzentparken.
Het landschap rondom Eindhoven heeft echter een veel rijker

In

en ouder kultuurpatroon en juist dáár vindt men nog vele,
oudere bomen van 100 tot 150 jaar oud. Door de sterke groei
van Eindhoven vanaf 1920 tor vó& 1940 en vooral door de geweldige ekspansie van ná l95O zíjn vele oude bomen uit het
toenmalige landschappelijke randgebied in de nieuwe sradsgebieden terechtgekomen en veelal daarin van oudsher gespaard.

Het is dan ook niet zó verwonderlijk dat er onder het

vrij rijk

oudere,

gevarieerde parkbomen-bestand van Eindhoven nogal
wat oudere populieren vafi zo'n 60 tot 80 jaar oud voorkomen,

voornamelijk de oudere zgn. Canada-populieren'Marilandica',
'Gelrica' en 'Serotina'. Eindhoven heeft altijd al sederr mensenheugenis (en in feite véél langer dan een ,,mens zich heugen

kan!") in een oud en landschapstypologisch waardevol populie-

rengebied gelegen in de stroomdalen van Dommel, Tongelreep
en Gender.
De Piantsoenendienst van Eindhoven beheert - behalve enkele
tientalien zéér oude ,,park"-populieren van de weleer zogeheten
groep van ,,Canada-popels" (thans Populus x euramericanagroep) - ruim 15.000 populieren in bossen (voor de houtproduktie), langs landwegen en langs en op de kanaaldijken (deels
voor de houtproduktie, maar allengs meer uit landschappelijke
overwegingen).

Ik wil er hiervan één uidichten. En

zulks niet zonder reden!
,,Hoge bomen vangen veel wind", vooral als zij aI een behoorlijke overhelling vertonen. En van bomen die,,oud en der dagen
zat zijn", dient tijdig een beschrijving vast te liggen, min of
meer als een soon rer perse klaarliggende nekrologie. Die wij
dan in dit geval mer opzec voortijdit publiceren wánt de ware
liefhebbers kunnen thàns nog - en hopelijk nog enkele jaren
na deze! - de ,,Nestor" van de Eindhovense ,,park"-populieren
gaan bezichtigen. \Vat zeker de moeite waard is, wanr een oude,
geweldige ,,Canada-popel" van zo'n I2O-125 jaar oud mer op
borsthoogte een stamomrrek van 5,96 m ziet men niet alle dagen
en zeker ook niet overal in den lande.
,,Onze" oudeding staar in het stadsdeel Gestel op de oever van
de Dommel achter het Clarissenklooster, direkt ten zuiden van
het rondweg-gedeelte Boutenslaan, in een openbare groenstrook
tussen de muur van de kloostertuin en de Dommel (zie foto 1).
Het groengebied waarin het klooster is gelegen - rondom omgeven door een dicht populierenbestand mer srruikenlaag uit
1954 (direkt nà de kloosterbouw aangeplant) - is thans gaan
behoren tot het grootschalig opgezeme ,,Groenplan Gennep",
een allengs meer en meer in fasen in onrwikkeling komend
stadsdeelpark van2l7 ha groot (zie de détailschets).
In de verstedelijking van Eindhoven zal het ,,Groenplan Gennep" tussen Dommel en Tongelreep in het zuidelijk stadsdeel

*

Ovetgenomen

uit ,,Groen", nov.'77

1 De circa 125-jarige Popalas x earumericana'Serorina' langs àe
Dommel; op de acbtergrond. bet Clarissenklooster.
Foto

€en grote groene trog vormen van hoge landschappelijke en rekreatieve waarde, samen me! de oecologisch waardevolle rivieroevers. Weinig echter herinneÍr meer aan het vededen, slechts
enkele te sparen monumentale Brabantse langgevelboerderijen,
een nauwelijks herkenbaar klein relikt van een Carolingisch
stukje akkerlandschap en de geresraureerde Genneper \Vatermolen. En renslotte onze -l- L25-jarige pooulier die eertijds mèt
de Genneper \Tatermolen deel uitmaakte van de buitenplaats
,,Rapelenburg".

Nostalgische herinnering. . ,

Niet alleen bij de stadsarchivaris en mij, maar ook bij

vele
oudere en autochtone Eindhovenaren roept onze oudsre populier een vleug van weemoedige herinnering op naar het oude
herenhuis ,,Rapelenburg" dar voor de bouw van het - overigens
mooie en in vrij klassieke stijl gebouwde - Clarissenklooster
eind 1952 tot ,,bouwval" werd verklaard en als zodanig werd
gesloopt.

Hoewel ik de Clarissen hun fraaie woonsree in een romantische
omgeving van oud en groor geboomre en rhans reeds vrijwel
volwassen populierenbos, omgeven door kloostermuur en gracht,
zeker niet misgun, meen ik toch dat ní - anno 1977 - een 18e
eeuws herenhuis, in weerwil van een niet te miskennen bouwvalligheid, niet zó gemakkelijk en lichwaardi g zoa zi)n gesloopt.
Het komt mij voor dat her in deze tijd op de gemeentelijke,
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wellicht zelfs landelijke monumentenlijst zott zijn komen

te

staan en dat gelden voor restauratie in de oorspronkelijke stijl
beschikbaar zouden zijn gekomen. Maar. .. gedane zaken nemen
geen keer en de huidige landschappelijke situatie ter plekke
langs de Dommel is bepaaid goed en stetk, een vroege vorm
van ,,landschapsbouw" uit begin vijftiger jaren.
Het verdwenen herenhuis ,,Rapelenburg" is in het stadsarchief

van Eindhoven het eerst zwart-op-wit bekend uit een

eerste

overdrachtsakte uit 1807. Het werd toen beschreven als ,,een
buitenplaats met herenhuis, met tuin en groesvelden (- hooilanden, F.), groot 10 lópersen en 5 roeden". Het dateerde echter
zeker uit medio 18e eeuw, maar was gebouwd in L-le eeuwse

bouwstijl. Tot de buitenplaats behoorde ook de veel oudere
Genneper I7atermolen (thans volledig gerestaureerd en nog in

bedrijf). Tijdens de sloop kwam mij ter ore dat Napoleon in
,,het Huys" had overnacht; oude lieden wezen mij in de bouwval zelfs in welke kamer volgens de overlevering.
Dit gerucht is een fabel en hoogstwaarschijnlijk ontstaan doordat de (tweede?) eigenaar, de heer Janssen, in de Napoleontische tijd betrekkingen onderhield met het Hof van Koning
Lodervijk Napoleon.
Vrijwel zeker is het dat deze mijnheer Janssen rond 1850 nogal
wat bomen in de tuin van ,,Rapelenburg" heeft do:n planten.
En juist van\vege die grote bomen - esdoorns, beuken, kastanjes
en popuiieren - werd ik reeds vóór de bouw betrokken bij het
bouwplan, mede ook omdat het klooster moest worden opgenomen in een, grotendeels nog te scheppen, landschappelijk parkgebied langs de Dommel. In goed overleg met architekt, Abdis
en een Capucijneroverste konden toen de meeste grote bomen
- oud -r- 120-150 iaar - worden gespaard, evenals de oude toegangspoort en de toegangslaan van zéér oude en fraaie paardekastanjes van het verdwenen ,,Rapelenburg".
Volgens de regels van ,,hec convent" moest het klooster een
eigen tuin en moestuin hebben, hetgeen gemakkelijk was te verwezenlijken op de oude, rijke uingrond van ,,Rapelenburg".
Ook moest de tuin worden omgeven door een zware, bakstenen
muur van 2,5 m hoogte die bijzonder fraai in handvormsteen
is gebouwd. En voorts moest rondom het muurkarré een gracht
worden gegraven en moest er buiten de gracht een gordel van
opgaand hout worden aangeplant om aan de strenge orde-regel
van stilte, rust en volledige afzondering te voldoen. Orderegels
die overigens voor de gehele landschappelijke konceptie uitstekende basis-elementen waren.
In ruil voor mijn loyale medewerking (tot op heden weet ik mij
gesrut door het eeuwigdurend gebed van de Slot-Clarissen, en

) wist ik echter in nauw overleg met onze
toenmalige burgemeester mr. H. Kolfschoten één wereldse koncessie op de suenge kloosterregel af te dwingen. Waarvoor de,
dat is nooit

weg!

0

m.

DJtailscbetr pan,,Groenqlan Gennep":
Clarissenklooster en omgeuing te Eindhoaen.

Verklaring:

1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11
12

Rondweg/Boutenslaan
Claralaan
Genneperweg
Clarissenklooster
Genneper \(/atermolen
Sportvelden
Kloostergracht
Kloostermuur
Voetpad met twee bruggen over de gracht
Oude Kastan.jelaan van de voormalige buitenplaats ,,Rapelenbutg",
thans deel van voetpad (9)
lvlonumentale Brabantse langgevelboerderii
De -t- 725-iatige Populu 'Serotina'
(tekening van afd. plantsoenen G.S7. - Eindhoven)

overigens graag verleende, uitzonderlijke ontheffing van de Bis-

schop nodig was. Met het oog op de toekomstige, dus thans
huidige!, ontwikkeling van het landschapspark Gennep wilde ik
achter het klooster tussen muur en Dommel een vrije, openbare
groenstrook met wandelpad openhouden van 12 tot 15 m breedte. Dan zou de grachr dus in feite alleen U-vormig rondom de
muur worden gegraven, bij de gemeente in beheer blijven en
op beide uiteinden in de Dommel uitmonden; de Dommel werd
daardoor dus feitelijk de vierde zijde van de reglementair verplichte gracht (zie de détailschets). Door bij de Dommel over
de gracht aan beide zijden van oud balken- en molenhout twee
rustieke voetbruggen te bouwen bleef niet alleen een openbaar
wandelpad achter de oostelijke kloostermuur over, maar bleven
ook een groot aantal oude bomen op de aldus gevormde, openbare oeverstrook gespaard, waaronder de oudste en grootste Po-

pulier van Eindhoven en wijde omgeving (zie schets). Bovendien konden wij die wandelroute deels leggen op de oude oprijlaan van paardekastanjes en door de gerestaureerde toegangs-

poort van het voormalige ,,RapelenbuÍg" aaí de zijde van watetmolen en Genneperweg (zie Íoto 2).
Een oude Reus van -+ 125 jaar.. .
Onze oudste Populier is vrijwel zeker - te oordelen naar blad,
schors (zie Íoto 2), het late uitlopen (begin tot half mei) in
bruinrode kleur, de vrije late, gele bladval èn de mannelijkheid! een Populus x euramericana 'Serotina' (vhn. Populus canadensis
MOENCH. cv.'Serotina').
Gezien de leeftijd - I20 à I25 jaar - moet de boom vrij kort
ná 1852 (: het jaar waarin 'Serotina' in kultuur is gekomen)
door de toenmalige bewoner, de heer Janssen, zijn aangeplant.
De Populus 'Serotina' is vermoedelijk de oudst bekende EuroÁmerikaanse populier (zie: ,,Handboek voor de Populierenteelt"
onder redaktie van Ir. H. A. van der Meiden, 4e herziene druk,
pag.40, onder nr. 16).
De oude Reus is -+ 25 m hoog, heeft een geweldige door stotm,
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verder over in de drassige oever; na de zware storm van 2 op
3 januari 1976 was de bodem rondom op verontrustende wijze
opengescheurd en was de schuine stand met minstens 6o toegenomen. Ook tuien zou theoretisch misschien mogelijk lijken,
maar dan zouden in de kloostertuin vlakbij gezonde, oude beuken zware betonblokken in de grond moeren worden gegoren
op minstens vier plaatsen om met zware staalkabels de boom te
,,houden". En of dat baten zal? En hoe grore schade brengt men
dan toe aan bodem, wortels en kronen van andere, beter houd-

2 De nzar de Dotnmel steeàt nteer ouerbellende sram aan de
ileJforpopllier ,rze, eeil manshoge scbear in. de gegroet'de schors.

Foto

ontij en slijtage gemaltraiteerde kroonwijdre van ruim 16 à
17 m en op borsthoogre een sramomtrek van 596 cm.
aan de voet een grote scheur van méér
dan manshoogte. De spieer is gelukkig vrij smal; anders zouden

De zware stam vertoont

4 niet aI re korpulenre mannen in de stam een
plaats kunnen vinden zonder elkaar te veÍstikken (zie Íoto 2).
Een iaar oÍ tien geleden hebben wij nogal wat moeite gedaan
om de wonden te ontsmetten, te verplegen en te dichten. Doordat de zware boom onder her gewicht van de geweldige kroon
steeds verder overhelt op de zeer vochrige Dommeloever, rrekr

gemakkelijk

de grote scireur toch st"eàs

Men zou nu

*eer

open.

theoretisch bezien - de scheur mer de huidige
boomchirurgische middelen beter kunnen dichten, en mer hechrstangen kunnen kluisteren, de andere stamwonden beter kunnen
verpleg€n en ook de kroon met trekstangen kunnen verstevigen.
Dat zou echter een kapitale zaak worden. De boom helt steeds

bare bomen?
De boom kan - als zijn tijd gekomen is - een ,,vrije vai" maken
over de Dommel heen op aan de andere zijde gelegen weideland
zonder al te veel schadeàan oevers en voeipaden óe te brengen.
Bovendien is de oude kroon, hoewel kanker- en ziektevrij, duidelijk op zijn retour: onze populieren-Nestor verliest gaandeweg
in storm en wind zijn eens zo Ítaai gekroonde hoofd.
Enkele jaren geleden moest na een zwaar zomeronweer al een
enorme, bebladerde tak - op zich zo groot als een ruim volwassen popuiier - haastig uit de Dommel worden getakeld om
overstroming bovenstrooms van de snel wassende rivier te voorkomen.
Naar mijn mening moet men in zulk een geval afzien van onverantwoord hoge boomchirurgische kosten. Ook een boom
heeÍt geen eeuwig leven. Beter en ook wijzer is het mijns inziens te berusten in de kringloop vao de Natuur en in de wet-

matigheden van Leven en Dood. Temeer omdat vlak bij onze
Nestor nog populieren staan van zo'n 70-80 jaar oud!
Nog enkele stormen - misschien slechts één? - en onze boom
heit over het ,,point of no return" heen. En dan zeggen wij: hij
stierf waardig op een mooie leeftijd! En wij bekijken nog eens
de foto's, en lezen - met een vleugje weemoed - zijn ,,necrologie". Zoals dezet.

-

Voetnoot:
Juiste data en gegevens over de voormalige buitenplaats ,,Rapelenburg"
werden mii weiwillend verstrekt doot de heer A. Kakebeeke, archivaris
van de gemeente Eindhoven.

In memoriam
Voorafgaand artikel is nu inderdaad een,,necrologie": op 18 december L978 gtng de oude reus letterlijk ten gronde. En zulks
niet eens door een storm, noch door de wemen van de zwaartekrachc. Een vuurtje in de holle stam gestookt door onnadenkende knaapjes wakkerde in de avonduren aan ror een felle binnenbrand. In weerwil van urenlange pogingen van brandweer
en boomploeg om de laaiende ,,schoorsteen" te bedwingen srortte de boom in de late avond over de Dommel heen. Exit! De
gemeentelijke boomploeg had twee dagen werk om mer groor
materieel het gevaarte re ruimen. Een sinistere hoge stomp staat
nu op de Dommeloever als een bizar grafmonumenr.

HANDBOEK VOOR DE POPULIERENTEELT
Vierde, geheel herziene druk (1976)
Onder redaktie van lr. H. A. van der Meiden
Uitgave van de vereniging Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappii

De prijs van het handboek bedraagt I 60,inklusief verzendkosten.
Bestelling uitsluitend door overmaking van dit
bedrag op giro 2604301 t.n.v. KNHM, Lovinklaan 1, Arnhem, onder vermelding van: ,,Handboek Populierenteelt".

11

De griendstalistiek 1977

/

C. Tutein Nolthenius
Konsulent voor Riet, Griend en Biezen

Omstreeks 1900 bedroeg de oppervlakte griendhout (snij- en
hakgriend samen) in Nederland rond 14.000 ha (Verslag over
de landbouw in Ned.).
De Eerste Nederlandse Bosstatistiek 1939-1942 vermeldt 8402
ha griend, de Tweede Nederlandse Bosstatistiek 1952-1963
vermeldt 4733 ha en de Derde Nededandse Bosstatistiek
1964-1968 vermeldt 4522 ha griend. De laatste jaren is er een
snelle afname gekonstateerd van het griendareaal, vooral na
1970 roen de vootnaamste Deltawerken gereed kwamen.
Een nieuwe inventarisatie na ongeveer l0 jaar was gewenst.
Verondersteld wordt dat het areaal, zeker nadat de behoefte aan
rijshout voor de Deltawerken, die tussen I9J5 en 1970 sterk
was toegenomen sedertdien weer aan het afnemen is, dienovereenkomstig gedaaid zou zijt. Bekend is dat veel grienden omgevormd zijn ror. bos of dat ze een ander agrarisch gebruik kregen. Voorts zijn veel grienden verwaarloosd door het achterwege
laten van de periodieke kap bij gebrek aan belangsteliing van
houtkopers.
Het doel van een nieuwe inventarisatie was tweeledig, nl.:
a Het kwantificeren van de afname van het griendareaal
sinds de vorige bosstatistiek.
b Het kwantificeren en kwalificeren van de resterende grienof dit griendareaal aan de te
den teneinde te kunnen Í g
^Ír
vervullen behoefte kan voldoen.
Deze inventarisatie is in de periode aug. 1977 tot en met nov.
1977 litgevoerd door het Staatsbosbeheer; de uitvoering lag in
handen van de afdeling Projekwoorbereiding en Statistiek (projektleider ing. M. A. Geurken). Het programma van eisen werd
opgesteld door de Konsulent voor Riet, Griend en Biezen.
Het griendareaal van de Derde Bosstatistiek van 4522 ha werd
gekorrigeerd tot 4307 ha. Uit de nieuwste inventarisatie blijkt
nu dat het echte griendareaal thans nog maar 2.348 ba groot is.
De daling in 10 jaar is dus evident. \flel dient bedacht te worden dat de inventarisatie thans anders is.gedaan dan voorheen.
Dit keer zijn gedetailleerder gegevens verzameld waardoor ook
een indruk van de ligging en de kwaliteit verkregen is. Maar
een belangrijke afsplitsing, die in het huidige tijdsbestek zinvol

is, is dat grienden die al jaren niet meer gekapt worden niet
meer als griend geregisueerd zijn. Yan de grienden is verder
apart opgenomen of ze in goede - redelijke staat van onderhoud
zijn dan wel dat zij in zeer matige staat v3n onderhoud zijn
malr nog wel mogelijkheden voor eksploitatie als zodanig bieden.
Gelilkkig zijn er nog getijde-grienden,

er
I

VERSPREIDING
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. 17 gdeenten net >50 ha griend, totaal 1362 ha
X 28 gseenten mêt >15 ha en tot 50 ha griend,
totaal 666 ha

Voorts nog 55 goeenten net <15 ha griend,

totaal J20

he

De opname
Teneinde de nieuwe opname op de komputer te kunnen verwerken en te kunnen vergelijken met de 3e bosstatistiek is een
speciaal opnameformulier ontworpen dat bovendien past in een
eventueel uit te voeren 4e bosstatistiek.

Dit formulier vermeldde:

t
2
3
4

het topografische kaartblad;
de provincie;
de gemeente;
het kodenummer van de 3e bosstatistiek: t.w. bosgebied, boskompleks, groene ruimtekompleks, opstandsnummer;
5 een subkode ten behoeve van griendkompleksen die sinds
de 3e bosstatistiek in meerdere onderdelen verdeeid waren;
6 het griendrype bij de 3e bosstatistiek (hak of snij);
7 de oppervlakte van de 3e bosstatistiek met geschatte wijzigingen in de oppervlakte;
8 de standplaats, zowel voor snij- als hakgriend, ingedeeld
naar: droog - vochtig en nat. Verder in binnendijkse griend,

getijdegriend en voormalig getijdegriend. Tot slot de huidige
toestand zoals: doorgegroeid, griend mec bovenstaandets, bos,
ander agrarisch gebruik (zoals wei);
9 de onderhoudstoestand verdeeld naar: vitaal en/of onderl.rouden, overige (niet geregeld onderhouden) en niet meer in
geregelde eksploitatie, maar nog wel als griend aan te merken

(6-10 iaar niet gekapt);

10 de eigendomstoestand: Staat (Ministerie van Landbouw en
Visserij; Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappeliik
-il7erk; Ministerie van Financiën; Ministerie van Defensie en
overige Ministeries); provincie; gemeente; overige publiekrechtelijke lichamen; natuurbeschermingsorganisaties; partikulieren
en onbekend;

T2

Tabel

1 Het griendareaal in

1977 en 1964/68.

totml

snijgriend hakgriend

(ha)

(ha)

(ha)

griendstatistiek 1977

2348

101

2247

3e bosstatistiek 1964/ 68

4)07

j86

3921

werkelijke netto afname
(1964/68 - r977)
- w.v. doorgegroeid

1959

281

167 4

r148

4

2t6

lj44

,9

197

129

226

9t

-93

(gekorrigeerd i977)

- w.v, omgezet in bos
- w.v. overig grondgebruik
- w.v. omzetting snij- naar

i5t
0

hakgriend

Tabel

2

Verdeling aan. de gtienden nddr type per prouincie (in ba)

sniiEen ,,zixkstaÈ", dat nog helernaal ,,aan

ho*t"

totaal

hakgriend

gtiend

binnen- voor-

is.

malig

dijks

getijdegriend

percentage

getijdegriend

Overiissel
Gelderland
Utrecht
N.-Holland
Z.-Holland
N.-Brabant
Limburg

6

88

28

438

48

168

6

)!t

2 6

242

6

262

298

)

6

Èan. tegenutoordig

ste*

7

1.47

|

,29

247

Percentage

4%

61%

23%

10%

Eigendonrstoestand. per proaincie

gen ecbaniseerd..

11 de planologische bescherming: beschermd (dat wil zeg1eí
in bestemmingsplannen als natuurgebied, bos e.d. aangegeven
waardoor ze, afgezien van de boswet, niet zonder meer mogen
worden opge:uimd) en onbeschermd (alleen de boswet is van

Overijssel
Geldetland

Utrecht
N.-Holland

Z.-}{ollanà

toepassing).

In talel 1 staat aangegeven de huidige oppervlakte

à

griend en

hoe cl,eze verdeeld wordt over snii- en hakgrienden.
De vergeiijking met de vorige statistieken staat hieronder nadat
de noodzakelijke korrekties op deze statistiek zijn aangebracht.
Korrekties waren namelijk nodig omdat bij de vorige opname
andere interpretaties golden met name voor snijgrienden.
Zo was er naar de huidige inzichten in 1964-1968 geen 532 ha
snijgriend maar slechts 385 ha aanwezíg. Het overige was nl.
hakgriend in zijn 1e groeijaar na de kap.
Verder zijn in de vorige opname de wilgenstruwelen bij de
grienden opgenomen wat we heden ten dage als onjuist beschouwen.

Er blijkr dat

12 7o van de afname heeft plaatsgevonden door
omzetting van griend naar bos. 28 % is verdwenen door ontginning. Het overgrote deel van de afname is veroorzaakt door het
wegvallen van de periodieke kap om de 3 à 4 jaar waardoor de
griend in een totaal verlopen toestand is geraakt.

Beseft dient te worden dat er naast afname van de hakgrienden
ook een kleine toename is geweest door een uitbreiding van het
areaal. In de Flevopolders is namelijk in de jaren zeventig een
griendbedrijf van ruim I40 ha aangelegd, terwijl elders nog
totaal ruim I25 ha griend is aangelegd.

N.-Brabant

Limburg
Flevopolders
Totaal
Percentage

,-l

o

4

o

E

q

a)

6%

2.348

100 %

(in ha).
Particulieren

9:
X+oil

€

e5)

èJl

o

o

o

r41

1O0 %

Overige
overheid
o

>_ó

36%
24%

t7l

1

101

u,ordet.

8i7

t4t

Rijksoverheid

,,Zin.ksttkken" nzaken op nylon basis

9%

1

Totaal

3

2r%

48r
2t6

1

Flevopolders

Tabel

4%

94

1t

o

À

- . .iy9 n
ë
M !èn
o
>u'd!=:
L.) (J (J A\)
F.=

,o

ts

j6

94

264

481

20j

216

16 r33 301
-17t74
86
177
;
j4
: :
t6 )46 5i8 j6 79 109 20 176 988
21523
13t
1842

837

)2

84
2

t7 1899i
1-97t
77 6r
82i52)0

Rijksoverheid 976

4t

7o

Ov. overh.

9%

-I

1

1

208

57r
7

t4r
2j48
100

Partic. 1164

to%

Naast afname van snijgriend is er ook een beperkte roename
geweest nl. van 25 ha, welke ttetoorzaakt is door het feit dat
snijgrienden na een aantal laren gebruik zo srerk vervuild kunnen zijn, dat algehele vernieuwing nodig is hetgeen dan vaak
oP een ander perceel in de nabijheid plaatsvindt. Het oude perceel is dan tot andere kultuurgrond onrgonnen.
Tabel 2 geeft de verdeling van het huidig griendareaal per
griendrype en per provincie. Tabel 3 geeÍr. de verdeling van her
huidige gtiendareaal naar €igenaarkategorie en provincie. In
rabel 4 is het griendareaal ren tijde van de 1e, 2e en 3e bosstatistiek vergeleken mer de griendstatistiek van 1977. De cijfers
van de 3e bosstatistiek zijn hier niet eersr gekorrigeerd. Deze
korrekties zijn hier in tegenstelling tot rabel 1 in de roe- en
afname verwerkt.

r3
Tabel

4

Griendareaal

(in ha) in

1e, 2e, 3e bosstatistieh en

in

griend.rtatittiek per prouincie

2e bosst.
3e bosst. gtiend stat. toename
1964/6819)9-1942 1952-r961 1964-1968 1977

1e bosst.

r97

j

)

3

Overijssel
Gelderland

62r
r.604

20t

175

Utrecht
N.-Holland
Z.-Holland

1.019

845
422

1

Groningen

7

af name 7964

/ 68-197 7 w^aÍva,n:

doorgegroeid

bos

wilgen

ander

struweel

grondgebr

totaal

)

3

Friesland

Drenthe

Z'-elanà

N.-Brabant
Limburg

1

1

1

4

t4

10

56

84

748

94
481

1r

21

98

298

2r6

20

11

93
>4

86

1i9

1

1

1

1.464

r.494

u7

7l

462

)6

4j

t.t )0

t7t

i7

852

7

1

1

2.512

r4j

9

221

728

110

6

228

1.196

r3

2

10

25

2

2

1

2.t05

r.7

1i6

t0

Poldets
Nederland

78

10
2

8.402

4.7

jj

4.t22

14r
2.148

De toename bestaat dr 292 ha werkelijke uitbreiding van het
griendareaal en 14 ha statistische toename door korrektie 3e
bosstatistiek. De afname bestaat dt 225I ha werkelijk omzetting of verwaarlozing van het griendareaal en uit 229 ha statistische afname door korrektie van de 3e bosstatistiek. Er is dus
een werkelijke netto afname van 1959 ha van het griendareaal
(zie ook tabel 1) en een statistische afname van 2I5 ha door
korrektie van de 3e bosstatistiek (van 4522 naar 4)07 ha, zie
tabel 1).
Tabel 5 en 6 geven de onderhoudstoesrand van het griendareaal
van 1977 en de oppervlakten doorgegÍoeide griend in 1977.
Dat is dus de huidige oppervlakte griend en de voormalige
griend, die nog niet is omgezet in een ander grondgebruik. Tabel 5 geeft een verdeling naar provincies en tabel 6 naar griend-

r4r

106
Tabel

5

lrj

j20

1.3t3

Onderhondsïoestand, aan

694

het in 1977 (nog) niet in ander

grondgebraih omgezerte griendareaal per prooircie in ha.

in eksploitatie

niet meer doot-

in

met

zonder
onderhoud onderhoud

Groningen
Overijssel
Gelderland

91

griend

)

21

2l

10

11

t02
))1

310
J96

1t6

462

r.299

108

52

1.423

N.-Brabant

6t

1

1

7

7

t4r

L41

255 r.Jt)

1) laatste hak 6-10 jaar geleden.
2) laatste hak meer dan 10 jaar geleden.

Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn de provincies waar veel
grienden verloren zijn genakt door stopzetting van de eksploitatie. Resp. 462 en 852 ha worden niet meer gehakt en leveren
geen produktie meer. Omzettingen in agrarisch en ander grondgebruik met resp. 22L en228ha zijn hier fors doch relatief van
veel minder belang.
De snijgrienden zijn in de provincie Utrecht ongeveer gehalveerd, doch ook de hakgrienden zijn met 60 /o aÍgenomen. De
snijgrienden, van oudsher een typisch Uuechtse kultuur, beslaan
nog 40 /6 van het areaal en vormen daarmee bijna 50 7o van
her landelijke oppervlakte snijteen. Opvallend is ook dar 94 7o
van het griendareaal in deze provincie in handen van partikulieren is terwijl dit landeiijk maar 42 7o is.

9O7

).7

0r

Tabel 6 Onderboadttoe$and tan het in 1977 (nog) niet
grondgebraik ont.gezette griendarcaal per griendtype in ba.

in eksploitatie

met

satie.

aantal hektaren kreeg een agrarische bestemming.

)
98

)J

Enkele opmerkingen over de cijfers in de diverse provincies

De gemiddelde grootte van de opstandseenheid is 2 ha in Overijssel en Utrecht. In Gelderland en Noord-Brabant is deze wat
groter, resp. 2,8 en 2,7 ha. De grienden zijn in Overijssel voor
80 /o planologisch beschermd. In Zuid-Holland voor 95 7a en
in Gelderland en Noord-Brabant is dat tegen de 100 7o rerwijl
dit in Utrecht slechts voor ruim 50 7o van de grienden gezegd
kan worden.
In Gelderland is 47 % van de grienden verdwenen waarbij veel
omvorming in populierenbos plaats vond (93 ha) en een gelijk

3

4

r65

Nederland 1.186

den zijn hier voor een zeer groot deel (90 Vo1 overgegaan naar
agrarisch gebruik, een klein deel is omgezet in populier.
De verschuiving naar wilgenstruweel is, in Overijssel en Gelderland, gevolg van een andere interpretatie bij deze inventari-

gegroeide

t73

4tr

Polders

totaal griend
* door-

29)

Utrecht
N.-Holland
Z.-HoIland
Limburg

ekspl.l) gegroeide
griend 2)

typen.

Bij de vorige opname was ongeveer 20 7o van de snijgrienden
in Overijssel gelegen, thans is dit nog maar 5 /a. De snijgrien-

2.480

zonder

in

anàer

niet meer door-

in ekspl.

gegroeide

griend

onderhoud odnerhoud

snijgriend
hakgriend-binnendijks
-voorm. getiidegr
-getiidegriend
totaal

86
988

430

95

9I

1.186

907

t7

0

i7r

14r
'J

1.346

61

2t5

r.353

De voormalige getijdegrienden zijn uiteraard in Brabant en
Zuid-Holland te vinden. Thans heeft maat 247 ha, dit is
t:307o, nog redelijk invioed en707o eigenlijk geen invloed
meer van het getijde.
In het getijdegebied is 716 ha hakgriend vedoren gegaan. Hiervan is 65 at'o doorgegtoeid en 30 /o (rdm 200 ha) kreeg een
andere agrarische bestemming.
De grienden worden de laatste decennia voor het overgrote deel
geëksploiteerd voor het hakken van rijsbossen voor waterstaatswerken. Slechts een zeer klein deel van de hakgriend vindt nog
zijn weg naar andere produkten zoals stelen, stokken, bonestokken, grafkransenhout e.d.
Een goede griend kan na 3 jaar, de meest gebruikelijke kapleeftijd voor binnendijkse grienden, 2.000 bossen zgn. gelderijshout
per ha opleveren.

t4
De jaarlijkse behoeÍte aan rijshout van de Rijkswaterstaar, Provinciale waterstaat, waterschappen e.d. is bij een zeer ruime
schatting te stellen op 1 miljoen. Hiervoor is tenminsre 500 ha

goed onderhouden griend nodig. Bij een 3-jarige kapcyclus dus
een produktieareaal van ruim 1.500 ha.
De bruto-opbrengsten van een hektare zijn hierbij te stellen op

2.000xï2, :ï4p00,-.

In de laatste jaren blijken daar t

I 400,- aÍ te gaan voor de
koopprijs op stam van een redelijke goede griend (gemiddelde
tussen de ï 100,- en / 1.000,-/ha), zodat het hakken, het uit
het perceel dragen en verhandelen van een bos niet meer dan
ï 1,80 mag bedragen. Is dit laatste voor de handel weinig interessant, voor de eigenaar is de pachtprijs geheel en al onvoldoende om de instandhouding te rechwaardigen. Het noodzakelijke onderhoud blijft dan ook achterwege waardoor hoeveelheid
en kwaliteit achteruit gaan totdat de griend helemaal geen kopers meer vindt en aan zijn lot wordt overgelaten. Na enige
jaren kan men dan niet meer van griend spreken, want zelfs al
zou men de hoge kosten van kappen van een overjarige griend
maken, er zou zonder verdere maatregelen die eigenlijk op een
gehele hernieuwde aanleg neerkomen, geen behoodijke griend
meer van te maken zijn. Het afstemmen van het areaal op de
behoefte aan produkt is gewenst voor een gezonde handel en
konkurrentie in rijshout en daarmee voor de instandhouding
van grienden. Dit houdt dus in dat een bepaalde oppervlakte
aan griend nog zal moeten verdwijnen en aangezien deze ter-

reinen onder de Boswet vallen is omzetting tot populierenbos
voor de hand liggend.
Beschikbaarheid gegevens griendstatistiek 19??
Behalve de in dit artikel samengevatte uitkomsten van de
griendstatistiek 1917, zijn er uitgebreide gegevens beschikbaar
per provincie en per gemeente. Tevens zijn de griendkomplekserr afzonderlijk beschreven en aangegeven op de topografische
kaarten, schaal 1 :25.000.

,,Snoeien aan de paal" gebeurt nier tteel nteer, nzddr toch is het nog te
ainden.

Voor deze nadere gedetailleerde informatie kunt u terecht bij de
afdeling Projektvoorbereiding en Statistiek van het Staatsbosbeheer. Kontaktpersoon is ing. M. A. Geurken, tel. 030-852420.

lnÍormatle ovêr dê riishoutmarkt

Ten behoeve van o.a. knotgroepen berichr ,,Het Stichts Landschapsbeheer" re Doorn her volgende over de ruimere mogelijkheid van de afzet van rijshout en slieten bestaande uit wilgen

en andere houtsoorten.

Rijrhout
Rijshout mag zijn
a \Tiephout, bestaande uitsluitend uit wilg. Richtprijs

Í 1,80/bos.
b Stukhout,

à

bestaande

uit wilg,

es, esdoorn, hazelaat en lijsterbes.

f

1,50

els, eik, berk, Amerikaanse eik,
Richtprijs I,20 à I,5}/bos.

I

f

Rijsbossen moeten minimaal 3,50 meter lang zijn, gebonden
worden met twee banden van binddraad of touw, en de onderste
band moet 30 cm oftewel 3 handbreed uit het ondereinde van
de bos zitten, en de rweede band minimaal 1,50 meter daarboven. Bij de onderste band moeten de bossen minstens een
omtrek hebben van 0,65 meter in droge toestand (of groen
0,70 meter).
Het hout moet voldoende dun en buigzaam zijn. Per bos mogen
2 tot 3 rijzen met een omtrek van ren hoogte 12 cm worden
ingebonden.
Per bos dient men er naar te stÍeven twee rijzen van minimaal
3,50 meter en vier rijzenvan minimaal 3,00 meter in te binden
en de rest korter hout.
Slieten
Slieten moeten zijn van wilg, es, den, eik. Glad gesnoeid en de
boveneinden afgehakt.

Lengte minimaal 2,20 meter. Omtrek minimaal 0,13 meter en
maksimaal 0,18 meter. Bossen maken van 5 stuks.
Alle maten kunnen het best op de volgende manier worden
aangegeven, te weten:
- lengtematen met een lange lat waarop met een kwastje verf
de diverse maten zijn aangegeven;
- omtrekmaten met een koord of touwtje waarin bij de verschillende maten een knoop is gelegen.
Opnzerkingen

Naar rijshout bestaat een praktisch onbeperkte vraag. Voor slieten is slechts in zeer beperkte mare afzet mogelijk.
Van één knotwilg met driejarig hout kunnen rwee tot drie bossen rijshout komen. Een autovracht is 150 tot 1000 bossen
groot.

Stichts Landschapsbeheer kan bemiddelen bij het transport en
de verkoop, en tevens kan zij kursussen organiseren voor het
hakken en bossen van dat hout.
Inlichtingen:

Stichts Landschapsbeheer, Poortgebouw Huis Doorn, Doorn.
Telefoon 03430-4616; of

de Konsulent voor Riet, Griend en Biezen,

,,\7estraven",

Utrecht. Telefoon O30-8r25I2.

Afnemer o.a. Van Schaik 8.V., Gooyersdijk 41, Langbroek.
Telefoon 03430-2860,'s avonds na 19.00 uur tel. 03443-2303,
L656 of 2i48.
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Onkruidbestrijding bij populier

/

H. W. Kolster
Stichting lndustrie-Hout te Wageningen

Inleiding

Voor een goede aanslag en jeugdgroei van populieren is

een
goede en snelle wortelontwikkeling van de bomen in de eerste
jaren na aanleg van zeer groot belang. Het is bekend dat deze
ontwikkeling door de vocht- en voedselkonkurrentie van een

kruidenvegetatie sterk kan worden geremd; vooral grassen hebben een nadeiige invloed door de dichte doorworteling van de
t.ovengrond.
Het woord ,,grasbestrijding" in plaats van ,,onkruidbestrijding"
geeÍt in feite dan ook beter aaÍ waat het om ga:rt. De ontwik-

ke;ing van de jonge bomen wordt door gras in ve:l sterkere
mate verstoord dan door lage kruidachtige planten, zoals palrden- en Loterbloemen, hondsdraf, melde, perzikkruid e.d. Het
bestrijden van brandnetels en distels in jonge beplantingen is
noodzakelijk uit het oogpunt van lichtkonkurrentie omdat deze
kleine éénjarige planten gemakkelijk overgtoeien.

l!

Een minder goede wortelontwikkeling heeft een geringere opname van water en voedingsstoffen tot gevolg. Eén en ander
resulteert in de ontwikkeling van een minder grote hoeveelheid
blad, terwijl ook de bladeren klein blijven en nogal eens symptomen van stikstofgebrek vertonen. Dit heeft weer een ongunstige invloed op de wortelontwikkeling waarmee een vicieuze
cirkel ontstaat die vaak pas na jaren wordt doorbroken.
Her zal duidelijk zijn dat onder deze omstandigheden ook de
groei van de ionge bepianting veel te wensen overlaat. Tevens
wordr door de minder goede wortelontwikkeling en de vertraagde ieugdgroei van de piant de gevoeligheid voor ziekten en beschadigingen aanzienlijk vergroot.

Onkruidbestrijding en stikstofbemesting zijn daarom voor een
go:de aanslag en groei van groot belang. De onkruidbestrijding
moet de konkurrentie van gras opheffen; de bemesting moet er
toe bijdragen dat de, in het begin relatief weinige wortels zoveel mogelijk stikstof kunnen opnemen, nodig voor een goede
kroonontwikkeling. Pas geplante populieren hebben namelijk
erg weinig wortels in vergeiijking met het grote bovengrondse
deel van cle plant. Een tijdelijke sterke verhoging van de stikstofkoncentratie vlak rond de jonge boom door bemesting is
daarom zrer belangrijk. Deze onderhoudsmaatregelen zijn ook
noodzakelijk bij het gebruik van meerjarig plantsoen omdat dit
soort plantsoen, door zijn nog ongunstiger verhouding tussen
boven- en ondergronds gedeelte dan dat van éénjarig plantsoen,
in het algemeen meer te lijden heeft van de vegetatie.
Ook bij het kweken van populiereplantsoen is het schoonhouden van de grond uiteraard zeer noodzakeliik. Onkruid in de
kwekerij leidt tot slecht beworteld en licht plantsoen en dus tot
een grotere kans op misiukken van de beplanting.
Mechanische of chemische bestrijding
De noodzaak van onkruidbestrijding, zowel in ionge beplantingen als in kwekerijen is door proeven voldoende aangetoond
(Guldemond, 1965;Yan der Meiden, I96t,1976). Deze bestrij-

1a

lY/ortelontwikkeling aan popilier zonder onÉrridbe:trijding;
links ntet en rechrs zonder de grasruortels. De bouengrond is dooruoe'

Foro

kerl net

granuortels en de popalieren.u,ortels zijn slecht onnuikheld.

Fotc, 1b 1:l/ortelontuikkelins bij het onkrtiduij ltott:/en uan de gron:1,
de poptrlierenutortcls zijn goed ontuikkeld.

ding kan zowel mechanisch als met chemische middelen worden
uitgevosrd. In verband met de kosten zal men in vele gevallen

lc De int,loed aan bet onÈr*idurij bouden uan de grond op de
groei uan de bonen in hetzel.fde proefueld,
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de voorkeur aan chemische onkruidbestrijding moeten geven.
In beplantingen is het resultaat van een goed uitgevoerde bespuiting bovendien meestal effektiever dan van een mechanische
bewerking. In kwekerijen beschikt men vaak over een beter
aangepaste apparatuur waarmee een mechanische bestrijding op
betrekkelijk goedkope wijze kan worden uitgevoerd.
De kans op beschadiging van het plantsoen bij toepassing van
chemische middelen is in de kwekerij groter dan in beplantingen. Dit spreekt temeer daar het hier gaat om planrsoen dar
verkocht moet worden, zod^t bij beschadiging een direkt financieel nadeel wordt geleden. Ook mechanische bestrijding heeft
echter bepaalde nadelen, bijvoorbeeld struktuurverval van de
grond als gevolg van frezen en beschadiging van wortels en
planten.

Hoe lang m€t de onkruidbestrijding in beplantingen moer worden doorgegaan is afhankelijk van:
aanslag en groei van de beplanting in het eerste jaar;
aard en dichtheid van de onkruidvegetatie, o.a. afhankelijk

a
b

van de voedselrijkdom en de waterhuishouding van de grond;
c kwaliteit van het plantsoen.
In het algemeen is een onkruidbestrijding gedurende twee oÍ
drie jaar noodzakelijk. Is daarna de groei nog slecht dan is dat
meestal niet alleen het gevolg van de konkurrentie van de on-

gebruikt. Dit middel geeft een iets minder goed resultaat, daar
het langzamer werkt dan spuitpoeder. Beide toepassingen moeten worden uitgevoerd op vochtige grond en bij voorkeur bij
bewolkte l.remel als regen kan worden verwacht. Na een behandeling met simazin kan in de loop van de zomer, als de ontwikkeling van onkruid dit noodzakelijk maakt, ondiep worden geschoÍfeld of gekultivaterd. Het gebruik van een frees moet
worden afgeraden in verband met struktuurverval en mogelijke
beschadiging van wortels.
Indien men door gebrek aan arbeidskrachten of om welke reden
dan ook, de ontwikkeling van onkruid niet vóór kan blijven,
kan een bespuiting met GÍamoxone (op basis van 4 i per ha)
in overweging worden genomen. Daar het plantsoen mer dit
middel niet mag worden geraakt is het gebruik van een spuitkap
noodzakelijk terwiji de druk waarmee gespoten wordt niet meer
dan 1,5 atm. mag bedragen. Het gebruik van dit middel bij pas
geplante populierestekken moet worden afgeraden in verband
met het grote risiko van beschadiging van jonge plantdelen
(Kolster, 1!67).

kruidvegetatie, maar kan o.a. ook veroorzaakt zijn door het ge-

bruik van plantsoen van slechte kwaliteit, door ziekten of beschadigingen of door ongeschiktheid van de groeiplaats voor
populier.
Chemische bestrijdingsmiddelen

Het aantal chemische onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden)
is zeer groot. De keuze van het toe re Dassen middel is o.a. afhankelijk van de aard van de onkruidvegetatie. Op grond van
de werking kunnen we de middelen als volgr indelen:

a

Konïakhniddelen.: deze veroorzaken bladverbranding en af-

sterving van bovengrondse delen, bijvoorbeeld Gramoxone,
Reglone en D.N.O.C.

b

Systenziscbe tnidclelen: deze worden door het blad of door
de wortels of door beide in de sapsuoom van de plant opgenomen en veroorzaken van daaruit het afsterven van zowel bovenals ondergrondse delen. In vele gevallen vertonen deze middelen
ook wel in meer of mindere mate een kontaktwerking. Tot de
systemische middelen kunnen de groeistoffen worden gerekend,
maar ook middelen als amirrol en dalapon.

c Boclertzherbicid.en: Middelen die gewoonlijk op onkruidvrije
grond worden toegepast en kieming van zaden en onrwikkeling
van eventueei reeds aanwezige kiemplantjes voorkomen, bijvoorbeeld simazin en chloor-IPC.
d Kornbinaïies aan bouengenoem.d.e rui.tlclelen.: bijvoorbeeld
amitrol f simazin, in de handel onder de naam Saminol 40/20.
In het hiernavoigende zullen zowel voor kwekerijen als voor beplantingen een aantal mogelijkheden worden aangegeven.
Onkruitlbestrijtling in kwekerijen
Na het uitplanten van beworteld plantmateriaal of het steken
van de stekken moet men in het voorjaar de grond met een
kultivator zeer oppervlakkig bewerken en daarna mer simazin
bespuiten en wel op basis van 1,5 kg simazin per ha. De juiste
dosering is afhankelijk van de grondsoort. In verband m€r de
gevoeligheid van populieren voor simazin moer men op percelen met een laag humusgehalte (minder dan 2 /6 organische
stof) de bespuiting met dit middel nalaten en is men op mechanische onkruidbesuijding aangewezen.
Bij populieren, die reeds zijn uitgelopen, moet men, om kontaktschade door bespuiting te voorkomen, 40 kg simazingranulaat per ha toepassen. Voor het uitstrooien van deze betrekkelijk
geringe hoeveelheid kan een speciale granulaatstrooier worden

2 Tak- en stanntisuorninsen bij 'Lónt' ta onjtist gebmik aat
Bij onÈruidbesh'ijding ntoel ttatruketrig uol.gets de uoorschriften uorden geu,erÈt, Bij rerkeerde toepassing han tuelisu,aar een
Foto

Grutnoxone.

goede ctnhrtidbestrijding uerÈregen cuorden, naar kan de beplanting
ern stige scbad e u,ord en toegebracht.

Ter voorkoming van de ontwikkeling van onkruid in de winter
(muur en straatgras) en in het vÍoege voorjaar kan in novemberdecember worden gespoten met 4 I chloor-IPC op schone grond

of eventueel in kombinatie mer 4 I Gramoxone per ha op vuile
grond. Chloor-IPC moet onder dezelfde weersomstandigheden
gespoten worden maar bij voorkeur bij een bewolkte hemel.
De wijze van onkruidbestrijding in beplantingen
Voordat met de aanleg van een populierenbeplanting wordt begonnen moeten we een keus maken uit verschillende methoden
van onkruidbestrijding. De onkruidbestrijding kan over de gehele oppervlakte, in banen in de boomrijen of alleen op de
plantspiegels worden uirgevoerd; deze mogelijkheden zullen
hierna uitgebreid worden behandeld. De keuze zal behalve van
de kosten in grote mate afhankelijk zijn van de aard van de
vegetatie en vao het type beplanting (eerste bebossing, herbebossing, wegbeplanting).

Bij de onkruidbesrijding in wegbeplantingen moer de voorkeur
worden gegeven aan plantspiegelbehandeling. Dir is ook het
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geval bij herbebossingen omdat het mechanisch bestrijden over
de gehele oppervlakte of in de boomrijen praktisch onmogelijk
is door de aanwezigheid van wortels, stobben en takken van de
gevelde bomen. Ook is het eventueel mogelijk een chemische
bestrijding in de boomrijen uit te voeren.
Het bestrijden van distels en brandnetels in populierenbeplantingen zal bij punt 3 (Onkruidbestrijding op de plantspiegels)
worden besproken. Hoewel het verwijderen van klimplanten,
zoals hop en haagwinde niet direkt tot de onkruidbestrijding
behoort moet er toch op worden aangedrongen deze planten in
de zomermaanden te verwijderen voordat deze de jonge planten
verstikken.
Bij het onderzoek naar het effekt van chemische onkruidbestrijding op de groei van populieren ztjn voornamelijk dalapon, al
dan niet in kombinatie met simazin, en Gramoxone betrokken
geweest. Het toepassen van middelen als amitrol en Saminol

40/20, die respektievelijk pas in het tweede en derde jaar na
aanleg van de beplanting mogen worden gebruikt, heeft weinig

zin omdat juist in de eerste twee jaren de vegetatie moet worden bestreden. Het gebruik van Prefix en Casoron moet, gezien

de kans op schade, worden ontraden (Jager en Oldenkamp,
1970). Het sinds enkele jaren in de handel zijnde middel
Roundup (glyphosaat), waarmee zowel grassen als breedbladige
onkruiden goed kunnen worden bestreden, is bij de teelt van
populieren niet toegestaan. Het mag echter wel worden gebruikt
om de vegetatie vóór de aanleg van een populierenbeplanting
te bestrijden, na vier weken kan het perceel, al dan niet na een
grondbewerking, worden ingeplant.
Voor een goede toepassing van de middelen moet men de gebruiksaanwijzing op de verpakking raadplegen. Het gebruik van
een spuitkap verdient aanbeveling om te vermijden dat bladeren
en jonge scheuten door de spuitvloeistof worden geraakt. De
kans daarop is groter in met éénjaig plantsoen aangelegde beplantingen, vooral in het eerste jaar, en in perioden met veel

wind. Hetzelfde geldc ook als men in de zomermaanden
wil gebruiken en de vegetatie reeds vrij hoog is.
In beplantingen g,elden zowel voor het gebruik van Gramoxone

Gramoxone

als voor simazin dezelfde restrikties als die welke zijn vermeld

bij,,Onkruidbestrijding in kwekerijen".
Bij de mechanische onkruidbestrijding, dus ook bij het maaien,
mogen de stammen niet worden beschadigd daar beschadigingen de invalspoorten voor insekten vormen, zoals Cossus en
glasvlinder.

I

Onkruidbestrijding over de gehele oppervlakte

Het bestrijden van de vegetatie over de gehele oppervlakte
heeft alleen zin indien het voornemen bestaat de onkruidbestrijding in de eerste jaren na aanleg mechanisch uit te voeren, het
pe:ceel met een bodembedekker, zoals klaver in te zaaien of
een onderbegroeiing van struiken aan te brengen. Ook het
maaien van de vegetatie over de gehele oppervlakte zal in dit
gedeelte worden besproken. Uitgegaan zal worden van percelen
die vóór de aanleg volledig zijn gefreesd en/of geploegd, van
percelen waarvan de vegetatie over de gehele oppervlakte chemisch is bestreden en van in te planten weilanden.

a

Mecbanische onkruid.bestrijd,ing

De onkruidbestrijding in beplantingen op gefreesde en/of
en in het

ge-

in de vegetatieperiode van het

eerste jaar
tweede en eventueel het derde jaar over de gehele

ploegde percelen kan

oppervlakte, in banen in de boomrijen (zie punt 2) of alleen op
de plantspiegels (zie punt 3) worden uitgevoerd. In bepaalde
gevallen kan mechanische onkruidbestrijding voordeliger ziin
dan chemische bestrijding, b.v. wanneer men zelf over de benodigde apparatuur beschikt. De wijze van bestrijding (bijvoorbeeld met een schoffeltuig, kultivator of door ondiep frezen) is

vooral op percelen met een lichte grond (zand, lemige zandgronden en lichte zavel) goed mogelijk.
Het aantal malen per jaar, dar de grond bewerkt moet worden
is afhankelijk van de voorgeschiedenis (bijvoorbeeld weiland of

bouwland), de behandeling vóór het planten en de klimatologische omstandigheden in het betreffende jaar (veel of weinig
regen).

Op bouwland kunnen de in het jaar vó6r de aanleg van de beplanting geteelde gewassen (hakvruchten oÍ graan) een rol spelen. Na graan treedt meestal een veel sterkere verwildering van
de grond op dan na hakvruchten: dit is vaak ook het geval
waar weiland vóór de aanleg van de beplanting is gescheurd.
Drie à vier maal per jaar de grond bewerken zal in de meeste
gevallen voldoende zrln om de grond redelijk onkruidvrij te
houden. Na nat weer treedt een snelle hergroei van de vegetatie
op. De grondbewerking moet ondiep worden uitgevoerd om
wortelbeschadigingen te voorkomen vooral op gronden met een
hoge grondwaterstand. Bovendien moet men erop letteo dat
beschadiging van de stammetjes wordt voorkomen hoewel an-

derzijds niet te veel onkruid rond de bomen mag blijven staan
daar het effekt van de onkruidbestrijding dan te gering is.
Langer dan 2 jaar zal deze methode van onkruidbestrijding
meestal niet behoeven te duren; bemesting van de bomen met
stikstof is niet noodzakelijk tenzij de aanslag van de populieren
slecht is.

b

Her gebruik aan bod'embed,ekking
Voor het gebruik van bodembedekkers zoals diverse klaversoorten met het doel de ontwikkeling van de onkruidvegetatie te
onderdrukken, wordt verwezen raar een in 1973 gepubliceerd
artikel (Jager e.a., 1973). De ervaringen die in enkele beplantingen van de Stichting Industrie-Hout met twee bodembedekkers zijn opgedaan, zijn in het algemeen niet gunstig.
In een beplanting bij Driel, gelegen op zware rivierklei, had
Phacelia door de matige opkomst een holle stand, de vegetatie
bestond in de zomer voornamelijk uit andere kruidachtige planten en weinig gras. De witte klaver was vrij goed ontwikkeld en
met weinig gras gemengd.
In een op lichte zavel gelegen beplanting in de Haarlemmermeerpolder stierven in de droge zomer van 1976 zeer veel pas
geplante populieren en struiken door verdroging af in de vakkèn waar de rode klaver goed was opgekomen; de uitval was
gering in die vakken waat dit gewas door nachtvorst geheel of
vrijwel volledig verloren was gegaan.

c

Onderbegroeiimg uan tlruiken
een onderbegroeiing van struiken kan de
vegetatie over de gehele oppervlakte zowel mechanisch (bijvoorbeeld door Írezen) als chemisch (bijvoorbeeld met dalaPon en

In beplantingen met

simazin) worden bestreden.

d

Populier itt' ueiland'

Indien men populieren in een weiland wil planten met de bedoeling het grasland in de eerste jaren na aanleg nog als hooiland te eksploiteren dan zal men het gras oP de plantspiegels
moeten bestrijden en de bomen met stikstof moeten bemesten
(zie punt 3). Het is echter noodzakelijk de beplanting als een
normaal hooiland, zowel jaadijks als bij het beëindigen van de
eksploitatie, te bemesten om het verlies aan voedingsstoffen
door de hooiwinning te kompenseren. Het als hooiland eksploiteren heeft voor de jonge beplanting het voordeel dat het risiko
van brand ontbreekt. (Ter voorkoming van brand in populierenbeplantingen met gras verdient het ttouwens steeds aanbeveling
een baan rond en, afhankelijk van de grootte van de beplantingen, eventueel ook dwars door de beplanting regelmatig te
maaien.)

18
:!:*,-

--á-á
lolie-afdekÈing (ouergroeid

net gras) en een boont u)aaru.1t, de plantspiegels ntet Granoxone uerd. bespoten.

e Cltentisclte onkutid.bestrijditzg
Chemische onkruidbestrijding over de gehele oppervlakre komr
bij de populierenteelt zeer zelden voor en zal daarom buiten
beschouwing worden gelaten. Deze methode wordr o.a. wel roegepast bij de aanleg van landschappelijke beplantingen (Hoksbergen,1971).

2 Onkruitlbestrijding in de boomrijen
Deze methode kan zowel mechanisch als mer chemische middelen worden toegepast. Het bestrijden van de vegerarie mer
chemische middelen in de boomrijen is een merhode die bij de
onkruidbestrijding in de fruitteelt gebruikelijk is; in de bosbouw kan men dezelfde appararuur gebruiken. Deze methode
verdient alleen bij kleine plantafstanden (4 à 5 m) aanbeveling

en wel om het gebruik van chemische middelen zo veel mogelijk
te beperken. In het najaar vóór de aanleg van de beplanting kan
men de vegetatie in 2 m brede banen bespuiten waarna men in
het voorjaar de bomen in het midden van deze banen kan planten. De banen voor de toekomstige boomrijen kan men ook
verkrijgen door de grond in het najaar of voorjaar re ploegen
of te frezen. Na het planten van de populieren kan men al dan
niet een bespuiting met simazin uitvoeren om de opkomst van
zaadonkruiden re voorkomen.
Vanneer de banen in de zomer na de aanleg weer geheel of

gedeeltelijk zijn begroeid kan men de vegetatie zowel mechanisch als chemisch besuijden. Her frezen en kultivateren moer
zeer oppervlakkig geschieden om beschadiging van worrels en
bomen te voorkomen (zie ook bij punt 1a). Bij bestrijding met
Gramoxone moer de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen om schade door het middel te voorkomen.
De onkruidbestrijding in het tweede en cvenrucel het derde
groeijaar kan mechanisch of, o.a. afhankelijk van her tijdstip en
de aard van de vegerarie, mer chemische middelen worden uitgevoerd, d.w.z. in het vroege voorjaar mer dalapon en in de
vegetatieperiode met Gramoxone.

3 Onkruiilbestrijding op de plankpiegels
De invloed van de groorre van de plantspiegel oP de groei van
populieren is, evenals die van de breedte van de banen in de

boomrijen, geen punr van onderzoek geweest. Bij het onderzoek
en in de praktijk wordt voor plantspiegels in het algemeen een
oppervlakte van ca. 1 m2 per boom aangehouden.
De onkruidbestrijding kan op de volgende wijze worden uitgevoerd.

a
-

mechanisch bestrijden door plaggen of schoffelen

de methode is duur. De kosten van plaggen liggen op een
aanzienlijk hoger niveau dan die van chemische bestrijding

- bij nat weer treedt een snelle hergroei van de vegetatie op
- bij een te diepe bewerking bestaat er een kans op beschadi-

ging van de wortels in de bovengrond, vooral op gronden met
een hoge grondwaterstand.
b chemische besrijding met dalapon (als de vegetatie uit grassen bestaat) of met Gramoxone (als de vegerarie uit grassen
en/of uit andere kruidachtige planten bestaat)
chemiscl.re bestrijding kan in het vroege voorjaar (tussen
l.ralf maart en half april) met dalapon en later in de vegetatie-

De

periode met Gramoxone worden uitgevoerd.
c het afdekken van de plantspiegels mer zwarr folie, boomschors, gras, riet, biezen, e.d.

Het afdekken van de plantspiegels moer vanwege de zeer hoge
kosten worden afgeraden. Onderzoek heeft uitgewezen dat er
of nauwelijks een groeiverbetering optreedt (Jager en
Peeters, i976; Kolste+ 1969); de kans op schade door muizen
is groot bij het afdekken van de plantspiegels, vooral met éaras.
d het maaien van de vegetarie op de plantspiegels
Het maaien van mer gras begroeide plantspiegels heeft weinig
zin daar de konkurrentie om vochr- en voedingsstoffen blijft
bestaan en de hergroei meestal zeer sterk is. Maaien heeft alleen
zin wanneer bijvoorbeeld distels, brandnetels of riet de jonge
L^--l-^:^^l-I
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sterk in groei zullen achrerblijven of afsterven. Men moer er

geen

goed op letten de bomen bij het maaien niet te beschadigen.
Het bestrijden van hoge kruidachtige planten, zoals brandnetels

en distels, als deze de populieren niet hinderen is overbodig.
Op grond van de distelverordening kan men echrer verplicht
worden distels te bestrijden i.v.m. het verspreiden van zaad op
aangrenzende bouw- en weilanden. Disteis zijn te bestrijden
door ze af te maaien of met groeistoffen te bespuiten. Laatst-
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d.emonstratiebeplanting'tVeert'. V.l.n.r.: Onbebandelde bomen, bonen ratwn/ltn d.e plantspiegeh met folie
met Gramoxone zijn bespoten. De lsoogtegroei in de eerste tuee jaar bed.roeg resp. 16i cm,
en 339 cm. Let ter oergelijking op d.e afmeting van d.e bomen met ernddtt staande jalons.
Groei aan P.'Dorskamp' in

zijn algedeht en bomen

cn

151

d.e

u'd4radn d.e planxpiegels

genoemde methode is vooral in jonge beplantingen af te raden
daar populieren zeer gevoelig voor groeistofÍen zijn: chemische
bestrijding moet daarom alleen bij windstil weer en met behulp

van een spuitkap worden uitgevoerd. Het bespuiten van

1

Tabel

Vak

Beplanting Driel, aanleg 1967,'Rob*sta'

Behandeling

de

distels met MCPA, als deze 20 à 25 cm hoog zijn, geeft goede

1

Klaver en Phacelia

Íesultaten.

2

Phacelia

Het schoonhouden van de plantspiegels verkleint niet alleen de
kans op schade door muizen maar vermindert ook het brandgevaar. In een in het voorjaar van 1967 door de Stichting Indusuie-Hout bij Driel aangelegde populierenbeplanting werd in

3

Els (met veel gras)

de zomer na de aanleg in bepaalde vakken een ernstige schade
door muizen waargenomen; opmerkelijk was dat hetzelfde gedeelte in het voorjaar van 1968 gÍotendeels door brand verloren
ging. Er was een duidelijk verband tussen de vegetatie en het
percentage door muizen en brand beschadigde bomen Zie ta-

6

bel

1.

Deze schade kan als volgt worden verklaard. De witte klaver in
vak t had'zich vrij goed ontwikkeid terwijl de Phacelia, evenals
invak2, slecht was opgekomen; de vegetatie bestond verder uit
wat gras. De Phacelia in vak 2 had in de zomer een holle stand,

de onkruidvegetatie bestond uit lage kruidachtige planten

en

weinig gras. In beide vakken is de vegetatie in de winter van
L967

/1968 grotendeels bovengronds afgestorven. De vegetatie

in vak 3, 4 en 5

bestond

uit een dichte grasmat; in laatstin het najaar met weinig

genoemd vak waren de plantspiegels

4

t

/o door muizen
beschadigde bomen
september 1967
30

0

60

7'

60

59

l0

In de afgelopen
beplanting

zomer zijn

in

een 7,5 ha grote populieren-

in de omgeving van Hengelo (Gld.) ernstige stam-

beschadigingen waargenomen.
deze beplanting, die gedeeltelijk

in 1972 en gedeeltelijk in
1974 is aangelegd, zqn twaalf klonen aangeplant, te weten:
'Dorskamp', 'Spijk', 'Androscoggin', 'Barn', 'CF', 'Donk', 'Fritzi
Pauley', 'Geneva', 'Heimburger', 'Oxford', 'Rap' en 'Rochester'.

In

3

Geen onkruidbestrijding
Stikstof bemesting

Chem. onkruidbestrijding
Stikstofbemesting
Folie, geen bemesting

l0

r6

10

35

nadat het was afgestofvén een dorre droge mat. De dichte vege't4tie vooral de planten in de vakken 3 en 4 verschafte de muizen
in de zomer een goed leefmilieu maar was in het voorjaar de
ootzaak van de schade door brand. Deze schade trad ook op in
vak 6 omdat daar het dorre gras gedeeltelijk over de met zwart
landbouwplastic afgedekte plantspiegels was gezakt.

De invloed van onkruidbestrijtling op de groei
een aantal proeÍbeplantingen van de Stichting Industrie-Hout
is de hoogtegroei in de eerste jaren na aanleg bij verschillende
methoden van onkruidbestrijding vergeleken. De resultaten zullen in het tweede deel van dit artikel worden besproken.

In

(wordt vervolgd)

gras, boterbloemen en hondsdraf begroeid. Het gras vormde

Eekhoornschade, geen alledaags verschiinsel bij populieren

/6 verbrande
bomen
maart 1968

/

H. W. Kolster
Slichting lndustrie-Hout te Wageningen

De 'Spijk', 'Barn', 'Donk', 'Heimburger' en 'Rap' zijn op proefsgewijze schaal aangeplant. De hoogte van de bomen varieert
afhankelijk van het ras en het jaar van aanleg van ca. 7 m tot
15 m.

Zoals reeds gezegd gaat het om beschadigingen van de stam.
Zijtakken waren niet of zeer licht en dan nog alleen aan de
onderzijde

bij de takaanzet

beschadigd. Kleine

tot zeer grote
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Foto

1

Bij een aanral bomen
was de bast rondom de stam volledig en nageÀoeg volledig verwijderd waarna de top is afgestorven of tengevolge van de wind
afgebroken. Vooral door de stormachtige wind van 8 en ! september jl. zijr' toppen uit de bomen gewaaid. De beschadigingen werden in het algemeen hoger in de boom aangetroffen
naarmate de bomen langer waren. De meeste schade is op een
hoogte van 5 à 8 m aangericht; in de top vao de bomen werd
zij niet gekonstateerd. Bomen mer een diameter op borsrhoogte
van minder dan ongeveer 10 cm en een hoogte van ongeveer

plekken aan de stam waÍen ontschorst.

!

meter vertoonden geen schade. Dit verklaart waarschijnlijk
het feit dat alleen 'Geneva' en 'Heimburger' vrij van beschadigingen zijn gebleven, terwijl de in de direkte nabijheid geplante
bomen van afldere rassen wel stambeschadigingen hadden. De
in 1974 geplante 'Dorskamp' vertoonde zeer weinig schade, dit
in tegenstelling tot de in 1972 geplanre bomen van 'Dorskamp'
die aanzienlijk dikker en langer zijn. Gezien de nog geringe
overgroeiing van de wonden was de schade van recente datum;
alleen zeer kleine wonden waren reeds geheel overgroeid.
Aan smalle repen_losgescheurde bast langs de bovenzijde van,de
wonden was duidelijk re zien dat een dier de veroozaker van
de schade was. Een enkele oude wond duidt erop dar ook eerder
schade door deze dieren was aangerichr. Met grote zekerheid
mag worden aangenomen dat de veroorzaker van deze bij populieren niet veel voorkomende schade de rode eekhoorn is. Het
beeld van door eekhoorns bij populieren aangerichte schade was
ook bij het Rijksinstituur voor Natuurbeheer, afd. ITildbiologie,
een onbekend verschijnsel. Op foto 1, die op dit instituut is gemaakt, is duidelijk te zien dat de bast in smalle repen wordt
losgescheurd. Afbeelding 2 geeft enkele kleinere stambeschadigingen weer. Het mag voor de lezer dan wel lijken alsof de foto
op zijn kop is geplaatsr maar niets is minder waar. Door een
speling van de natuur is de plaatsing van de zijtak anders dan
we mogen verwachten. Áan de repen bast van de wond boven
-opname
deze tak is te zien dat er geen fout bij de
is gemaakt.
Eekhoornschade is in de zomer van 1974 in een proefbeplanting
met P. trichocarpa 'CF' in Engeland waargenomen. Hij was hier
door de grijze eekhoorn, die in ons land niet voorkomt, veroorzaakt. Naar men destijds mededeelde wordt de meeste schade
daar in de maand mei aangericht.

Foto 2

Vraat bij populieren door de rode eekhoorn is in Duitsland en

Frankrijk (Schwerdtfeger,

I95I)

geen onbekend verschijnsel.

Ook bij een grote omvang van de schade kon in Frankrijk de
dader heel zelden worden gadegesiagen. In het FAO-handboek
voor de populierenteelt wordt vermeld dat de eekhoorn de bast
afrukt in stukken van 6 à 12 cm lengte bij een breedte van 2 à
3 cm; deze stukken vervoert hij naar zijn nest. Hij richt vooral

in popuiierenbeplantingen met een gem:iddelde leeftijd, die in de omgeving van grote bossen en wouden liggen
(Anonymus, 1956). Hij leeft voornamelijk in naaldhoutbossen
maar komt ook in loofhoutbossen voor (Eygenraam en Klinkschade aan

spoor, L972). In het hoofdstuk ,,Beschadigingen door zoogdieren
en vogels" van dit boek wordt o.a. vermeld dat in droge perioden de bast van saprijke takken en twijgen in repen worden
afgescheurd. In de eerste drukken van het ,.Handboek voor de

Populierenteelt" (De Koning, 1941) wordt schade door eekhoorns wel vermeld, zij het slechts zeer summier (,,dat hij soms
vrij slordig den bast in de toppen der bomen afscheurt"). In de
derde en vierde druk van dit handboek wordt echter niets over
eekhoornschade vermeld hetgeen impliceert dat schade door
deze dieren bij populieren geen alledaags verschijnsel in ons

land

is.
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Het wateren van stekken

leend

door boomkwekers
Het verdient aanbeveling populiereen wilgestekken enkele dagen vóór het
steken rechtstandig in het water te
zetten om het uitvalpercentage zo laag
mogelijk te houden. Door-de srenge
vorst in de afgelopen maanden is het
vochtgehalte in het stekhout namelijk
gedaald. Stekken die in verwarmde
ruimten zijn gemaakt, zullen nog sterker zijn uirgedroogd. De stekken moeten vóór ze B aÍ uitlopen worden gewaterd en gestoken.

Ifoutverkoop
Voor dit onderwerp kan worden verwezen naar de ,,Kalender" in het no-

in

minimumoPPervlakte
opsnoeien.
om voor deze bijdrage in aanmerking
te komen bedraagt 5 ha, ook als deze
toebehoort aan meerdere samenwerkende eigenaren. In geval van beplantingen met een bijzondere landschappelijke betekenis kan deze minimumàppervlakte tot t ha worden verlaagd.
Uiigebreide informatie over deze rege-

de plantgaten planten om te voorkomen dat ze vol water lopen. Op dit

ling wordt door het Staatsbosbeheer
verstrekt; aanvnagformulieren om

beplantingen

De

kan men verkriigen

Landbouwgronden

De

minimumoppervlakte

van

een

nieuwe beplanting moet t ha bedragen
en in geval van een herbebossing (bestaande uit één of meerdere percelen)
0,5 ha. \Weg- en grensbeplantingen
komen eveneens voor een bijdrage in
aanmerking mits deze uit tenminste

200 bomen bestaan. Het is bij de
laatstgenoemde beplantingen niet van
belang of het een eerste aanleg of een
herbeplanting betreft daar deze sub-

sidie evenals die voor een nieuwe bebossing maksimaal 80 /o bednagt van

de door de direkteur van het

Staats-

bosbeheer normaal geachte kosten. Bij

een herbebossing bedraagt de subsidie
maksimaal 50 7o van deze kosten. Men
moet vóórdat met de aanleg wordt begonnen formulieren aaovragen bij het

bij de Hoofdingenieur-Direkteur van de LandinStaatsbosbeheer en wel

richting, Grond- en Bosbeheer

in

de

provincie waarin het grootste gedeelte
van de beplanting is gelegen. De betreffende adressen en telefoonnum-

zijn in de ,,Kalender" in het
augustusnummer van,,Populier" 1978
vermeld.
De ,,Beschikking Bosbijdragen" is ook
mers

voor populierentelers van groot

be-

lang. Naast een jaarliikse bijdrage in
de kosten van een planmatig beheer,
inklusief de openstelling voor het publiek, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook bijdragen wotden ver-

ze

deze bebossen.

gewaarmerkt

een grondboor kunnen worden gemaakt. De gaten moeten 70 à 80 cm
diep zijn. Door de poten aan de onderzijde schuin af te hakken komen ze
steviger in het gat te staan. Men moet
alle zijtakken verwijderen om het uitdrogen van de poten en daardoor het

af te staan indien

risiko van het optreden van

Het ,,Besluit Bijdra-

schors-

brand (Dothichiza) te voorkomen.
Plantsoen dat tijdens het uansport of
door andere oorzaken is uitgedroogd
kan men enkele dagen voor het Planren met het wortelstelsel en het onderste stamgedeelte, zo rechtstandig mogelijk, in het water te zetten. Men

gen bebossingen" van het StaatsbosEeheer is ook van toepassing bij het
aanleggen van populierenbos op deze
grond. Eigenaren van landbouwbedtijven die in een ruilverkaveling zijn ge'

legen komen voor de Vergoedingsregeling niet in aanmerking.

moet de planten niet onderdompelen
en dit zeer zeker niet als de knoppen
reeds aktief zijn.
Betakte éénjatige planten dienen bij
de aanleg niet gesnoeid te worden; bij
méétjang plantsoen verdient het aanbeveling de opvallend zware zrjtakken
vóór het planten te verwijderen.
In beplandngen met ITestamerikaanse
balsempopulieten,'Ándroscoggin','Geneva', 'Oxford' en 'Rochestef', vertonen de bomen in de eerste twee, soms
drie jaar na aanleg vaak een teleurstellende groei. De hoogtegroei wordt verbeterd door de bomen vóór of direkt
na de aanleg iets in te korten. De bo-

Plantsoen en rassenkeuze
Deze onderwerpen zijn besproken in
de ,,Kalender" in het augustusnummer

van ,,Populier" 1978- Informatie over
de gevoeligheid voor ziekten van Nederlandse handelsklonen kan men vinden in een tabel op pag. 85 van de
,,Kalender" in het novembernummer
van,,Populier" 1977. \7ie momenteel

nog plantsoen moet bestellen wordt
aangeraden dit zo spoedig mogeliik te
doen daar de voorraad aan goede planten van bepaalde rassen beperkt is.

Aanleg van beplantingen
Voor het planten van éénjarige populieren zijn plantgaten van 35 à 40 cm
in het vierkant bij een diepte van 40
cm voldoende. Voor rwee- en driejarige populieren zijn deze afmetingen
50 à 60 cm bij een diepte van 6Gcm.
Her scheefwaaien van populieren op
sterk aan de wind blootgestelde gebie-

die met

plantsoen zijn aangelegd komen voor
een rijksbijdrage in aanmerking. De
poten moeten worden gezet in zo smal
mogelijke gaten, die bijvoorbeeld met

bij het kantoor

Subsiilieregelingen

komen voor een bijdrage van de overheid in de aanleg- en eerste onderhoudskosten (Besluit Bijdragen bebossingen,/herbeplantingen).

keur gemaakt worden uit door de
NAKB gewaarmerkte planten. Alleen

van het Staatsbosbeheer in de provincie waarin het grootste gedeelte van
het bos is gelegen.
Grondeigenaren, die in aanmerking

Bij het

aanleggen van nieuwe en het
opnieuw inplanten van gevelde beplantingen kan men in aanmerking

soort percelen, vooral als ze een kleine
oppervlakte hebben, kan ook het planren van poten zin hebben.
Om zeker te zijn van kwaliteit en raszuiverheid moeten de poten bij voor-

voor subsidie in aanmerking te komen

komen voor de Vergoedingsregeling
van het O & S fonds behoeven hun
qrond niet aan de Stichting Beheer

vembernummer van,,Populier" 1978.

de populieren direkt na het maken van

onderhoudskosten zoals het

men moeten aan het einde van het

of tweede groeijaar op één top
worden gezet (zie,,Populier", februari
I973, pag. II).
eerste

__

Bemesting
Stikstof

Voor een goede aanslag en jeugdgroei

den is te voorkomen door de plant-

van de planten is het beslist noodzake-

Bij het scheefwaaien en het draaien van het stammetje breken de nieuw gevormde
wortels af en slaan de planten slecht

twee, soms drie jaren
een stikstofbemesting en onkruidbestrijding (zie later) uit te voeren. Stikstofbemesting is noodzakelijk omdat
pas geplante bomen over te weinig

gaten dieper te maken.

aan. Te grote plantgaten verhogen onnodig de aanlegkosten.
Op percelen met een zeer hoge grondwaterstand tijdens de aanleg mo€t men

lijk in de eerste

wortels beschikken om de relatief toch

grote plant van voldoende stikstof te
voorzien. Ook bij een vegetatie, die
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op een goede stikstoÍhuishouding van
de grond duidt (bijvoorbeeld brandnetels), is een tijdelijke sterke verhoging van de stikstofkoncentratie vlak
om de boom noodzakelijk. Dit geldt
niet alleen voor nieuwe bebossingen

weg de meeste gevailen die grond ook
om andere redenen ongeschikt te zijn
voor populier (bijvoorbeeld te zuuf
en/oÍ te droog).

de periode russen half maart en half
april. Áls de grond vóór de aanleg is
bewerkt kan met een bespuiting mer
simazin tegen kiemende zaadonkruiden worden volstaan. Deze bespuiting
kan alleen op de plantspiegels of, bij

maar ook voor herbeplantingen waar-

Kalium
Kaligebrek komt

bij de aanslag en groei in de eerste

eens op beekbezinkingsgronden (beek-

jaren in veel gevallen nog moeizamer
verlopen dan bij een nieuwebebossing.
Deze onderhoudsmaatregelen zijn óók
noodzakelijk bij gebruik van meerjarig
plantsoen; dit soort plantsoen heeft
door zijn ongunstige verhoudingen
tussen boven- en ondergronds gedeelte
in het algemeen meer te lijden van de

eerden) voor. Het kaliumgehalte van
de grond geeft geen uitsluitsel over de
mogelijkheid van optreden van kaligebrek, kaligebrek is alleen door de
aanwezigheid van gebrekssymptomen
aan de bladeren te konstateren. Men
raadplege verder het ,,Handboek voor

onkruidvegetatie, vooral als deze uit
grassen bestaat, dan goed éénjarig

pige bemesting met 350 à 400 kg kalizott 40 7o per ha is in de meeste gevallen voldoende. Áfhankelijk van de

werking en het geringe effekt indien

weersomstandigheden kan de bemesting al in februari of maart worden
uitgevoerd.

planren zijn ook op een later tijdstip
in het jaar en wel met Gramoxone te
bestrijden. Het tijdstip van besuijding
is afhankelijk van de mare van onrwikkeling van de vegetatie. Hij ge-

plantsoen.

In

recent aangelegde beplantingen is
gift van 100 gram kalkammonsalpeter (kas) per boom voldoende. De
bemesting moet in de eerste helft van
mei worden gegeven. Het vroeger in
het iaar bemesten van pas geplante
populieren heeft weinig zin daat de
plant dan nog onvoldoende stikstof
kan opnemen. In het rweede jaar en in
slecht gegroeide beplantingen ook in
een

het derde laar kan worden volstaan
met 200 'à 250 gram kas per boom.
Op zware grond kan deze bemesting
al eind februari of in maart worden
gegeven mits er geeo sneeuw ligt of
wordt verwacht en de grond niet bevroren is. Op lichte grond moet men
de bomen in de tweede helft van april
bemesten. De kunstmest moet goed
verspreid op de plantspiegels (ca. 1
m? per boom) worden uitgestrooid.

Strooi niet te dicht bij de voet van de
boom om schade door verbranding
van bast en bovenste wortels te voorkomen. De kans op dergelijke schade
is voorai groot in sterk aan de wind
blootgestelde beplantingen als door
het draaien van het stammetje trechtervormige gaten zijn ontstaan en de
kunstmest bij de jonge wortels kan

bij

populier nogal

de Populierenteelt".l) Een breedwer-

Mengmeststolfen

Het gebruik van mengmeststoffen is
bij populieren in het algemeen af te
raden en zeer zeker als de grond voldoende fosfor en kalium bevat. Van
veel mengmeststoffen moet de dubbele
hoeveelheid worden toegediend om
dezelfde hoeveelheid stikstof te geven
die kalkammonsalpeter bevat.

Onkruidbestrijding

In

een met grassen verwilderde beplanting is het bestrijden van de vegeratie in de eerste twee soms drie jaren
naast stikstofbemesting absoluut noodzakelijk. Het bestrijden van een vege-

tatie die uit lage kruidachtige planten
(andere dan grassen) bestaat, heeft
weinig zin daat deze de populier wei-

nig of niet bekonkurÍeert. De

vege-

sen begroeide terreinen kan men de
vegetatie op de planmpiegels in deze
periode met dalapon bestrijden.
Het gebruik van dalapon en simazin
in gtanulaatvorm is eveneens mogelijk

mits het zeet zorgvuldig wordt verspreid. Nadelen zijn de langzamere
na het strooien een droge periode optreedt. Grassen of andere kruidachrige

schiedt meestal in de tweede helft van
mei en wel op basis van 3 à 5 I per ha.
Het effekt van de behandeling is beter
indien men de bespuiting bij een be-

wolkte hemel uitvoert. Bij een sterke
hergroei van de vegetatie kan een
tweede bespuiting noodzakelijk zijn
tenzij de bomen aI zeet goed groeien.
Om schade aan de stammetjes door
Gramoxone te voorkomen mag de

druk waarmee gespoten wordt niet
meer dan 1,5 atm. bedragen. Het gebruik van een spuitkap verdient aanbeveling om te vermijden dat bladeren
en jonge scheuten met de spuitvloeistof worden geraakt. De kans daarop
is groter indien in nieuwe met éénjarig plantsoen aangelegde beplantingen en indien rijdens perioden met
veel wind wordt gespoten. Voor het

tatie kan men over de gehele oppervlakte, in banen langs de bomen of
alleen op de plantspiegels (ca. I m2/

gebruik van de genoemde middelen

boom) besuijden waarbij men de keu-

de verpakking raadplegen.

moet men de gebruiksaanwijzingen op

ze tussen mechanische en chemische
Onderhourl

bestrijding heeft.

komen.

Bij de mechanische bestrijding,

Foslaat

voorbeeld door plaggen, schoffelen,
kultivateren en frezen, moet men er

Fosfaat speelt een belangrijke rol bij
de wortelvorming. Het is in de meeste
gronden die voor de teelt van populier
in aanmerking komen, in voldoende
mate aanwezig, d.w.z. dat hec P-totaalcijfer van die gronden 40 of meer bedtaagt. Wijst de analyse van een
grondmonster uit dat het P-totaalcijfer
30 of minder is, dan blijkt in verre-

aanwezigheid van een onderbeplanting
van struiken, over de gehele oppervlakte worden uitgevoerd. In met gras-

bij-

op letten dat dit ondiep

geschiedt
om wortelbeschadiging te voorkomen,

vooral op gronden met een

Voor de onderwerpen ,,snoei van populieren" en ,,wildschade" wordt ver-

wezen naar dè Kàlender in het meien novembernummer van ,,Populier"

r978.

hoge

grondwaterstand.

Een

chemische onkruidbestrijding
moet niet vaker worden uitgevoerd
dan strikt noodzakelijk is. Het gunstigste tijdsdp voor het bestrijden van
grassen en kiemende zaadonkruiden is

1) Het

,,Handboek voor de Populieren.

teelt" (vierde geheel herziene druk, 1976)
is te bestellen doot overmaking van I 60,00
op girorekening 260.43.01 van de KNHM
te Arnhem onder vermelding ,,Handboek
Populierenteelt".

U bent bezitter of beheerder

van

POPULIEREN OP STAM of GEVELD?
En U wilt dit hout verkopen?
Neem dan contact op met FORECO bv!
Naast hout op stam zijn wij regelmatig geïnteresseerd in:

afrolhout
klomphout
zaaghout

- onderstammen, foutvrij
@ 30 cm top en op - gezonde stammen
Q 20 cm top en op - gezonde stammen
kisthout en pallethout 0 18 cm top en op - afgekorte lengten
papierhout
Qt}-z8cmtop -lmof2mlengte
vezelhout
O 8-45cmtop -lmof2mlengte
Q

4O cm top en op

foreco @
internationale houthandel bv
lid van de Heidemij Groep

Koningsweg 35c, Postbus 230

6800

AE

Arnhem

Telefoon: 085-45443I

Telex: 45960 forec nl.
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u denhou
een oude naam tussen nieuwe p9 ulieren

an old narne, between new pgplgrs
un ancien nom. entre nouveaux peup]lgS
ein alter name. zwischen neue pgppeln
Witte abeel
(P. alba)

'Raket'

'Nivea'

Esp
(P.

treàula)

'Tapiau'

Grauwe abeel
(P. canescens)
'Bunderbos' 'De Moffart'
'Schleswig'
'Enniger'
'Schijndel'
'Honthorpa'
'Tatenberg'
'Limbricht'
'Witte van Haamstede'

Europese zwarte populier
(P. nigral

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P. trichocarPa)

'Fritzi;:iïS;
'Heimburger'

hoomkwekerij
Schoorstraat 21 . Postbus
Udenhout - Holland
Telefoon 04241-2131
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Euramerikaanse
populier
(P. euramericanal

'Agathe F'
'Dorskamp'
'Flevo'
'Florence Biondi'
'Gelrica'
'Hartt'
'Heidemij'

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spijk'

'Tardif de Ghampagne'
'Zeeland'

'a214'

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

Zwarte balsempopulier
'Barn'
'Donk'
'Geneva'
'Oxford'
'Rap'
'Rochester'

u
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dt

