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Welke beheersrol en produktieÍunktie kan de populier,
geplant in nieuwe bossen in het westen van Nederland worden toegekend

/

H. Lenderink
Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland

I

Inleiding

Bij her beheer van

uit

de aard det zaak worden
gedacht in perioden, die meer dan één generatie beslaan. Vele
vegetaties hebben jaren nodig om zich volledig te kunnen ontwikkelen. Dit geldt ook voor de pas aangelegde bossen in rekreatiegebieden, zoals bijvoorbeeld,,de Rottemeren".
Dit rekreatiegebied is gelegen direkt ten noordoosten van Rotbossen moet

terdam en is één van de zogenaamde Dgroene sterren" uit de
tweede nota Ruimtelijke Ordening. Het gebied omvat in totaal
ongeveer 1000 ha, waarvan tot op heden ongeveer de helft is
aangelegd. In het totaal omvat het aangelegde gedeelte rond 185
ha aan ,,groene" elementen in de ruimste zin van het woord.
Van meet af aan is na de aanleg gedacht aan een zo efficiënt
mogelijk beheer van de nog jonge bosseg, gericht op de te ver-

vullen funkties en de in de bosbouw algemeen bekende uitdrukking: ,,Duurzame inoverzichtskaart
rekreatiegebied
,,Rottemeren"

standhouding".
de eerste aanleg spelen pionierhoutsoorten, zoals populieren, wilgen en elzen een
belangrijke rol.
Hier zal getracht worden aan te tonen, hoe
belangrijk populieren zijn, w aarbij uiteraard
ook aandacht besteed zal worden aan de mogelijkheid van houtproduktie, als een nevenfunktie van rekreatiegebieden.

Bij

De beperkte ruimte in Nederland dwingt
ook tot meervoudig ruimtegebruik, tot het

D

laten vervullen van zoveel mogelijk funkties.
Geiukkig is algemeen aanvaard, dat bos een

Bleiswijk

meervoudige doelstelling kan vervullen.
Omdar er over het beheer van, en de kombinatie van funkties van recent aangelegde

&iw-h@rtu"

8-

bossen in, rekreatiegebieden nog weinig is
gepubliceerd zal aan de hand van het rekreatiegebied ,,de Rottemeren" getracht worden
enig inzicht te geven in deze problematiek.
Tevens wordt aangegeven welke rol de populier, ook financieel, daarin kan en moet
vervullen; dit is noodzakelijk om inzicht te
verkrijgen in de ekonomie van de aanleg van

beplantingen in rekreatiegebieden, waarbij
bedacht moet worden dat een goede houtteeltkundige opzet zonder meer al zalbijdragen tot vermindering van kosten. Met name
kan daarbij worden gedacht aan de plannen
in \íest-Nederland om grote boskompleksen
aan te leggen ten behoeve van de rekreatie

zÉmM.Èa&iikb'

24.hddrbtrc)

en andere funkties.
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Enige beschouwingen over het hooftldoel en de funkties van de beplantingen
in het gebied van ,,de Rottemeren"

Het vervullen van veel funkties en de verweving daawar is in zijn algemeenheid gemakkelijker geformuleerd dan in de praktijk
gestalte gegeven. Eenzijdig gebruik wordt

'J

eerder bereikt zonder doelbewust te worden

nagestreefd dan meervoudig gebruik. Hoe
moeilijk veelzijdig beheer ook is; het moet
zeker worden nagestreefd, anders zal de komende generatie zich minder goed kunnen
Ommooíd

aanpassen aan de dan geldende eisen.

Dat bij de aanleg van nieuwe beplantingen

in het westen van Nededand in belangrijke
mate gebruik wordt gemaakt van de pionierhoutsoorten populier, wilg en els wordt bekend verondersteld. Hoe deze pionierhout-

28

soorten in werkelijkheid funktioneren en hoe deze later door
meereisende houtsoorten vervangen kunnen worden, kan en
moet worden aangegeven - ook financieel.
Dar aangeven moet geschieden binnen de doelstellingen van de
plannen. Voor een gebied als ,,de Rottemeren" is het hoofddoel:

nen snel een redelijke hoogte en omvang bereiken, waardoor
men eerder het gevoel heeft met relatief oud bos te maken te
hebben. Uit die overweging zouden kleine eenheden van de in
eerste instantie aangelegde populierenopstanden zo lang moge-

De duurzame instandhouding van bos- en natuurrerreinen

ren door overmatige snoei etc.).
- Streef tenslotte ook naar een goede ondergroei in de bossen;
met name vereist dit bij eerste aanleg dat populierenbossen ook
worden voorzien van struiken. Deze rekreatieve eis, die echter
ook samengaat met de eisen gesteld van de zijde van het faunabeheer, betekent meestal een grote druk op de ekonomische
funktie. Vooral vanuit deze eis moet eerder aan een wijd plant-

zo-

danig dat:
- de belangen der rekreatie binnen het gebied worden behar-

tigd en

-

het natuurschoon wordt bewaard en bevorderd, zomede

de

Ílora en fauna.

Dit hoofddoel wil

geenszins zeggen dat geheel voorbijgegaan

zou moeten worden aan de houtproduktiemogelijkheid van de
bossen. Uitgaande van de gedachte dat elk (aangelegd) bos
groeit en dus hout voortbrengr, ongeacht de morieven die men
heeft gehanteerd bij de aanleg, moet zeker worden bezien in
hoeverre, zonder de hoofddoelstelling geweld aan te doen, deze
houtopbrengst ekonomisch kan worden aangewend. Financieel
zou dit op de lange duur wel eens een aangename kant kunnen
hebben. Het uitgaven-niveau moet toch voor dergelijke gebieden
(met als onderdeel daarvan de beplantingen) nationaal-ekonomisch aanvaatdbaar ztjn. Daarbij komt nog, dat de druk om de
onderhoudskosten te minimaliseren jn de laatste jaren sterk is
toegenomen.

Van belang is tevens dat de jaarlijks te besreden onderhoudskosten, om budgettaire redenen, ook ongeveer op gelijke hoogre
blijven. Uitschieters, vooral in de zin van veel extra kosten, zijn
moeilijk in te passen.
Het ,,duurzaam in stand houden" als hoofddoel heeft te maken
met een ekologische eis. Dit houdt o.a. in dat de houtsoortensamenstelling in overeenstemming moet zijn mer de mogelijkheden van de groeiplaats. Binnen deze mogelijkheden moeten

de andere funkties, ook eventueel de houtproduktie, gesralre
krijgen. Voor een gebied als ,,de Rottemeren', waar relatief zeer
veel redelijke tot goede gronden voorkomen moer her beheer
zeker gebruik maken van de redelijke tot goede houtproduktiemogelijkheden. Uiteraard zou deze mogelijkheid ook al ten
grondslag moeten liggen aan het beplantingsplan, hetgeen hier
niet het geval is geweest. Nu waren en zijn deze gedachten niet
algemeen aanvaard. Dit heeft ook zijn invloed gehad op het uitgevoerde plan voor het gebied van ,,de Rottemeren", hetgeen
wordt aangetoond. Ekonomie en ekologie zijn begrippen, die al
gauw tegenstellingen oproepen. Daarbij moer worden bedacht
dat ekologisch aangepaste beplantingen als vanzelf beter zullen
groeien, gezonder zijn, estetisch waarschijnlijk ook fraaier, dan
niet aangepaste beplantingen en dat mede daardoor de onderhoudskosten tot een minimum beperkt kunnen blijven.
Dat de aangelegde beplanting van zodanige aard, omvang en
kwaliteit moet zijn dat de belangen van de rekreatie worden
behartigd spreekt voor zich, maar is niet konkreet genoeg om
een beheer op te voeren. (Hetzelfde geldt voor de vaak gebruikte term: ,,Het landschap moer fraai blijven".) Ik wil proberen
een aantal punten aan te geven, die daarbij steeds in acht kunnen worden genomen:
-- Álgemeen wordt gezegd dat de randen van het bos bij de
rekreatiefunktie een grote rol spelen. Het is dus zaak in het
kader van het beheer daaraan grote zotg te besteden.
Te grote ééntonigheid, b.v. door de aanleg van te grote kompleksen van pionierhoursoorren moet worden vermeden. Ovedeg
met landschapsarchitekten hoe deze kompleksen in het totale
landschappelijke beeld een blijvende rol vervullen is van groot
belang, mede met het oog op de vervanging door meer duurzame houtsoorten.
- Plant niet alles in strakke rijen, vooral als het grotere kompleksen betreft; dit is vooral ook bij eerste aanleg van belang.
- Streef naar afwisseling in hoogte; met flame populieren kun-

-

lijk

moeten blijven staan (natuudijke ontwikkeling niet versto-

verband worden gedacht dan aan een dicht.

Vanuit het hoofddoel dat natuurschoon, flora en fauna moet
worden bevorderd past zeker de beheersgedachte dat nimmer
grote eenheden tegelijk moeten worden gekapt. Daarbij past ook
de gedachte dat de bosontwikkeling in een nieuw gebied, een
proces is dat in de verschillende stadia niet alrijd met gelijke
maatregelen kan worden begeleid. Een voortdurende aanpassing
aan de werkelijke (praktijk-) situatie is een vereiste; derhalve zal
deze situatie voortdurend moeten worden beschreven en op
waarde - ook maatschappelijk - geschat. Meestal worden de
ekologische waarden hoger naarmate het bos ouder wordt. Om
die reden kan het gewenst zijn van hoge omlopen voor de verschillende houtsoorten uit te gaan. Dit bevordert ook de stabiliteit en de majoriteit en daarmede de aantrekkelijkheid van het
geheel.
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De aangelegde bosbeplantingen

Het rekreatiegebied ,,Rottemeren" is aangegeven op het overzichtskaartje. Het gebied ligt direkt ten noordoosten van Rotterdam. Nadat in de middeleeuwen ter plaatse op grote schaal turf
was gewonnen zijn de daardoor ontstane plassen in de 18e eeuw
drooggemalen. De bodem van deze droogmakerijen bestaat voornamelijk uit veen-, klei op veen- en kleigronden (resp. -+ 18 /o,
-+ 27 % en -+ 55 7o van de torale oppervlakte).

De bossen zijn voor een klein deel aangelegd op het eind van
de jaren zestig en voor een veel groter deel in de periode 19701976. Het spreekt voor zich dat een groot gedeelte van deze
pionierbossen bestaan uit populier, wilg án ets.

De hoofdfunktie ,,rekreatie" speelde een essentiële rol bij

de

zorg, die is besteed aan de vormgeving (grillige, niet rechthoekige eenheden), diversiteit en kleinschaligheid. Voornamelijk de
kleinschaligheid is van belang bij het hanteren van de ekonomische funktie.

De rnasvle randbeplanting: Een rekreatie-eis,

)()

1 Verdeling opperalakte beplanÍingen per hoofdhoutroofi etc.
oppervlakte in ha
Hoofdhoutsoort
/o v^n het ÍoÍaal
Tahel

eik

9,0
17,2
o,2

es

beuk

4,4

iep

4,8

ot

0,1
2,4

esdoorn

12,1

o,o

populier

7

6,9
17,0
14,6

4t,4

wilg
berk

1,8

9,2
7,9
1,0

overige sootten

0,9

0,t

r54,1

83,1

6,8
10,1

3,1

els

sub-totaai

singels, lanen
grienden

),4

naruurlijke opslag

riet

etc.

sierplantsoen

10,8

t,8

4,0

2,0

185,8 ha

Totaal

r00 %

In tabel 1 is voor de totale oppervlakte beplantingen ad -r

186

ha de verdeling per hoofdhoutsoort etc. aangegeven.

De kleinschaligheid kan worden geïllustreerd met het gegeven
dat in het totaal 441 beheerséénheden worden onderscheiden.
Dit betekent dat de gemiddelde beheerséénheid ! 0,42 ha
gfoot is.
De opgaande bossen zijn veelal gemengd aangelegd. Bijzondere
aandacht is geschonken aan vulhout- en struikvormende sooÍten,
ook in de populierenopstanden en aan de bosranden. Bij de aan-

plant is gestreefd niet precies in rijen te planten, hoewel de gemiddelde plantafstanden we1 in acht zijn genomen. Zoals ook
uit tabel 1 blijkt is bijzondere aandacht gegeven aan singelbeplantingen (-+ 7 % van de oppervlakte) alsook - v/aar mogelijk - aan natuurlijke opslag en grienden (I0 Vo van de oppervlakte). Deze elementen en de kleinschaligheid bepalen voor
een belangrijk deel het visuele karakter van het gebied, hetgeen
in het kader van de rekreatieve funktie van groot belang is. \íat
dat betreft komen het doel en de aangegeven funkties (zie 2)
naar mijn idee goed uit de verf, waarvoor hulde aan de landschapsarchitekten, die het plan ontwierpen.
De totale oppervlakte rekreatief ingericht gebied - in grote lijnen bestaande uit de deelplannen Bleiswijkse Zoom, Zevenhuizer Zoom en Lage Bergse Bos (zie overzichtskaart) - bedraagt
rond 500 ha, te verdelen in 186 ha beplantingen (-r 37 %),
185 ha water, wegen, parkeerterreinen etc. (t 37 %) en 129 ha
grasvegetaties

(-+ 26 %).

4

De na te streven leeftijtlsklassenopbouw van het bos en
de visie op lange termijn voor het gebied ,,de Rottemeren"
Een goed en verantwoord beheerd bos, vooral als her wat ouder
is, wordt gekenmerkt door een regelmatige leeftijdsopbouw van
de opstanden. Een dergelijk bos vettoont een hoge mate van afwisseling. Oude en jonge bomen komen naast elkaar voor. In
het voorgaande punt 3 is getracht inzicht te geven in de diversiteit en kleinschaligheid bij de aanleg, hetgeen _van belang is
om de rekreanten, direkt na aanleg al, voldoening te geven.
Het beheer van de jonge pionierbossen moet zodanig worden
opgezer, dat deze op den duur het beeld vertonen van een oud,
goed en veranrwoord beheerd rekreatiegebied, waar de rekreant
met genoegen verblijft.
Een belangrijke oppervlakte populieren en wilgen (-r 50 %
van het totaal) is in het begin, vanwege het pionierstadium, onontbeerlijk. Mede op grond van de bodemkundige gègevens en
de voor dit gebied vrij goede totale milieu omstandigheden is
het mogelijk deze oppervlakte aan pionierhoutsoorten in de toe-

Een

lraai doorkijhje door een S iaar ouJ popalierelaantje.

komst belangrijk te reduceren; oP grond van de huidige inzichten tot een kleine 2J Vo van de totale oppervlakte bos. Het gaat
hier om een oppervlakte van rcnd 67 ha aan om te vormen
pionierbeplantingen.
In het kader van de doelstellingen moet in principe worden gekozen voor lange omlopen, mede omdat uit de oude parkbossen
afgeleid kan worden dat deze een hoge rekreatieve waarde hebben. Ook is de natuur gebaat bij lange omlopen, waardoor stabiele (bos-) milieus ontstaao.
Voor de populier is gekozen voor een gemiddelde omloop van
30 iaar (in de praktijk van 20 ot 45 jaar, al naar gelang groeien andere milieufaktoren). Dit uitgangspunt betekent dat tot
rond 20 iatr na de aanleg alleen enig dunningshout (als de populieren dicht zijn geplant) beschikbaar komt. De omlopen van
de overige houtsoorten worden ook zodanig lang gesteld, mede
afhankelijk van bodem en klimaat, dat verjonging in zijn algemeenheid zal plaats vinden vlak voordat het bos in verval raakt.
De feitelijke verjonging zal in de eerste 50 jaar vrijwel zeker
door middel van planten plaats moeten vinden, terwijl op langere termijn in de grotere éénheden natuurlijke verjonging niet
mag en moet worden uitgesloten.
Teneinde de diversiteit, alsook het karakter van het onrwerp, in
stand te houden, moet vlaktegewijze verjonging groter dan de
gemiddelde beheerséénheid van 0,42 ha sporadisch worden uitgevoerd. Een kleine oppervlakte populieren, in de orde van
grootte van 5 7o kan als oude opstand worden ingepast; hierbij
wordt vooral gedacht aan beheerseenheden, kleiner dan 0,20 ha.
Dit is mede van belang voor het aanzicht van het gebied, dat
daardoor juist op niet te lange termijn meer ,,hoogte" verkrijgt. Een uitermate belangrijke praktische faktor, die voor een
gelijke en evenwichtige leeftijdsopbouw pleit is, dat dit na te
streven doel leidt tot telkenjare een ongeveer gelijk pakket aan

30

Tabel 2
Hoofdhoutsoort

1

2

3

4

5

pqloon
ln Jaren

Gewenste

Aanleg, in ha per 10 jaar,
nodig om een goede

Huidige oppervlakte

Gewenste oppervlakte
in ha in 1995
X kolom 3)

eindsituatie

in

ha

in

ha

(:2

leef tii dsklasse-opbouw

te verkriigen
eik
es

beuk
iep
esdoorn

populier

r)5

38,5

2,8

24,6

j,0

9,0

80
100

L2,j

L12

17,2
0,2

80
80

12,3

1,5
1,5

wilg

30
20

els

30

berk

t0

ovefige soorten

80

t2,3
2r,8
r2,1

r54,1

leg t)

17,0
14,6

21,8
18,1
7,6

1,8

T,6

2,4

27,9

É4,r

5,8

83,7

r97 |
r97 |

(m)

N/ha

Hoogte (m)

1971

eind

1974 t97l

dunning

4,5 x ),0 rn

197

t

14A
148

r97
r97

2t

|

r972

13

1967

r972
r972

4,> x 4,> m
4,8 x J,0 m

2B

4,)

r4,6

0,9

na

444
4,5 x5,O m 4,5 x 10,0 m'z) 222
4,5 x r,0 m 4,tx10,0m2)
222
444
5,0 x 4,5 m
444
5,0x4,5 m
4,0 x 4,O m
62t
4,5 x 6,0 m 4,1 x 12,0 mt) 18t

2A

3,0

76,9

5

t,6

berk en overige soorten. Daarnaast moer na 1995 ook worden
begonnen met het oogsten van een oppervlakte populieren. In
principe zou op basis van een gemiddelde omloop vaí 30 jaat
tussen 1995 en 2005 l/3 deel van de totale oppervlakte, zijnde
rcnd26 ha, gekapt kunnen worden.
In verband met o.a. de watermerkziekte, zaI bijzondere aandacht
geschonken moeren worden aan de pionierhoutsoort wilg. Op
basis van de omloop zal tot T995 zeker 6 ha moeten worden
gekapt en tot 2005 de overige aanwezige oppervlakte (+ 11 ha).
Na het iaar 2005 is het zeker nog mogelijk, zonder de leeftijdsopbouw geweld aan te doen, een rweetal decennia (dus tot het
jaar 2025) per 10 iaat rcnd 26 ha populieren te kappen. De
gemiddelde beheerseenheid voor populier is 0,60 ha, zodar per
I0 jaar gemiddeld op meer dan 40 verschillende plaatsen gekapt
kan worden. Dit moet in rekreatiegebieden van groot belang
worden geacht (vergroting diversiteit in hoogte, waardoor meer
afwisseling etc.).

5

De produktiemogelijkheden van rle populierenopstanden
Teneinde inzicht te verkrijgen in de groei van de Dopulieren in
het rekreatiegebied zijn in overleg mer de Stichting IndustrieFlout een tiental proefperken uitgezet. Negen proefperken bestaan uit'Robusta' en één uit 'Frirzi Pauley'.
Tabel 3 geeft de meetresultaten weer ('Fritzi Pauley' wordt bui-

ten beschouwing gelaten door de uitzonderlijke ligging van het
proefperk).
Uit de gegevens blijkt dat de populieren zeer goed groeien. De
S-waarden aan het eind van 1974 en 1977 liggen bii de 6 en de
7 iaar oude 'Robusta'beplantingen zeer hoog; een gevolg van
uitstekende jeugdgroei. Deze S-waarden zullen in de toekomst
wel dalen; een normaal verschijnsel. Zoligt deze waarde in vak
13, nu 12 jaar oud, op 40.
Op basis van deze cijfers mag redelijkerwijs worden aangeno-

Ras: 'Robasta'.

ProeÍ- laar Plantafstand
perk van voor
nr. aan- dunning

8'B

j,0

12,1

1,2

pervlakte in de bestaande, uit tabel 2 af te leiden, verhouding
was verdeeld over populier, wilg en els betekent dit ongeveer
15 ha meer populier of 8 % van de totale oppervlakte aan beplanting (+ 186 ha). De totale oppervlakte aan populier was
dan rond !2 ha gekomen (49,5 /6 van de totale oppervlakte).
Uit tabel 2 kan worden afgeleid dat tot her jaar 2001 minimaal
9,6h2 aan pionierhoutsoorten (n1.6,1 ha wilg en3,5 ha andere
soorten - zie tabel 2) vervangen moeten worden door beuk, iep,

'A

2,4

0,8

maatregelen. Dat betekent elk jaar gelijke kosten
en opbrengsten; per saldo een evenwichtige arbeidsinzet, etc.
De singels, lanen en grienden etc. moeten op de lange duur een
gelijke oppervlakte als bij eerste aanleg blijvend vertegenwoordigen, mede omdat dit essentieel is voor het ontwerp van het
gebied. Het beheer moet daarmede dan ook rekening houden.
De in de eindsituatie, mede op grond van bodem, klimaat etc.,
gewenste samenstelliog van de reeds aangelegde oppervlakte
bosbeplantingen wordt in tabel 2 aangegeven.
Van de gewenste bossamenstelling en de juiste leeftijdsklasseopbouw kan pas worden gesproken na ongeveer !35 jaat na
eerste aanleg, zijnde de langste omloop (van eik).
Vanaf het begin echter moet er naar worden gesreefd om per
onderscheiden houtsoort in elke leeftijdsklasse (periode van 10
jaar) de gewenste oppervlakte aan te planten.
(Door de pÍoblemen die optreden bij een eersre aanleg van bos
onder de omstandigheden, die in dit gebied gelden, woÍdt 1975
aangenomen als uitgangsjaar voor de leeftijdsklasse-opbouv/.)
Uit tabel 2 kan de konklusie worden ,getrokken, dat buiten de
pionierhoutsoorten populier, wilg en els, bij de eerste aanleg
vooral teveel es en esdoorn is geplant en in mindere mate iets
teveel eik, oogeveer evenveel als er beuk te weinig is geplant.
Zonder de leeftijdsklassen geweld aan te doen had er bij de aanleg 21,6 ha meer aan pionierhoutsoorten geplant kunnen worden (uitgaande van de gewenste situatie in 1995). Áls deze op-
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Totaal

6
Gewenste oppervlakte
in ha in 200J

1

493

4t6

1) êéniarig plantsoen, ekskl. vak 2) (weejarig).
2) gedund in 1973; opbrengst niet bekend.
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De kosten van herbebossing en de jaarlijkse
onderhoudskosten van de bosbeplantingen
Volgens tabel 4 moet jaarlijks gemiddeld rond 2,6 ha worden
herbebost. Dat kost uiteraard geld. De eerste aanleg van bossen
in rekreatiegebieden kosten op huidige prijsbasis, volgens de opgedane ervaring in het ge[ied van de Rottemeren tussen de
./' 8.000,- à 12.000,-/ha inklusief 2 jazr vrij intensief onderhoud na de eerste aanleg. Volgens de prijsbegrippen van bosbouwers zr.jn deze kosten nosal hoog, maar bedacl.rt moet wor-

6

Zeer goed groeiende poptlier ('Robrsta' 7 jaar ord.)

in naru,

Plant-

t,erltand.

men dat de gemiddelde eindkapopbrengst per ha, die

tussen

I99) en 2005

geoogst kan worden, russen 300 en 400 mB ligt.
Tor 1,995 zullen deze cijfers tussen de 200 en 300 m3/ha liggen.
De dunningsopbrengsten rct 799t zijn rn roraliteir gering en
worden buiten de beschouwing gelaten. (Bedacht moet worden,
dar veelal - gezien de rekreatieve eis t.a.v. ondergroei - naa.r
een vrij wijd plantverband is gestreefd, door in een vroeg stadium al een gedeelte populieren te dunnen. De l.roeveelheid dun-

ningshout is

in zo'n vroeg dunningsstadium echter gering.) In

hoevetre de dunningsopbrengsten in latere jaren een beduidende
rol spelen wordt eveneens buiten beschouwing gelaten, waarbij
wordt aangetekend dat hiermede tegenvallers kunnen worden
gekompenseerd, alsook de gedachte, genoemd in de visie op
lange termijn, dat 5 /o van de oppervlakte van de populierenopstanden bestempeld worden tot oude opstanden, die nier worden gekapt. Verder worden niet meegerekend de opbrengsten
van de wilgen- en elzenopstanden. Op basis van de huidige prijzen mag de gemiddeide prijs per m3 hout op stam worden gesteld op I 80,-.
Het bovenstarnde wordt in tabel 4 samengevat.
Tabel 4
Totale oppervlakte populier 76,9 ha
Jaren

Te kappen Totale eindopp. in ha opbr. in m3

j,5

700
9.100

1995
1995 / 200'
2005 / 201t
2015 /2025

)6,0
26,0

10.400

Totaal

u1,5 ha

29.950

26,0

9.7

Totale opbr

in guldens
56.000
728.000
780.000
832.000

t0

m3

het ontwerp van de produktiemogelijkheden.

?

Een toetsingsmodel voor de aanleg van bossen

in het westen van Nederland

In het voorgaande is op basis van een nauwkeurige analyse van
de beplantingen in het gebied van ,,de Rottemeren" en de doelstellingen, het gedachte beheer weergegeven. Ook de financiële
kant, met name de produktiemogelijkheden van de pionierhoutsoort populier tot -l- 10 jaar na eerste aanleg, is daarbij betrokken. Dat dit van (groot) belang is, is aangetoond. Deze anaiyse
geeft meer en beter inzicht in de totale problematiek. Met name
kan dan worden gedacht aan de plannen in het westen van Nederland om rondom de grote steden een groensuuktuur aan te
leggen. Deze gedachte uit de ,,nota Landelijke Gebieden" heeft
als doelstelling:

op stam

tot

den dat de eisen gesteld vanwe_qe de toe te kennen hoofdfunktie
(rekreatie) sterk kostenverhogend werken (vee1 singels, randen
en gevarieerde ondergroei, kleine éénheden, geen rechte rijen
etc. etc.).
Uitgaande van de gemiddelde eindopbrengst van rond
I 29.000,-/ha betekent dat deze eindopbrengst de herbebossingskosten, indien deze ongeveer gelijk worden gesteld aan de
kosten van eerste aanleg, in belangrijke mate overtreffen. Daarnaast wordt er nog een flinke bijdrage geleverd aan de jaarlijkse
onderhoudskosten. Al weer op grond van ervaringscijfers kunnen de onderhoudskosten na het 5e jaar na aanleg peÍ jaar per
ha gesteld worden op rond I 9OO,-. Eén en ander betekent dat
na 7995 uit iedere ha eindopbrengst, behalve de herbebossingskosten ook jaarlijks nog de onderhoudskosten van 15 tot 2I ha
aan andere beplantingen kan worden bekostigd. De jaarlijkse
onderhouCskosten in totaliteit worden daardoor met 27 tot29 Yo
verlaagd. Zoals onder punt I betoogd had dit bedrag hoger kunnen zijn, als er rond 15 ha populieren meer waren geplant, hetgeen dus een onmiddellijk gevolg is van het niet inbrengen bij

2396.000

Gemiddelde opbr

in gld/ha
16.000

28.000
30.000

)2.000
29.000

(800 tot 1000 (62.000 tot
mB pet jaat) 76.000 per jaar)

Op grond van de beschouwing van de leeftijdsklassen was het
mogelijk geweest in het gebied in totaal 15 ha meer populierenbeplanting aan te brengen. Het is duidelijk dat de ontwerper de
rekreatieve eisen superieur heeft gesteld. Het produktieverlies
van het gebied als gevolg van deze eisen kan voor de periode
tot 202J theoretisch ruwv/eg gesteld worden op 18 % van het
totaal. Rekening houdende met evenruele minder goede milieuomstandigheden voor de genoemde 15 ha zou in de praktijk van
1) Vo ktnnen worden uitgegaan. Hiermede wordt duidelijk aangetoond dat bij het ontwerp niet is uitgegaan van de goede
produktiemogelijkheden (zie onder 2; doelstellingen).

een halt roepen aan de vele bedreigingen van de groene
ruimten,
- de bruikbaarheid van het landelijk gebied voor de bewoners
van de Randstad vergroten.
Blijkens deze doelstelling is het tot stand komen van een ,,Randstedelijke Groenstruktuur", gericht op het optimaliseren van
zowel het gebruik door de stedeling als het bestaande gebruik
als landbouwgebied en natuurgebied in deze groenstruktuur.
Eén van de vraagstukken is: ,,Hoe kunnen de gebieden onder
stedelijke invloedssfeer van de Randstad meer rekreatief aantrekkelijk_worden gemaakt". Zowel in de ,,nota Landelijke Gebieden" als ook in de ,,Struktuurvisie op de bosaanleg en de
instandhouding van bos" wordt het voornemen geformuleerd
om 7000-12000 ha bos aan te leggen in de Randstad. In beide
nota's wordt omschreven dat het bos meerdere funkties kent;
o.m. de rekreatie- en de produktiefunktie.
Met het oog hierop kan de analyse van de beplanting voor het
gebied ,,de Rottemeren" leiden tot de konklusie, dat het van
belang is daaruit een model te destilleren. Dit model zou bij de
verdere uitwerking en konkretisering van de ,,Randstedelijke
Groensuuktuur" als een ,,toetsingsmodel" moeten fungeren. Bij
de verschillende ontwerpen zou dit model ook als basisrandvoorwaarde gehanteerd moeten worden. De funktie die de populie-

-
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ren vervullen in het kader van een evenwichtige leeftijdsopbouw
is zeer belangrijk; ook is de produktiefunktie belangrijk in verband met de vedaging van de onderhoudskosten. Dit moeten
dan ook uitgangspunten zijn van het toetsingsmodel en de verdere ontwikkeling van het beheer na de eerste aanleg. Uitgangspunt is verder dat het gebied van ,,de Rottemeren" als totaal
goed funktioneert en dat de aangelegde beplaniingen op een
juiste wijze de rekreatieve- en produktiefunktie kunnen dienen.

uitgangspunt betekent in de praktijk, dat de produktiefunktie in een zeer intensief ingericht gebied, als nevenfunktie
ingebouwd, de rekreatieve hoofdfunktie oo geen enkele manier
geweld aandoet. Naarmate het aksent verschuift naar de produktiefunktie (b.v. in gebiedsdelen met ekstensieve rekteatie),
kan deze funktie méér bijdragen tot minimalisering van de be-

Dit

heerskosten.

Een en ander leidt tot de voigende omschrijving van het toetsingsmodel, met als benaming
Singels
,,7

o e t sin

g sm

o

d'el

b

os

aanle

g r.b.u.

re

kreatie

en. b o utpr

o

1 Optimale benutting van de rekreatieve opvangkapaciteit van
het bos, door een daarop afgestemde inrichting, zonder het boskarakter zodanig te schaden dat het bos niet bosbouwkundig
(: duurzaam) in stand kan worden gehouden.
2

De bodemkundige gegevenhed€n moeten de basis vormen

voor de houtsoortenkeuze met dien verstande dat bij eerste aanleg:

2/3 van de te bebossen oppervlakte moet worden ingenomen
door de pionierhoutsoorten populier, wilg en els;

-

de verdeling van deze pionierhoutsoorten zodanig moet zijn
dat tenminste 50 % van de totaal te bebossen oppervlakte uit

populieren bestaat;
- I/6 van de te bebossen oppervlakte bij eerste aanleg meteen
kan worden beplant met de definitieve (- meestal duurzame)
houtsoorten;

-

7/6 van de te

bebossen oppervlakte, mede om de aanuekke-

lijkheid, alsook de diversiteit en de natuurlijkheid te verhogen,
te bestemmen voor lanen, singels, natuudijke opslag en/of be-

staande bosjes inpassen, grienden, hakhout, etc. etc.; dit moet
eveneens uitgangspunt zijn voor het verdere beheer. Bovendien
kunnen de bodemkundige gegevenheden hiermede worden uit-

gebuit (natuurbouw).

3

De te oflderscheiden

beheerseenheden moeten worden afgestemd op de schaal van het gebied, maar zullen in het algemeen
niet groter dan 1 à 2 ha mogen zijn. Naarmate het gebied een

intensievere rekreatieve funktie moet gaan vervullen, zullen de
eenheden dienovereenkomstig kleiner moeten worden tot gemiddeld 0,5 ha voor de meest intensieve te gebruiken rekreatiebosgebieden. Het na te streven bosbeeld is dus gevarieerd en
meestal kleinschalig gemengd.

4

De bosbouwkundige uitwerking van punt I hiervoor bij de
eerste aanleg te baseren op de gezamenlijke publikatie ,,Bomen
voor nieuwe bossen" van het Rijksinstiruut voor Onderzoek in
de Bos- en Landschapsbouw ,,De Dorschkamp", de Stichting
voor Bodemkartering en de Stichting Industrie-Hout. Naarmate
de gebieden een belangrijkere funktie t.b.v. de rekreatie moeten
vervullen ware meer en bijzondere zoÍg te besteden aan de randen (afwisseling) en de ondergroei van de bossen.

Het gebruiken van bovenstaand beschreven toetsingsmodel bij
de eerste aanleg heeft de volgende direkte en konkrete voordelen:

-

al.s

geaolg

tan

d.e

rekrcatiefanktie

d'uk ïi e".

de ontwetper moet het model als randvoorwaarde gebruiken;
de bodemkundige gegevenheden moeten juist en goed worden gebruikt; ook wordt de eerste aanleg daarop gebaseerd;

-

het beheer start met een duidelijk uitgangspunt, zodat ook de
beheersorganisatie, zowel voor wat betreft de omvang als kwaliteit daarop kan worden afgestemd;
de onderhoudskosten staan van tevoren duidelijk vast; na het
20e laar na aanleg zullen deze door de opbrengsten van de po-

-

pulieren zelfs in belangrijke mate dalen (zie punt 6);
- er is een goede basis gelegd voor ,,het-duurzaam-in-standhouden", waarbij met name de leeftijdsklassenopbouw een belangrijke rol speelt; daarbij wordt ook in grotere kompleksen (b.v.
na 50 jaar na aanleg) de mogelijkheid geschapen in het beheer
een natuurlijke verjonging in te paisen;
-. de naruudijke gegevenheden kunnen goed worden gebruikt
en maken van meet af aan een essentieel onderdeel uit van het
ontwerp, de eerste aanleg en het beheer, hetgeen tot gevolg zal
hebben dat de landschappelijke, naruurlijke en rekreatieve waarde van het gebied stijgt;
- het model kan uitstekend als rekenmodel voor de kosten van
aanleg, beheer en onderhoud worden gehanteerd, mede omdat
het berust op een analyse van een konkrete siruatie.

8 IIet toetsingsmodel financieel toegepast
In het voorgaande punt is als voordeel genoemd dat een model,
als hierboven omschreven, uitstekend kan worden gehanteerd
als rekenmodel voor de aanleg-, beheers- en onderhoudskosten.
Indikatief worden in het volgende enige beschouwingen hieromtrent gegeven voor de in het westen van Nederland in te
planten 7000 ha bos, volgens de bestaande beleidsgedachten.
Uitgaande van een denkmodel voor een gebied van 100 ha bosaanleg, zouden de uitkomsten met 70 moeten worden vermenigvuldigd om indikatief één en ander in zijn totaliteit aan te
geven.
Het bebossen van een gebied van 100 ha op basis van het toet-

singsmodel betekent:

1 -f

50 ha populierenbeplanting met ondergroei, aanlegkos: -+ Í 8.000,-/ha;
-+ 18 ha wilgen- en elzenbeplanting, aanlegkosten inkl. 2

ten inkl. 2 jaar onderhoud

2

jaar onderhoud

3 !

: t f

8.000,-/ha;

16 ha definitieve beplanting (op basis bodem), aanlegkosten inkl. 2 jaat onderhoud : t- f 12.000,-/ha;
4 -+ 16 ha singels, struwelen, natuurlijke opslag etc., aanlegkosten inkl.2 jaar onderhoud : -+ ï l5.000,-/ha;
5 dat de eerste 20 jaar na aanleg in de praktijk nauwelijks
(dunnings-) opbrengsten zullen geven; daarna kunnen 30 jaar
lang per jaar + 1,6 ha populieren worden gekapt met een gemiddelde totale opbrengst van 500 mB à Í 80,-/m3 op stam :

Í

40.000,-.

33

Tabel

ook omdat de analyse leert dat gÍote zorg kan worden besteed

5

Aanlegkosten
100 ha bos
volgens model

Jaatlijkse
onderhoudskosten tot
het 20e iaar
na aanleg

Jaarliikse
opbrengst
na het
2Oe jaar

I 896.000 l go.ooo Í 4o.ooo

In

Herbebos-

Netto

singskosten
per jaar

besparing
per jaar na
hzt 20e jaar

I

f 24.000
(- '+ 26 %)

aan de duurzame instandhouding doordat er veel mogelijkheden
van kappen op vele plaatsen zijn.Te grote kapvlakten zullen dus
niet behoeven voor te komen. Op de lange duur geeft dat zelfs
mogelijkheden voor een natuurlijke verjonging.

Het vervangen van de pionierhoutsoorten door de definitieve
16.000

tabel 5 wordt een en ander uitgewerkt (op huidige prijs-

basis).

De totale houtproduktie per jaar kan bij realisering van de, in
genoemde ,,nota's" gestelde, 7000 ha bos worden gesteld op
rond 35.000 ms (na het 20e jaar van aanleg). Op de in Neder-

houtsoorten zal mede door de funktie, die de populier is toebedeeld, ook financieel gunstig verlopen.
Ook is er nog de mogelijkheid een klein gedeelte van de populierenopstanden in kleine eenheden (tot b.v. 5 7o van de oppervlakte populier) te laten staan en te bestemmen voor oud bos.

Op korte termijn neemt de ,,hoogte" van het gebied dan toe,
hetgeen de aantrekkelijkheid voor de rekreant .in belangriike
mate verl-roogt.

land totale populierehoutproduktie van rond 140.000 m3 thans,
een niet onbelangrijke verhoging (ca.25 %).

De natuurlijkheid wordt gewaarborgd door de bijzondere zorg,
die wordt besteed aan struwelen, grienden, natuurlijke opslag,
etc. De oppervlakte, die daarvoor is bestemd bedraagt ongeveer

9

deel

Samenvatting en konklusies
Een analyse van de beplantingen, het doel, de funkties en l.ret
beheer van het aangelegde deel van het rekreatieprojekt ,,de
Rottemeren" geeft te zien dat een kombinatie van de funkties
rekreatie en houtproduktie mogelijk is in de eerste 50 jaar na
aanleg voor de pionierhoutsoort populier.
Na het 20e jaar van aanleg kunnen de jaarlijkse onderhoudskosten als gevolg van deze opbrengsten, indien deze daarvoor
worden aangewend, met tenminste 20 /o worden vedaagd. Een
hoger percentage is zeer wel mogelijk, daar de houtproduktiedoelstelling niet van meet af aan is ingebracht en daardoor niet
alle (bodemkundige) mogelijkheden zijn uitgebuit. Het produktieverlies als gevolg hiervan kan worden gesteld oP -t- 15 7o.
Het is van groot belang de pionierhoutsoort populier niet te
zien als een soort, die in het kader van het beheer verwaarloosd
kan worden. De jaarlijkse produktie voor het gebied ,,de Rottemeren" (totaal t 1000 ha) kan met het huidige areaal aan be-

(-l- 186 ha) na het 20e jaar van aanleg, bij een
technisch goed beheer, worden gesteld op 800 m3. Als het gehele proiekt van 1000 ha gereéd is, zou deze jaarlijkse produktie
+ 1600 mj kunnen bedragen.
Alle houtteeltkundige maatregelen die genomen moet€n worden,
moeten vanwege het grote nut na het 20e iaar van aanleg daarom zeker niet achterwege blijven. De kwaliteit van de beheersorganisatie zaI daarop mede moeten worden afgestemd.
Door de kleine beheerseenheden, ook voor de populierenopstanden, biijft de diversiteit en kieinschaligheid gewaarborgd, vooral

plantingen

Een dntk gebruikt rilterpad
band) net uilgenondergroei.

in

een bos aan popnlier (tuijd planner-

I/6

van het totaal en maakt een wezenlijk geïntegreerd onder-

uit van het geheel.
De analyse van het gebied ,,de Rottemeren' kan worden verwerkt in een toetsingsmodel ,,Bosaanleg ten behoeve van de rekreatie en de houtproduktie". Een belangrijk gegeven daarbii is
dat 50 Va van de te bebossen oppervlakte moet bestaan uit populier en dat deze oppervlakte de rekreatiefunktie geen geweld
aandoet, zelfs niet voor een zeer intensief gebruikt gebied als
ciat van ,,de Rottemeren". Dat betekent dat dit model onder alle
omstandigheden voor de houtproduktie het minimum is.
Voor een minder intensief gebruikt bosgebied zou de produktiefunktie derhalve kunnen worden opgevoerd; in eerste instantie
door meer populieren te planten. Niettemin levert het minimum, zoals dat in het toetsingsmodel is verwerkt, reeds een belangrijke bijdrage aan de houtproduktie. Voor de nieuw aan te
leggen bossen in het kader van de ,,Randstedelijke Groenstruktuur" (-+ 7000 ha) is deze produktie indikatief te stellen op
35.000 m3 per jaar (- I 2.800.000) na het 20e jaar van aanleg,
uitgaande van het gegeven dat de gehele oppervlakte is gerealiseerd. Op een totale Nederlandse populierehoutproduktie van
140.000 ms per jaar thans, een niet onbelangrijke bijdrage.
De bijdrage, die deze opbrengst kan geven aan de iaarlijkse onderhoudskosten voor deze 7000 ha is te benaderen op 1,6 miljoen gulden, hetgeen een veriaging van t 2) /a van de totale
jaarlijkse onderhoudskosren betekent.
Het toetsingsmodel geeft daarnaast enige direkte voordelen; de
ontwerper gaat ervan uit, evenals het beheer direkt na de aanleg, l.retgeen diskussies over mogelijkheden van beheer dan in
banen leidt, terwijl ook de natuurlijke onrwikkeling direkt al is
ingebouwd. Tenslotte kan het als rekenmodel dienst doen.
In hoeverre dannitzgsopbrcngtlen. in de bossen van rekreatiegebieden een rol van betekenis kunnen vervullen is niet nader
aangegeven en is buiten de beschouwingen gelaten; voorshands
met de opmerking dat deze oPbrengsten een kompensatte ziin

voor die populierenopstanden, die bestemd zijn voor oud bos.
Ook de wilgehout- en elzehoutopbrengsten zijn buiten beschouwing gelaten. Nader ondetzoek lijkt dringend geboden om aan
te geven welke omlopen en planwerbanden - met name voor
populier - in rekreatiegebieden in zijn algemeenheid het meest

gunstige ekonomische resultaat bieden, rekening houdend met
de rekreatiefunktie-eisen, waardoor vanuit het beheer eerder aan
een wijd, dan aan een dicht plantverband_wordt gedacht.
Uit de analyse en de beschouwingen blijkt dat de pooulier - in
weerwil van sommige oPvattingen, die kunnen worden samengevat met de opmerking ,,het is een leliike en tijdelijke boom,
àie snel uit het totale bestand moet verdwijneÍr" - een bijzondere en grote beheersrol - ook financieel - kan en moet vervullen.

\Taarvan akte!
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Populieren in Arnhem

/

H. A. van lersel
Boomkwekerii Udenhout

12
Op een van de eerste mooie lentedagen na de lange winter van
1979 was ik te gast bij de heren van den Beld en Jacobs van de
Plantsoenendienst van de gemeente Arnhem, om, zoals gewoonlijk, met hun weer eens een boom op re zerren over de populieren in de Gelderse hoofdsrad.
Het oude ged,eelte van de stad Arnhem is behalve door zijn hoge
ligging en zanderige bodem niet het pooulierenland bij uitstek.
En toch zijn er in de oude stad nog wel enkele prachtige oude
eksemplaren te bewonderen.
Als de Arnhemse groenmensen over prachteksemplaren praten
zijn het toch weer andere modellen als wij in gedachre hebben.
\Vat zij mooi vinden kan in klompenmakers ogen beslist niet
door de beugel. Een goed voorbeeld hiervan is bijv. de Populus
Simonii fastigiata bij de \íagnerlaan (foto 1). Ondanks zijn
leeftijd een goed groeiende en nog gezond eksemplaar. Dikwijls
heeft deze soorr erg veel last van kankeraantasringen. Hier in
Arnhem was er niets van re merken. Mogelijk dat de luchtige
en droge standplaats hier ook een rol in speelt.
Enkele oude Populus 'Serotina'bij de Bronbeeklaan in ArnhemNoord begonnen al heel aardig op hun retour te raken, maar
4

3

lieten wel zren dat, mits er voldoende warer in de nabijheid is,
er toch wel iers moois in het karakter van deze boom zit

(foto 2).

tijd veel versmade, Populw 'Rap' deed zijn
naam wel eer aan in her gazon aan de Velperweg (foto 3). De
heer Jacobs was over deze soort erg tevreden, remeer omdat de
groeivorm bij hun erg in de smaak viel. Hij vond het erg jammer dat deze boom nu uit het assortiment verdween.
De heer Jacobs kon het niet laten nog enkele van zijn zorgenkinderen te laten zien. Dat waren Italiaanse populieren op srÍaat
en in voortuinen (foto 4).Deze bomen gaven og latere leeftijd
veel zorg door hun vatbaarheid voor wind. Rooien ontmoet ook
nog al wat weerstand bij de bevolking, zodat geleidelijk verwijdering en vervanging de enig juiste weg is.
Onze, de laatste

Een erg mooie straatbeplanting v4q populieren troffen wij aan
in de Vondellaan (foto 5). De hier geplante Populus 'Berolinensis' deden het uitstekend. Ze warcn goed gezond en veroorzaakten ook in de bestrating weinig schade door opkomende
wortels.

Bi1 zijn inleidend gesprek in het kantoor van de Plantsoenendienst vertelde de heer van den Beld reeds dat de gemeenre
Arnhem, na aanvankelijk de eerste naoorlogse jaren in noordelijke richting te hebben uitgebreid, onder druk van de naruurliefhebbers, haar uitbreidingsgedachte heefr moeten verplaatsen
naar ntid.
Y/as er vroegeÍ ten zuiden van de Rijn praktisch geen sprake
van bewoning, de laatsre 15 jaren is alle uitbreiding van de srad
gerealiseerd in dit voormalige polderland.
Hier stond de heer van de Beld voor de opgave om in dit kale,
praktisch boomloze poldedand snel war luwte, schaduw en geborgenheid te brengen (foto 6). Het is geen wonder dat daarom
nu de boombeplanting in Arnhem-Zuid voor meet dan 50 7o
uit populieren bestaat. Hier heeft men werkelijk met populieren
getoverd en gewoekerd en er prachtige resultaten mee bereikt.
De bedoeling is wel om geleidelijk de snel groeiende populieren
gedeeltelijk te gaan vervangen door bomen die een hogere leeftijd kunnen bereiken. Speciaal op die plaatsen waar men min of
meer eksotische populieren heeft gebruikt. (Denk aan nigra

35

'Italica'-'Berolinensis'-simonii f astigiata.)
bevreesd dat vervanging en rooien van
populieren problemen op gaan leveren met de inspraak die de
bevolking ook op dit gebied heeft. De heer van de Beld probeert dool tijdig overleg met allerhande groepen en door een
geleideliji-e vervanging zo min mogelijk weerstand op te wek-

In Árnhem is men niet

ken.

FIet blijkt wel dat een onbewuste vermenging van klonen, die
men op diverse piaatsen aantreft, het beeld van de populierenbeplantingen zeer ten goede komt. Door het verschil in habitus
van de diverse klonen ontstaat een veel gevarieerder landschapsbeeld (foto 7).

Ook eln beplanting met populier van een oude vuilstortplaats
was zeer geslaagd te noemen (foto 8).
De heer van de Beld was zeer ingenomen met de rol van de
populier als pioniersoort op dergelijke, dikwijls moeilijk te beplanten, percelen.
Het lijkt me wel op zijn plaats om de groenmensen van de stad
Arnhem een pluim te geven voor de onderhoudstoestand van
hun populierenbestand.

n ,, í"J

7

Men was erg bevreesd voor very{ondingen, omdat deze gauw

Overal was alles goed gesnoeid en verzorgd.
Ook hier was de beschadiging aan de voet van populieren op
de gazons, veroorzaakt door de onderhoudsmachines, een pro-

aanleiding geven tot aantasting van diverse insekten.
Al met al was hec ook voor mij een zeer geslaagde en interessante dag geweest en is een woord van dank aan mijn gastheer
de heer van de Beld en aan mijn reisgids de heer Jacobs wel op

bleem.

zijn plaats.

I
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Onkruidbestrijding bii populier (ll,

slot)

/

H. W. Kolster
Stichting lndustrie-Hout

In het

eerste gedeelte van dit artikel is in de ,,inleiding" besproken waarom onkruidbestrijding en stikstofbemesting in de eerste
twee jaren na aanleg noodzakelijke onderhoudsmaatregelen zijn.
Tevens zijn verschillende middelen en methoden behandeld die
bij de onkruidbestrijding in de kwekerij en in beplantingen
kunnen worden toegepast. In dit tweede gedeelte zullen de re-

Tabel

2

Beplanting llleert, acnleg 1969 en Joppe, aanleg 1971
Totale hoogtegroei (cm) in eerste 2 jaren

Behandeling

tWeert

Joppe

'Dorskamp' 'Flevo'

'Oxford

sultaten worden besproken van een aantal proefbeplantingen
van de Stichting Industrie-Hout waarin verschillende methoden
van onkruidbestrijding zijn vergeleken.

PlantspiegelsGramoxone 282

2rg

272

260

242

287

A

Gehele oppervl. mechanisch 253

227

294

De invloed van mechanische onkruidbestrijding
op de groei
In twee door de Stichting Industrie-Hout met ééniaig plantsoen
aangelegde beplantingen (\íeert en Jopoe) is de invloed op de
hoogtegroei vergeleken van mechanische onkruidbestrijding in

Banen

mechanisch

(\$íreert 1,1 m,
Joppe 2 m breed)

Tabel

3

Beplanting lVeert, aanleg 1969,'Dorskanzp' en'Fleuo'
Totale hoogtegroei (cm) tn 1969 en 1970

Behandeling

'Dorskamp

de boomrijen en met die van plantspiegelbehandelingen met
Gramoxone.

en in het tweede jaar driemaal mechanisch bewerkt, voornamelijk door Írezen. De chemische onkruidbestrijding op de plantspiegels is respektievelijk één- en tweemaal per jaar uitgevoerd.
De beplantingbij lopPe is in 1971 op bouwland aangelegd; de
grond is vóór de aanleg ondiep gecultivaterd. De mechanische
onkruidbestrijding is in de eerste twee jaar tweemaal, de chemische plantspiegelbehandeling éénmaal per jaar uitgevoerd.
In beide beplantingen ztjn de bomen met stikstof bemest, in het
eerste jaar met 100 gram en in het tweede jaar met 200 gram
kas per boom.
De resultaten zijn vermeld in tabel 2.
Er is sprake van enige verschillen, in \7eert ten gunste van de
chemische, in Joppe ten gunste van de mechanische bestrijding.

B

Het maaien van de grasvegetatie
twee proefbeplantingen, die respektievelijk in het voorjaar
van 1969 en L972 met éénjarig plantsoen van 'Dorskamp' en
'Flevo' door de Stichting Industrie-Hout bij \ï/eert op weiland
zijn aangelegd, is het effekt van het maaien van gra-s over de
gehele opperviakte vergeleken met dat van onkruidbestrijding
op de plantspiegels met Gramoxone; alle bomen zijn jaarlijks
met stikstof bemest.
In de in 1969 aangelegde beplanting (waarin ook de onder A

In

genoemde proef met mechanische onkruidbestrijding is uitgevoerd) is het gras in 1969 en in 1970 éénmaaI gemaaid; de
chemische bestrijding is in het eerste jaar éénmaal en in het
tweede jaar tweemaal uitgevoerd.
Het gras in de in L972 aangelegde 'Dorskamp'beplanting is in
l9-/2 éénmaal en in I97i tweemaal gemaaid; de plantspiegels
zijn tn elk van die jaren éénnaal bespoten. Ter vergelijking is
bij een aantal bomen geen onkruidbestrijding uitgevoerd. In de
gemaaide vakken van beide beplantingen is de vegetatie op de
plantspiegels niet bestreden.
De groeiresultaten zijn vermeld in tabel 1 en 4.
Het maaien van het gras, dat niet werd afgevoerd, heeft als methode van onkruidbestrijding geen betere groei van de bomen
tot gevolg gehad, terwijl zelfs de rendens van een negatief effekt
bestaat. De bomen waarbij het gras op de plantspiegels met

Gramoxone is bestreden zijn
beter ge5;roeid.

maaien 206

r/)

PlantspiegelsGrarnoxone 282

2rg

Gehele oppervlakte

De beplantingbij \Yleert is in 1969 op een weiland aangelegd.
Grondbewerking vóór de aanleg was door de natte terreingesteldheid niet mogelijk. In het eerste jaar is de grond zesmaal

in beide beplantingen duidelijk

'Flevo'

Tabel

4

Beplanting \Y/eert, aanleg 1972,'Dorshamb'

Behandeling

Totale hoogtegroei (cm)

Geen onkruidbestriiding
Gehele oppervlakte maaien
Plantspiegels Gramoxone

in

1972 en 1973

t6J
152
202

C Onkruidbestrijding in de boomrijen
Over het effekt dat onkruidbestrijding in de boomrijen op

de

groei van populieren heeft, is maar weinig bekend. De Stichting
Industrie-Hout heeft in vier beplantingen de groei van populieren waarbij deze handeling chemisch of mechanisch is uitgevoerd vergeleken met die van populieren waarbij de vegetatie
op de plantspiegels is bestreden. De bomen zijn in het eerste
jaar met 100 gram en in het tweede met 200 gram kas per ha
bemest.

De beplantingen bij loppe en Baarland. zijn aangelegd op bouwland; in de eerstgenoemde beplanting is de grond vóór de aanleg
met een cultivator ondiep bewerkt. Het perceel bij Baarland,
dat gedurende enkele iaren voor de aanleg braak heefr gelegen,
is niet bewerkt. De chemische onkruidbesuijding is in 1971 en
1972 in Joppe éénmaal per jaar uitgevoerd, terwijl de mechanische bestrijding is uitgevoerd door de grond jaarlijks tweemaal
te frezen. De bestrijding in de beplanting bij Baarland is in het
vooÍjaar van de eerste twee jaren met dalapon en slpazin uitgevoerd; rn I9l0 is tweemaal en in I97I éénmaal per jaar een
bespuiting met Gramoxone roegepast.
De beplanting bij Maa:tricltt is in een voormalige boomgaard
aangelegd; de vegetatie bestond uit gras. De onkruidbestrijding
is in de eerste twee iarcn éénmaal per jaar uitgevoerd.
De beplantingbrj \Veert (zie ook A) is in een weiland aangelegd; vóór de aanleg is, evenals in voorgaande beplanting, geen
grondbewerking uitgevoerd. In het eerste jaar (1969) is de
grond zesmaal en in her rweede jaar diemaal bewerkt, voornamelijk door frezen. De chemische onkruidbestrijding is in
1969 éénmaal en in 1970 tweemaal uitgevoerd.
De resultaten van de groeimetingen zijn vermeld in tabel 5
t/m 8.
In de beplantingen bij Joppe en Baarland is de hoogtegroei van

de bomen, waarbij de vegetatie

in de boomrijen chemisch is

37
bestreden, beter dan die waarbij een plantspiegelbehandeling is
uitgevoerd; in deze twee andere beplantingen zijn de vetschillen

gering. Hoewel niet nader onderzocht wordt vermoed dat het
worrelstelsel op lichterc gronden (beplanting Joppe en Baarland)
een grotere horizontale verspreiding heeft dan op zwaardere
Tabel

5

Totale hoogtegroei (cm)
in de eerste twee gtoeijaren
20L

Geen onkruidbestrilding
Plantspiegels Gtamoxone
Banen (1,5 m breed) Gtamoxone

272
360
287

idem mechanisch

Tabel

6

gebleven.

Beplanting loppe, aanleg 1971,'Oxford'

Behandeling

Beplanting Baziland, aanleg 1970,'Zeeland)

Behandeling

Totale hoogtegroei (cm)

in

de eerste twee groeijaren

4)

Geen onkruidbesrriiding
Plantspiegels Gramoxone
idem dalapon en simazin
Banen (2 m breed) Gtamoxone
idem dalapon en simazin

gronden (beplanting Maastricht en \Zeert); hierdoor heeft de
grotere behandelde oppervlakte een gunstiger effekt op de hoogtegroei. Het groeiverschil tussen de behandelingen ,,Gramoxone"
en ,,dalapon f simazin" is, zowel bij de plantspiegels als bij de
boomrijen, gering (zie tabel 6 en 7). De bomen waarbij geen
onkruidbestrijding is uitgevoerd zijn duidelijk in groei achter-

r7l
t5,

D

Onkruiilbestrijtling op de plantspiegels,

wel of niet met stikstofbemesting
Deze methode is naar verhouding de goedkoopste bestrijdingswijze. }Jij heeft bovendien als voordeel dat bij een chemische
bestrijding maar een geringe hoeveelheid aan middelen behoeft
te worden gebruikt terwijl de te behandelen oppervlakte maksimaal 400 à 600 m2 per ha (M %) bedraagt. Vergeleken met
de in de hoofdstukken A en C beschreven methoden vertoont
de hoogtegroei in de eerste jaren van de bomen op enkele uitzonderingen na geen erg grote vqrschillen. Het maaien van de
grasvegetatie gaf duidelijk minder gogde resultaten (hoofd'
stuk B).
De groeiverbetering door alleen een stikstofbemesting of alleen

208

Tabel

236

1966).

9

Beplanting lVageningen, aanleg 1978,'Gelricl (Gildemond,
HoogÍegroei (cm) lste jaar

Behandeling

Tabel

7

Beplanting Mazttricltt, aanleg 1972,'Zeeland''

Behandeling

Totale hoogtegroei (cm)

in

de eerste twee groeijaten
118

Geen onkruidbestriiding
Plantspiegels Gramoxone
idem dalapon en simazin
Banen (2 m breed) Gramoxone
idem dalapon en simazin

r48
r62

t52

a
b
c
d

Verwilderd
Verwilderd

klei

39

39

7l

63

6t

69
76

stikstof

Plantspiegels

Plantspiegels

Tabel

r52

f

zand

10

f

103

stikstof

Beplanting Driel, aznleg 1966,'Heidemij'
Hoogtegroei (cm)

Behandeling

le jaar 2e jaar
Tabel

8

Beplanting l{/eert, aanleg 1969,'Dorshamp' en'Fleoo'

Behandeling

Totale hoogtegroei (cm)

in

de eerste twee groeijaren
'Dorskamp' 'Flevo'
Plantspiegels Gramoxone
Banen (2 m breed) Gtamoxone

282

269

288

242

idem mechanisch

260

259

Een goed onkr*idbestrijdingsresultaat met Gramoxone.

a
b
c
d

Geenonkruidbestrijding
en stikstofbemesting
Onkruidbesu. in 1966 en 7967,
geen stikstofbemesting
Geen onktuidbestrilding;
stikstoÍbemestins ]n 1966 en 1967
Onkruidbestrijding f stikstofbemesting in 1966 en 1967

Tabel

ti

26

t0

76

)4

67

101

46

72

118

50

r06

t56

Beplanting Liempde, aznleg 1967,'Dorskamp'
Hoogtegroei (cm)

Behandeling

jaar

Iejaat

2e

Geen onkruidbestriiding,
geen stikstofbemesting

51

1t0

201

Geen onkruidbestrijding,
wel stikstofbemesting

57

204

26r

Tabet

12

totaal

totaal

Beplaniing lVeefi, aanleg 1967,'Lóns' ea'Dorsharnp'
Hoogtegroei (cm)

Behandeling

'Dorskamp'

Lóns'

Iejaat 2ejaar totaal leiaar 2eiaat totaal
Geen onkruidbestrijding,
n'el stikstofbemesting

Onkruidbestrijding
stikstof bemesting

f

54

118

r72

j6

1.27

t63

110

r57

267

100

239

339

38

13 Het effeht uan

een onkruidbestrijding op de plantspiegels toe re passen is klei-

Tabel

ner dan die waarbij de bemesting in kombinatie met onkruidbestrijding wordt uitgevoerd (zie tabel 9 t/m I2). Zonder onkruidbestrijding profiteert ook de vegetatie van de bemesting
hetgeen duidelijk te zien is aan de veel donkerder kleur en de

Gramoxone

groei van het gras rond de bomen.
Resultaten uir andere door de Stichting Industrie-Hour aaogelegde proeven, vermeld in tabel 5 t/m 7 van hoofdstuk C en in
tabel 13 t/m 15 tonen eveneens aan dat naasr stiksrofbemesting
onkruidbesrijding zeer noodzakelijk is. De bomen zijn in het
eerste jaar met i00 gram en in het tweede jaar met 200 gtam

in

onkr*idbestrijd.ing op d.e plantspiegels met

enkele beplantingen aan

Behandeling

d.e

S.l.H.

Totale hoogtegroei (cm) in de eerste twee jaren
Maastricht

Weert

Beek en Donk St. Oedenrode

'Zeeland' 'Robusta' 'Zeeland'

a

Geen onkruidbestrijding,
wel stikstof-

b

Onkruid-

bemesting

109

bestriiding met
Gramoxone f

kas bemest.

stikstofbemesting 152

'Ándroscoggin

49

20t

tt5

105

265

193

Samenvatting

In dit artikel,

waarvan her eerste deel is gepubliceerd in het
februarinummer van ,,Populier" 1979, is toegelichr waarom de
onkruidbestrijding een zeer noodzakelijke .onderhoudsmaatregel
is bij de teelt van populieren. In een aantal beplantingen van de
Stichting Industrie-Hout is de invloed op de hoogtegroei in de
eerste jaren na aanleg bij verschillende methoden van onkruidbestrijding vergeleken.
Zoals we al wisten hebben onkruidbestrijding en stikstoÍbemesting een gunstig effekt op de groei van de populieren. Het
maaien van de grasvegetatie heeft echter geen betere hoogtegroei van de bomen tor gevolg.
De naar verhouding goedkoopste bestrijdingswijze is die waerbij
alleen de vegetatie oo de plantspiegels (1 m2) met chemische
middelen wordt bestreden. Om een goede groei van de bomen
te krijgen is het een vereisre dat naast de onkruidbestrijding ook
een stikstofbemesting per boom wordr uitgevoerd.
In dit artikel is de hoogregroei van de bomen in de eerste rwee
jaren na aanleg besproken. In een latere publikatie zal worden
aangetoond dat de ontstane hoogteverschillen in de meeste gevallen blijven bestaan. Afhankelijk van de groeiplaatsomstandigheden is de hoogtegroei bij wel en niet behandelde bomen vanaf
het derde jaar vrijwel gelijk.
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14 Het eÍÍekt

d-alapon en sintazin

in

b*sta').

aan onkraidbestrijding op d.e plantspiegels met
in 1967 in Driel aangelegd.i beptànilng (,Ro-

de

Behandeling

Hoogtegroei (cm)
1e

jaar

2e

iaar

Geen onkruidbestrijding,

wel stikstofbemesting

t4

86

100

25

121

146

Onkruidbestrijding met dalapon en
simazin

f

stikstof bemesting

15 Het eÍfekt aan onkrpidbestrijding op de plartspiegels rnet
Gramoxone in de in 1972 in \Y/eert aangelegd.e beplanting ('Dors-

Tabel

han.b').

Behandeling

Hoogtegroei (cm)

Ie
Geen onkruidbestrijding,
wel stikstofbemesting

jaar

2e

jaar

in Nederland, België en Duitsla'nd

)r

132

r6)

Gtamoxone

f

stikstof bemesting

4j

rt9

202
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De bestrijding van populierglasvlinderlarven op kwekerijen

/

L. J. A. Wouters
Riiksdiensl voor de lJsselmeerpolders, Wetenschappelijke Afdeling

Larven van de populierglasvlinder (Sciapteron tabaniformis)
kunnen vooral in warme zomers vermeerderingen van populier
ernstig aantasten. Vooral balsempopulieren zijn voor deze boorders erg gevoelig.
De vlucht van de populierglasvlinder heeft plaats in de maanden
juni en juli en soms ook nog in augustus. Uit de eieren, die op
de stammeties worden gelegd, komen na één of twee weken de
rupsen. Deze proberen zo snel mogelijk de bast binnen te dringen en kiezen bij voorkeur beschadigde plekken, zoals snoeiwonden. Eerst wordt een horizontaal gangetje naar de kern toe
gemaakt; daarna vindt yr^ t n at boven toe plaats. In de meeste
gevallen verblijven ze twee jaar in de stam, maar bij zachte winters en warme zomers kunnen de larven al na een jaar verpopPen.
Om deze aantasting te beperken dient men de moerhoek, even-

als het stekhout, geregeld op verdachte knobbels

te kontroleren en de door larven

of

boorgaten

aangetaste populieren

in

de

omgeving ervan te rooien en te verbranden. Omdat de boorders
bij voorkeur beschadigde plaatsen als invalspoort benutten, is
het wenselijk om het vermeerderingsmateriaal tijdens de vluchtperiode van de vlinders niet te snoeien of door onderhoudswerkzaamheden te beschadigen.

Ondanks deze kontrole van stekmateriaal en plantsoen, wordt
meer dan eens toch aangetast materiaal afgeleverd. \Tanneer
dergelijk planrsoen in de polders, waar zich nog weinig natuurlijke vijanden (zoals eiparasieten) hebben gevestigd, wordt uitgeplant, ontstaan aantastingshaarden die moeilijk kunnen worden opgeruimd. Vooral in de eerste drie iaar na het uitplanten
kunnen populierglasvlinderlarven zich snel vermeerderen. Het
zal daarcm, vooral in warmere perioden wanneer zwaardete aantastingen op de kwekerij kunnen worden verwacht, nodig zijn
om insekticiden toe te passen. De meeste kans op een goed resultaat heeft men daarmee waflneer de jonge larfjes worden gedood, vóórdat, of even nádat, zij de stam zijn binnengedrongen.
De kansen op een goede werking zijn nog groter, wanneer het
middel naast een larvendodende ook een goede eidodende wer-

king bezit.

Popalierglasalind,eilarue

in jonge popalier

In

1977 en 7978 zijn op de NAKB kwekerij in Oostelijk Flevoland en op de kwekerij van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (R.IJ.P.) tegen deze boorders proeven genomen met de

1978 op beide kwekerijen op praktijkschaal,
Dipterex, toegepast.

volgende insekticiden:

Euisecl spuitpoed.er 90

Di'pterex spuiopoed.er 80 %o, een fosforester met trichloorfon als
aktieve stof. Trichloorfon is een goed kontakt- en vraatgif met
enige dieptewerking, maar zonder lange nawerking. Het produkt
draagt op het etiket een Andreaskruis (schadelijk middel) als

in de plaats van

/o, met een aan nereistoxin verwante
aktieve stof. Naast een goede kontakt- en vraatgifwerking wordt
de minder lange nawerking gekompenseerd door het systemische
effekt tegen vretende insekten. Het etiket draagt een Andreaskruis als gevarenteken. In de proeven is beide jaren een koncentÍatie van 0,1 7o met een uiwloeier gebruikt.

gevarenteken.

een koncentratie van 0,1 /o met
een uitvloeier gebruikt. h L977 is dit middel in beide kwekerijen op praktijkschaal toegepast.

Dimilin spuitpoeder 25 7o, een langdurig werkende chitinesyn-

g/I),tot de groeo der pyrethroiden behorend, met permethrin als aktieve stof. Het middel heeft een
vrij langdurige werking als kontakt- en vraatgif en bezit daarnaast vraatwerende eigenschappen. Voor warmbloedige dieren
is de giftigheid gering, voor bijen en vissen echter hoog. Het
etiket draagt geen gevarenteken. Bij de proeven in 1977 is een
koncentratie van 0,1 /6 en in 1978 van 0,05 7o gebruikt. In
beide gevallen is een uitvloeier toegevoegd. Ambush werd in

echter in sommige gevallen een goede eidodende werking. Het
middel heeft een geringe giftigheid voor warmbloedige dieren

In de proeven is Dipterex in

Amba.sb uloeibasr (250

theseremmer met diflubenzuron als aktieve stof. Het duurt enige
tijd voordat de larven in hun vervellingsstadium worden gedood.
Diflubenzuron werkt allereerst als maaggi[; daarnaast bezit het

en draagt dan ook geen gevarenteken op het etiket.

ven

in

1977 is een koncentratie van 0,1 /6 en

Bij

in

de proe-

1978 van

0,05 /o gebruikt, zonder toevoeging van een uitvloeier.
In alle proeven zijn de bespuitingen telkens na rwee weken uitgevoerd met een Ázo-propaanspuit met een spuitlans, waarbij de
populierestammeties aan alle zijden goed met het middel wer-
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den bevochtigd. Om het begin en her einde van de spuitperiode
vast te stellen werd in beide jaren gebruik gemaakt van een mer
nylongaas overdekte kooi, waarin in mei een flinke partij aangetaste stammetjes werden opgeslagen.
In 1971 werden op 13 juni, een tamelijk zonnige en warme dag,
de eerste populierglasvlinders in de kooi waargenomen. De eerste bespuiting werd op 17 juni en de daaropvolgende bespuirin-

gen werden op 30 juni, 12 juli en 26 jrli verricht. De toepassingen vonden plaats bij temperaruren tussen 12o en 18oC en
bij relatieve luchtvochtigheden van 80 tor 90 %. Bij elke be-

spuiting werden tegelijkertijd de populiegesraÍnmeries gekontroleerd op de aanwezigheid van boormeel op of onderaan de
bomen. De aangetaste eksemplaren kregen een eriker mer kontroledatum. Het boormeel werd daarna weggewist en daarbij
werden tevens afgevallen bladeren of takjes om de stam verwijderd om de volgende kontrole te vereenvoudigen. Áan de
af- of aanwezigheid van vers boormeel is twee weken later bij

de volgende bespuiting Í te gaan of de toepassing van het middel wèl of géén effekt had gegeven.
De aanwezigheid van boormeel op de stam of op de grond is
vrijwel de enige manier om de uiterst kleine inboringen van de
jonge larven te ontdekken.

Bij

de proeven op de kwekerij van de

NAKB is de variëteit

'Zeeland' en op de kwekerij van de R.IJ.P. de variëteit ,Florence

Biondi' gebruikt.

Bij de eerste bespuiting in juni 1977

zaten in de éénjarige, ca.
twee meter hoge, variëteit'Zeeland' reeds enige grorere inboringen, die dt 1976 hebben moeten dateren.
De in februarl 1977 als stek geplante variëteit 'Florence Biondi'
had in juni een hoogte van nog geen halve meter.
Áls gevolg van het warme weer in de eerste week van iuli nam
het aantal inboringen in de proeven sterk toe. In de vangkooi
werd in deze periode een groot aantal vlinders waargenomen.
Bij de objekten waar op 12 juli Ambush en Evisect werden toegepast, werd bij de daaropvolgende kontrole alleen bij het objekt
Evisect nog één boom met een aantastin g aangetroÍÍen. Bij de

laatste kontrole in september 1977 waren beide objekten vrij
van aantasting. De onbehandelde objekten en de met Dimilin
of Dipterex behandelde, eindigden met 3 of 4 aangetaste populieren. Voor beide kwekerijen betekent dit voor de proeven een

aantasting van 2,5 /e tot 5 /6. Dat deze aantastingen laag zouden blijven, was in verband met de wekelijks uitgevoerde praktijkbespuiting met Dipterex rondom de proef, wel re verwachten.

In 1978 werden

de eerste populierglasvlinders in de kooi op
waargenomen. De eerste bespuiting werd op 5 juni en de
daaropvolgende bespuiting werd, door voortdurende regenval,
pas op 23 juni uitgevoerd, gevolgd door bespuiringen op 1 1 juli,
25 juli en 10 augusrus. De ekstra bespuiting in augustus werd
ingelast, omdat in die periode in de observatiekooi nog steeds
glasvlinders werden waargenomen.

4 juni

toepassing van de middelen in juni 1978 hadden beide
populierevariëteiten een hoogte van 2 tot 2,5 meter bereikt. In
juli werden in beide proeven de onderste takken weggesnoeid
om de kontrole op boormeel op of onderaan de stammen te
vereenvoudigen. Het afsnoeien van de onderste takken heeft
wel de aantastingskansen vergroot, maar ook de trefkansen van
het middel op de stammen.
Bij de eerste konuole in juni 1978 bleek de aantasting van1977
van de variëteir 'Zeeland' in het Dimilin-objekt te zijn verdwenen. Het is hierbij niet duidelijk geweest of het middel de larven
toch nog in een latere vervellingsperiode heeft gedood. Ook in
het verdere seizoen van 1978 is dit objekt vrij van boorderaantastingen gebleven. Bij de één jaat jongere variëteit'Florence
Biondi' op de kwekerij van de R.IJ.P. was dat echter niet het
geval. In juni '78 werden in dit objekt nog aantastin gen van '77
aangeroffen en bij de laatste kontrole in september '78 werden
nog zes aangetaste bomen (een aantasting van 5 /o) gevonden,
één boom minder dan bij het onbehandelde objekt van deze

Bij de

proef.

Bij de laatste kontrole van de met Dipterex gespoten objekten
werden twee en drie aangetaste populieren (2,5 % aantasting)
op de kwekerij van de NAK B en van de R.IJ.P. aangetroffen.
De objekten waarbij Ambush en Evisect waren gebruikt hadden,
evenals in 1977, geen enkele aantasting. Met deze middelen is
het in de proeven dus gelukt om de aantastingen door populierglasvlinderlarven met vier of vijÍ zorgvuldig uitgevoerde bespuitingen te bestrijden. Uit de proef op de kwekerij van de NAK B,
waarbij uitgegaan is van eán ééniarig (aangetast) gewas, blijkt
bovendien dat aantastingen van het vorige jaar ook kunnen worden tegengegaan.

Vooral in warme perioden, wanneer de aantasting van populieren door de populierglasvlinder kan toenemen, is het wenselijk
hiertegen bespuitingen uit te voeren. In de praktijk kunnen deze
het best worden uitgevoeid in de eerste en derde week van juni
en juli en in de eerste week van augustus.
Áangezien Evisect voor toepassing in'openbaar groen nog niet is
toegelaten, komt alleèn Ambush vloeibaar (250 g/l) oÍ Ambush
spuitpoeder 25 7o daawoor in aanmerking. Bij de bespuiting
met een koncenttatie van 0,05 7o (50 ml of 50 gram per 100
liter vloeistof) dient men een uitvloeier toe te voegen en vooral
de stammetjes goed met het middel te bevochtigen. Aantastingen zijn dikwijls onderaan de stam op het snijvlak van de geplante stek te vinden.
\Tanneer men deze bespuitingen enkele jaren achtereen in een

is het bij de tweejarige levensvan
de
mogelijk
boorder
de moerhoek vrij van larven te
ryclus
krijgen.
In de praktijk heeft in 1978 de toepassing van Ambush op beide
kwekerijen aan de verwachtingen voldaan.
aangetaste moerhoek doorzet,
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lnsekten en mijten schadelijk op populier en wilg in 1978

/

D. Doom
Rijksinstituut,,De Dorschkamp", Wageningen

Á

A

lYilgetuijgen dangetasÍ door uilgetakgal|ilít8.

B

A.1nt.1Jting

ran u'ilgestan door wilgebast'

galnug.
C

Vergroeiingen als geuolg uan aantasling
door de uilgegalnijt.

C

B

in 1978 als schadelijk opgetreden insekten heeft de
satijnvlinder (Leuconu salicis), tot dan voornamelijk voorko-

Van de

mende in de IJsselmeerpolders, zich verbreid over een veel groter gebied. Behalve in vorengenoemde polders kwam kaalvreterij
van populieren voor in de wegbeplantingen bij Baarn, Bleiswijk,
Nootdorp, Rijksweg 12 tussen \Taddinxveen en Reeuwijk, Zevenaar, Moerdijk en Driel. Bij Emmen werd Salix piltpilrea ontbladerd.
Ernstige aantastingen in stammen onder meer van populier en
wilg door de wilgehoutrups (Cotsas cossus) kwamen oPnieuw
voor in vrijwel alle delen van Nederland, zoals in de boswachterij Terschelling, bij Slochteren, Kolham, Harkstede, Baggelhuizen, Lelystad, in de Haarlemmermeer, bij Zwanenburg, Gouda,
Leiden, Deventer, in Goeree-Overflakkee en Meerselse Peel.
Deze ontwikkeling zou aanleiding moeten geven tot toepassing
van maatregelen zoals die beschreven zijn in de meinummers
van 1977 en 1978 van dit tijdschrift. Ook zou meer zorg besteed moeten worden aan zowel boomverzorging als aan het
bermbeheer.
In de Tjongervallei (Zuid-Friesland) was de kleine populierbok-

tor (Saperda populnea) zeer schadeliik in proeftetreinen van
Popilas nigra en P. tricbocarqa. De infektie kwam vrijwel zeker
tot stand uit aangetast wilgenopslag tussen en om de populieren.
Ofschoon slechts hier en daar boktorlarven in de populierestammetjes zijn waargenomen, was er sprake van veel breuk op
de aantastingsplaatsen.

De wilgebastgalmug (Rabclophaga salicípercla) was in een wilgenbeplanting op het stationsPlein te Haadem zodanig schadelijk, dat de aangetaste eksemplaren wegens gevaar voor stambreuk en het risiko van verbteiding werden,qeveld en verbrand.
De wilgetakgalm:ug (Rabdophaga salicis), die gallen op twijgen
veroorzaakt van ca. 3 cm grootte en daardoo-r tevens de twijg
verzwakt, kwam in de Tjongervallei vrij massaal op de wilgen
voof.

De schimmellds (Phloeomyztls parserinii) was plaatseliik

mas-

saal aanwezig op stammen van 'Dorskamp'-populieren in het
Roggebotsebos en bij Lelystad. De sterfte die hier en daar optrad onder de door de schimmelluis aangetaste populieren moet
waarschijnlijk aan andeie oorzaken worden toegeschreven.
De populierglasvlinder (P aratzt hrene tab an'if ormis) in Oosteiijk
en Zuidelijk Flevoland was nog steeds schadelijk. Gehoopt
wordt dar door de in 1978 uitgevoerde bestrijdingskamPagne op
de kwekerij uitbreiding van de plaag in 7979 kan worden beperkt.
be wilgespinselmot (Yponomefia rorrella) trad zeer spektakulair op aan wilgen langs de weg tussen \Woerden en \7ilnis. De
stammen waren geheel in een taaie, witte spinseihuls gevat, terwijl de boomkronen nagenoeg kaal waren.
Op enkele plaatsen, onder meer bij Grave, werden twijgen van
uongetust door de wilgegalmijt Aceria trirad'iatus.
Deze dicht op elkaar staande heksenbezemachtige vergroeiingen
van blad- en bloemknoppen, die tot 30 cm lang kunnen worden,
zijn ook in de winter aan de wilg zichtbaat.

Sitix atba

HOUTHANDEL

,,llE MIAS"
*
lVij zijn kopers van alle soortên bomen,
tevens verzorgen wii het onderhoud van bossen'
zoals dunnen, vellên, snoeien' írezen, enz.,
alsmede uw subsidie'aanvragen

*
F. A. J. de Maas
Nachtegaalstraat 16

5735 EB Aarle-Rixtel
Tel.04928-1439
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Fineerkwaliteit van enkele nieuwe populiererassen:
een eersle verkenning / V. Steenackers en R. Koster
Riiksstation voor Populierenteelt te Geraardsbergen, België, resp.
Rijksinstituut voor onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw ,,De Dorschkamp" te Wageningen, Nederland

Bij de selektie van nieuwe populiereklonen

is, naasr groei, resistentie, vorm e.d., de houtkwaliteit één van de voornaamste
aspekten. Een verantwoord onderzoek naar de houtkwaliteit kan
echter pas worden uitgevoerd nadat de nieuwe rassen tot bomen
van enige omvang zijn uitgegroeid. Twee belangrijke aspekten
van de houtkwaliteit zijn: droge stofproduktie en de gesóiktheid voor de fineerindustrie. Voor dit laatste onderzoek zijn
stammen van behoorlijke afmetingen nodig.
R.esultaten van recente onderzoekingen naar de droge stofproduktie van enkele nieuwe en oudere Nederlandse populiereklonen zijn gepubliceerd en zullen hier niet worden besproken.
De fineerkwaliteit van dunne (jonge) stammen kon worden onderzocht bij het Rijksstation voor de Populierenteelt te Geraardsbergen (België), waar een schilfineermachine wordt gebruikt,
die stammen van 10 cm diameter kan bewerken tot fineer met
de gangbare dikte van 8 à 10 mm. Deze machine is speciaal gebouwd voor onderzoekdoeleinden. Er werd fineer gemaakt van
16 klonen die door ,,De Dorschkamp" in \Tageningen waren
geselekteerd.

De kwaliteit van het fineer, verkregen uit de verschillende hieronder beschreven klonen, werd beoordeeld door de eerstgenoem-

de auteur die ervaring heeft op dit gebied door zijn vroegere
relatie met het Zweedse lucifersconcern STAB in België.
. .l

IIet voor de test gebruikte materiaal
De serie van 16 klonen vetegenwoordigt vier groepen van rassen en hybriden:

a
b
c
d

P. deltoides,3 klonen: 1454,1484,1601.

((:

CF), 1237 (- I 2
636/52).
P. deltoides x P. trichocarpa hybriden, 7 klonen: 'Donk',
'Rap', 'Barn', 162I, 1626, 1668 en eeÍl verwante hybride:

P. trichocatpa, 3 klonen: 1236
625/52

'Scott Pauley'), 2043

1675.

x P. nigra hybriden (Euramerikaanse populieren), 3 klonen: 'Spijk', L070,1776.
P. deltoides

1237

(:'I 7 :

625/52:'Scott

Paaley')

In de herfst van 7975 werden de stammen

verzameld in twee
aan elkaar grenzende proefvelden, aangelegd in het voorjaar van

1967 en 1968 met éénjailg plantsoen. De bodem bestaat uit

jonge rivierklei met een lutumgehalte van 25-50

% waar de

P. richocarpaklonen en de P. trichocarpahybriden een uitsteken-

de groei vertoonden. Euramerikaanse en P. deltoides-rassen
groeiden daar redelijk tor goed. Van enkele snelgroeiende klonen waren de proefstammen eigenlijk te groor voor de fineermachine; deze stamdelen moesten enkele cm dunner worden gemaakt.

Resultaten

Het oordeel over de fineerkwaliteit was als volgt:
(De foto's genomen met lichtinval evenwijdig aan de oppervlakte van het fineer, geven een indruk van de houtstruknrur
van de proeÍstammen.)

a P. deltoi.d.es,' 3 klonen (1454,1484,760I)
- 1454, een kloon verkregen uit zaad afkomstig uit Missouri,

geeft een slechte fineer met een grove struktuur. Andere delen
van dezelfde stam leverden een iets betere kwaliteit.
- L484, een kloon afkomstig van een partij zaad uit Michigan,
gaf een buitengewoon gladde fineer met een fijne srrukruur,
zeer homogeen en van een zeer hoge kwaliteit.
- 1601, ontstaan uit een kruising tussen P. deltoides 54-404 (?)
afkomstig van Geraardsbergen en een onbekende vader, hoogstwaarschijnlijk ook een P. deltoides. Het buitenste gedeelte van
de stam levert goed fineer, overeenkomstig mer dar van de 1484.
Het binnenste gedeelte is slechter en verrooot kleurverschillen
tussen vooÍ- en najaarshout.

b P. trichocarpa: 3 klonen,(1236, 1237, 2043)
- 1236 (: kloon CF, afkomstig uit Engeland).

Het fineer van

deze kloon heeft een wisselende strukruur met veel noesten; er

is tussen de vezels te weinig samenhang. Dit veroorzaakt
onbruikbaar fineer.
1484

een

43

1237 (- kloon J 2, afkomstig uit Engeiand en identiek aan
de Duitse kloon 525 /J2 thans 'Scott Pauley' genaamd). Het hout
van deze kloon is nog slechter dan dat van de voorgaande. De
struktuur is buitengewoon grof en ongelijkmatig.
- 2043, een kloon afkomstig van een partikuliere kwekerij onder het nummer 636/52. Vermoedelijk identiek aan de Duitse
kloon 636/52, afkomsrig van Salem, Oregon. Het buitenste deel
van de stam geeft het beste fineer van de drie trichocarpaklonen:
redelijk glad, echter toch met veel noesten. Het binnenste gedeelte van de stam is veel slechter en heeft een ongelijkmatig
oppervlak en een zeer losse struktuur en een neiging tot het uiteenvallen van de vezels.

-

c P. deltoid,es x P. trichocarpa hybriclen: 6 klonen f 1 verwante kloon : 7 klonen: 'Donk' (- 1647), 'Rap' (- 1658),
'Barn' (- 7623), 1621, 1626, 1668 en een hybridekruising,

Euramerikaanse klonen. Over het algemeen is de fineerkwaliteit
slechr van groep b: (P. trichocarpa) en groep c: (P. deltoides x
P. trichocarpa, de groep die de snelste groei vertoont). Kloon
1668 van groep c is de enige opvallende uitzondering, het;;een
aantoonr dar het mogelijk is goede fineerkwaliteit aan te treffen

-

echter geen Fl-hybride: 1675

'Donk': slecht fineer, ruw oppervlak, de vezels vallen uit
eikaar. Het buitenste deel lijkt het slechtst; veel Dendromiza
gangen. Het oppervlak vertoont kleine bultjes.
-. 'Rap': overeenkomstig 'Donk'; het oppervlak ziet er zelfs
slechter uit.
- 'Barn': iets beter dan 'Donk' en 'Rap', maar ook niet indruk-

-

wekkend.

slechter dan bij 'Donk',
De fineerstroken valien uiteen en blokkeren de

162l: zeer slechte fineerkwaliteit,
-'Rap'
'Barn'.
en

machine. Zeer ongelijkmatig oppervlak.
- 1626: zeer slecht fineer, de vezels trekken los. De restklos
heeft een geribbeld oppervlak.
- 1668: Het buitenste deel van de stam geeft goed fineer, even
goed als van goede Euramerikaanse klonen (zie later). Over het
algemeen is het fineer beter dan dat van 'Robusta'. Fineer van
het binnenste gedeelte van de stam is weliswaar niet zo goed
als dat van het buitenste gedeelte, maar redelijk akseptabel.
-- I67J: fineer van deze kloon is het slechtste van de groep, het
heeft een zeer ongelijkmatig oppervlak en een slechte struktuur.
P. deltoides x P. nigra hybriderz (- pglu-erikaanse populieren): 3 klonen: 'Spijk' (: 1775),1776 en 1070
- 'Spijk': hout van zeer goede fineerkwaliteit, bijna zo gelijk-

d

matig en vast als van P. deltoides 1484 (zie onder a).
1647

(:'Donk')

-.::..-'.f:

1776: een btoer van 'Spijk' die over het algemeen een zelfs

nog wat betere fineerkwaliteit vertoont dan 'Spijk'. Enkele

Dendromiza gangen waren zichtbaar in het fineer van het binnenste gedeelte van de stam.
- 1070: een half-broer van 'Dorskamp' die in groei en habitus
daarmee grore overeenkomst vertoont. De fineerkwaliteit is
goed, doch wat grover dan van 'Spijk'.

Konklusies
i De stammen van de klonen zijn nog jong: 9 tot 10 jaar (gerekend vanaf stek). Dit kan de fineerkwaliteit beïnvloeden.

2

Her. beste fineer wordt geleverd door de P. deltoides en

groep c. In hoeverre er klonen met goede
fineerkwaliteit gevonden kunnen worden bij zuivere P. tricho-

bij de klonen van

carpa-populieren is een open vraag.

3 De fineerkwaliteit dient in een zo vroeg mogelijk stadium
bij de selektie van klonen in beoordeling te worden genomen.
Het zou van belang zijn ook de genetische aspekten van fineerkwaliteit bij populieren in het onderzoek te betrekken.
Literatuur
- Evrard, R.

1964. Contribution à l'étude de la qualité du bois de
peuplier en relation avec les facteurs écologiques. Buli. Soc. Roy. For. de
Belgique, Avril. 36 pp.
- Govers, A. 197). A study on the possibilities of a fast estimation of
the quality of poplar wood. Houtinstituut TNO, Delft.
- Govers, A. 1914. Oriêntetende proeven betreffende de bepaling van
de volumedichtheid van populiereboorkernen. Rapport H-74-21 l{o'ttinstituut TNO, Delft.
- Govers, A. 1914. Eerste onderzoek bij populieren naar het verband
tussen de gemiddelde volumedichtheid van gehele stammen en die van
aanwasboorkernen, genomen op borsthoogte. Rapport H-74-73J, I{o:utinstituut TNO, Delft.
- Jansen, E. C. 1974. Oriënterend onderzoek naar de bruil:baarheid van
hout van de populieren 'Dorskamp', 'Flevo' en r. )24voor de fabricage
van lucifers. Intern rapport nr. 65 Stichting Bosbouwproefstation ,,De
Dorschkamp", Wageningen.
- Nepveu, G. 1976. Les corrélations juvénile-adulte en mat.ière cl'étude

1775

(:

,Spijh,)

44
de la qualité du bois. Doc. 1976/) Station de Recherches sur la qualité
du bois, Centre Nat. de Rech. For., INRA.
- Nepveu, G., R. Keller et E. Teissier du Cros. 1978. Sélection juvénile
pour la qualité du bois chez certains peupliers noirs. Ánn. Sc. forest.
r978, J5 0) 69-92.
- Mutibaric, I. 1969. Preliminary results of research into the characteristics (density and wood fiber length) of juvenile wood of some
Euramerican poplars. Fo-FTB-69-4/8, Rome.
- Rijsdijk, J.F. 1976. Onderzoek bij populieren naar het verband tussen het dichtheidsgetal van 8 gehele bomen en dat van aanwasboor-

kernen, genomen op borsthoogte. Rapport H-76"11, Houtinstituut TNO,

Delft.

- Rijsdijk, I. F. 1977. Droge stof produktie van enige populiereklonen
en de bepaling daarvan via boorkernen. Populier 1977, 14 (1) 22-24.
- Riisdijk, J. F. en H. Buiten. 1977. Houtonderzoek van 2 nieuwe

populierefamilies van P. trichocarpa. Rapport H-77-145, Houtinstituut
TNO, Delft.
- Riisdijk, J. F., H. Buiten en P. B. Laming. 1978. Onderzoek naar het
hout- en bastpercentage, het dichtheidsgetal en de vezellengte van 30
stuks 3-jarige zaailingen. Rapport 78-294.

lnsektenkalender
Boomsoort

Plaats

Aard van de aantasring

*

Naam insekt

Bijzonderheden

Aantastingsbeelden, het gehele jaar zichtbaar

Populier stam

ronde uitvlieggaten tot ca. 60 cm

Populier stam

hoogte boven de grond
ovale gaten in de schors waaruit grove
boorspanen op de grond terecht komen

Populier stam

(jong)

Populier stam/twijg
(

jo.rg)

holle ruimte vooral bij snoeiplekken;
soms galachtig verdikr stamdeel
galachtige verdikking soms met ronde
vliegopening

aantasting van wortels door vuilwitte Horzelvlinder
rups met bruine kop
in het hout witte, sterk gesegmenteerde, Grote populierboktor
pootloze larve
vuilwitte rups met bruine kop in het Populierglasvlinder

hout

in het merg witte, gesegmenteerde, Kleine populierboktor
pootloze larve (vooral trilpopulier en
abeel)

\XZilg
Vilg
Populier,

stam

tak

stam

wilg

galachtige verdikking ror 1 m lang
m€t velvormingen en ingezonken
plekken; soms afschilferende bast

grootaantaluiwliegopeningenter

spoel- of kogelvormige verdikking van
ca. 3 cm; opengebarste schors

grootaantaluitvliegopeningenvan \Tilgetakgalmug

gaten in de schors waaruit proppen
boorsel op de grond terechrkomen

Maart/april

Populier/

stam/tak

vezelig

wit boorsel uit booropening

wilg

met diameter ca.4 mm

Populier twijg

twijg voor een deel uitgehold,
kommavormig excrementenzakje over
inbooropening

\Tilgebastgalmug

grootte van speldeknop; geel galmug-

larfje in cambium
speldeknopgroorre; oranje lalfje in het
cambium
holle ruimte onder de bast, gangen in

\Tilgehoutrups

het hout; rups met bessesapkleurige
rug en zwarte kop
witre, pootloze larve met bruine kop,
buikwaarts gekromd
geelbruin rupsje met zwarte kop in
het merg

\Tilgesnuitkever

groen rupsje met groene kop en geelgroene lengtestrepen, vaak in komma-

Kleine wintervlinder

Populierscheutboorcier

Mei

Populier

blad

bladeren licht aaneengesponnen

Populier

twiig

boven inbooropening kommavormig
excrementenzakje, twijg voor een deel

vorm liggend
geelbruin rupsje met zwarte kop, in
het merg

Populierscheutboorder

uitgehold

Populier

stam, twijg galvormige verdikking soms mer uiten blad
vliegopening; grote gaten in het blad

Populier

blad

Populier,

blad

blad tot aan bladsteel opgevreten,
aantasting begint aan de top
blad pleksgewijs afgeschaafd

sterk gesegmenteerde larve in het

merg; Kleine populierboktor

boktor met 3 of 4 gele vlekken op de
dekschilden
behaarde rups met witte of gele
vlekken op de rug

Satijnvlinder

twlrg

afstervende rwijgen, op de grond drup
pende schuimhoopjes langs rwijgen

kleine bronskleurige of blauwe
kevertjes
tot 8 mm lange dieren met roodbruine
kop en borststuk en grijs achtedijf

Populier

blad

'$7ilg

blad

afgevreten blad, spinsels vooral in
takgaffels
afgevreten blad, grote bladresten onder
de boom

met rode, blauwe en witte lengtestrepen Ringelrups
bont gekleurde rups met blauwe kop
Plakker
behaarde grijze rups met blauwe
wraties aan de voor- en rde aan de

wilg

\7ilg

\Tilgehaan
Wilgeschuimcicade

Juni

Populier blad

bladeren los aan elkaar gesponnen of
gerold; afgevreten blad

* Uit: ,,Bosbouwvoorlichting"

nt. 4, mei 1979.

achterzijde
groen spanrupsje met groene

kop.

gewoonlijk in kommavorm liggend

Kleine wintervlinder
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Boomsoort

Plaats

Áard van de aantasting

Bijzonderheden

Naam insekt

blad, aan onderzijde geskeletteerd,
krult omhoog en wordt bruin
bladonderzijde geskeletteerd, bovenzijde pleksgewijs afgeschaafd

naaktslakvormige bastaardrupsen aan
onderzijde blad
kleine bronskleurige of blauwe
kevertjes, zwarte larfjes groepsgewiis
aan onderzijde
behaarde grijsbruine rupsen met witte
of gele vlekken op de rug
tot 8 mm lange dieren met roodbruine

Lindebladwesp

Juni (vervolg)

\Vilg

blad

Populier,

blad

wilg

Populier

blad

afgevreten blad

\Vilg

twijg

afstervende twijgen, op de grond druppende schuimhoopjes langs de rwijgen

\Tilgehaan

Satijnvlinder
\Tilgeschuimcicade

kop en borststuk en grijs achtedijf

Juli

Populier

Vilg

afgevreten bladeren, bladsteel en dikke
nerven blijven over
a{gevreten blad, soms ook bast van

blad
blad

jonge twijgen

Populier

blad vanaf de bladrand gevreten

blad

(jo"g)

Populier,

blad

bladeren, aan onderzijde geskeletteerd,

twijg

verkleuren bruin
afstervende twijgen, op de grond druppende schuimhoopjes langs de twijgen

wilg

I7ilg

bruine rups met gele dwarslijnen en
onderbroken witte lengtestrepen
bruingrijze rups met blauwe wratjes
aan de voor- en rode aan de achterzijde,
waarop haarborsteltjes
aan onderzijde blad naast elkaar
vretende, groene bastaardrupsen met
zwarte kop
bronskleurige of blauwe kevertjes,
groepen grijze larven aan onderzijde blad
tot 8 mm lange dieren met roodbruine
kop en borststuk en grijs achtedijf

'ilTapendrager
Plakker

Populierbladwesp

\íilgehaan
Vilgeschuimcicade

Augustus/september

Populier

blad

\(zilg

blad

Populier

afgevreten bladeren, grote bladresten
op de grond
blad aan onderzijde geskeletteerd,
verkleurt bruin
verdrogende takken of stammetjes

stam/tak

(jong)

Populier

bladeren, aan onderzijde geskeletteerd,
verkleuren bruin

blad

donkerbruine rups met gele dwarsste- \Tapendrager
pen en onderbroken witte lengtestrepen

opnaaktslakjesgelijkendebastaard- Lindebladwesp
rupsjes

groepen vrij grote bruine
grote mierenaktiviteit

luizen;

Populieretakluis

behaarde zwarte rupsjes aan onderzijde Satijnvlinder

blad, ca. 4 mm lang

KALENDER

Het belangrijkste onderwetp waaraan
we in de komende maanden ofize aandacht moeten besteden is het onderhoud. Dit omvat de stikstofbemesting
en onkruidbestrijding in jonge beplanringen en het snoeien van de bomen.
Verder verdient het aanbeveling de
bomen in jonge beplantingen op gebreksverschijnselen en op overgroeiing
door klimplanten te kontroleren.
Stikstof bemesting

in de eerste jaren vaak moeizamet verIopen dan bij nieuwe beplantingen op
bouw- of weiland. Het planten van
meerjarige of zeer lange éénjarige populieren met als motief dat dergelijk
plantsoen boven de vegetatie uitsteekt
en er dus geen hinder van ondervindt,
is geen reden om de stikstofbemesting
en onkruidbestrijding na te laten. Juist
voor deze plantsoensoorten met hun
zeer ongunstige verhouding russen boven- en ondergronds gedeelte zijn ge-

Het is voor een goede aanslag

en

noemde onderhoudsmaatregelen

jeugdgroei beslist noodzakelijk

de

vereiste, vooral als

in de eerste twee, soms drie
jaren met stikstof te bemesten en rond

planten

de bomen een onkruidbestrijding uit
te voeren (zie het artikel ,,Onkruid-

bestrijding

bij

populier"

in het fe-

bruari-nummer van,,Populier" L979).

Niet alleen in nieuwe

beplantingen
zijn deze onderhoudsmaatregelen noodzakelijk, maar zeker ook in herbeplantingen, omdat daarbij aanslag en groei

een

de vegetatie uit

grassen bestaat.

stikstofbemesting wordt in de
vorm van kalka'mmonsalpeter (kas)
gegeven. In nieuw aangelegde beplan-

De

tingen moet de bemesting in de eerste
helft van mei worden toegepast; een
gift van 100 gram kas per plant is

In één of twee jaar oude
beplantingen is een gift van 200 à
250 gram kas gewenst maar dan op
voldoende.

een vroeger tijdstip (maart, april; zie
Kalender,,Populier", februai L979).
Het is van her grootste belang dat de
meststof zorgvuldig op de plantspiegel
(1 m2) rond de boom wordt gestrooid
om schade te voorkomen.

Onkruidbestrijding
Het bestrijden van de vegetatie in jonge beplantingen in de eerste jaren na
aanleg, vooral als deze vegetatie uit
grassen bestaat, is naast stikstofbemesting absoluut noodzakelijk. Een vegetatie die uit lage kruidachtige planten
bestaat, zoals hondsdraf en boterbloemen, bekonkurreert de jonge pol)ui'
weinig of niet; het bestrijden van een
dergelijke vegetatie heeft daarom wei-

nig zin en werkt alleen kostprijsverhogend. Naast de methode van onkruidbestrijding op de piantspiegels (1 m2)
kan men de vegetatie ook over de gehele oppervlakte of in banen langs de
boomrijen bestrijden; bovendien he.'t
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men de keuze tussen mechanische

en

chemische bestrijding. Laatstgenoemde
bestrijdingswijze moet niet vaker dan

strikt noodzakelijk is worden

uitge-

voerd.

Voor de mechanische wtjze van bestrijding en de chemische met dalapon en
simazin wordt verwezen naar de ,,Kalender" in het februari-nummer 1979.
In deze tijd van het jaar kan men de
vegetatie met Gramoxone bestrijden.

De juiste tijd voor de bespuiting

is

afhankelijk van de mate van ontwik-

keling van de vegetatie. Hij wordt
meestal uitgevoerd in de tweede helft
van mei en wel op basis van 3 à 5 1
per ha. Het effekt van de bespuiting
is beter indien men deze bij een bewolkte hemel uitvoert. De vegetarie
mag niet te hoog zijn om te voorkomen dat bladeren en jonge scheuten
worden geraakt, de kans hierop is groter als de bespuiting in nieuwq met
éénjaig plantsoen aangelegde beplantingen wordt uitgevoerd. Bij een sterke

hergroei van de vegetatie kan een
tweede bespuiting noodzakelijk zijn

tenzij de populieren

al

zeer

bladgrootte en bladbezetting kontroieren. Meestal gaat het om sriksrofgebrek. De bladeren zijn dan te licht
(geliggroen) van kleur en te klein,
verder is de bladbezetting matig. Het
plotselinge vergelen van de bladeren
kan ook op muizenschade duiden

waarbij de bast van her stammetje
vlak of net in de grond is afgevreten
of veel wortels zijn doorgeknaagd.Bij
vroegtijdige signalering van stiksrofgebrek kan men de bomen in juni of
begin juli nog mer 100 of 200 gram
kalkammonsalpeter bemesten. Men
moet in dergelijke gevallen ook de
grasvegetatie rond de bomen bestrij-

den. Indien de gebreksverschijnselen
later in de zomer opueden dienr men
de bemesting in het volgende voorjaar
uit te voeren. Pleksgewijze gele verkleuring van het blad, tussen de nerven, duidt meestal op kalium- of magnesiumgebrek. Bij rwijfel aan de oorzaak van de gebreksverschijnselen of
aan de noodzaak of aard van de bemesting moet men een deskundige van

het Staatsbosbeheer raadplegen.

goed

groeien.

Snoeien

Om beschadiging van de stammetjes
door Gramoxone te voorkomen mag

De gunstigste periode voor het snoeien
van populieren vormen juni en de
eerste helft van juli. Indien her gevaat
vafl aantasting door populiereglasvlin-

de druk waarmee gespoten wordt niet
meer dan 1,5 atm. bedragen. Her gebruik van een spuitkap verdient aanbeveling om te vermijden dat de boom

met de spuitvloeistof wordt geraakt;
de kans daarop is groot indien tijdens
perioden mer veel wind wordt gespoten.

Vóór het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen dient men de gebruiksaanwtjzing op de verpakking zorgvul-

dig te raadplegen.
Distels en brandnetels, die de populieren in jonge beplantingen dreigen
te overgroeien, moet men rondom de
bomen afmaaien waarbij er op moer
worden gelet dat deze niet worden beschadigd. Het is absoluut noodzakelijk
klimplanten (bijv. hop en haagwinde)
te verwijderen voordat deze de jonge

bomen verstikken. Loofhoutopslag of

vulhout dat de populieren dreigt te
overgroeien dient men in juli en de
eerste helft van augustus bij de grond
af te zetten.
Gebreksverschijnselen

in de zomermaanden kunnen
bladeren, als gevolg van een tekort aan
bepaalde voedingsstoffen, gebreksverschijnselen vertonen. Dit kan gepaard
Voorai

gaan met groeivermindering. In deze
maanden moet men daarom de bomen

in

jonge beplantingen op bladkleur,

der bestaat moet men de bomen pas in
augustus snoeien. Snoeiwonden overgroeien bij zomersnoei sneller dan bij
wintersnoei. De waterloworming is geringer indien de bomen in de periode
ná. her uirlonen en .róór her afsluiten
van de groei (ca. eind augustus) worden gesnoeid. Dit advies is gebaseerd
op onderzoekresultaten bij euramerikaanse populieren.
Zwarte balsempopulieren en'Androscoggin' vormen bij zomersnoei weinig
waterlot en de snoeiwonden worden in
het algemeen goed overgroeid. Grote
snoeiwonden kunnen bij deze populieren wel eens langer ,,bloeden" dan
die van euramerikaanse populieren.
De I7estamerikaanse balsempopulie-

ren 'Blom', 'Fritzi Pauley' en 'Heimburger' vormen ook bij zomersnoei

veel waterloten. Buitenlandse ervaringen duiden erop dat men de waterlotvorming kan beperken door de bomen

niet te sterk maar geleidelijk op

te

snoeien.

Bij het snoeien dient men de takken
vlak aan de stam te verwijderen zodat
geen kapstokken ontstaan. Jonge bomen worden met een snoeischaar of
-zaag, oudere bomen met een zaag of
beitel op lichte, metalen stokken opgesnoeid.

Men moet met her opsnoeien van de
bomen beginnen als deze op borsthoogte een omtrek van ca. 25 cm hebben, voor die tijd dienen alleen dub-

bele toppen te worden verwijderd.
Snoei jonge bomen nooit hoger op dan
rot
en oudere bomen tor.
van
de totale boomhoogte met dien verstande dat niet hoger wordt gesnoeid
dan 6 à 8 m. Bij hoger opsnoeien
weegt het resultaat (verbetering van
de houtkwaliteit) niet op tegen de hogere kosten. In de kroon moet zo weinig mogelijk worden genoeid, alleen

l/4

l/3

een enkele zeet zwate zijtak en dubbele toppen mogen worden verwijderd
mits deze niet hoger zitten dan de genoemde maksimumhoogte. Te hoog en
te zwaaÍ in de kroon snoeien gaat ten
koste van de aanwas en brengt hoge
kosten met zich mee. Ook de warerlorvorming wordt door te zwaat snoeien
gestimuleerd. \Taterloten dient men
zo snel mogelijk te verwijderen.

Indien men de bomen op een kleine
plantafstand (4 x 4 m,4 x 5 m) heefr
geplant en van plan is na dunning de
resterende bomen te laten doorgroeien
kan men er mee volstaan alleen de
overblijvende bomen periodiek en de
te dunnen bomen niet oÍ slechts eenmaal te snoeien. Dit verlaagr de snoeikosten aanzienlijk. Bomen die te zijner
tijd aan de vezelhoutverwerkende industrie (papier, spaan- en vezelplaat)
zullen worden geleverd behoeven voor
de houtkwaliteit niet te worden opgesnoeid. Mocht het onderste stamgeÀeelrp ccJ^t.r .'n^r

lirht

r4.oh^"r

d--

schikt zijn dan moeten de bomen wèl
tot 2 à 1 m hoogte worden opgesnoeid,
hetgeen in één keer kan gebeuren.

Bescherming tegen wikl
Schade door

wild (reeën, hazen of ko-

nijnen) kan men voorkomen,

althans

beperkt houden, door de jonge bomen
met gazen kokers (kippegaas, Italiaans
gaas) of plastic manchetren re beschermen. llet Italiaans gaas is zowel rechtstreeks te bestellen bij de fabriek in
Italië* als bij het Magazíjn Bosbouwgereedschappen van Heidemij Nederland BV te Arnhem (Postbus 139).

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

bodig.
*
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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

4O cm top en op

@ 30 cm top en op Q 20 cm top en op Q

onderstammen, foutvrij
gezonde stammen
gezonde stammen

- afgekorte lengten
01.0-28cmtop -lmof2mlengte
A 8-45cmtop -lmof2mlengte

kisthout en pallethout Ó 18 cm top en op

papierhout
vezelhout

foreco @

Koningsweg 35c, Postbus 230
6800
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Arnhem

internationale houthandel bv

Telefoon: 085-45443I

lid van de Heidemij Groep

Telex: 45960 forec nl.

tt

u denhou
een oude naam. tussen nieuwe 1)0
ulieren
l-

an old name. between new ppp-lg5
un ancien nom. entre nouveaux peup]lgrt
ein alter name, zwischen neue pgppeln
Witte abeel
(P. albal

'Raket'

'Nivea'

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

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

Europese zwarte populier
(P. nigra)

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

Westamerikaanse
balsempopulier
{P.

trichocarpal

'Fritzi;:JïS'
'Heimburger'

boomkwekerii
Schoorstraat 21 . Postbus
Udenhout - Holland
TeleÍoon 04241-2131
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Euramerikaanse
populier
(P. euramericana)

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spijk'

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'1214',

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

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