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hout verschillend. Onderstaande cijfers geven derhalve slechts een indruk van het
huidige prijsbeeld.

Bij de verkoop van hout

Ter oriëntatie enkele prijzen voor populierehout rnet schoÍs aan de voor

zware

transportvoertuigen bereidbare weg.

fineerhout(ó:)50cm)

klompenhout,/ zwaar zaaghout ()' @ 40 cm)
licht zaaghout (kistenhout) ($: 25-50 cm) lengte
papierhour ((;: i0-50 cm, lengte 1 tot 3 m)
-HOUTPRIJZEN-

spaanplaathout

: 1110,-à1120,-permg
: / 80,-à1100,-perm3
2 m: -r .f 55,- per stère
; f 55,-totf 60,- perton
: t .f 50,-per ton

Red.aktie en d.mimistrairc:

Bowlespark 18,
6701 DR \íageningen
Telefoon 08370-l0l2l
Postrekening

m.: 1 L72915

t.n.v. Stichting Populier
te'W'ageningen

Abonnement

f

losse nummers

7,50 per jaar,

f 2,-

Drukkeilj:
Boek- en Offsetdrukkerij
Verweij \Tageningen B.V
Betgstraat 32a,
670i Á.D \Tageningen
Telefoon 08370-12831

BRABANTSE POPULIEREN VERENIGING
De Brabantse Populieren Vereniging hield op 16 mei 1979 weer haat jaarvergadering
in het Restauranr ,,Her Vapen van Liempde" te Liempde.
De Voorzitter opende de vergadering om 10.30 uur en heette de 23 aanwezigen van
harte welkom.
De voornaamste punten van de vergadering waren wel het jaarverslag van voorzitter
-en penningmeester en de verkiezingen van bestuursleden.
Het jaan'erslag van de voorzitter getuigde van veel optimisme aangaande de toekomst
van de populier. De penningmeester kon ook tevreden zijn, want door de groei van
het aantal leden was de financiële positie weer versterkt, wat reden was aan de vergadering voor re stellen de kontributie niet te verhogen.
De heren Adema en Van Iersel waren aan de beurt van aftreden en niet meer herkiesbaar. In hun plaats werden gekozen de heren F. Cleven uit Rosmalen en F. Baas

uit Bakel.
Áls sekretaris-penningmeester werd mej. \7. van de Velden benoemd in plaats

van

de heer Van Iersel.

De voorzitter dankte de heren Adema en Van lersel, die beiden vanaf de oprichting
deel hebben uitgemaakt van het bestuur.
de middag maakten de leden onder leiding van de heer Adema een zeer interessante tocht door de bossen van de ,,Vereenigde Hollandsche Lucifersfabrieken".
Vooral de beplantingen van de laatste jaren waren zeer interessant. Het blijft altijd
vroeg om hieruit konklusies te trekken, maar er was nu al een beduidend groeiverschil tussen de diverse klonen.
H. A. van Iersel
Al met al een zeer geslaagde dag.

Na

Foto omslag:
Popalierenoptand. ia
h el,,Áb bert b ot", O -F leaoland
Foto's:
Omslag:

H. A. van der Meiden,

I7ageningen
Pa.g.

)2: ,,Rijp", Lelystad
)6 t/m 18l' \il. Tuinzing,

Pag.
Bennekom
Pag. 60: R. Eppenga, 'Wageningen

Nieuw adres sekretatiaatz
Mej. \7. v. d. Velden, Burg. Canterslaan 6,5062 EV Oisterwijk, tel. 04242-2107.

In september a.s. houdt de Brabantse Populieren Vereniging een ekskursie naar het
Eiffelgebied in Duitsland.
Niet-leden die interesse hebben kunnen zich in verbinding stellen met het sekretariaat (tel. (04242-2107).
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De rol van de populier bii de aanleg van nieuwe bossen op rijke gronden
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I

Uitgangspunten voor een modelmatige opzet

I

Inleiding

De beheerder van een boskompleks zal er naar streven dat het
bos alle funkties, welke bij de inrichting centraal stonden, blijvend zal vervullen. Naast de inrichting van het boskompleks

zal hij vachten zowel de kosten als de opbrengsten zo gelijkmatig mogelijk over de jaren te spreiden. Kontinuïteit in de
opbrengsten is een belangrijke faktor bij het veroveren van een

vaste marktpositie bij de houtafzet. Een gelijk kostenniveau is
van belang voor het vrijmaken van financiële middelen en het
opbouwen van een vast arbeidsbestand en machinepark. Eén
van de belangrijkste randvoorwaarden ten einde aan deze kontinuïteit te voldoen is te trachten een evenwichtige, regelmarige,
leeftijdsklassenopbouw per houtsoort te verkrijgen. Dit houdt
in dat over een bepaalde periode dezelfde hoeveelheid werkzaamheden en opbrengsten te verwachten zijn.
In de bosbouw, waar de planning zich over zeer lange perioden
(b.v. 100 jaar) uitstrekt, zijn deze perioden (leeftijdsklassen)
gesteld op 10 jaar. Bij deze planning wordt getrachr per houtsoort en per leeftijdsklasse een gelijke oppervlakte te verkrijgen.
Het aantal leeftijdsklassen is afhankelijk van de te verwachten
kaprijpheid van de beueffende houtsoorc. Is de kaprijpe leeftijd

b.v. 80 jaar dan betekent dit dat er in de optimale siruatie 8
leeftijdsklassen van gelijke oppervlakte aanwezig moeten zijn.
Er is in deze optimale situatie dan sprake van een ,,normale"
leef ti jdsklassenopbouw.

Bij de aanleg van nieuwe boskompleksen,

zeker wanneer de

in enkele jaren moet worden gerealiseerd, kan er geen
sprake zijn van een bos waarin alle leeftijden aanwezig zijn.
aanleg

Immers, het is nier ondenkbaar dat de gehele bosaauleg binnen
I0 jaar is gerealiseerd, hetgeen betekenr dat de gehele oppervlakte in dezelfde leeftijdsklasse valt. Na de bosaanleg is er een
aanloopperiode van enkele decennia, soms meer dan 100 jaar,
noodzakelijk om de gewenste, no_rmale leeftijdsklassenopbouw
te verkríjgeo.-Tijdens deze aanloopfase is de beheerder c.q. eigenaar van het kompleks er mee gebaat dat ook dan de kosten en
de opbrengsten zo regelmatig mogelijk over deze periode worden verdeeld.
In het navolgende zal aan de hand van enkele modellen deze
aanloopfase worden geanalyseerd. De ruimte ontbreekr om alle
mogelijke modellen en varianten uitputtend te behandelen. De
uitwerking van de behandelde modellen is dan ook meer bedoeld om enige achtergrondkennis aan te reiken welke bij de
opzet van een model ten behoeve van de eigen situatie van belang kan zijn.

2

Definitief en provisorisch

bos

wege een veelzijdig gebruik (houtproduktie, landschappelijke
overwegingen, rekreatie, enz.) aangelegd. Door de bebossingen
oveÍ een dergelijke lange periode te verdelen wordt de veelzijdige doelstelling van het boskompleks ondergeschikt gemaakt
aan de gewenste trapsgewijze leeftijdsklassenopbouw. Dit probleem kan worden opgevangen door de gronden welke in eerste
instantie niet bebost zouden worden te beplanten met zogenaamd tijdelijk of provisorisch bos. Indien na L0 jaar opnieuw
een oppervlakte definitief bos moet worden geplant (de tweede
leeftijdsklasse) wordt hiervoor een gelijke oppervlakte provisorisch bos geveld. Bij de keuze van de houtsoort van dit provisorisch bos zal er rekening mee moeten worden gehouden dat deze
houtsoort reeds op l0-jarige leeftijd op verantwoorde wijze zal
moeten worden gekapt. Na 20 jaar wordt een tweede oppervlakte provisorisch bos gekapt om op deze plaats de derde leeftijdsklasse definitief bos te kunnen inplanten. Dit proces her-

haalt zich totdat al het provisorische bos tot definitief bos is
omgevormd. Het gebruik maken van dit provisorische bos biedt
de volgende voordelen:
a Bij het bestemmen van een bepaald areaal tot bos wordt een
gewijzigde bestemming vao deze oppervlakte nagestreefd. Door
het aanbrengen van zowel definitief als provisorisch bos kan op
korte termijn aan deze nieuwe bestemming worden voldaan.
b Door gebruik te maken van tijdelijk bos kan en moet over
het algemeen meer gebruik worden gemaakt van snelgroeiende
houtsoorten. Deze snelgroeiende houtsoorten kunnen over het
gehele areaal worden gespreid zodat het boskompleks als geheel,

relatief, snel,,dimensie" krijgt.
c Snelgroeiende boomsoorten (over het algemeen pioniers)
geven snel luwte aan het definitieve bos (over het algemeen
meereisende soorten), zetten snel aan tot humusvorming in de
bodem door intensieve bodemontsluiting en snelle strooiselvertering.

d Bij een juiste houtsoortenkeuze

en een goed beheer kunnen
deze pionierhoutsoorten ekonomisch gezien een redelijk tot goed
rendemenr geveo waardoor de financiële kosten van het toe-

komstige beheer (herbebossing, omvorming) kunnen worden
vedicht.

e

Door gebruik te maken van deze snelgroeiende houtsoorten
als provisorisch bos wordt op relatief korte termijn een aanzienlijk kwantum hout geproduceerd.

f Doordat pionierhoutsoorten zowel bij relatief lage leeftijd
(-f 10 jaar) als bij hoge leeftijd (-+- 45 jaar) op verantwoorde
wijze kunnen worden geveld kan de gewenste leeftijdsklassenopbouw voor het definitieve bos op natuudijke wijze worden
ingebouwd.

Een normale leeftijdsklassenopbouw betekent dat er per leeftijdskiasse een gelijke oppervlakte van de betreffende houtsoort
aanwezig is. NTil er vanaf de aanleg direkt sprake zijn van een
normale leeftijdsklassenopbouw dan betekent dit dat slechts een
oppervlakte ter grootte van 1 leeftijdsklasse moet worden bebost (bos met blijvend karakter - ,,definitief bos"). Na 10 jaar
wordt er een gelijke oppervlakte bebost. Deze bebossingen lopen door tot de gehele geplande oppervlakte van bos is voorzien.
Een en ander betekent dat er een grote oppervlakte verworven
grond voodopig niet bebost wordt. Veelal wordt een bos van-

Het is duidelijk dat bij de bosaanleg op de rijke gronden het
gebruik van met name populier van onschatbare waarde

3

is.

Gewenste opbouw van het definitieve bos

De richtlijnen welke bij de houtsoortenkeuze van nieuw aan te
leggen boskompleksen gehanteerd worden zijn in eerste instantie een afgeleide van de gewenste doelstelling, welke bij het
ontwerp ten grondslag ligt. Alvorens de richtlijnen te kunnen
detailleren moeten een aantal uitgangspunten worden gedefi-

52

nieerd, welke per boskompleks kunnen verschillen en in de tijd
kunnen veranderen. Genoemd kunnen worden:
a De begrenzing van het objekt, de bruto oppervlakte.

b
c

De hoofdontsluiting.
De schaal waarop het kompleks moet worden beheerd (b.v.
maksimale en minimale kapvlakte aangeven).
d De houtsoorten welke een hoofdrol moeren gaan spelen, gebaseerd op een bodemkundige srudie, zo mogelijk ook op basis
van een vegetatiekartering (in de Flevopolders moeilijk).
e De verdeling van deze houtsoorten over de oppervlakte.
f Het onderscheiden van eventuele deelgebieden (naar schaal
of houtsoortensamenstelling) binnen het kompleks op basis van
rekreatiedruk, te verwachten natuurwaarde, houtproduktie, etc.
g De gewenste omloop van de diverse te gebruiken houtsoorten. Hierbij wordt per hoursborc ook aangegeven de kortste omloop waarbij iedere houtsoorr nog op veranrwoorde wijze kan
worden gekapt.

Het bereiken van een duurzame leeftijdsklassenopbouw is

in de

dus
eerste plaats het zo goed mogelijk vaststellen van de ge-

wenste toekomstige houtsoortenverdeling, de omloop en de
grootte van de kapvlakte. De bosbouwer en de onrwerper zullen
zich dus een duidelijk beeld moeten kunnen vormen van de gewenste struktuur van dit bos op oudere leeftijd. De bosbouwer
kan daarna dir beeld verralen in houtsoorten, kapvlakten, etc.
Vanuit dit geschetste eindbeeld (het uiteindelijke definitieve
bos) kan via een rekenkundig model worden reruggewerkt naar
de gewenste oppervlakte en samenstelling van het definitieve
bos dat direkt bij de aanleg moet worden ingeplant. Gelijktijdig
kan in dit model de omvorming van provisorisch naar definitief
bos worden aangegeven. In het model wordt dus naast de na te
streven definitieve bosopbouw de verantwoorde verdeling van
de houtsoorten bij de aanleg vastgesteld. Daarnaast wordt per
tienjaadijkse periode de tussenliggende stadia aangegeven (omvormingsvoortgang van provisorisch naar definitief bos) welke
in de tijd steeds een stapje dichter bij het gewensre einddoel
liggen. Het model is dus voor de beheerder (en zijn opvoigers)
een handleiding van waaruit per decennium het verjongingsplan, het verzorgingsplan, de houtopbrengsten, de arbeidsplanning, etc. kunnen worden afgeleid. Áls zodanig is het model
dan ook een belangrijke fundering voor het beheersplan. Zondet
een dergelijk model kan een nieuw boskompleks eigenlijk niet
worden aangelegd.

4

Modelmatige opzet

Bij het opzetten van

een model kunnen, afhankelijk van de doelstelling, de te verwachten rekreatieve druk, de financiële middelen, etc., verschillende uitgangspunten worden gehanteerd.
Uitgangspunt kan zijn, op zo korr mogelijke termijn zowel de
gewenste leeftijdsklassenopbouw als de gewenste houtsoortenverdeling te bereiken. Ook kunnen de te verwachten financiële
middelen er toe aanleiding zijn een zodanig model op re zerten
waarbij de opbrengsten uit het provisorische bos de kosten van
de omvormingen naar definitief bos moeten kunnen dekken.
Als uitgangspunt kan ook een verantwoorde direkte aanplanr
van een maksimale oppervlakte van niet-pionierhoutsoorten zijn.
Naast de te hanteren uitgangspunten dient het model fleksibel
te zijn ten aanzien van eventuele tussentijdse wijzigingen in de
gewenste eindstruktuur.
Bij ieder model is eÍ r.aat gestreefd, zowel de normale leeftijdsklassenopbouw als de gewenste (toekomstige) hoursoortenverdeling op zo kort mogelijke termijn te realiseren.
Ter wille van de overzichtelijkheid zal steeds worden uitgegaan
van de aanleg van een kompleks van 100 hektare neuo bos,
waarbij een vijftal houtsoorten (4, B, C, D en E) een rol zullen
spelen.

Voor deze houtsoorten is de gewenste verdeling

in de eind-

situatie als volgt:
Tabel.

1 Oterzicht uan de geuenste

houtsoort /6 inde
eindsituatie

c

D
E

normale

omloop

leeftijdsklasse
(ha)

10-40 jaar

A
B

eind.sit*atie.

ges'enste

18

16

i6
j0

jaar
80 jaar
120 jaar
7)0 jaar
60

voorbeeld

populier
3
2
1
2

esdoorn, berk, iep
es, esdoorn
beuk

eik

Voor houtsoort B is in de eindsituatie 187o (d.w.z. 18 ha) van

Bij een omloop van 60 jaar en leeftijdsklassen ter grootte van 10 jaar is de normale opbouw 6
leeftijdsklassen van ieder 3 hektare. Voor houtsoort C betekent
dit 8 leeftijdsklassen van ieder 2 hektare, etc.
Bij de aanleg kan direkt 10 hektare definitief bos, bestaande
uit 3 hektare B, 2 hektare C, 3 hektare D en 2 hektare E, worden aangelegd. De in de modellen aangegeven velling en inplant
per 10 jaar kan in een detailplan over deze 10 jaar worden verde oppervlakte beschikbaar.

deeld.

Mod.el I Bij de aanleg wordt alleen gebruik gemaakt van
definitief bos.
Bij de aanleg kan direkt 10 hektare met de definitieve houtsoorten (8, C, D en E) worden aangelegd. De resterende 90
hektare blijft voodopig in de huidige bestemming aanwezig.
Na 10 iaar wordt wederom 10 hektare grond bebost met de-

4.I

zelfde houtsoorten. Na 60 en 70 jaar wordt nog slechts 7 hektare
grond bebost (2 ha C,3 ha D en 2 ha E), terwijl 3 hektare van
houtsoort B dan kaprijp is. Deze 3 hektare wordt geveld en
opnieuw beplant met,,8". Na 80,90, 100 en 110 jaar wordt
nog slechts 5 hektare grond bebost (3 ha D en2ha E), terwijl
3 hektare B en 2 hektare C worden geveld en opnieuw beplant.
Yanaf 120 jaar wordt iedere 10 jaar nog slechts 2 hektare grond
bebost (met ,,8"), terwijl 8 hektare wordt geveld en opnieuw
beplant. Na 150 jaar bezit het kompleks de gewenste leeftijdsklassenopbouw en de gewenste houtsoortenverdeling. Per 10jarige periode wordt dan 10 hektare gekapt en verjongd. Een
voordeel van dit model kan zijn dat de investeringen voor de
verwerving van gronden en de investering ten behoeve van de
bebossingen over vele jaren worden verdeeld. Een groot nadeel
is dat het kompleks de eerste decennia in rekreatief en landschappelijk opzicht nauwelijks aantrekkelijk is.
Elkaar afuuisselenàe opstanden uan popilieren en anderc ho*tsoorten in
bet Reaebos, O-Fleuoland (+ 10 iaar na aanleg).

,3

4.2

Mod.el

ll

Bij de

aanleg wordr de niet mer

definitief

bos

te bepianten oppervlakte ingeplant met een pionierhoutsoort.
Bij de aanleg wordt 10 hektare grond bebost mer de definitieve
houtsoorten, zoals vermeld onder 4.1. De resterende 90 hektare
wordt nu geheel bebost met pionier ,,A" (tijdelijk bos). Door
het beplanten van de gehele oppervlakte wordt direkt aan de
gewijzigde bestemming van het gebied voldaan. Volgens model I worden iedere 10 jaar nieuwe gronden bebost. Volgens
model II wordt in plaats hiervan een oppervlakte pionier ,,Á"
geveld en vervangen door definitief bos.
Grafisch is deze bosopbouw als volgt weer re geven
Graliek

1 De botopbor.tu

oppervl akte (ha.

uolgens n.odel

ll.

)

100

90
80

Bij

de keuze van de bosopzet volgens dit model zijn de volgende
richtlijnen voor de houtsoortenkeuze bij de aanleg van roepas-

sing:
3 7o houtsoort B

2/6

j

houtsoot

27o houtsoor E
90

/o

Pionier A

Uit grafiek 1 is duidelijk af te

lezen dat per 10 jaarlijkse periode de opperviakte provisorisch bos (pionier A) afneemt ten
gunste van het definitieve bos. Na I40 jaar is er geen provisorisch bos meer aanwezig.
Aangezien hec laatste perceel provisorisch bos op I4}-jarige
leeftijd wordt gekapt, terwijl de omloop van ,,4" op 70-40 jaar
is gesteld, moet er een verjongingsregeling voor dir provisorische bos worden ontworpen. Deze verjongingsregeling is afhankelijk van de aan dit provisorische bos te stellen doeistelling. Voor model II zijn 3 vatianten uitgewerkt, waarbij de volgende doelstellingen voor het provisorische pionierbos gelden:
A Het produceren van een zo groot mogelijke massa (papier-)
hout.

60

B
C

50

laag mogelijke kosten.

Het behalen van een zo hoog mogelijk financieel rendement.
Het opzetten van een zo gevarieerd mogelijk bos, waarin
een optimale hoeveelheid hout wordt geproduceerd tegen zo

70

lr0
30

20
10
0

C

7o houtsoort D

0 r0 20

40

30

Pionier A

-

50

60

70

90 r00 ll0 120 130 140

150

(jaren)

Variant Á Afhankelijk van de bodemkwaliteit, de keuze van
de kloon en van de plantafstand kan een zeer hoge produktie
aan papierhout worden bereikt bij een omloop van 10 à 15 jaar.
Ten behoeve van het model wordt gesteld: )0 /o van het provisorische bos wordt geteeld bij een omloop van 10 jaar en
50 % bij een omloop van 15 jaar. Tabel 2 geeft een overzicht
van de velling en de inplant van dit provisorische bos.
Tabel

mloop l0-40 jaar

2

Oaerzicbt uan de aelling en de inplant aan het prouisorische
nodel ll-A in de eertte 50 jaar.

bos tolgens
Houtsoort

B

- mloop

60

jaar

Houtsoort

C

- mloop

80

jaar

Houtsoort

D

- dl@p

120

jaar

te vellen

leeftijd

pionier A

l0

45

jaar
jaar
2O jaar

E

- mloop

150

jaar

21
30

ha

4, ht

15

Houtsoort

opp. inplant met

40
40

jaat
jaar

i1
i5

ha.

ha
ha
ha
ha
ha
ha

40
40
35
35
30
30
21
21
20

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

inplant met
definitief bos
5 ha
5 ha
5

ha

5 ha

t
t

ha

)5

jaar

40

jaar

45
Grat'iek 2 De alname tan d.e opperulakte pionierboiltsooften tolgens
ntodel lI.

10

jaar
jaar

0ppervlakte

Tot 60-jarige leeftijd wordt er iedere 5 jaar een gedeelte pionier
,,4" geveld en beplant met 5 hektare definitief bos. De overige
oppervlakte wordt wederom beplant met pionier A. Per leeftijdsklasse van 10 jaar wordt dus 10 hektare pionier A vervangen door definitief bos. Verdere uitwerking van tabel 2 leert
het volgende: Van 60 tot 8O-jarige leeftijd wordt iedere 5 jaar
3,5 ha pionier A vervangen door definitief bos. Van 80 tot 120
jaar wordt dit per 5 laar 2,5 ha, terwijl van 120 tot 1)0 jaar dit
nog slechts t hektare per 5 jaar is. Na 145 jaar is er geen pionier A meer aanwezig.

Pionier A

(hê)

90
80
7A

60
50
q0

Varianï

30

2J

B

5 ha
1 ha

t

ha

Indien de doelstelling van het provisorische bos is

het behalen van een zo hoog mogelijk financieel rendement
moet de omloop gesteld worden op 30 à 40 jaar (afhankelijk

20

van de bodemkwaliteit, de kloon en het planwerband).

t0
0

30
)O

ha

r0 20 30 40 50 60 70 80 90 r00 r0 r20 r30 rqo r50
jd
jàren
leeft

i

in

Bij de

houtsoortenkeuze voor het aan te leggen bos moet volgens dit model het provisorische bos als volgt worden oPgezet:

54

90 hektare pionier A, waarbij 20 hektare omloop l0 jaar
10 hektare omloop 20 jaar

43 hektare omloop 30 jaar
17 hektare omloop 40 jaar
De keuze van de kloon en het plantverband moet hierop direkt
aansluiten. In tabel 3 is voor deze variant de velling en de herplant gedurende de gehele aanloopfase weergegeven. Over de
eerste 50 jaar is de te vellen oppervlakte per 10 jaar niet even-

wichtig. Indien gewenst, is, door het verschuiven van enige
geplande omlopen in het provisorische bos, deze situatie wel te
verbeteren: Door voor 60 iaar alsmede bij 100 en 140 jaar, omlopen van 20 en 40 jaar i.p.v. 30 en 30 jaar te kiezen, wordt
de kap op 2}-jaige leeftijd verhoogd tot 24 hektate. De kap

op 30-iarige leeftijd wordr hierdoor vedaagd tot 29

hektare.

Door het wijzigen van deze omlopen wordt dus her rendement
enigszins verlaagd ten gunste van een evenwichtiger houtproduktie en arbeidsfilm.
Tabel

j

model

lI-8.
kap t.b.v.
benodigde
definitief bos omlopen

leeftijd

l0

Oaerzicht rtan d.e omlopen tan het prooitorische bos aolgens
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jaat
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0
0
0
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7
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jaar

jaar

t
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100 jaar

Il0

jaar
jaar
130 jaar
140 jaar

5
2
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Tabel

ha

l0

ha

20
30
40

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

ht

2 ha
2 ha

10+40
30+30
30+40
40+40

aanlegfase
10

pionier A

fr. 20 ir. )0 ir. 40 ir

10

pionierhoutsoorten aan te brengen. Daarnaast kunnen een aantal opstanden, vooral langs wegen en wandelroutes voorzien
worden van een randbeplanting van b.v. 3 à 5 ijen, bestaande
uit een gevarieerd aantal struiken en halfhoge bomen. Bij het
vellen van de pionierhoutsoofi kan de randbeplanting blijven
bestaan.

Mod.el lll Bij de aanleg wordt de niet met definitief bos
te beplanten oppervlakte ingeplant met provisorisch bos bestaande uit pionier A en de houtsoorten B, C, D en E.

4.3

Uitgangspunt voor model III is het op verantwoorde wijze direkt bij de aanleg inbrengen van een groter aandeel van de in
de eindsituatie gewenste houtsoorten. Binnen dit model worden
een tweetal varianten onderscheiden waarbij voor variant I de
houtsoorten volgens de gestelde omlopen worden ingebracht,
terwijl voor variant B de inbreng van deze houtsoorten is gemaksimaliseerd.
GraÍiek
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Orterzicht aan d.e uelling en d.e inplant ged.arend.e d.e eerste
140 jaar aoor model lI-8.
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Variant C Naast het hanteren van de in de varianten A eÍ B
uitgewerkte (vaste) doelstellingen zijn er uiteraard ook verschillende kombinaties te maken. Bij een bosgebied waar de re verwachten rekreatieve druk reeds in de eerste decennia hoog zal
zijn kan een geyarieerd bosbeeld de waarde van het gebied aanzienlijk verhogen. Deze variatie kan bereikt worden door naast
het inplanten van een groot aantal klonen ook verschillende
plantafstanden en omlopen te hanteren. Variant B kan hiertoe
enigszins worden omgebouwd. De waarde van her provisorische
bos kan bovendien aanzienlijk worden verhoogd door bij het
gebruik van de wijdere planrverbanden eoig vulhout tussen de
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Variant A Bij de opzet van de modellen is als uitgangspunr
een bepaalde verdeling van de vier definitieve hoursoorten gekozen. Houtsoorr B heeft in dit uitgangspunr een omloop van

60 jaa4 terwijl voor houtsoort E een omloop van 150 wordt
gehanteerd. De opzet van een normale leeftijdsklassenverdeling
voor houtsoort E kan ook bereikt worden door op de plaats van
de laatste leeftijdsklasse i.p.v. i40 jaar pionier A te handhaven

twee maal een omloop van houtsoort B te gebruiken. Dit betekent dat hetzelfde doel wordt bereikt door achtereenvolgens:
1 omloop pionier A van 20 jaar en 2 omlopen houtsoort B van
60 jaar. Een tweede alternatief kan zijn: één omloop van hoursoort B van 60 jaar en één omloop van houtsoort C van 80 jaar.
Een derde alternatief is één omloop van pionier A van 20 jaar
en één omloop van houtsoort D van I20 jaar.
Een gedeelte van her provisorische bos bestaande uit pionier A
kan dus op verantwoorde wijze worden vervangen door provisorisch bos van de andere hoursoorten. Uitgaande van een maksimaal gebruik van de houtsoorten mer de langsre omloop is
deze variant in grafiek 3 grafisch weer gegeven.
Bij de keuze van de bosopzet volgens model III-A zijn de richtlijnen voor de houtsoorrenkeuze bij de bosaanleg:
10 % houtsoorr B
7 7o houtsoort C
2 7o houtsoorc E
5 7o houtsoort D
76 /o pionier A
Graftek

5

Het percentage pionier Á is bij de aanleg dus van 90 % (model II) teruggelopen tot 76 70 (model III). Bovendien is er na
50 jaar geen provisorisch bos bestaande uit pionier A meer aanwezig. Volgens model iI bleef er tot Lá}-jarige leeftijd nog
pionier A aanwezig.
De varianten voor de teelt van pionier A, zoals deze bij model II
zijn onderscheiden zijn ook voor dit model van toepassing.
Variant

B

Voor houtsoort B is een omloop gepland van 60

jaar. Yaak is hec vasrstellen van een omloop voor een houtsoort
gebaseerd op een gemiddelde veÍwachring. Indien in de aanloopfase op verantwoorde wijze kan word-en gesteld dat her kap-

pen van houtsoort B ook verantwoord is

is hierbij gemaksimaliseerd.

Bij de bosopzet volgens deze vaiant zijn de richtlijnen voor

de

bosaanleg:

De bosopzet aol.gens mod.el III-8.

17 7o houtscnrt B
17 %o hoursoort C
12 Vo houtsoorc D
47o houtsoort E
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een maksimaal gebruik van de hoursoorten B, C, D, E als
provisorisch bos wordt nog slechts 50 7o van de oppervlakte
mer pionier A beplant. Na 50 jaar is deze pionier geheel omgezet iÍ definitief bos.
Voor pionier A kan, evenals bij model II, een verschillende
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Bij dit model wordt echter de fleksabiliteir van de bosopzet niet
in de pionierhoutsoorten, maar met name in de hout-
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5 Oaerzicht oan d.e aelling en d.e inplant gedarende de eerste
160 iaar aoor model III-8.
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uan de opperalakte pionierboilttoortefl aolgens
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Pionier A

soorten B en C. Door de keuze van de kloon en de plantafstand
van 10 hektare van pionier A af te sternmen op een relatief
lange omloop (50 jaar) is het mogelijk alle pionier A zonder
tussentijdse velling om re zetren in definitief bos. De voorrgang
van de velling en de inplant staat weergegeven in tabel 5.
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weergegeven. De oppervlakte van de houtsoorten B, C, D en E
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Nogmaals de knotwilg

/

W. Tuinzing
Rijkslandbouwkonsulent voor de griend- en rietkultuur'in Wageningen tot april

In ,,Populier" van augustus L972 heeft

de heer Tuinzing re:ds
een artikel ,,De teelt van knorwilgen" geschreven. In het onderstaande gaat hij op een aantal bijzonderheden van dit houtgewas
nader in. Op menige plaats betrekt hij de griendkultuur erbii.
(red..)

1974

bouwer geene beantwoording mag vergen."
Zijn woorden lichten ons tevens in over een belangrijke toepassing van het gewas ervan. Het leverde namelijk zowel staken
als latten voor het vlechten van tuinen tot kering van het vee.
De ouderen onder ons zulien zich nog wel enkele van deze weinig duurzame afscheidingen herinneren. Ze kostten veel arbeid,
maar weinig geld!

Menige afbeelding

uit

een ver verleden laat ons vlechttuinen

zien. In de lage landen zullen het vermoedelijk toen al de knotwilgen zijn geweest, die hiervoor het hout verstrekten. Elders
zal her hakhout van eik, hazelaar, lijsterbes e.a. dienst hebben
gedaan. Uit oude uitdrukkingen met betrekking tot tuinen moge
blijken, hoe algemeen het gebruik van dit vlechtwerk eens was.

\íilgehout is weinig duurzaam. \ilíie een ionge griendstruik
openhakt, zal in menig geval reeds een duidelijke verkleuring
van de kern opmerken. Het is het begin van een ontleding die
te wijten is aan het voorkomen van een grotc wond aan de top
van de stek, waaruic de struik zich ontwikkeld heeft. Eenzelfde,
echter nog wel groter kapvlak bezit de lange stok die gestoken
is om een ,,kopwilg" te verkrijgen. Niet anders is het gesteld
met het eksemplaar, voortgekomen uit een poot die enige iaren
na het planten op geschikte hoogte is afgezet. Het is dan ook
geen wonder dat ,,hotstoven" in de loop der jaren inwendig
vermolmd raken. Het rulle materiaal dat de ontstane holte vult,
wordt verrijkt met blad, takjes en uitwerpselen, met dode planten en dieren. Ook van dit voortbrengsel heeft de mens dank-

baar gebruik gemaakt. Deze knotwilgengrond, boomgrond,
boomaarde, houtgrond of olm toch, al of niet met grond en,'of
mest vermengd, heeft hem de zo begeetde potgrond voor ziin
bloemplanten verschaft.

Voor het opvullen van oPengevallen plaatsen in een dichte rij
knotwilgen is de poot het aangewezen uitgangsmateriaal. Ze
wordt later op de gewenste hoogte afgezet. In andere gevallen
wordt uit het jonge gewas stek van bepaalde lengte gesnoeid.
Als de top en het dikste gedeelte zijn weggenomen, blijft een
stek over. Het is zaak elke beschadiging van de bast, bij welke

Zod.ra d.e tuilgepoten op geschikte hoogte zijn afgezet, zal bet rijtie
knonuilgen. ueàr komPlee,t zijn. (Oaerheicop, nabij Scltoonreutoerd,
1960)

Opnieuw geniet de knotwilg belangstelling. Ging het vtoeger
in de meeste sueken voor alles om het hout'dat hij geregeld
verschaft, thans gaat het om de landschappelijke betekenis etvan.
Oude eksemplaren zijn ons bovendien dierbaar om de gastvrijheid die àeze aan talloze planten en dieren bieden. Over de
waarde van de ,,kopstoof" voor het landschap heeft men wel
eens anders geoordeeld dan tegenwoordig. De grote bodemkundige, W. C. H. Staring, schrijft in ,,Verslag van den landbouw
in Nededand over 1870, opgemaakt op last van den minister
van binnenlandsche zaken" op bladzijde p2 het volgende:

,,FIet onnoemelijk aantal knotwilgen, Salix alba, dat de oeverlanden onzer groote rivieren, en der kleine rivieren en beken
tevens, kenmerkt, levert een zeer voordeelig, vooral voor het
maken van gevlochten tuinen geschikt, hakhout oP. Het groote
voordeel van deze, hoog boven den grond afgeknotte, wilgen is,
dat men hakhout telen kan daar waar vee geweid wordt. Of het
schilderachtige der landschappen wint bij die lange rijen afgeknotte boomen, is echter eene vraag, waarop men van den land-

handeling ook, te vermijden. \7ie in het hanteren van snoeimes
of bandhaak niet Lredrevctr is, Larr de zijtakken het best met ecn
snoeischaar verwijderen. Er mag getust een tookje, een uitsteekseltje achterblijven.
Het is een groot gerief, dat stek en poot zo gemakkelijk en snel
beworteld raken. Het reservevoedsel, in het hout opgeslagen,
gaat aan de vorming van wortels en jong lot heen. Hiertoe is
dit plantgoed dan ook maar één keer in staat. Het is dus geboden een en ander terdege te ontzien en daarom: niet ertegen
stoten en niet een schuin gestoken eksemplaar achteraf eens
gauw even rechtop zetten.
Als gevolg van de vochtige lucht in grienden kunnen zelfs aan
het bovengronds gedeelte van de struik wottels ontspringen. Op
grotere hoogte boven de gtond blijft dit verschijnsel beperkt
tot die plaatsen in het griendgewas, waar vogels hun nest hebben gebouwd. Dit gedraagc zich als een sPons, zodat in een nat
jaar wortels van de wilg deel van het nest kunnen gaan uitmaken. Ook aan de rand van de holte bij ,,kopstoven" kunnen
we wortels zien verschijnen. Op zoek naar water en voedsel
doorwortelen ze de ,,boomaarde". Een zuinige huishouding!
In de meeste ,,hootstoven" herkennen we de schorwilg, Salix

alba L. Ook de kraakwilg, S. fragilis L., komt in geknotte toestand voor. Hij valt op door een geheel andere gedaante. Het
zijn de wilgen die we hier te lande ook als opgaande boom kennen. Een rijtje knotwilgen van de berijpte wilg, S. daphnoïdes

t7

Op de aoorgrond. de 'Kraahuilg'; acbteraan de 'Scbotu,ilg', die

in

blad. staat.

reed's

(lí/ageningen, 1961)

een en ander vinden we bij heel oude, verwaarloosde buitengrienden soms alleen nog de greppelkanten met griendhout begroeid.
In onze oude binnengrienden, waarvan het gewas om de drie of
vier iaar werd geoogst, komt de schotwilg veelal verspreid voor.
Er werd van wilg en naar het westen toe weer meer van rood
g€sproken. Daar had dit rood vaak ook een Sroter aandeel in de

ln

de periode, dal nten de tailgestokken aan de bast ontdeed., u,aren de

taegen sntaller dan ooit.

Vill., is een grote bijzonderheid. De sghotwilg heeft de verdienste op een lage standplaats nog te gedijen. Dank zij deze
eigenschap kan hij, op de slootkant gestoken en de wal doorwortelende, tot behoud hiervan bijdragen.
Ook in onze buitendijks gelegen hakgrienden met hun smalle
akkertjes heeft de schotwilg een belangwekkende taak vervuld.
Hij is daar als rood bekend. Bij een gemengde beplanting was
het deze wilg die naast de greppels werd gestoken. Andere wilgesoorten kwamen op het hogere gedeelte van de akkers te
staan. De struik van het rood ga tlang mee. Hij wordt daarbij
groot en hoog. Zijn duurzaamheid is mede te danken aan het
feit dat een aantasting door de beruchte wilgensnuittor mindet
ingri,ipend is dan bij menige andere wilgesoort. Als gevolg van
A,Ieer dan ueertig jaar lang heet't deze snijgriend
gele bindteen tonrtgebracht. (Ouerlangbroek' 1969)

iazrliiks een

ge.adl

begroeiing. De machtige stoven ervan hebben tot een sterke
onderdrukking van de omringende struiken van andere wilgesoorten geleid. Het blad van deze wilg veÍteert gemakkelijk.
Het zal mede hieraan te danken zijn, dat rondom de stommel
ervan zelfs de meest onhandelbare klei oppervlakkig een opmerkelijk mooie suuktuur verkrijgt. De waarnemer looPt er als op
een tapijt!

\íat met betrekking tot de wilgensnuittor werd opgemerkt,
geldt eveneens voor de kraakwilg. Beide wilgesoorten vertonen
trouwens in nog andete opzichten overeenkomst. Een tweetal
vormen van de kraakwilg - de Franse gele, roodgetopte teen en
her Belgisch rood

-

staan als bindteen hoog aangeschreven. Snij-

grienden, hiermee beteeld, hebben een lange levensduur' Gedurende enkele tientallen jaren kunnen ze jaarlijks een gewas opleveren.

In de beplanting van onze oude hakgrienden binnen de dijken,
waarvan de schotwilg deel uitmaakte, was vaak ook de kraakwilg vertegenwoordigd. Hij droeg er de naam van slijkwilg.
Gezien zijn geschiktheid als bindteen dreigde hij bij het stikken
- het dunnen van het eenjarige gewas - wel eens wat al te ingrijpend te worden gedund. Men bond er de stikteen zo gra,ag
meè tot een bos! Het lot dat op de struik achterbieef, werd als
gevolg hiervan al gauw door het omringende hout overvleugeld.
De grond rondom de ,,preekstoelen" van de slijkwilg kon eveneens een prachtige suuktuur bezitten.
In de grièndkultuur van de Biesbosch en zijn omgeving droeg
de kraakwilg de naam van schietwilg. Er werden onderscheiden
de gele en de blauwe schietwilg. Van deze twee stond de gele in
hoog aanzien wegens zijn rechte groei, ziin grote lengte en de
uitsiekende kwaliteit van het hout èn voor hoepels èn voor
schop- en harkstelen. De struiken waren daar echter minder
duurzuum dan die van het rood. Met een veelbelovende stoof
die een flinke hoeveelheid hout had voortgebracht, kon het plotseling gedaan zijn!
Het gaat met de knotwilg als met de griendstruik. Bij beide betekent de oogst een plotselinge verstoring van het evenwicht
tussen het gedeelte boven en het gedeelte in de grond dat ze
hebben nagestreefd. Ze beanrwoorden deze ingreep met een
krachtig uitlopen van een groot aantal knoppen' In beide geval-
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len kan van de teelt van watedot worden gesproken. De term
waterlot kennen we uir boomteelt en fruitteelt. In deze teelten
is het de snoei die het hour tot de ontwikkeling van waterlor
prikkelt.
Daar waar de opbrengst van het eenjarige gewas teenhour te
wensen ging overlaten, heeft de griendteler menigmaal de
griend op zijn verhaal laten komen door i.p.v. een eenjarig gewas eens twee- of driejarig hout te oogsren. De gunstige uitwerking van deze maatregel kan gedeeltelijk worden verklaard uit
een vergroting van de wortelmassa. Hier doet zich dus het geval
voor, dar niet her gewas, doch het wortelstelsel tot taak heeft
het evenwicht te herstellen tussen her gedeelte boven en het gedeelte in de grond. Na de oogst zal een nieuw teengewas het
evenwicht gaan zoeken m€r een wortelmassa die gelegenheid
heeft gehad zich uit te breiden. Dit betekent een hoger opbrengst, waarom het de teler te doen was!
Vaak is het stoven hakken op gezerte tijden gebeurd. Het stikken van het jonge gewas maakte het mogelijk voor eksrra zwaar
hout bij de eerstvolgende oogsr re zorgen. Het vrij sterk getakte
gewas van wat gedrongen bouw dat de knotwiig opleverde, was
boerengeriefhour en meer niet. Dit hield niet alleen verband
met de manier van relen, maar ook mer de gebezigde houtsoorr,
schotwilg. Zelfs her rijshout van het rood onzer buitengrien_de
den - toch niet meer dan een afvalproduÈt! - srond in kwaliteit
bij dat van andere wilgesoorten achter. Tuinlarren en bleeslatten
van het rood werden wegens de kans op breuk liefst niet droog,
doch groen verwerkt. Het hout van het rood en de hieruit verkregen arrikelen hebben steeds war minder geld opgebracht dan
bij andere wilgesoorten her geval was. \(/at de knotwilg verschafte, waren koestaken, palen, slieten en vlechtlatten voor heiningen, staken voor het breien van horden, een enkele boonstaak, een enkele fruitschoor, een enkele schopsreel, alsmede
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Gebr. van den Berk b.v.
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BOOMKWEKERIJEN

o
o

ST. OEDENRODE

Eens uerden. me, tmalle ,,borden", d.oor balken ondersteand., percelen
loor mens en dier toegankelijk gemazkt en/of meï ,,t*inen" at'gesloten.

takkebossen als brandstof. Het snoeisel leverde een stalbezem
op, of werd voor de koeien geworpen.
Het stovenbankje, het knotbijltje en andere hulpmiddelen bij
het hakken, het knotten van ,,kopwilgen" vormen een blijvende
herinnering aan tijden, waarin zelfs her nietigste wilgerijsje een
bestemming vond.

TE KOOP:
onder de Gemeente Woudrichem,
gelegen tegen mooi natuurgebied Pompveld,

perGeel weiland

TELEFOON 04138-2331

TAANBOMEN EN BOSPLANTSOEN

met t 540 populieren,
groot 3.19.20 ha.

Specialiteit:

Een mooi perceel gelegen aan de harde weg.

POPULIEREN EN WILGEN
Acltisering en aanleg oan beplantingen

HOUTHANDET

,,llE MAAS"
*
Wij zijn kopers van alle soortên bomen,
tevens verzorgen wij het onderhoud van bossen,
zoals dunnen, vellen, snoeien, Írêzen, enz.,
alsmede uw subsidie-aanvragen
x
F. A. J. de Maas

Nachtegaalstraat 16

5735 EB Aarle-Rixtel
Tel.04928-1439

t

2'l jaar

oud,

lnlichtingen:

Julianastraat

l1

Vlijmen

Telefoon 04108-2310, 2390

BOMEJI.ROOIElI
o Vdo 1 boom tot vele hectaren

.
.

het wegÍrezen van stobben
verhuur bomenverplantmachine

o verhuur hoogwerker

.

in Nederland, België en Duitsland

lrR!EssElt
tel. 02943 -

1795
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Voorpootrecht, een heerliik recht*

/

Mr. L. P. J. Mertens

Jurist Noord-Brabantse Christeliike Boerenbond (N.C.B.)

1 Behalve de in het Burgerlijk I7etboek genoemde zakelijke
rechten als eigendom, erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal, vruchtgebruik en gebruik en bewoning, kent ons recht ook nog oude
zakelijke rechten van vóór de invoering van ons Burgerlijk ITetboek in 1838.

Tot die oude zakelijke rechten behoren bijvoorbeeld pootrechten, weiderechten, recht van eendekooi, recht van windvang, visrechten, veerrechten, stuwrechten en recht van kerkgestoelte.
Zij werden verleend door de landheer en worden daarom ook
heerlijke rechten genoemd.
2 Pootrecht is het aan een bepaald erf verbonden zakelijke
rechi, krachrens welk de rechthebbende bomen en a'nd'er bourgeuil op het dat grenzend.e erf aam een and.er (it het bijzonder
de berm(en) van de openbare weg) in eigendont heeft, de
vruchten daarvan trekt en bevoegd is het gewas door ander te
vervangen.

Het recht komt ook wel voor onder de benaming voorpootrecht,
recht van voorpoting, recht van bepoting, recht van pootstede
en recht van aanschot.
Het recht v^n oaerpoot is het recht om aan de overzijde van de
aan het betreffende erf grenzende weg te planten. Het pootrecht
komt voor in de Meierij van 's-Hertogenbosch, in het Gelders
Rivierengebied, in Overijssel en in de Noordhollandse droogmakerijen.

3
a

Het pootrecht is op verschillende manieren ontstaan.
De rechthebbende op de grond verleent aan een ander het
recht om vóór diens eif op rechthebbendes grond bomen te
planten. De akte of. charter waarbij dit recht werd vedeend
noemde men in Brabant pootkaafi, In Brabant werden pootkaarten verleend door degenen die de ,,beulijkheid' bezaten, nl.
de Hertogen van Brabanr en hun opvolgers de Staten-Generaal.
De vroegste vedening van voorpoot vinden we in Haaren in
I396,KareI de Stoute vedeent het recht in L470 aan Tongelre,
in 1474 aan Hooge en Lage Mierde en Hulsel, en Keizer Karel
V iri 155i aan Hilvarenbeek.
De pootkaart bevat meestal de bepaling dat aan de Landsheer
een belasting op de houtopbrengst moet worden betaald.
Het pootrecht werd onopzegbaar en efielijk vedeend aan de in-

woners gezamenlijk of aan individualisten. Er was dus geen
sprake van een vergunning (zoals bij de_plantrechten in de provincie Zeeland) maar van het vedenen van een zakelijk recht
voor altijd.
b Voorzover in 7696 de inwoners van de heedijkheden en
dorpen in de Meierij nog geen poorkaarten hadden, werden deze
hen verleend door de Raad' uan State.
c Soms behield de eigenaar zich het poorecht vóór wanneer
hij een sruk grond moest afstaan voor de aanleg van een weg.
Ook kwam het voor dat de eigenaar van een weg het pootrecht
verleende aan degene die zich verplichtte de weg te onderhouden.

4 In 1810 werd de Meierij ingelijfd bij Frankrijk; de poot-

rechten bleven gehandhaafd rotdat Napoleon bij dekreet van
16 december 1811 bepaalde dat alle bomen op de kàzeilijke
uegen ijkseigendom waren. Hiermede verloren de rechthebbenden de eigendom van de bomen maar niet hun pootrechten.
En dat gold dan alleen nog voor de keizerlijke wegen, zodat
voor andere wegen alles bij het oude bleef. In 1815 rrok koning
lY/illem I het dekreet in, doch dit werd niet in het Staatsblad
opgenomen zodat het Keizerlijk Dekreet betreffende de grote
wegen, thans rijkswegen, nog steeds geldt. Proainciale Staten
aan Noord-Brabant hebben het recht van voorpoting nog eens

*

Overgenomen

uit

,,Boer en Tuinder", 14

juni

1979,

uitdrukkelijk erkend bij hun Poot- en planueglement van 1820,
1878 en 1889. Ook in de Gronlauet wordr thans (nog) bepaald
dar de opheffing van de heerlijke rechten door de wetgever
moet worden geregeld, waarmee deze rechten ook daarin zijn
erkend.

5 Het poorecht wordt wel vergeleken met het recht van opstal. Het pootrecht is echter onopzegbaar, geeft het recht van
vruchttrekking en tor vervanging van het gepote. Het pootrecht
rust op het aanliggend erf, evenals het opstalrecht; vervreemdt
men die grond dan wordt de nieuwe eigenaar van rechtswege
rechthebbende op het pootrecht.
Het pootrecht kan bij provinciale of gemeentelijke verordening
worden bepe&t, maar het recht zelf moet worden geëerbiedigd
(Hoge Raad in 1887). De verordening kan dus nooit verbieden
te poren bij verbreding van de weg, echter wel geoorloofd is de
hoogte van de bomen, de onderlinge afstand of de richting te
regelen.

6 Hoewel het pootrecht hoort bij de eigendom van het aan de
weg gtenzende erf, moet het bij de ruiluerkaaeling afzonderlijk
worCen aangemeld en opgenomen in de lijsr uan recbthebbenden. (Rechtbank 's-Hertogenbosch, 5 augustus 1977). Denkt u
daaraan, want anders kan het pootrecht

bij de akte van toe-

deling vervallen. De plaatselijke kommissie houdt immers rekening met het verkeer op de openbare wegen en met het landschapsplan. Bovendien wil de wegbeheerder tegenover zijn
kosten ook wel wat inkomsten uit houtverkoop zien. Tenslotte
geeft uw pootrecht geen aerrehenimgtproblemen voor de plaatselijke kommissie als uw pootrecht niet op de lijst van rechthebbenden voorkomt.
Dat het pootrecht de mensen ter harte gaat blijkt wel uit het
feit dat he-t aangekondigde verval daarvan in de ruilverkaveling
Smaldonken (Schijndel) vele mensen deed tegenstemmen, zodat
mede daardoor de ruilvetkaveling werd afgestemd.

De Landinrichtingsdienst (vroeger Kultuurtechnische dienst)
gaat ervan uit dar her pootrechr alleen dan dient afgekocht te
worden als er geen andere mogelijkheden zijn. In de ruilverkaveling Veghel-Erp werd voor het voorpootrecht Í 4,- per strekkende meter geboden.
In Best werd enkele jaren geleden het voorpootrecht en het
overpootrecht afgekocht voor respektievelijk f 5,- en f 7,50
per strekkende meter.
7 Hoe kunt u uw pootrecht bewijzen?
In archieaen in Brussel en op het Provinciehuis te 's-Hettogenbosch zijn nog oude pootkaarten te vinden, waarop de meeste
pootrechten staan aangegeven. Ook wordt in de notaiële akte
van eigendomsovergang, waarbij u eigenaar bent geworden, of
in de akten van uw rechtsvoorgangers, het pootrecht nogal eens
vermeld.
.Eegene die het pootrecht meent te hebben zal echter akijd zelf
het bewijt ntoeren leaeren, omdar de rechter ervan uitgaat dat
de eigenaar alle rechten bezit zolang een ander niet kan bewijzen dat hij ook een recht op die eigendom heeft. Ter geruststelling zij echter vermeld dat de Bossche Rechtbank nogal spoedig
hei (begin van) bewijs van een pootrecht aanneemt.
8 Tot besluit een verzuchting van het gemeentebestuur van

Haaren in 1885, waarmee vele bestuurders van gemeenten,
plaatselijke kommissies van ruilverkaveling en wegbeheerders
zullen kunnen instemmen: ,,Grooter verwarring is schier niet
denkbaar, dan bestaat opzichtens het zoogenaamd plantrecht
(bedoeld is ,,poorecht") op de gemeentewegen. Van daar velerlei moeilijkheden; eene vruchtbare bron voor processen; interessanter van het standpunt der juristen, naar gelang der oudheid
van de rechtsbronnen, welke ter zake moeten dienen, maar daar
om vaak noodlottiger voor de rechthebbenden".
Voor advokaten is het voorpootrecht waarschijnlijk ook een
heerlijk (ge)recht.
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Populieren op de TurÍmarkt in Haarlem

/

J. L. Guldemond
Dienst van de Hout, Plantsoenen en BegraaÍplaatsen, Haarlem

Situtie
De Turfmarkt is een deel van de westelijke Spaarne-oever. In
1975 weÁ de rijbaan verbreed, waartoe de walmuur werd verplaatst. Om een solide konstruktie voot de weg te verkijgen,
werd de nieuwe walmuur d.m.v. een soort betonnen balkon op
1,30 m onder maaiveld aan de oude konstruktie vastgemaakt.
Daar het duidelijk was, dat op een betonplaat geen bomen konden worden geplant en het stedelijk deel van het Spaarne toch
van oudsher gekenmerkt werd door bomenrijen langs de oevers,
werd besloten openingen in de betonplaat uit te sparen. De
grootst mogelijke maat was 80 x 80 cm. Nu mag men van dergelijke gaten in een betonvloer op 1,50 m diepte onder een
zandlaag geen wonderen verwachten, dus gekozen werd voor
een boomsoort die men zo diep mogelijk door het gat heen in
de venige ondergrond kon brengen. En uiteraard werd dat de
populier.
Uituoerin.g

Op 1 maart 1976 werden i6 Heidemij-populieren van 7 jaar
in een bosperceel bij wijze van dunning omgehakt. Alle takken
gingen er ook af en de aangepunte populieren-,palen" werden
zo diep mogelijk door de gaten heen in de ondetgrond gedreven.
Dit bleek ca. 2,5 m diep te zijn. Daarna werden de gaten zo
goed en zo kwaad als dat ging nog wat aangevuld met grond en
vervolgens werden weddenschappen afgesloten over deze wonderlijke operatie. Op een hoek waar geen gaten in het beton
waren werden nog twee gewone populieren geplant.
Resu.ltaten

Turimaràt, Haailem.

Na 3 jaar werden de volgende waarnemingen gedaan:

Van

1 Uitgevallen: 1 ,,gewoon" geplante populier.
Slecht ontwikkeld: 1 ,gewoon" geplante populier.
Goed ontwikkeld: 16 ,,ongewoon" geplante populieren.

geuoon" geplante popilieren.

2 Gemiddelde hoogtegroei van de 16 poten sinds 3 jaar op de
Turfmarkt: 2 m (totale lengte thans gem. 9 m).
3 Gemiddelde diktegroei sinds 3 jaar: ruim 6 cm (totale dikte
thans gem. 19 cm).
4

De bladbezetting is uitstekend: groot, donkergroen blad. De
kroonontwikkeling op de eens kale stam is uitbundig te noemen, er is teeds twee maal licht gesnoeid (vormsnoei).

b.v. MAATSCHAPPIJ voor
LANDSGHAPSBOUW en RECREATIE
F. G. Bevort: direkteur

Tel.

Heusdensebaan 125

Oisterwijk

O4242-3624

*
Adviseren en uitvoering van:
BOSBEDRIJFSPLANNEN
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN

tó& ntzr acbter: 1 slecht ontuikkelde ,,geuoon" geplante popilier,
1 iltgeuallen ,,geruoon" geplante popalier, 16 goed. onttuikkeld.e ,,on-

Konhlasie

Voor bijna ,,hopeloze" plantplaatsen als de genoemde situatie
kan men toch met een kunstgreep goede resultaten bereiken met
populieren. De enige zorg blijft de opvolging in de toekomst:
hoe zal men eens, na de velling van deze populieren, de gaten
weer vrij kunnen krijgen voor nieuwe bomen?
Maar wie weet boort men dan wel dwars door alle hout- en
wortelresten heen!
Voorlopig zijn we tevreden met deze oplossing.

TUINBOUWARTIKELEN
Een kleine greep uit onze lijst:

- Hang- en steeketikelten - Labels
Boombanden - Acryl gaaslinnen - Schermdoek
TuingeÍeedschap - Snoeigêreedschap - Grasmaaimachines
Pulverisatêurs - JiÍÍypots - Jiífy-Seven - Plasticpotten - Plantacryl
Bindmateriaal - Handschoênen ên wanten - Kruiwagens
Plastic boommanchetten

Tonkinstokken

-

Kaskitlen en veríwaren

A. MAURITZ & ZN. B.V.
POSTBUS

ook uw populierenbeplantingen

- Bêstrijdingsmlddelen -

í12 -

.

enz. enz.

BUSSUM

TELEFOON 02159 - 43914*

De spec'iaalzaak aoor alle tuinbouwartikelm

6t
KALENDER

De verkoop van hout, her aanvragen
van subsidie, de aankoop van plantsoen en de rassenkeuze zijn de belangrijkste onderwe{pen waaraan we in de
komende maanden onze aandachr
moeten besteden.

Houtverkoop
Voor het verkrijgen van een zo hoog
mogelijke prijs voor het hout uit te
dunnen of te vellen beplantingen verdient het aanbeveling mer verschillende houthandelaren of met verbruikers
die het hout rechtsueeks van de pro-

ducent kopen kontakt op te nemen.
Bij de verkoop van hout moer men
niet alleen denken aan de bomen uir
onze bossen en landschappelijke beplantingen (overhoeken, weg- en
grensbeplantingen) maar ook aan die

zich

in

verbinding stellen met het

de aanslag moeilijker vedoopt. De ge-

noemde onderhoudsmaatregelen zijn

Staatsbosbeheer.

bij gebruik van ouder plantsoen juist
Plantsoen

absoluut noodzakelijk.

Het gebruik van goed plantmateriaal
is van groot belang om een goed
groeiende en gezonde beplanting te
krijgen. Het plantmateriaal moet gezond, vrij van insektenbeschadigingen
en van goede kwaliteit zijn. Het laatste wil zeggen dat de planten niet te
klein mogen zijn en niet te slap, dus
niet te lang in verhouding tot de dikte.
Een goede lengte,/dikte verhouding is

namelijk van groot belang. De diameter van eenjarige planten, gemeten
op 50 cm hoogte, moet bij planten van
1.,5 à 2 m hoogte 72 à 16 mm zijn.
Eksakte normen zijn nog niet bekend
daar er tussen de rassen verschillen in

Rassenkeuze

De rassenkeuze is afhankelijk van bodemkundige en klimatologische faktoren en van de weerstand die de rassen

tegen ziekten, zoals de bladziekten
roest en Marssonina, bezitten.
rassen met een
grote gevoeligheid voor Marssonina is
akijd af te raden evenals het planten
van roestgevoelige rassen in de nabijheid van lariks. In de tabel is aangegeven in welke mate de Nederlandse
handelsrassen voor deze bladziekten en
kanker gevoelig zijn. Het gebruik van
onbekende buitenlandse rassen is zonder het advies van een deskundige

Het aanplanten van

uit stedelijke beplantingen.

slankheid bestaan.

De houtprijs wordt door veel faktoren
bepaald. Bij de prijsvorming spelen
naast bijvoorbeeld diameter en snoeitoestand ook de groorte van de partij,

Door in september persoonlijk een be-

absoluut

zoek aan de boomkwekerij te brengen

rassen komen

de ligging van de beplanting en

de

transportafstand een rol. Het verkopen

van hout op stam kan, vooral als de
velling door minder ervaren personeel
moet gebeuren, voordeliger zijn dan
de verkoop van geveld hour. Men
moet zelf goed weten hoeveel hout
men verkoopt. Alleen dan kan men

of men een redelijke prijs
krijgt. Klachten over het te

kunt u zich ewan overtuigen of

de

planten nog goed in blad staan, er mag
niet teveel blad door roest- of Marsson ina-aantas ting zijn afgevallen.
Stevige éénjailge, zo mogelijk vertakte
planten verdienen de voorkeur boven
meerjarig plantsoen. In de eerste jaren
nz aanleg is de lengtegroei van één-

jarige planten in het algemeen beter
dan die van tweejarige en overtreft

beoordelen

zeker die van nog ouder plantsoen. De

betaald

aanschaf- en, in mindere mate, de
plantkosten van éénjarige populieren

lang in het bos laten liggen van her

hout, vooral van dat wat per ton
wordt verkocht, kan men voorkomen

zijn

door bij de verkoop een datum af te
spreken waarop het hout moet zijn

aanzienlijk lager dan die van
meerjarige planten. Ook bij veel herbebossingen kan men éénjarige planten gebruiken. Aan de lengte van de

afgevoerd.

planten moeten dan echter

Subsiclieregelingen
De voor de populierentelers meest van
belang zijnde subsidieregelingea zijn
besproken op pag. 2I van het februari-

nummer van ,.Populier" 1979.

De ,,Beschikking Bosbijdragen" is ook
voor populierentelers van belang.
Naast de verlening van een jaadijkse
subsidie op de kosten van een planmatig beheer kunnen door het Staatsbosbeheer, onder bepaalde voorwaarden, ook aanzienlijke bijdragen (tot
75 7o) worden toegekend in de kosten
van onderhoudswerkzaamheden, zoals
het opsnoeien van bomen.

Het,,Besluit bijdragen bebossingen"
en het ,,Besluit bijdragen herbeplantingen" regelen, onder bepaalde voorwaarden, de subsidiëring van nieuwe
beplantingen en herbebossingen.

Voor inlichtingen over de

bovenge-

noemde subsidieregelingen moet men

hogere

eisen worden gesteld dan bij de planten voor een eerste bebossing op weiof bouwland. In het laatste geval moeten de planten minimaal 1,5 m lang
zijn, bij een herbebossing echter ten
minste 1,8 à 2,0 m om te voorkomen
dat ze door een bijvoorbeeld uit distels
of brandnetels bestaande vegetatie
worden overgroeid.
Indien men door bepaalde omstandigheden geen éénjarig plantsoen kan ge-

bruiken (bijvoorbeeld in weg-

en

grensbeplantingen), verdienen stevige
tweejarige planten de voorkeur bovel
ouder plantsoen.
Het gebruik van meerjarig plantso€n
houdt niet in, dit in tegenstelling tot
wat sommigen denken, dat onkruidbestrijding en stikstofbemesting kunnen worden nagelaten. Naarmate het
plantmateriaal ouder en groter is, is
de verhouding tussen boven- en ondergronds gedeelte ongunstiger waardoor

af te raden. Veel van

deze

niet voor aanplant in
aanmerking in verband met hun gevoeligheid voor ziekten of omdat ze
in ons land klimatologisch niet thuis
horen (zie het artikel ,,Populieren en
de EEG", februarinummer,,Populier"
1975, pag. l0).
Een aantal faktoren die de bodem betreffen is besproken in het artikel ,,Populierenteelt, bodemvruchtbaarheid en
grondonderzoek", gepubliceerd op pag.
75 van het novembernummer van ,,Po-

pulier" 1978.
Het booms- of rijgewijs mengen

van
rassen bij de aanleg van beplantingen
moet eveneens worden afgeraden. \7il

men meer rassen gebruiken dan verdient het de voorkeur ze vaksgewijs
te mengen. Rassen waarvan nog zeer
weinig bekend is moet men niet in
vakken groter dan 0,25 ha planten.
kunnen

De volgende drie groepen

worden onderscheiden:
rassen waarmee ruime ervaring be-

a

staat:

'Zeeland','Robusta','Dorskamp','Fle-

Vo','Gelrica','Heidemij','Geneva',
'Oxford','Rochester' en'Androscoggin'
rassen waaÍmee de ervaringen beperkt zijn:
'Agathe F', 'Florence Biondi', 'Spijk',

b

'Blom','Fritzi Pauley','Heimburger',
'Barn' en 'Donk'

c

rassen waarmee nog nauwelijks er-

varing bestaat:
'Brandaris','Schooddam','Terwolde'
en '\(/olterson'

De bij elke groep genoemde rassen
zijn echter niet onder alle omstandigheden op gelijke schaal bruikbaar omdat, zoals gezegd, bodemkundige en
klimatologische faktoren mede de toe-
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pasbaarheid bepalen. De gebruiksmogelijkheden van bijvoorbeeld'Robusta'
of. 'Zeeland' zijn groter dan die van
'Dorskamp' en die van 'Agathe F'gro-

ter dan die van 'Heimburger'. Daar
het niet mogelijk is om in deze Kalender de gebruiksmogelijkheden van alle
rassen uitvoerig te bespreken moet
worden verwezen naar de tabel op
pag. 54 van het augustusnummer van
,,Populier" 1978 (,,'Welke populieren
plant men waar"). De aanplant van
her in deze tabel genoemde ras 'Rap'
moet ten zeefste worden afgeraden

(zie het artikel ,,Raadselen rond

de

'Rup"', op pag. 81 van het novembernummer van ,,Populier" 1978). Uit-

zijn weinig gevoelig voor Marssonina
en hebben een goede weerstand tegen

kanker. P. nigra, een in ons land inheemse soort, heeft in het algemeen
een vrij goede windresistentie. Men
mag daarom veronderstellen dat deze
vier rassen vooral voor het kustgebied
van belang zijn.
Bij de rassenkeuze voor weg- en perceelsgrensbeplantingen moet onderscheid worden gemaakt naar de ligging van de beplanting, dit in verband

met de verschillen

in

heid van de rassen.

In

zijn alleen

windgevoelighet kustgebied

'Robusta', 'Zeeland' en

waarschijnlijk'Ágathe F','Florence
Biondi' en de 4 in groep c genoemde

P. nigra rassen aan te bevelen. In de
overige gebieden komen daarbij 'Flevo', 'Gelrica', 'Heidemij', 'Spijk', 'Barn',

'Donk','Geneva','Oxford','Rochester'
en 'Androscoggin'. Het gebruik van
'Fritzi Pauley' in enkelrijige beplantingen moet ten zeerste worden ontraden.
Onderhoucl

Het tijdig

schoonmaken van dicht-

gegroeide greppels en sloten bevordert

de afvoer van oppervlaktewater

en

vergemakkelijkt daardoor de werkzaamheden zoals het maken van de
plantgaten bij de aanleg van nieuwe
beplantingen en herbebossingen.
HTTK

voerige informatie over de Neder-

landse handelsklonen en hun gebruiks-

mogelijkheden

is te vinden in

,,Handboek voor de

het
Populierenteelt"

(4e druk 1976).
Enkele beperkingen van deze rassen
zullen in het navolgende worden vermeld, de gevoeligheid voor bladziekten en kanker is in de tabel aangege-

Gevoeligheid voor roest, Marssonina en kanker van Nederlandse handelsklonen (eksklusief
die van P. canescens en P. alba 'Raket') gebaseerd op gegevens van de Stichting IndustrieHout en het R.B.L. ,,De Dorschkamp" te \Tageningen.
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Kloon

'Agathe F'
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'Ándroscoggin'
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'Blom'
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2

1
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niet in de buurt van lariks
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(roestgevoelig! )

'HarÍÍ'

'Loenen'
'Lóns'

'Fritzi Pauley'
zeer windgevoelig,

in de zomer vaak

topbreuk

De ervaringen met de in groep c vermelde P. nigra rassen (Europese zwarte populieren), die in 1976 in de handel zijn gebracht zijn, zoals vermeld,
nog zeer beperkt. De aanplant kan
daardoor maar op zeer beperkte schaal
worden aanbevolen. Genoemde rassen
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Indeling van de groepen
- P. nigra of Europese zwarte populier

- P. eurameticana of Euramerikaanse populier
- P. trichocarpa of S?estamerikaanse balsempopulier
Hb - Hybride balsempopulier
Zb - Zwarte balsempopulier
2) Roeo (alleen van belang in nabiiheid van Lariks) en Marssonina:
1 - rèsistent; 2 - zeer weinig gevoelig; 3 - weinig gevoelig; 4 - gevoelig;
J - zeer gevoelig
a) Kanher (alleen van belang als in de omgeving bomen staan die zwaar door kanker
zijn

I4-

aangetast):

resistent of zo goed als resistent; 2
matig gevoelig

-

zeer weinig gevoelig;

3

- weinig gevoelig;

U bent bezitter of

beheerder van

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

afrolhout
klomphout
zaaghout

Q 40 cm top en op.- onderstammen, foutvrij
@ 30 cm top en op

- gezonde stammen
Q 20 cm top en op - gezonde stammen
kisthout en pallethout 0 18 cm top en op - afgekorte lengten
papierhout
010-28cmtop -lmof2mlengte
vezelhout
A 8-45cmtop -lmof2mlengte

foreco @

Koningsweg 35c, Postbus 230
6800

AE

Arnhem

internationale houthandel bv

Telefoon: 085-45443I

lid van de Heidemij Groep

Telex: 45960 forec nl.

tt

u denhou
gen oude naam, tussen nieuwe 1)0
ulieren
I.-

an old name. between new ppplars
un ancien nom, entre nouveaux peupliert
ein alter name zwischen neue pgp-psln
Witte abeel
(P. albal

'Nivea'

'Raket'

Esp
(P.

tremulal

lTapiau'

Grauwe abeel
(P. canescensl
'Bunderbos' 'De Moffart'
'Schleswig'
'Enniger'
'Schijndel'
'Honthorpa'
'Limbricht'
'Tatenberg'

'Witte van Haamstede'

Europese zwarte populier
(P. nigra)

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P. trichocarpa)

'Fritzi;:iïS;
'Heimburger'

boomkwekerij
Schoorstraat 21 - Postbus
Udenhout - Holland
Teleíoon 04241-2131

31

lllr

Euramerikaanse
populler
(P. euramericana)

'Agathe F'
'Dorskamp'
'Flevo'
'Florence Biondi'
'Gelrica'
'Harff'
'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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udenhout b.v.
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