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Populieren in bosn stad en landschap
geheel nieuw fotoboek toont de grote vormenrijkdom van populier en de bedeze houtsoort voor bos, landschap en stedelijke beplantingen. Het boek
teft 132 pagina's met 126 foto's (waarvan enkele in kleur), silhouetten en tekeningen'

Dit

tekeiis van

De tekst, waarin ook de rol van populier in het verleden en de mythologie wordt
belichr, is geschreven door Bert Schut, bekend door zijn vele publikaties over de
naruuf.
Iedereen, die bij het gebruik van bomen is betrokken wordt doof dit boek vertrouwd
gemaakt mer de mogit;lktteden, die her rijke skala van populiererassen biedt, terwijl
áit boek voor de niet deskundige belangstellenden een plezierig kijk- en leesboek is
over de boomsoort, die een groot deel van ons Nederlandse landschap bepaalt.
Inhoud:

-

ITat zijn populieren
De rol van populieren in verbeelding
en werkelijkheid

Foto omslag:

l|spre, oP de titerutaarden

bij

lY/ageningen.

Foto's;

Omslag: Fotoboetiek'Roberto',

\lageningen
Pag. 5, 12 en 13
H. Á. van der Meiden, Wageningen
Pag. 6: J. Vis, Dtonten
Pag.7 I.: E. van der Zwan,Den Haag
Pag.7 r. t/m pag.10: H. Lenderink,
Gouda

Pag. l): Foreco 8.V., Arnhem
Pag. 15: Afd. Voorlichting Gem'
Amsterdam

Pag. 16'. C. Tutein Nolthenius,
Oisterwiik
Pag. 20'. H. A. van Iersel, Udenhout

-

Vormenrijkdom van populieren
Uitloopstadia
Seizoenwisseling

Populieren in het bos
Populieren in het landschaP

-

Populieren in de stad
De populier als solitair
Populieren in rekreatiegebieden
Populieren in industriegebieden
De groei van populier
Bijzondere beplantingen
Gebruik van populieren bij de aanleg
van nieuwe bossen
Populierenhoutverwerking

Dankzij subsidies van diverse zijden is de prijs van dit fraaie fotoboek (formaat

cm), een uitgave van de Stichting Populier, vastgesteld oP,het uiterst lage
bedrag van J 10,-. (Ékl. B.T.\7., ekskl. verzendkosten à Ï 4,50 per boek; f 5,50 per

2I x2I

2 boeken, verder volgens P.T.T.-tarieven.)
Het boek, dat in màrt 1980 za| verschijnen, wordt u toezonden na overschrijving
van I 14,50 per boek (of f 25,50 per 2 boeken) op girorekening 11729 Ii, t.tt.v.
Stictrting Populier te t$(/ageningen, onder vermelding van ,,Fotoboek".

)
De rol van de populier bij de aanleg van nieuwe bossen op rijke gronden

(lll) /

B. Groenhuis
nrjhsQ'ens! VOOí Cle llrSSelíTleeípolqers

(Veraolg (II), Populier, noaembet 1979)

lll Het Íinanciële
I Inleiding

aspekt

Naast het verkrijgen van inzicht in de houtopbrengsten uit
populier, is het belangrijk te weten welke financiële gevolgen
het gebruik van populier zal hebben. Alvorens de financiële
aspekten van de uitgewerkte modellen kunnen worden r'agega.ar.,
zullen eerst een aantal financiële kerncijfers moeten worden verzameld.
Er zijn reeds een aantal artikelen verschenen waarin berekeningen zijn gemaakt van de financiële resultaten van de populierenteelt, beuekking hebbende op een oppewlakte van 5 à 10
hektare, welke in partikulier bezit is. Over het algemeen zal de

aanleg van nieuwe bossen door de (semi-) overheid ter hand
worden genomen. In de Flevopolders vindt deze bosaanleg op
grote schaal plaats. De rol welke de populier hierbij speelt is
evident. In een aantal berekeningen zaI het financiële aspekt
van de populierenteelr in de Flevopolders worden benaderd.
Subsidieregelingen zijn hierbij, in tegenstelling tot het partikuliere beheer, geheel buiten beschouwing gelaten. Opgemerkt
dient te worden dat de verzamelde kosten betrekking hebben op
grootschalige bosbouw met een veelzijdige doelstelling (diverse
omlopen, klonen etc.). Voor de populierenteelt waarbij alleen
de korte omloop t.b.v. de papier-houtproduktie een rol speelt,
zullen waarschijnlijk de kostenfaktoren een ander beeld geven.

Bij de aanleg wordt gebruik gemaakt van éénjarige bewortelde
populierestek. De kostprijs van dit plantsoen bij teelt op eigen
kwekerij f 2,50 per stuk (teeltafstand 0,80 in de rij, 0,15 tussen

de rijen).
Bij dir bedrag is inbegrepen: aankoopkosten c.q. eigen teeltkosten van stekmateriaal, totale teeltkosten, transport van kwekerii
naar het plantobjekt (ca. 40 km), overheadkosten eigen kwe-

kerij.
De produktie van de aanleg is afhankelijk van terrein- en weersomstandigheden, grootte en vorm van de te planten vakken,

planwerband en eventueel gebruik van vulhout.
In de berekeningen is uitgegaan van Plantvakken ter grootte
van ca. t hektare, bij normale terrein- en weersomstandigheden,
terwijl het gebruik van vulhout achterwege is gelaten.
Bij het eventueel gebruik van vulhout wordt een één- of drierijige plantmachine ingezet. Er kan een zeer grote variatie optreden bij gebruik van vulhout, bijvoorbeeld:

-

één of meerdere tussenliggende rijen inplanten met els;
één of meerdere tussenliggende rijen inplanten met gemengd

1

rij

loofhout (één of meerdere soorten);
- kombinatie van bovenstaande (b.v. 1

rij els, 1 rij

loofhout,

els, etc.);

-

horstgewijs tussenplanten van loofhout;
het alleen inplanten van 3 oÍ 5 randrijen met gemengd loofhout, overigens geen inplant van de tussenrijen.

2

De aanlegkosten
Over het algemeen vond de aanleg van alle beplantingen plaats
met de drie-rijige plantmachine. In de prakdjk bleken een aantal
teelttechnische bezwaren te kleven aan het gebruik van de (drierijige) planrmachine bij de aanleg van populierenbeplantingen:
- De nieuwe klonen bereiken als eenjarige stek over het algemeen een hoogte van minstens 1,5 meter. Deze populieten kunnen alleen met veel moeite onder de overkapping van de plantmachine worden geplant.
- Bij het planren met de plantmachine kan de eenjarig bewortelde stek niet diep genoeg worden geplant. De aansluiting van
de eenjarige scheut op de oorspronkelijke stek komt daardoor
(mede als gevolg van nazakking van de grond) boven de grond
te staan. Dit geeft een onbevredigend aanslagpercentage.
- Het planten mer de drie-rijige machine kan, gezien de zwaarte van het materieel (zware wieltrekker, MF-1200, plantmachine
met overkapping, 3 medewerkers op de machine), niet onder
alle terreinomstandigheden plaats vinden.
Gezien het bovenstaande is sinds enige jaren er toe overgegaan
de populieren met behulp van een plantgatenboor te planten.
De plantploeg is dan als volgt geformeerd:

1 lichte wieltrekker
1 plantgatenboor
3 medewerkers

f
f
f

12,50 per utrr
10,00 per uur
30,40 per uur
De ontvangst van het plaotsoen op het objekt, alsmede het uitrijden en inkuilen op de kavel vindt plaats in één werkgang. De
plantsoenwagen welke wordt gebruikt voor het transport van de
eigen kwekerij naar het objekt (wegtransport) wordt ook gebruikt voor het uansport op de kavel. Hierbij wordt gebruikt:
1 middelzware trekker f 17,50 per uur
1 plantsoenwagen / 5,00 per uur
4 medewerkers f 30,40 per uur

22

Tabel
plantu

e

Samenaatting aan de aanleghosten aoor àe aersebillende
er lt ekt are.

r b anden P

planwerband

4x4

4,5xJ 6x7

8x4

8x8

plantsoenkosten

1.160

1.1 10

640

780

390

97t

965

86t

925

uitzetten, uitrijden,

inkuilen en planten
totaal in guldens

3

2.53, 2.075 1.505 1.705

794
1.184

De inboetkosten

Over het algemeen zal niet alle plantsoen direkt aansláas. Afhankelijk van de kloon, het tijdstip van planten, de konditie van
her plantsoen, de plantkwaliteit, de vegetatie-ontwikkeling en
de weersomstandigheden in de periode volgend op het plantseizoen, zalhet aanslagpercentage 80-100 /o bedragen.
Onkruidbestrijding in de nieuw aangelegde objekten wordt over
het algemeen achterwege gelaten. De ervaring leert dat de open
vegetatie-opslag van riet en distels een aantal jarcn een dichte
vegetatie van grassen en brandnetels tegengaat. Over het algemeen komt het bos dan in sluiting, w^afna het riet en de distels
verdwijnen.
In augusrus/september in het jaar na het plantseizoen wordt
voor alle nieuw aangelegde beplantingen de uitval tijdens een
veldinventarisatie opgenomen. Gemiddeld kan het uiwalpercentage voor populieren gesteld worden op I0 %.
Het jaar na de aanleg worden de beplantingen in handkracht
ingeboet. Tot de inboetkosten zijn gerekend:

-

de opname van de uiwal
de onwangst, het uitrijden en inkuilen van het plantsoen
het planten (geheel in handkracht met de schop).

4

23 De inboetáosten t)oor de uerscbillende plantuerbanden in
gildens Per hektare.

8x4

8x8

64

78

19

300

322

2r2

hoogte zijn opgesnoeid kunnen in principe worden gesnoeid tot
8 meter hoogte. Bij het oorsProokeliike plantverband 4 x 4,
4,5 x 5 en 8 x 4 woÍdt deze snoei uitgevoerd na de tweede resP.
eerste dunning.
Bij het volgen van het snoeiProgramma volgens bovenstaande
richtlijnen wordt op verantwoorde wijze een aanzienlijk bedrag

364 400

25r

De kosten van snoei ziin als volgt samen te vatten:

Tabel

planwerband

4x4

4,5xt 6x7

plantsoenkosten

r56

110

planten

54r

468

totaal

697 t78

uitrilden, inkuilen en

Tabel

4

De snoeikosten
Zoals reeds eerder is gesteld wordt de populier bij verschillende
omlopen geteeld. Het snoeiprogramma is geheel op de omloop
afgesteld. Voor het uiwoeren van snoeimaatregelen wordt onderstaande tabel als

Tabel

24

richtlijn

gehanteerd.

De *it te toerm snoeimaatregelen bij rcrsehillend.e omlopen.
70

le

bespaard.

snoei
2e snoei
3e snoei
4e snoei

tot
tot
tot
tot

2 meter
4 meter
6 rneter
8 meter

jaar

20

x
x

jaar

10

x
x
x

jaar

25 De gemidd'elde

band.en

in

snoeiÈosten aoor de aerscbillende plantter'

gald'ens Per beÈtare.

4,5x)

6x7

8x4

8x8

)60

270

tt0

210

300

225

r80

195

t20
19t

)90

28t

t00

i90

390

600

450

480

600

600

planwerband 4x4
1e snoei
2e snoei
3e snoeÍ
4e snoei

40 jaar

5

x
x
x
x

Alle genoemde kostenfaktoren, welke direkt afhankelijk zijn van
de uitgevoerde werkzaamheden, worden de direkte kosten genoemd. De direkte kosten zijn op basis van een rentePercentage
van 3,5 % (L.E.l.) geprolongeerd naar het tijdstip van velling.
Zoals reeds in de inleiding is gesteld, wordt de aanleg van
nieuwe bossen vrijwel uitsluitend dooi de (semi-) overheid verzorgd. Afschrijving van investeringen vindt dan ook over het

Op 5-jarige leeftijd worden, ongeacht de omloop, alle bomen
tot een hoogte van 2 meter opgesnoeid.
De tweede snoei wordt rond de 8-jarige leeftijd uitgevoerd. Niet
alle bomen en niet voor alle omlopen is het noodzakelijk deze
snoei uit te voeren. Voor een omloop van 10 jaar zal op een
uitzondering na alleen papierhout worden geoogst. Een tweede
snoei is voor deze omloop dus overbodig. De eerste snoei is omwille van de verhoging van de houtkwaliteit niet noodzakelijk.
Echter de werkomstandigheden voor de vellingsploeg worden
bij gesnoeide bomen aanmerkelijk verbeterd.

De eerste snoei lijkt dus verantwoord, mede omdat eventueel bij
goed gegroeide opstanden het aanwezige lichte zaaghout dan gesnoeid is.
Opstanden waarvoor een omloop van 20 jaar of meer is vastgesteld krijgen wel een tweede snoeibeurt. Bij de opstanden,
welke in een plantverband van 4 x 4, 4,5 x 5 of 6 x 7 staan,
wordt slechts de helft van de aanwezige bomen gesnoeid. Immers, genoemde opstanden moeten om geen groeikracht te verliezen, worden gedund. Bij deze dunning, y/elke tussen l0 en 12
jaar in principe systematisch (50 %) wordt uitgevoerd, wordt
vrijwel alleen papierhout geoogst. Snoei van deze (relatief dunne) bomen is dus overbodig (zie ook bij l0-jarige omloop).
Opstanden met een planwerband van 8 x 4 en 8 x 8 worden
geheel tot 4 meter hoogte opgesnoeid.
De derde snoei, welke plaats vindt op ca. I2-jarige leeftijd
wordt op eenzelfde wijze benaderd. Alleen opstanden waarvoor
een omloop van 30 jaar en hoger is gepland, worden gesnoeid.
Voor de plantverbanden 4 x 4, 4,5 x 5 en 6 x 7 wordt deze
snoei uitgevoetd nd. de eerste dunning (507o systematisch).
Van de dan nog aanwezige bomen wordt d'e helft gesnoeid.Yan
het oorspronkelijke aantal wordt dus slechts 1/r deel gesnoeid.
Bij de tweede dunning wordr niet alleen papierhout aangemaakt.
Op deze leeftijd (ca. 16 jaar) kan ook een belangrijk percentage
licht tot middelzwaar za gholtt worden verwacht. De bij deze
2e dunning te oogsten bomen zijn dan tot 4 meter hoogte opgesnoeid, hetwelk volgens het te verwachten sortiment verantwoord lijkt. Bij de opstanden met een planwerband van 8 x 4
wordt de helft van de aanwezige bomen opgesnoeid tot 6 meter
hoogte. Bij het planwerband 8 x 8 worden alle aanwezige bomen gesnoeid.
De vierde snoei, welke rond het 16e jaar s/ordt uitgevoerd, lijkt
alleen verantwoord voor opstanden waarvoor een omloop van
40 jaar en hoger is aangegeven. Alle bomen welke tot 6 meter

Samenvatting ilirekte kosten

algemeen in één jaar plaats. Naast het hanteren vao €en rente'
percentage van 3,5 % zalbij de projekteriog van de kosten op
de modellen ook een berekening met een rentePercentage van
0 % ií ogenschouw worden genomen (zie deel IV).

26 Samenuatting aan de geprolongeerde direh,te kosten aoor de
aerschillenrle planluerbanden en omlopen in galdens per bektare (rentepercentage 3,5 7o).
Tabel

planwerband

omloop

l0 jaar
4x4
6x7
8x4
8x8

4,)x )

6

20

jaar

10

jaat

40

jaar

4.949

7.433

r1.228

17.r79

4.0i2

6.013
4.219

10.036

8.662

6.r05

10.261

4.930

7.739

3.324

5.426

12.262
9.018

De indirekte kosten

Naast de direkte kosten worden ook indirekte kosten onderscheiden. Deze indirekte kosten keren jaadijks

in dezelfde vorm
terug. De samenstelling van de indirekte kosten, welke voor de
populierenteelt van belang zijn, zijn \Á/eergegeven in tabel27.
Tabel

27

Oaerziclst aan

d.e

indirekte hosten in g*ld'ens per behtare.

Heffing Bosschap
\íatersclrapslasten
Onderhoud ontsluiting
Onderhoud ontwatering
Kosten opzichter, technisch ambtenaar en leiding
Kosten administratie
Kosten intern tiansport, klein materieel en magazijn

Totaal

Í
Í
f
f
f

í
f
Í

6,-

70,45,45,-

tz,e,r3,-

219,-

Ook deze indirekte kosten, kortweg beheerskosten

genoemd,

worden met een rentepercentage van 3,5 7o geptolongeerd naar
het tijdstip van velling.

28 Oaerzicht oan d.e geprolongeerde ind.irekte korten ooor de
urrscbillende omlopen in g*ldens per hektare (renrepercentdge i,5 %).

Tabel

l0 jaar '20 iaar 10 jaar 40 jaar
omloop
6.191 11.105 18.116
indirekte kosten 2.569

5

7

Samenvatting totale kosten
De totale kosten van de teelt van populier worden bepaald door

31 Oaerzicbt oan de te oera,acbten eindopbreogst in galdent
per hektare aoor de rcrsclsillende ontlopen en plantuerbanden.
Tabel

de direkte en indirekte kosten.

omloop

Tabel 29 Oaerzicbt uan d.e geprolongeerde totale kosten toor de uerschillende plannterbanden en omlopen (rentepercentage 3,5 %),

70 jaar

20 jaat

i0 jaar

4O jaat

gem.

plantverband

op stam

Í 35,-

Í 47,-

Í tr,-

Í S4-

1.005

10.4t4

18.3 18

j2.524

4.160

8.789
6.4J9

t2.212

21.808

4x4
4,)x )
6xj
8x4
8x8

8

omloop

70 jaat

20 jaar

30 jaar

40 jaar

7.518
6.601

8.626

22.5)i

)).695

12.226

32.178
28.779
30.178
27.134

10.412

21.341
17.810

rr.r23

19.044

9.5r7

16.7)r

plantverband

4x4
Ox,/
8x4
8x8

4,)x )

De opbrengsten

Alle in II vermelde produktiecijfers hebben betrekking op mB
werkhout, d.w.z. verkoopbaar hout. In het algemeen worden
spilhoutprodukties vermeld, weike ca. 15 7o hoger liggen.
Nogmaals wordt er hier op gewezen dat groeiverschillen, welke
voor de verschillende klonen a^nwezig zijn, buiten beschouwing
zijn gelaten. De weergegeven groeicapaciteit heeft betrekking
op het gemi"4delde niveau.
Voor een overzicht van de gemiddelde dunningsopbrengsten en
de te verwachten eindopbrengsten voor de verschillende plantafstanden, wordt veÍwezen naar de tabellen 7 en 8 in de ,,Populier" van november 1979.
Voor de eerste dunning bij de plantafstand 4 x 4 en 4,5 x 5 is

uitgegaan van een prijs van Í 35,- per ms op sram. Bij alle
overige dunningen is vanwege de te verwachten zwaardere maten, een prijs van f 40,- per m3 op stam gehanteerd.
Aangezien de dunningsopbrengsten vrijkomen in de periode
tussen aanleg en velling, worden deze, evenals de kosten, met
een rentepercentage van 3,5 7o geprolongeerd naar her tijdstip

van velling.
Tabel

30

Ouerzicht oan de geprolongeerde d.*nningsopbrengrten aoot

de oerschillende omlopen en plantaerbanden in galdens pet hektare
(rentepercentage 3,5 % ).

planwerband

omloop

70

jaar

4x4
5
6x7
8x4
8x8

jaar

2.224

4,1x

9

20

r.8t6

30

jaar

40

jaar

7.289

r0.260

5.994

8.4tt

3.19r

4.50r
t.845

4.r47

De opbrengsten uit eindkap

Voor de eindopbrengst bij velling is het niet verantwoord bij
iedere omloop van dezelfde houtprijs uit te gaan. Immers de te
vellen opstanden bereiken bij hogere omloop zwaardere dimensies, terwijl deze opstanden ook steeds hoger zijn opgesnoeid
(zie tabel 24).De houtkwaliteit neemt dan toe. Met behulp van
de tabellen van Faber (I975) zijn de eindopbrengsten gescheiden naar diametergroep. De bijbehorende prijzen variëren van
f 25,- per mB op stam voor de lichtste klasse (tot 30 cm diameter, papierhout) tot Ï I50,- per mB op stam voof de zwaar-

ste klasse (boven 50 cm diameter, fineerhout). Daarna is

de

gemiddelde prijs per mB berekend. Een totaalovetztcht is weergegeven in tabel 31.

l0

Overige opbrengsten

Voor het veÍpachten van het genot van de jacht wordt iaarlijks

.f

50,-

per hektare ontvangen. Deze opbrengst is in de bereke-

ning opgenomen. In de eerste decennia kan nog een op\rengst

van (omgerekend)

prijs/mt

.f 20,- tot ï 30,- per ;au per hektare

worden onrvangen uit de verpachting van het gras van de tus-

r5.t2)

18.318
17.040

27.t42
32.124

29.5t6

senliggende wegen. Deze laatste opbrengsren zijn, gezien her
niet kontinue karakter, buiten beschouwing gelaren.

ll

Samenvatting van de opbrengsten

De totale opbrengsten worden verkregen uit de dunningen,

de

eindkap en de verpachting van de jachr.

Tabel

32

Ouerzicht

tan de rotale opbrengsten in gildens per hektare

roor de rcrsclsillende omlopeu en plantuerbanden.

plantverbaod

omloop

l0 jaar
4x4
J
6x7
8x4
8x8

4,)x

1.592

:'

20

iaar

10

jaar

40

jaar

14.072

28.1 88

47.0r2

t2.059
7.85)

20.787
20.895

34.47

2t.046

42.597

19.621

55./1+4

Papierl:oat in OostelijA Fleooland

j6.27

|

t

6

12 Winst of verlies?
De resultaten van de populierenteelt van de verschillende omlopen en plantafstanden wordt verkregen door tabel 29 (de

-

totale kosten) naast tabel 32 (de totale opbrengsten) te Plaatsen.
Het eindresultaat staat s/eergegeven ín tabel 33.

middelde produktie van2O ms werkhout/jaat/hektare). Voor de
nieuwe klonen zal deze aanwas wellicht tot de mogelijkheden
behoren. Vooralsnog is dit bij hoge uitzondering het geval.

Tabel

33

Orcrzicbt aam de ,otale uinst c.q. urlies in guldens per
onlopen efl pldntaerbdrrden (rentepercen-

heÉ.tare ttan de aerschillende

tage 3,5 7o).

plantverband

omloop

l0 jaar

4x4

-1.926
-1.254

4,tx t
ox /
8x4
8x8

20 jaar

30 jaat

446

t67

-

-2.559

-

40

11.3t7
2.29t

3.081

7.492
11.819

6.002
2.890

34 Oaerzicht oan de jaarlijh,se tuinst c.q. rcrlies in gildens pet
l:eAtare ooor de aerschillende omlopen en plantaerbanden,
Tabel

omloop

l0 iaar
4x4
4,tx 5
Ox /
8x4
8x8

-164
-107

20

iaar

30

6

6

90

-

jaar

Nu een aantal financiële kerncijfers zijn verzameld, zal per uitgewerkt model een benadering van de te vetwachten kosten en
opbrengsten worden gemaakt.

(wordt vervolgd)

6.2to

Gekorrigeerd met de gebruikte rentevoet v^Í 3,5 /o en rekening
houdend mer de omloop is het gemiddelde jaarlijkse resultaat
over de gehele omloop berekend (tabel 34).

planwerband

De teelt van populier bij een omlooP van 10 jaar wordt rendabel (bij gelijkblijvende kosten), indien een houtprijs van ca.
I 50,- per mB werkhout kan worden verkregen.

-

jaar

t.615

)t4

De teelt van populier bij een omlooP van 10 jaar wordt rendabel (bij gelijkblijvende kosten) indien de houtproduktie met
ca. 40 m3 zal stijgen tot 200 mB oogstbaar hout (d.w.z. een ge-

40

iaar

110

r)4

11

60

27
87

116

140

5t

73
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Het litr;jden uan

het.

sortimenl ild eefite danning

l3 Konklusie
- Evenals bij eerder gemaakte

berekeningen (o.a. I7erkgroep
Bedrijfsekonomie 1969, Commissie Rentabiliteit I976, Groenhuis i975) is ook de teelt van populier door het Rijk (Flevopolder) rendabel. De teelt wordt rendabel bij een omloop van

ca.25 jaar.

- Het plantverband 8 x 4 geeft het beste financiële

resultaar.

Vergelijking met het verband 4 x 4 leert, dat de eerste dunning

onrendabel is.
Meerkosten aanleg en inboeten, met rente tot
Meerkosten snoei, met rente tot t:11

Houtopbrengst

- Vordt

t:11 I I.631,ï 185,-

Totale meerkosten

ï L.8r6,f L.6tr,-

Verlies

I 181,-

le dunning

het planwerband 8 x 4 r.o.v. 4 x 4 op analoge wijze
blijkt dat deze dunning wel rendabel is geweest.

bestudeerd dan

-

Het plantverband 4,5 x 5 is het meest verliesgevend.

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

De prijs van het handboek bedraagt

/ 60,-inklusief verzendkosten.
Bestelling uitsluitend door overmaking van dit
bedrag op giro 2604301 t.n.v. KNHivl, Lovinklaan 1, Arnhem, onder vermelding van: ,,Handboek Populierenteelt".
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Populieren en wilgen in en om Zoetermeer

/

H. Lenderink
Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland

Foto

1

Popalieren langs de rijknueg no. 12, Gotda-Den Haag.

Inleiding

of met de auto van Utrecht naar Den
Haag komt men langs Zoetermeer, zo op her oog al een im-

Reizende mer de trein

mense stad.
Langs de spoorlijn en de rijksweg no. 12 groeien reeds de populieren (foto 1). Maar wordt deze boom nu ook in deze groeiende
stad gebruikt of...
In de serie ,,Populieren en rilTilgen in stedelijke gebieden" zou
mogelijk ook Zoetermeer wel eens ,,verslagen" kunnen worden,
dacht ik; reden genoeg om eens kontakt te zoeken mer een

tweetal heren van de Plantsoenendienst van Zoetermeer:

de

heren Kerkmeer en Mulder. Een afspraak was gauw gemaakt en
het leidde ror her volgende resultaat:

Historie en stadsontwikkeling
Het huidige Zoetermeer ontstond eigenlijk op 1 mei 1935 met

Foto
rn

et

2 Het westelijh ltddrpdtk;

d aarac lt t er Ln

o

op de aoorgronà P. can. 'De MoÍfart'

ttail gen.

de samenvoeging van de gemeenten Zoetermeer enZegwaatt.

Eind 1960 nam het gemeentebestuur van Zoetermeer het besluit
om mede te werken aan de op basis vaÍl een rapporr ,,Vesten
des Lands" van het Ministerie van \trederopbouw en Volkshuisvesti'ng geopperde gedachte een ,,ovedoopstad" voor de Haagse
agglomeratie van circa 100.000 inwoners te bouwen. Het duurde
jaar voordar hiervoor een strukruurplan definitief
toen nog
^cht
door de gemeenteraad
werd vastgesteld. Dit struktuurplan hield
in dat naast het ,,oude dorp" Zoetermeer, aansluitend gebouwd
zou worden een stadscentrum en verder een vijftal wijken, te
weten:
Driemanspolder, Palenstein, Meerzicht, Buytenwegh-de Leijens
en Segwaert.
\Vat betreft het aspekt van de groenvoorziening stelt het struktuurplan o.a. dat de stedelijke rekreatie- en groenvoorzieningen
zodanig moeten worden gesirueerd dat de toekomstige srad Zoetermeer naar drie zijden een groene uitloop verkrijgt, die aansluir op regionale rekreatiezónes. Deze gebieden zijn:
- een gebied ten noorden van Zoetermeer aansluitend aan de
reeds van nature fraaie Noord Aa, met als bestemming: park
met ruime groenstroken en een meer (o.a. ten behoeve van de
zandwinning) voor de waterrekrearie;
- aan de westzijde een stadspark met eenzelfde funktie als het
noordelijk gebied, alhoewel in zijn algemeenheid wat kleinschaliger (foto 2);
- een gebied aan de oosrziide van de stad ten behoeve van de
sport.

De oppervlakte van deze gebieden is ieder bepaald op circa
360 ha (30 m2linwoner bij 120.000 inwoners).

Dit

alles moest worden gerealiseerd in een landschap dat door
verve'ning en inpoldering al enkele eeuwen oud was en nogal
rechtlijnig van karakter. Slechts de oude dorpskern ligt hoog
verheven boven de omgeving, als een samenklontering van bebouwing op een dijk. De vanuit het dorp lopende waterlopen,
in noordelijke richting de Leidsewallenwetering, in oostelijke
richting de Zegwaartse wetering, in zuidelijke richting de DelftSewallen wetering en naar het westen de Voorwegwetering waren, zowel waterstaatkundig als
k en rekreatief,
zeeÍ specifieke
die karakterbepalend voor
moeten zijn.

Toen eind van de zestiger jaren met deze uitbreidingen werd
begonnen had Zoetermeer nog geen 20.000 inwoners en slechts
rond 15 ha groen. Thans is de groene oppervlakte gegroeid tot
circa275 ha, waarvan een 100 ha behoort tot de bovengenoemde
3 uitloopgebieden van Zoetermeer. Het aantal inwoners is eind

1979 rcnd 60.000.
De laatste drie jaren zijr -+ 25.000 éénjaige populieren geplant,
waaronder de klonen 'Robusta', 'Agathe F', 'Florence Biondi',
'Fritzi Pauley', 'De MoffaÍt' en 'Vereecken'. Ook werden er
circa 10.000 wilgen geplant, vooral 'Barlo' en 'Lichtenvoorde'
en in mindere mate 'Liempde'.
Van belang is ook nog te vermelden dat aanvankelijk werd ge-

8

dacht veel hoogbouw (r- 70 /o) te bouwen. Dit is door het
veranderende denkpatroon verlaagd tot -r 30 7o var. het totaal.
Niettemin heeft dit feit gevolgen gehad voor de groenvoorziening. In het bijzonder voor de laagbouw met een hoge bebouwingsdichtheid, waar de straatboom en de bloembak weer een
belangrijke funktie is toebedacht. Dat hiervoor de meestal fors
groeiende populieren minder geschikt zljn, zeker bij hoge bebouwingsdichtheid, behoeft geen nadere uitleg.
\7e gaan nu eens nader in deze stad kijken waar de populieren
(en wilgen) zijn gebleven en wat daarbij de filosofie is (geweesr).

Visie op het gebruik van populieren en wilgen
Aan de zuidzijde van het oude dorp ligt een langgerekt park,
ontworpen door Prof. Ir. J. P. T. Bijhouwer als een duidelijk

groenelement tusseo de oude kern en de eerste uitbreiding. Ook
hier vinden we al enige populieren (foto 3). De huizen in het
oude dorp met meestal vrij grote tuinen, bevatten nogal wat
groen. Hier en daar ziet men ook grote oude treurwilgen (foto
4). Oorspronkelijk werd - zoals in het I7ilhelminapark - de
Italiaanse populier gebruikt, vooral om het uiterlijk: ,,de zuilvorm". De vormgeving speelde hierbij dus een essentiële rol,
hoewel, men kwam toch ook tot ,,de ontdekking" dat populieren

en wilgen in deze omgeving van nature thuishoren. Verder
bleek alras dat in het winderige klimaat van het kale polderland

andersoortige beplanting ook zeer moeilijk van de grond kwam.
Vooral her vorige hoofd van de Plantsoenendienst, de heer Bosman, heeft toen het gebruik van populier sterk gestimuleerd.
De groenontwerpers van Zoerermeer hebben aanvankelijk voor
de verschillende te bouwen wijken - vooral langs hoofdwegen gekozen voor de opzet van een zekere herkenbaarheid door in
iedere wijk

bij voorkeur

één hoofdboomsoort te gebruiken.

Voor de overwegende hoogbouwwijk ,,Meerzicht" (foto l) is de
hoofdboomsoort ,,Populier". Andere hoofdsoorten zijn iep en
plataan. Al bezig zijnde met deze gedachte bleek deze aanvankelijke opzet niet geheel stand te kunnen houden, zodat de gedachte van één hoofdboomsoort per wijk uiteindelijk niet geheel
in alle wijken is terug te vinden.
In principe is er geen aversie tegen het gebruik van populier en
wilg; wel is bepalend de situatie en daarbij aangepast de toe te

Foto

3

Een ,,àoorkijhje"

in het dicbt

achter de oule dorpshern lig-

gende ,,lVilhelminapark". Ooh. hier ruerden al ueel populieren en

uilgen gebraiÈt.

(tre*r-)

passen kloon (vormgeving).

Daarbij wordt opgemerkt dat een eik eigenlijk ,,mooier" is. Is

dat misschien toch een zekere nostalgie? Ik wil daarmede geenszins beweren dat eiken niet mooier zijn (Íoto 6).
Uit het gesprek blijkt wel duidelijk dat de ervaring is opgedaan
dat populier een geschikte boom is om in klimatologische ongunstige omstandigheden te gebruiken; bovendien groeit hij snel
dus... reden genoeg voor de de laatste jaren aanzienlijk ge-

bruikte aantallen.

- vooral langs wegen - ook het wiikerbiijver systeem toegepast b.v. plataan of iep afwisselend met
populier (foto 7). Door de ongelijke groeisnelheid is men daarop teruggekomen. Bovendien speelde rond de hoogbouw ook
Aanvankelijk werd

vaak de wind een zodanige rol dat de populier aI vanzelÍ als een
,,goede" boom, die daar tegen bestand was, naar voren kwam,
die ook moeilijk weggehaald kon worden op het tijdstip dat dat
terwille van de blijvers eigenlijk nodig was. In het begin heeft

Foto
Foto

4

Een grote, oade trearwilg,

5 I-angs de

P. 'Ágathe F.'

doorgaande uegen popilieren; P.'Robasta' en

9

7 ln de uijk ,.Palenstein" zou aant'anÈelijh 'Plataan' de hoofd.boonz uorden. De ,,tuijker" 'Robusta' is de plataan .uolledig rle baas,
zotls de loto laat zien. Niemantl dmt't thans de popilieren ilog rueg te
Foto

bnten.

Foto 6 tl'Ien u'il tocb niet beu'eret, dat deze P. can.'De trIot't'art' niet
fraai zijn; bouendien Èan de snelle groei u,orden genetefi ntet r!e links
op de foto staande, tegelijk geplante, iepen.

in de wijken riog weleens grore populieren srekken gebruikt; thans wordt in hoofdzaak éénjarige srek aangebrachr,
men

omdat gebleken is dar de groeisnelheid van de éénjarige srekken
de grotere stekken wel inhaalden. Toch kan men mer grore srekken snel goede resultaten bereiken.
Ook in de drie genoemde uitloopgebieden worden nogal war
populieren en wilgen geplant. Her westelijk gebied wordr gedeeltelijk opgehoogd met puin- en bouwafval, waardoor een
heuvelachtig terrein onrsraar. Vooral op de westelijke hellingen
van deze heuvels (windzijde) is aanplant van populieren wel
een vereiste (foto 8).
Bij grotere eenheden in deze rekreatiegebieden heeft men wel
eens een menging van populier met andere hoofdhoutsoorten
toegepast met de bedoeling de populieren of wilgen zo snel
mogelijk weg re halen. Het is ook hier gebleken, dat al snel de

wilg zodanig de overhand kreeg dat kappen veel
protesten zou uitroepen, omdat daarna het gebied ,,re kaal" zou
populier of
worden.

Heel duidelijk is dat te zien

bij de randbeplanting

langs de

sporwelden in het oostelijk deel, waar de populieren thans het
geheel massaal omsluiten. Een van re voren gemaakte duidelijke
keuze is onontbeerlijk, aldus de heer Mulder. Deze keuze moet
al in het ontwerp naar voren komen. Kiest men voor populier
- om welke reden dan ook - dan moet deze boom eigenlijk als
een volwaardige boom een omloop mee.
Beheersplannen, ziekten etc.
visies blijkt in het gesprek alras dat er thans
duidelijk behoefte bestaat beheersplannen samen te stellen. De
vasrlegging van de diverse uitgangspunten en her uiteindelijk
doel, waarop het beheer gericht moer worden is uitermate belangrijk. Als doel heeft men ook voor ogen dat, mer een gericht
beheer, het mogelijk moet zijn op den duur het geheel toch nog
fraaier te maken. Her karakter is in eerste instantie nogal pio-

Uit de geg€ven

8 Een in het tuestelijk gedeelte aangelegd. bosje net 'Fritzi
Paile1,': De taktopbrerh is dildelijk zicbtbaar en uandaar, dat deze
kloon niet meer atordt gebruikt.
Foto

nierachtig, hoewel dat karakter niet uitsluitend wordr bepaald
door het groen (foto 9 en 10). Níaarschijnlijk spreekr daar de
nostalgische gedachte van de eik toch op de achrergrond mee,
alhoewel moet worden roegegeven, dar op de goede grond,
waarop het overgrote deel van de groenvoorzieningen worden
aangeiegd, eik zeker op zijn plaats is.
Een groot probleem is de benodigde tijd en mankracht te vinden voor het ontwikkelen van deze beheersplannen.

De wilgehoutrups komt in de stedelijke beplanting vrij veel
voor. Beschadiging van de stammen van bomen in grasvegetaties
door veeivuldig maaien is vaak niet te voorkomen; overigens is
dat ook het probleem met eiken en linden, waarin ook rupsen
voorkomen, aldus de heer Mulder.
De watermerkziekte komr prakdsch niet voor. In de omgeving
van Zoetermeer is de laatste jaren vrij massaal schade van de
bastaardsatijnviinder opgetreden; in de stad zelf nog nier.
\íindschade is over het algemeen gering. De gevoelige soorr
'Fritzi Pauley' is in bosverband gebruikt, waardoor deze eigen-

licht rreedt.
Op een vraag mijnerzijds of wortelschade aan wegdekken
schap minder aan het

een

probleem vormt wordt geanrwoord dat dir inderdaad soms wel
een probleem is, maar een goede konstruktie van paden o.a. door
een goede slakkenfundering waarop asfalt, houdt wel war regen.
\íordt echter de slakkenfundering vervangen door een zand-

10

10 Duid.elijh is le herkennen d.e recbtschalige strtkraur aan de
gespaarde u,inrlilngels, Zoa dit kannen u"orden get,angen onder de
planologische term: ,,ll/eraend uoonnilie*"? Als nzet een tiental jaren,
ioor de ddfiadng aan de bo*ta, nr. eens popalieren zou planten' zoulen
ue dan ooÈ erin slagen uanaf het begin tan betuoning een detgelijk
karahter te uerkrijgen? De scbrijrter aan dit artikel dacbt uan wel.

Foto

gangspunt ook zonder meer al tot gevolg heeft dat d,e onderhoudskosten van de aangelegde beplanting daardoor eerder de
neiging zullen vertonen te gaan dalen dan het omgekeerde.

Foto 9
spaarde

klagen

Hier uordt het katahter uel degelijk
7,dtu een ooormalige
eens ouer . . , te tueinig zon,

uindtingel

uel

bepaald door de ge-

boomgaard; alleen de beuonets

fundering dan ontstaat er eerder en meer schade. Kennelijk zit
het geheim in de slakken, aldus de heer Mulder. Daarbij komt
ook nog de opmerkin I naaÍ voren: Ook andere bomen veroorzaken dergelijke schaden, maar het zichtbaar worden door de
langzamere groei duurt alleen een tiental jaren langer en daarom valt het niet zo op en wordt deze schade meer aan de populieren toegeschreven.
Ekonomische aspekten
Uiteraard komt dit onderwerP ter sprake, hetgeen ook niet verwonderlijk is daar de Stichting Industrie-Hout in ovedeg met
de afdeling Plantsoenen proefvelden mer mini-omlopen van
'Barn', 'Donk', 'Dorskamp', 'Spijk' en'Zeeland' heeft aangelegd.
Daarnaast is met subsidie van het Staatsbosbeheer een 10 ha
met populier beplant, geheel op produktiebasis, waarbij ook
geen ondergroei is toegePast.
In de groene uitloopgebieden wordt voorshands niet gedacht de
geplante populieren (en wilgen) zodanig te beheren dat deze
bomen tezijnertijd bij de omvorming in andere boomsoorten
een zekere opbrengst kunnen geven, alhoewel dunningshout uit
de windsingels rond de sporwelden wel wordt verkocht; het
is zo ,,meegenomen" aldus de heer Mulder. In dit verband is
er sprake van een andere benadering dan de beheersvisie, die
ik heb weergegeven voor het gebied van het rekreatieschap
,,Rottemeren" (zie Populier m.2, mei 1979). Voor de grotere

die het verst van de stad verwijderd liggen, zou
op dit punt een enigszins andere beheersbenadering gewenst
zijn, meen ik voorzichtig te moeten konkluderen, daar dit uit-

Tenslotte
Zoetermeer is een sterk groeiende stad waar het groen een
,,warm plaatsie" vindt. Er is enorm hard gewerkt door de mensen van de Plantsoenendienst om in ongeveer 10 iaar het groenareaalvan -+ 1J ha te laten groeien tot -L 275 ha. Populieren
en wilgen vinden er gretig aftrek; zelfs is de populier tot hoofdboomsoort vao een wijk verklaard. Maar het zou ook wel wat
vreemd aandoen dat in een omgeving, waar de populieren veel
voorkomen en goed groeien, zoals o.a. langs de weg naar Stompwijk (foto 11) de populieren en wilgen niet zouden worden gebruikt; de ervaring heeft geleerd dat deze bomen ook in de stad
er gewoon bijhoren. Tenslotce zijn er ook nogal wat klonen met
diverse voimen (en bladeren) als ook uitloopsmdia in het voorjaar en daar kunnen de onrwerpers goed gebruik van maken.
Het binnenkort verschijnende fotoboek over ,,Populieren in bos,
stad en landschap" zal zeker bij de gemeentelijke plantsoenendienst van Zoetermeer aandachtig worden besudeerd.
Ik wil de heer Mulder, die mij zo uitermate goed geholpen heeft
bij het ,,verslaan" van de populier en wilg in Zoetetmeer vanaf
deze plaats hartelijk dank zeggen.

eenheden,

Foto
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StornëtuijÈ.

Toch fraai, niet raaar?!!, deze pop*lieren langs de tueg naar

11

Waar wordt populierehoul voor gebruikt?

(l) /

A. Tissingh
Foreco 8.V., Arnhem

Onder deze titel willen wij u als lezer van ons tijdschrift in een
aantal artikelen kennis laten maken met de belangrijkste afnemerskategorieën van het populiere- en wilgehout.
In deze serie zal nader uiteengezet worden welke produkten
ontstaan uit populier en hoe deze produkten gemaakt worden.
Achtereenvolgens zullen we aandachr besteden aan de papierfabrikage, de zaag- en kisthoutindustrie, de spaanplaatindustrie,
de klompenfabrikage en de fineerproduktie.

\We vinden papierfabriekjes in Italië (13de eeuw), Frankrijk
(begin 15de eeuw), Duitsland (eind 14de eeuw) en Zwitserland
(begin i5de eeuw).
In de Zuidelijke Nederlanden - dus in het tegenwoordige België - vertees de eerste papiermolen 1n 1405 bij Hoei (Huy).

De papierfabrikage*
Een belangrijke afnemer van populier en wilg is de papierindustrie. Weliswaar is deze afname beperkt tot één papier-

In Ámerika werd de eerste papiermolen gebouwd in 1690 in de
buurt van Philadelphia. De eigenaar was een zekere \Tilliam
Rittenhouse, die als níillem Rittenhuizen het vak leerde in een

fabriek, maar deze heeft toch een huidige jaarlijkse behoefte van

Gelderse papiermolen.

30.000+0.000 ton rondhout: Het betreft hier de Verenigde

Zoals gezegd, de techniek van her papiermaken, in de bijna 19
eeuwen van haar bestaan, is weinig veranderd. Als grondstoffen
gebruikte men in het veue Oosten bamboe, kozo, mitzuma en
de papiermeiboom, in het I7esten vlas en hennep in de vorm
van versleren lompen, rouw en zeildoek. Terwijl de Chinezen
en Japanners een schepzeef hadden van bamboe, gebruikten de

Papierfabrieken Eerbeek BV te Eerbeek, in het dagelijkse spraakgebruik de VPE genoemd.l)

\íij

willen u allereerst een overzicht geven van de historie van
het papiermaken. Vervolgens wordt uiteengezet hoe populiereen wilge-rondhout wordt veranderd in papier.
Tenslotte geven we u een beeld van her rype rondhout, dat geschikt is voor de verwerking tot papier.
Een stukje papierhistorie
Papier is niet alleen een zeer oud maar ook een hoogst belangrijk produkt. Het wordt wel genoemd ,,de witte wagen, die gedachten rijdt va'n mens rot mens".

De ontwikkelingsgeschiedenis van papier beslaat vele eeuwen.
Volgens een algemeen aanvaarde traditie werd her papiermaken
in het jaar 105 na Christus uitgevonden door een hooggeplaatst
Chinees ambtenaar, de heer Ts'ai Lun.
De lxpiermakers van zo'n 1875 jaar geleden gebuikten als
grondstof de schors van de moerbeiboom. Deze schors werd in
water geweekt en daarna zolang gestampr rotdar zij totaal was
vervezeld. Op deze manier verkreeg men een vezelbrei of pulp.
De techniek van de papierfabrikage is in de bijna 19 achter ons
liggende eeuwen nauwelijks veranderd. Ook de Chinezen gebruikten in de grijze oudheid als attributen het schepraam en
de schepkuip. In de schepkuip werd de vezelbrei net zo lang met
water verdund totdat een mengsel was verkregen van 99,5 7o
water en 0,5 7o vezels Hieruit werd het papier geschepr met
een schepraam. Het schepraam was gemaakt van bamboe terwijl
de in het raam gesponnen zeef van gesplitste bamboetwijgjes
was geweven. De maaswijdte van dit weefsel was zodanig, dat
het water werd doorgelaten en de vezels achtergehouden.
Het aldus ontstane natte vezelmatje werd door de Chinezen
t€gen zeer poreuze stenen muufrjes aangedrukt. Deze muurtjes
zogen het vocht uit het vel papier en de zon deed de resr.

Van China gaat het papiermaken naar Korea en vandaar doet
het in het jaar 610 zijn intrede in Japan. Ánderhalve eeuw larer,
in 75I, komen de Árabieren via Chinese krijgsgevangenen ook
achter de techniek van de papierfabrikage. Dankzij de Islamitische veroveringszucht breidt dit ambacht zich nu snel uit; omsueeks het jaar 900 wordt het op vele plaatsen in Noord-Afrika
1) In de lijn der verwachting ligt overigens het gebruik van populier
als grondstof voor de papierfabrikage bij Van Gelder Papier. Bii dit
bedrijf worden nu fiinspar en grove den gebruikt.

* Dit artikel is mede tot stand gekomen met welwillende medewerking
van de VPE.

beoefend. In het begin van de 11de eeuw introduceren de Moren de papiermakerij in Spanje en dan duurt het niet lang of op
vele plaatsen in Europa wordt ijverig papier vervaardigd.

\Testerse papiermakers een metalen, meest koperen, zeef, gespannen op een houten raam.

Al spoedig begon men in het rilTesten

de vervezeling van grond-

stoffen te mechaniseren. Een reeks van zware houten stampers
met ijzeren of bronzen nagels, de zogenaamde ,,hamerbakken",
bracht men door middel van een waterrad in beweging. Met
deze zware hamers sloeg men de natte lompen tot pulp. IJet zal
,nu wel duidelijk zijn, dat voor de vervaardiging van papier, behalve cellulose-vezels, ook grore hoeveelheden water benodigd
zijn. Indien de verhouding in de schepkuip een 0,5 7o vezels
tegen 99,5 7o water is, dan leert ons een eenvoudig rekensommetje dat we voor de vervaardiging van 1 kg papier,nier minder
dan I99 liter water nodig hebben. Nu is ons land in ieder geval
bijzonder waterrijk en daarom was het geen wonder dat zich al
heel spoedig in Nederland twee belangrijke papiercentra onrwikkelden, namelijk één in de Zaanstreek en één op de Oostelijke en Zuidelijke Veluwezoom. In de Zaanstreek gebruikte
men oppervlaktewarer, onder andere uit de daar aanwezige
meertjes en plassen, terwijl in Zuid-Oost Gelderland het water
werd gehaald uit de vele beekjes die op de Hoge-Veluwe onrsprongen en vandaar naar de IJssel srroomden. Terwijl de NoordHollandse papiermakers hun hamerbakken aandreven mer behulp van windmolens, deden hun Oost-Gelderse kollega's dit
met behulp van het waterscheprad. \íant de tamelijk snelsromende beken zorgden nier alleen voor zeer helder wit en zacht
water, maar ook voor de benodigde kracht.
Hiertoe groeven de Gelderse papiermakers een klein kanaaltje
met een verval en een scheprad dat ze vervolgens mer de beek
verbonden. Zo'n kanaaltje heette een ,,spreng" en vandaag de
dag zijn nog ettelijke van deze sprengen (meestal in droge
vorm) terug;'te vinden.

In 1799 vond de Fransman Nicolas Louis Robert de papiermachine uit, waarbij het schepraam werd vervangen door een
om twee cylinders heenlopende eindloze koperzeef. Met deze
veel sneller producerende papiermachine stak een nieuw levensgroot probleem de kop op. Door de drastische produktieverhoging konden papiemolens niet genoeg lompen krijgen om
deze papiermachines gaande te houden. Alle mogelijke pogingen
werden in het werk gesteld om deze lompen te vervangen door
iets anders.
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deze onderzoekingen hadden echter weinig praktisch resultaat. Het jaar 1884 bracht daarin echter verandering. Toen vond
een zekere Friedrich Keller in Duitsland een methode uit om
hout tot papiergrondstof te verslijpen.
Deze methode werd door de machinefabrikant Heinrich Voelter
vervolmaakt. Een dertigtal jaren later slaagden vrijwel gelijktijdig geleerden in verschillende landen er in hout chemisch te
ontsluiten door het eerst in spaanders te hakken en daarna te
koken in loog. Door dit kookproces lost de sterk vergelende
slijpstof - de lignine - die de vezels bij elkaar houdt, nagenoeg
op en l-roudt men op deze manier een zuivere cellulosevezel, de
zogenaamde celstof, over.
Kwalitatief is dus de chemisch ontsloten celstof veel beter dan
de mechanisch ontsloten houtslijp. Helaas komt dit ook zeer
duidelijk in de kostprijs tot uitdrukking. Uit 100 kg droog hout
kan men of 40 kg chemisch ontsloten celstof of 90 kg houtslijp
(houtstof) winnen. Celstof is dus ruim 2 x zo duur.
Houtslijp (houtstof) en celstof zijn thans de voornaamste grondstoffen voor de papierfabrikage.

Tot voor enkele jaren importeerde de VPE alle benodigde celstof en houtslijp uit het buitenland. Om echter minder afhankelijk te zijn van de buitenlandse leveranciers werd in 1970 een
aanvang gemaakt met de bouw van een eigen houtslijpfabriek.
Een eerste vereiste hiervoor was voldoende hout te vinden om
jaarlijks zo'n 12.000 ton droge houtslijp te kunnen produceren.
Dank zij de medewerking van de Nederlandse Heidemaatschap'
pij slaagde de VPE hierin.
Als houtsoort viel de keus op populierehout. Ook mede door
deze ioofhout-keuze werd besloten tot een fabrikage-proces
waarbij de stammen niet werden geslepen, doch eerst in spaanders (chips) gehakt. Deze chips worden tussen grote maalschijven zodanig gewreven tot alle vezels los van elkaar zijn geraakt:
de houtstof.
Onder de naam ,,PEPPELHOUT" begon deze fabriek in I97I
te produceren. Sindsdien is de produktie regelmatig opgevoerd
tot -r 50 ton droge vezelstof per dag. Een belangrijk deel van
onze houtslijp-behoefte wordt door deze produktie gedekt. Peppelschors, een onderdeel van Foreco Internationale Houthandel
BV, zorgde, alvorens Peppelhout de stammen verhakte, voor de
ontschorsing van het populiere-rondhout. In 1978 heeft de VPE
dit produktieonderdeel van Foreco overgenomen.

Houtslijp en houtstof worden gebruikt voor papiersoorten, die
niet zo sterk behoeven te zijn en waarvan bovendien de kleur
niet wit is, zoais bijvoorbeeld krantenpapier. De VPE gebruikt
houtslijp en houtstof als tussenlaag van het vouwdozenkarton'
Voor de helder witte deklaag gebruiken zij gebleekte celstof en
als versterker van de tussenlaag en voor de achterlaag ongebleekte celstof.

Hoe maken we van de vezels een (papier)blatl?
\7e hebben nu de vezels van elkaar los gemaakt en nu blijft de
vraag over: Hoe krijgen we deze vezels weer tezamen tot een
blad papier?
\7e zagen reeds, dat we daartoe eerst de vezel in kletsnatte opgezwollen toestand moesten brengen. Dit proces noemen we
opslaan, Dit geschiedt met behulp van pulpers, enorme kuipen,
met onderin een grote propellor. De gedroogde en in balen van
200 kg geperste houtslijp, houtstof of celstof alsmede de balen
oud papier worden in de pulper gedaan en tezamen met zeer
veel water in beweging gebracht. De verhouding fussen vezels
en water is in de pulper 1- 4 7o vezels en + 96 /o water' Dit
duurt zolang, totdat alle vezels kletsnar. ziin en los van eikaar in
het warer zweven.
Is dit opslaan achter de rug, dan moeten de fibrillen in de vezel-

wand nog worden losgemaakt. Dit bereiken we door de celstof
te ntalen. Vroeger deed men dit door op de natte vezel te stampen (l.ramerbak), regenwoordig wrijft men de vezel tussen bewegende en stilstaande messen in kegelmolens'
Is Àu de celstof of de houtslijp gemalen, dan komt het volgende

fabrikagegedeelte aan de beurt, nameliik het vormen van een
laag natte vezels.

Het papier maken vroeger
Zoals eerder vermeld, werd het papier door de Chinezen gesclrept op een bamboeraam met een zeef van twiigjes: Het water
liep door de zeef en de vezels bleven er kris-kras door elkaar op
liggen.

Later heeft men dit zeefje voortdurend verbeterd, zodat het tenslotte een houten raam werd, bespannen met kopergaas.

De Cl.rinezen gebruikten de zon bii het drogingsproces. Hier in
Europa ging het echter niet oP deze manier en moest men naar
een ándere methoCe omzien. De zaak leek niet zo eenvoudig,
omdat de laag vezels op het koperdoek nog zo nat was, dat ze
er niet kon worden afgehaald zonder haar te breken. \Wèl kon

men de zee{ met de laag vezels op een wollen lap, een uilt, drukken. De wollen vezels, die net als de cellulosevezels holle buisjes
vormen, zuigen ztch aan de papiervezels vast en als men het
schepraam weer optilde, bleef de laag vezels op het vilt liggen

en de zeef kon weer worden gebruikt om een nieuw vel

te

scheppen. Deze bewerking heette af koetsett'.

Over het

viit met het

natte vel papier werd een volgend vilt

gelegd. Daarop koetste men weer een vel nat papier af, enzovoort, totdat een flinke stapel vilten met natte vezels ertussen
was verkregen. Die stapel werd vervolgens op elkaar gePerst in
een schoefpers, waardoor er tamelijk veel water uit de natte
vellen tussen de vilten liep.
Hierdoor begonnen de natte vezels al wat aan elkaar te plakken
zodat men de nog vochtige vellen van de vilten kon afuekken
en ophangen in een droogschuur. Hier werden ze dan door de
wind verder gedroogd. Zo bestond het oude papiermaken dus
uit de volgende bewerkingen: SCHEPPEN - KOETSEN - PER-

SEN. DROGEN.
Papierboat
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IIoe gaat het nu?
Toen omstreeks 1800 de behoefte aan papier voortdurend groter
werd en de fabrieken daardoor steeds meer schepkuipen en
schepramen van verschillende grootte moesten aanschaffen,
kwam de vraag op, of het niet mogelijk zo,t zijn om in plaats
van vellen een eindeloze baan papier te maken waaruit alle benodigde formaten zouden kunnen worden gesneden. In 1799
vond Nicolaas Louis Robert in Frankrijk de papiermachine uit,
waardoor een einde kwam aan het handscheppen. In plaats van
een schepraam nam men een kopergaas zond,er eind,e, een soott
transPortband, die over twee rollen liep. Goot men nu aan het
ene einde stof (vezelpap of pulp) op dit ronddnaiende koperrloek, dan vormde zich een laag natte vezels omdat het water
door het doek heen liep. Bleef men doordraaien en doorgieten,
dan zag men aan de andere kant voortdurend de natte baan van
het koperdoek afvallen. Dit was natuurlijk niet de bedoeling.
\7ilde men papier maken, dan moesr de natte baan in zijn geheel onbeschadigd van het koperdoek worden afgehaald.
Daartoe ging men de papierbaan op hec koperdoek al zo ver
droog maken, dat deze zonder hulp van een vilt kon worden
afgenomen.

Om dit te bereiken bracht men onder het koperdoek, daar waar
het water niet meer vanzelf door het zeefdoek loopt, een paar
bakken aan met open bovenkant. Mer een zuigpomp zoog men
de lucht uit de bakken weg. Hierdoor ontstond in de bak een
vacuum waardoor het water uit de natte baan dóór her gaas in
zaigbakken werd gezogen.
De aldus droger gemaakte papierbaan werd nu vanaf het zeefdoek een klein eindje door de lucht gevoerd om vervolgens re
worden opgenomen door een vilt zonder einde, het zogenaamde

peruilt,
In plaats van

een schepraam is dus nu gekomen de zogenaamde
zeefpartij, bestaande uit een zeefdoek zonder einde, waarbij het
water eerst vrij wegloopt en daarna door zuigbakken en een
zuigwals wordt verwijderd. Overigens is het zeefdoek, dar zoveel
eeuwenlang uit koperdoek had bestaan, sinds enige iaren vervangen door een kunststofzeef. Het voordeel hiervan is dat het

kunststofzeefdoek vele malen langer meegaar dan het koperdoek.

Scbilmacbine en opslag boatchipt

en is dan klaar voor verdere verwerking. In plaats van het oude
handwerk: scheppen - koetsen - persen - drogen (in de lucht) is
dus nu gekomen de papiermachine, bestaande uit: NATPARTIJ

. PERSPARTIJ
INSTALLATIE.

. DROOGPARTIJ

ONTTTIKKELINGS.

Her produkt, dat uiteindelijk ontstaat, is vouwdozenkarton.
Vouwdozenkarton bestaat uit 3 of 4 lagen papier van verschillende samenstellingen. Deze verschillende lagen worden allen
op afzonderlijke zeven vervaardigd en daarna nat tegen elkaar
aangedrukt. Vouwdozenkarton bestaat altijd uit een deklaag van
helder witte celstof waarop hoogwaardig drukwerk moet kunnen worden gerealiseerd. Onder deze deklaag bevindt zich een
tussenlaag van veel goedkopere mechanisch ontsloten houtslijp
of houtstof. De derde laag kan bestaan uit of gebleekte celstof
of uit ongebleekte celstof of uit oud papier. In het laatste geval
komt er ook nog een vierde laagvan grijs gekleurde ongebleekte
celstof bij.

Nu kwam het probleem van het verdere uirpersen, Dit was niet
zo moeilijk op te lossen. De natte papierbaan, die van het koperdoek af komt, wordt op een wollen vilt zonder eind gelegd en
loopt dan via nog enkele zuigwalsen samen met dat vilt russen
twee zware walsen door, die op elkaar geperst worden. Dit zijn
d,e pernualsen. Deze perswalsen moeten we ons als een soort
mangel voorstellen. In de perspartij van de kartonmachines bevinden zich drie van deze mangels of persen.

Het drogen
Daar het drogen van een lange papierbaan door ophangen in de
lucht een praktische onmogelijkheid is, moest ook hiervoor naar
een andere methode worden omgezien. Dit drogen is geen eenvoudige zaak, vooral als het papier of karton uit meerdere lagen
bestaat. Iedere laag heeft zo zijn eigen krimpingscoëfficiënt.
Zoa dir drogen nu te snel of te onregelmatig geschieden, dan
zou het resultaat een bobbelend en golvend vel papier of karton
zijn. Om dit te voorkomen leidt men de papierbaan om een aantal ijzeren rylinders, die van binnen met stoom zijn verwarmd.
Een eindloos vilt drukt het papier nog eens ekstra vast tegen
deze cylinders aan. De opstelling van deze cylinders is zigzag
en een moderne papiermachine kan tor honderd cylinders hebben die in een aantal groepen zijn verdeeld. Iedere groep heeft
zijn eigen specifieke temperaruur. Ook de boven- en ondercylinders hebben verschillende remperaturen.
Als de papierbaan tenslotte droog is, moet ze worden opgerold

De verdere samenstelling van papier
Nog enkele opmerkingen over de samenstelling van het Papier.
\(/anneer we het papier alleen van vezels zouden maken, dan
krijgen we een tamelijk hard produkt. Bovendien kan men het
niet met inkt beschrijven, want de inkt vloeit dan direkt uit via
de holle cellulosevezels. Zulk een hardheid en poreusheid is niet
gewenst voor papieren, die bedrukt moeten worden. De drukinkt zal dan uiwloeien en bovendien zou er een kans op beschadiging van drukvorm of drukplaat bestaan. Om nu het papier
zachter en egaler te maken, voegt men aan de vezelbrei, voordat
deze tot een blad gevormd wordt, zogenaamde aulsroffen roe.
De meest bekende hiervan is chinaclay (chinaklei) of kaolien.
Dit is een bijzondere soort klei, die in Zuid-Engeland gevonden
wordr en een zeer fraaie witte kleur kan hebben. Ze bestaat uit
heel fijne korreltjes, die bij het papiermaken op en tussen de
vezels blijven zitten en zo het papier zachter maken. De chinaclay zelf voelt vettig aan tussen de vingers. Bovendien heeft ze
de prettige eigenschap dat ze de drukinkt snel opzuigt. Er worden ook nog wel andere vulstoffen gebruikt, zoals talkpoeder,

gips enz.

De poreusheid van het papier, waardoor de inkt uiwloeit, kan
men verhelpen, door àf het vel papier, àf iedere vezel afzonderlijk te bedekken met een laagje waterafstotende stof. Dit noemen we het lijmen van het papier. Vroeger bedekte men het
gehele vel met een laagje lijm; men doopte de vellen in een
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laagje

afkooksel van paardehoeven en beenderen, zodat er een
gelatine over hèt papier kwam na het drogen.

blt lilm.n

De grondstof populier en wilg
I7elk type rondhout is nu geschikt om gebruikt te worden

als

heeff dus niets te maken met plakken. Het heet grondstof voor de VPE? Daartoe moeten we onderscheid maken
alleen zo, omdat er vroeger dierlijke lijm voor werd gebruikt. tussen erierzijds het rondhout dat de VPE ontvangt en anderTegenwoordig bedekt men elke vezel afzonderlijk met een zijds de schorsvrije chips.
Het'populiere- en wilgerondhout voor de VPE heeft een lengte
waierafstotenà laagje; men gebruikr hiervoor hars.
yoegen
100
vezel
De hars is waterafstotend. Per
kg droge
wd íán 2 meter. Een klein percentage 1 meter-hout kan worden
Lrl+kgharslijm toe. Behalve chinaklei en harslijm wotden somsi gelèverd. De diameter van het hout mag variëren van minimaal

ookkreurstorrentoegevoegd''

Denabewerking

'

,

-

i \
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\trlanneer het karton aan het einde van de papiermachine is op-'
gerold tot een grote zogenaamde moederol, is het nog lang
geen gebruiksklaar produkt. Voor dat het naar de gebruikers
(drukkerijen en kartonnagefabrieken) kan worden verzonden,
moet het een aantal verdete bewerkingen ondergaan. Deze be-

werkingen zijn: WIKKELEN

- SNIJDEN - VERPAKKEN

Lt,:ïÍi:ï".ïï,iï.tfii:ffi::11?Ái#i:iJï:i.1,j'fl,:ff;

zijn en uiteraard gezond en goed gesnoeid. De maksimale en
minimale diameter houdt verband met de grootte van de ontschorsingsmachine van de VPE.

Naast de VPE verwerkt Foreco ook rondhout ten behoeve van
de papierfabrikage. Deze verwerking geschiedt met behulp van
een semi-mobiele installatie die in één arbeidsgang het aangevoerde rondhout zowel ontschorst als verhakt tot chips.
Deze schorsvrije chips worden vervolgens door de VPE in her
produktieproces opgenomen in de houtstoffabriek. De afmetingen van dit rondhout kunnen, vanwege de grotere ontschorsingsmachine ruimer gesteld worden. De lengte mag variëren van 2

-

VERZENDEN.
Op de wikkel wordt het karton vanaf de moederrol op de juiste
L'reed.ten. gesneden. Uit deze moedemol komen dus nu een aantal
smallere rollen, die verwerkt kunnen worden hetzij op dwarssnijmachines (de snijrollen) hetzij bij de drukker op een rotatiepers (de wikkelrollen).

tot

3 meter,

terwijl de maksimale diameter

45 cm mag bedragen.

Aan de gezondheid en de onttakkingskwaliteit worden dezelfde
eisen gesteld.

HOUTPRIJZEN
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De Floriade 1982

/

C. Tutein Nolthenius
Konsulent voor Riet, Griend en Biezen

Iedere 10 jaar wordt er in Nederland een Internationale Tuinbouwtentoonstelling gehouden onder de gepatenteerde naam
,,Floriade". Kwekers kunnen hier hun produkten tonen, maar
daarnaast is er ook gelegenheid tot eksposeren door alledei andere instanties die annex met de tuinbouw zijn.
Vroeger werd de Floriade op een apart tentoonstellingsterrein
gehouden. Na afloop werd dan alles opgeruimd. Tegenwoordig
heeft men bedacht dat de tentoonstelling aan waarde zou winnen indien de omgeving aangepast en aantrekkelijk zou. zijn.
De kosten voor het maken van eeri mooie omgeving zijnbilzonder hoog. Daarom ging men er toe over om de tentoonstelling
te houden op een terrein wat de bestemming van stadspark zou
krijgen. In 1972 werd de Floriade in Amstelveen in het Amstelpark gerealiseerd. In kort tevoren aangelegde beplanting werden

(zandwinning voor de opgespoten Bijlmer) met omgeving van
I40 ha totaal, leek een zeer geschikte mogelijkheid om een bijna
50 ha grote tentoonstelling te herbergen.
Om in 1982 een behoorlijk volgroeide indruk te krijgen wil
men proberen ongeveer 10 groeijaren te overlruggen. Dit kan
door rijdig mer de struktuurbepalende beplanting te beginnen
en daarbij zeer groot materiaal te gebruiken. Men kreëert zo
tevens war luwte, nodig voor de aanplant van gevoelige gewassen, voor de tentoonstelling. Het ministerie van C.R.M. en de
provincie die anders ook in de kosten van het aan te leggen
regionale park zouden bijdragen, vergoeden veel van de basiskosten. De te verwachten inkomsten van de tentoonstelling
kunnen de ekstra kosten van het gebruik van groot materiaal
opvangen. De totale kosten zullen naar raming, inklusief de

de eksposities geplaatst.
Na veel wikken en wegen is voor ,,Floriade 1982" weer de keus
op Amsterdam gevallen. Ditmaal omdat men de ruinbouwten-

grondaankopen 35 miljoen gulden gaan bedragen.
Aan de voorbereidingen op papier is men al enige jaren bezig.
Vele schetsontwerpen werden gemaakt. Het eerste grondwerk
is uitgevoerd in de winter 1917-1978. Langs de 35 m diepe
Gaasperplas zijn voor de toekomstige oeverrekreatie ondiepe

toonstelling wilde houden in het aan te leggen regionale park
voor o.a. de Bijlmermeer. Aanlegpark en basispatroon voor de
tentoonstelling konden samen onrwikkeld worden, met als bijkomend voordeel dat de infrastrukruur van wegen en metro
ook beide doelen konden dienen.
Immers men moet rekening houden met een aantal bezoekers
van 10 millioen in ongeveer 6 maanden zoals dit eerder het geval was.
De aan de zuidrand van de Bijlmermeer gelegen Gaasperplas

smalle en bredere waterpartiien aangebncht. De vrijkomende
grond is benut voor het aanbrengen van verschillende heuvels.
De pers heeft op vele plaatsen al aandacht aan dit projekt geschonken. Het tijdschrift ,,Populier" wil wat bijzondere, ook
forografische, aandacht schenken aan de populier en wilg die op
ruime schaal en in groot formaat zijn gebruikt.
In het voorjaat van L978 zijn honderden zware en lange bomen

rc
geplant. Sommigen zijn speciaal gekweekt maar velen zijn vra
de bomenbank of uit de stad Amsterdam beschikbaar gekomen
uit dunningen van wegbeplantingen of uit lanen die i.v.m. rekonstrukties toch vroegtijdig opgeruimd moesten worden.
Uiteraard zijn vanwege hun bijzondere eigenschappen veel populieren en wilgen gebruikt. Deze zijn, als het grote exemplaren
betrof, steeds als lange poten van wel 15 à 20 m lengte in 2 à
3 m diepe, met een speciale grondboor gemaakte, plantgaten
gestoken. De zijtakken werden meest allen geheel weggenomen.
De resultaten van de aanslag zijn bevredigend en er hebben zich
al redelijk nieuwe zijtakken gevormd.
De verwachting is dar ze na 4 groeiseizoenen weer een aantrekkelijke kroon gevormd zullen hebben.
Slechts op die plaatsen waar boven de grondwaterspiegel een
dunne grondlaag voor beworteling aanwezig is, zijn de poten

niet

aangeslagen.

Popilierepoten in het tueede groeiseizoen

In totaal zijn er -r I75 'Robusta's' gebruikt maar ook is er een
laan met zwaar ontwikkelde 'abelen'. -r- 125 Salix alba 'Liempde'
hebben als meterslange poten ook hun plaats gekregen.
De populieren zijn meest in een losse struktuur aan de Z.W.zijde bij de Gaasperplas en de daaraangrenzende waterpartijen

gebruikt. Verder op het terrein zijn er ook lanen met zware
platanen, beuken en iepen geplant. Grote berken en eiken omzomen de perken met vaste planten. Deze bomen zijn uiteraard
allen met een grote kluit verplant en soms is de stam omwikkeld
met jute teneinde de te grote verdamping tegen te gaan. Een
groep moerascypressen is in de afgelopen winterperiode geplant
nadat ze met een bevroren wortelkluit aangevoerd waren.
De hoofdingang van de tentoonstelling komt te liggen bi.i het
eindstation van de metro. Daar is een strakke beplanting deels

in pergolavorm met leilinden, bolacacia's, geschoren haagbeuken
en dergelijke als overgangsstruktuur tussen spoorrails, betonnen
station, Bijlmermeerflats en het park met de meer Engelse land-

Eén jaar na de aanleg noest de griend

al gebakt uorden

schapsstijl.

Op de tentoonstelling zaI veel aandacht besteed worden aan de
'inheemse flora. Zo zal er o.a. duinflora in een kunstmatige duinpan komen en laagveenflora met een verlandingsgradiënt en
riet. Ook zullen er grienden met hun flora te zien zijn. Hiertoe
werden in het voorjaar vafi 1978 de stekken gestoken in een
menging van Salix 'uiatdra', S. 'viminalis' en S. 'alba' om in
1982 een gevarieerd beeld van 2 en 3-jarige hakgrienden op
kleine stoofjes te geven.

Kleine stukjes snijteen met de klonen 'Frans geel' en 'Belgisch
rood', 'bittere wilg' en de 'Duitse dot' zullen tijdens de tentoonstelling een mandenmaket zijn viechttwijg verschaffen.
De grienden zijn het eerste seizoen bijzonder goed gegroeid
zodat er volop ,,pinteen" gesneden kon worden. De afkomende
twijg vond eeo nuttig gebruik o.a. in een in dit voorjaar aan-

T jasker

gelegde boomgaard waar jonge fruitbomen aangebonden konden

itt. tueede groeiseizoen,

worden met de bindteen van ,,eigen terrein".
De rest van de teen is gebruikt voor betuiningen op de Floriade,
voor inboetmateriaal in grienden elders in het land en deels
voor het,,breien" van eendenkorven.
Om een zo nanrurgetrouw mogelijke indruk van de grienden te
krijgen zouden er eigenlijk ook oude knotwilgen langs de greppels moeten staan. Door bijzondere omstandigheden kwamen in
Nieuwegein en Noorden een 30-tal levenskrachtige knorwilgen
ter beschikking, die toch het veld moesten ruimen voor de woningbouw. Deze knoten zijn deels met wortelkluit en deels als
poot uitgeplant. Alle kophout werd afgehakt en de wonden
werden met lacbalsem tegen uitdrogen ingesmeerd. Geen enkele
boom is uitgevallen en zoals uit de foto's blijkt zijn ze goed aan

Knottuilgen als poot geplant bij het begin aan lset haeede groeiseizoen.

de groei gegaan.
Met nog aan te brengen kruidenvegetaties langs de oevers zoals
dotters, pijlkruid, waterviolier e.d. zal men zich in het tentoonstellingsjaar een goed beeld van een griend kunnen maken.

uatermolen me, popilieren en grienden; linhs een knotuilgpoot
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Op de Floriade zullen we verder van allerlei gewassen aantreffen
zoals uiteraard bloembollen, rozen, dahlia's, coniferen en vaste
planten in talloze variëteiten. Echter ook meer naruurlijke vegetaties als heide, varens en dijkflora zullen in hun eigen biotoop
te bewonderen zijn. Voor de rotsruin zijn 500.000 ton rostblokken uit België geïmporteerd. Zien we hoe het terrein er nu bij
ligt (en hopelijk geven de foto's u hiervan een beeld) dan is het
onherkenbaar ten opzichte van nog géén twee jaar geleden toen
de eerste spa nog in de grond moest gaan.
Om alles goed tot zijn recht te laten komen zijn waterpartijen,
niveauverschillen en beplantingen al aangebracht over het grootste deel van het toekomstige tentoonstellingstemein en daardoor
is het een gebied geworden waar het publiek uit de nabijgelegen

De berekening van de waarde van overpootrecht

/

Bijlmermeerflats nu al komt wandelen en zijn hond komt uitlaten. In dit najaar za| het temein echter tot de opening van de
tentoonstelling in april 1982 voor het publiek gesloten moeten
worden teneinde te voorkomen dat kleinere struiken en Planten
beschadigd of in hun geheel meegenomen worden.
Gezien de nu reeds aanwezige belangstelling van het omwonende publiek mag men verwachten dat na afloop van de tentoonstelling het park zeer snel intensief door de bevolking gebruikt
zal worden. Een aantal elementen zoals o.a. het restaurant en de
makkelijk te onderhouden bloemperken zijn dan ook van blijvende aard.

Tegen de opening hopen we U met fotobeelden te laten zien
hoe zich de boombeplanting verder heeft onrwikkeld.

W. E. Meyerink
Doorwerth

Na de artikelen in dit blad over voorpootrechten (- overpootrechten
- plantrechten) (zie ,,Populier" van maart 1978 en
angustus 1979), waafin de historische en juridische aspekten
werden behandeld, zal in dit artikel worden getracht meer inzicht te verschaffen in uitsluitend het Íinanciële aspekt daarvan.
Dikwijls komt het voor, dat na het uitvoeren van kultuurtechnische en civieltechnische werken (ruilverkaveling, wegverbreding, waterbeheersingswerken), de eigenaren van de wegen
(Gemeenten, Vaterschappen, Polderdistrikten), die ook het
onderhoud aan die wegen moeten verrichten, behoefte hebben
aan het afkopen van de bestaande plantrechten. In het verleden
werden daarbij meestal min of meer traditioneel gegtoeide en
geaksepteerde bedragen vergoed, die niet gebaseerd waren oP
enige berekening van de werkelijke waarde en meer een soort
,,smartegeld" betekenden voor het derven van evenruele inkomsten, voortvloeiend uit dat plant- of overpootrecht. Een gangbaar
bedrag was bijvoorbeeld I 1,- per srekkende meter.
Dit bedrag is echter in vele gevallen (veel) te laag, wanneer op
de bereffende grond (meestal wegbermen) de teelt van een
produktieve boomsoort mogelijk is. In andere geval]eo is het
genoemde bedrag te hoog en krijgt'dan indetdaad geheel het
karakter van,,smartegeld".
Dit is n.l. het geval, wanneer de kosten voor plantsoen, Planten,
bemesting en onderhoud, die met ,,rente op rente" moeten worden doorberekend tot het ogenblik van de kup (- oogst), door
een weinig produktieve houtsoort (zoals eik, beuk, linde, enz.)
nimmer meer worden goedgemaakt door de opbrengst aan het
einde van de omloop. In dat geval is de waarde van het plantrecht nihil of zelfs negatief; de rechthebbende zou dan blij moeten zijn, wanneer hem zijn recht wordt ontnomen, wanneer
men tenminste alleen let op de financiële kant van de zaak.
Anders wordt heg zoals reeds gesuggereerd, v/anneer het mogelijk is om een boomsoort als populier te planten, die binnen
afzienbare tijd een hoge opbrengst kan leveren. Ongetwijfeld is
de populier de boom, die de hoogste opbrengst kan leveren.
De waarde van het plantrecht is vooral hoger dan men wellicht
zou verwachten, omdat het zeer bijzondere van het plantrecht
tot uiting komt in het feit, dat de rechthebbende géén eigenaar
is van de grond. Dat betekent, dat hij geen lasten heeft, zoals

waterschaps- of polderlasten, wegbelasting, baatbelasting, grond-

belasting of plaatselijk bestaande andere lasten. Voorts behoeft
hij geen vergoeding voor het gebruik van het produktie-middel,
de grond, te rekenen; de jaadijkse rentelast van de grond vervalt
in de kalkulatie en dat betekent het wegvallen van een zwaÍe
last.

Het volgende belangrijke aspekt van het plantrecht is, dat het
als eeuwigdurend moet worden beschouwd; daarom gaat het dan
ook: om de,,eeuwigdurende opbrengstderving".
Daarmee komen we aan het principiële van deze zaak, n.I. dat
d,e konttante waard,e van toekomstige opbrengsten moet worden
vergoed. Dat betekent, dat het eeuwigdurende vedies aan opbrengsten tàch niet in een zeer spektakulair bedrag tot uiting
komt, aangezien de reeks van toekomstige opbrengsten over een
steeds langere tijd, met rente op rente wordt teruggetekend naar
het huidige moment.
Bij de berekening van de opbrengst van het plantrecht gedurende één periode, de omloop, zijn de volgende faktoren in het spel:

1
2
3
4
5
6
7
8

kosten van het plantmateriaal (de bomen);
kosten voor het planten (maken plantgaten en planten);
kosten voor onkruidbestrijding en bemesting;
kosten voor periodieke snoei;
de eindopbrengst;
een zeker risiko van uitvallers;
de tijd russen aanplant en kap (de omloop);
de rentevoet.
de
de
de
de

deze faktoren zal men wellicht vergeefs zoeken naat de jaaÍlijkse kosten voor beheer of toezicht. In het speciale geval van

In

plantrecht mag men echter stellen, dat degene die het plantrecht
bezit de funktie van toezichthouder (beheerder) zelf kan uitoefenen en deze niet behoeft uit te besteden (: betalen).
\Tanneer men aldus van het plantrecht gebruik maakt, zal men
moeten beginnen met de aankoop van het plantmateriaal om dit
vervolgens te planten. De totale kosten stellen we voor door ,,c"
(cultuurkosten), waartoe eenvoudigheidshalve ook de kosten
voor bemesting en onkruidbestrijding worden gerekend.
Daarna zullen de bomen van tiid tot tiid moeten worden gesnoeid enrlof opgesnoeid, als men tenminste van een goede hout-
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opbrengst verzekerd wil zijn. De kosten voor deze periodieke
snoei op de tijdstippen a, b, c en d stellen we voor door de symbolen: Sa, Sb, Sc en Sd. Deze kosten bedragen, verdiskonteerd
op het tijdstip van planten:

Sa I__I Sb

Sc

__l _

1.0p*' 1.0pb' 1.0p''

Sd

1.0p4'

waarin ,,p" de rentevoet is.
Na een omloop van ,,t" jaren ontvangt de rechthebbende bij velling de eindopbrengst E. De waarde daarvan bedraagt tot het
tijdstip van planten teruggerekend:
E

lJ

breedte van de bermen (waar het toch meestal orn zaI gaan) een
belangrijke rol speelt. Men zou dan ook 3 produktie-klassen
kunnen onderscheiden, n.l. goed, matig en slecht. Daarbij worden doelbewusr de kwalifikaties ,,zeer goed" en ,,zeer slecht"
uitgesloten en lijken de volgende produkties mogelijk:

Goed: 1,5 m3 per boom à 1SO.-*
Matig: 1,3 ms per boom à f 65.Slecht: 1,1 m3 per boom à /50.-

*

pt

Sa _ Sb _ Sc _
1.0pu 1.0p" 1.0p"

Sd

1.0p4'

Aangezien het plantrecht blijft bestaan, kan de rechthebbende
na deze eerste t jaren opnieuw beginnen met planten, om vervolgens na 2 r jaren weer een opbrengst te verkrijgen. Zo zal
elke t jaren kunnen worden geveld, tot in lengte van jaren.

De totale waardering van het plantrecht, Otot., dus van alle
komende opbrengsten verdiskonteerd op het eerste tijdstip van
planten bedraagt dan de som van een oneindige meetkundige
reeks, waarvan de reden
1

lJ pt

ts:

oo+
Orot.:O+ 1Jp,
1Jp"+ .

Ad. 6: ook al is er reeds rekening gehouden met een inboet-/o
van 5 /o, dan is er nàg wel aanleiding om, vootal omdat het
om een wegbeplanting gaat, een risiko in de berekening op te
nemen. Aangenomen wordt daarom, dat 5 7o van de bomen
zullen uitvallen door beschadiging of anderszins. De verwachte
opbrengsten worden daarmee verminderd.

de

,,goed" en ,,rnatig", op 30 jaar voor de klasse ,,slecht".

Ad'. 8: gerekend wordt met een rentevoet van 3 Vo.In andere
publikaties (o.a. in ,,Populier" van aug. '68 en jan. '69) is uiteengezet, waarom een lage rentevoet veranrwoord is. Als belangrijkste reden moet de vrijdom van inkomstenbelasting op de
houtopbrengst worden gezien.

is het geldelijk voordeel van één omloop te berekenen als:

tt4

geplant wordt en de opbrengst die op de betreffende standplaats
mag worden verwacht.
De volgende rcelichting op kosten en opbrengsten kan inzicht
verschaffen omtrent het meer of minder reëel zijn van de gehanteerde normen en biedt de mogelijkheid om naar eigen enaring
of verwachting daarop korrekties aan te brengen.

Ad. 1, 2 en 3: rir.gegaan wordt van l-jarig bewortelde stek, omdat deze aangetoonde voordelen heeft boven het gebruik van
laanbomen, voor war betreft de kosten van aankoop en planten,
de aanslag en de gevoeligheid voor schorsbrand (Dothichiza
populea). In dit licht bezien, mag voor het inboeten na I jaar
met 5 7o worden volstaan. De kosten dáárvcnr worden eenvoudigheidshalve bij de aanlegkosten gerekend. De totale kosten

/

1.50 (aankoop)

(machinaal maken van plantgaten en planten)
inboeten (/ 0.30) : f 6.35.

+

+ f

4.55

5 % voot het

Voor onkruidbestrijding in het le en 2e jaat, alsmede voor be-

in de eerste 3 jarcn met 3

I

X

200 gram kalkammon-

2.70 gesteld.

De totale ,,cultuurkosten" (c) worden dan I 6.3,

r

9.05.

7: zoals reeds onder ad. 5 is aangegeven, wordt de omloop,
tijd tussen aanleg en kap, op 25 jaar gesteld voor de klassen

AcJ.

o :rJ3z5

ZaIhet principiële van deze materie waarschijnlijk niet aan kritiek onderhevig zijn, anders wotdt het naruuilijk, wanneer we
proberen een en.ander met een voorbeeld te verduidelijken.
Dan moeten n.l. cijfers worden ingevuld en deze ziin vanzelfsprekend sterk afhankelijk van de omstandigheden waaronder

salpeter per boom, wordt

is

Met deze gegevens voor kosten en opbrengsten als grondslag,

Ot,
ot': lJpt='

mesting

Alleen het stamgedeelte met een rop-diameter van 2J cm

.....enz.

OX1.0Pt

per boom zijn dan te stellen op

- f n0.- in 25 jaar.
- f 84.50 in 25 jaar.
: Í 55.- in 30 jaar.

gerekend.

Voor een eerste omloop zalhet geldelijk voordeel O (opbrengst)
dan bedragen:

E
.._
" - l.0pt_._-

Ad. 5: de eindopbrengst is vooral afhankelijk van de aard van
de standplaats, waarbij naast de kwaliteit van de bodem ook de

+f

2.70

-

Ad. 4: de kosten voor het snoeien op 4,7,10 en 14-jarige leeftijd worden gesteld op resp. f I30, f 2.60, Í 2.60 en f 3.90
per boom. Na deze leeftijd is verdere snoei niet meer nuttig.

O

-

r.30

2,60

2,60

3,90

-e'tr> - Lw - 1í1 - Íí1:i- Iítu

54.44-9.05

-1.15 -2.11-1.93 -2.58:37.62.
X
Otot.:ffi r.032ó 31.62 X 2.09 -72.01'
37.62

De waarde van het plantrecht is dus J 72.01 per boom (: per
standplaats). Bij een plantafstand van 5 meter betekent dit

ï

14.40 per $rekkende metet,
Voor de klasse ,,matig" worden deze bedragen:
f 41 ,tl per boom en f 8.23 per strekkende meter.
Voor de klasse ,,slech/':
f 8.01 pet boom en f 1.60 per strekkende meter.

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

Heusdensebaan 125

Tel. 04242-3624

Oisterwijk

*
Adviseren en uitvoering van:
BOSBEDRIJFSPLANNEN
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN
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De maretak, uitzuiger met grote geschiedenis*

De maretak is eertijds het middelpunt geweest van vreemde gebeurtenissen. Zo vond de Noordse lichtgod Balder de dood door
een maretak-pijl, wat de inleiding was tot de ondergang van de
Germaanse godenwereld. Voor de Keltische druïden gold de
plant als heilig en nu nog grijpen de Engelsen met Kerstmis
gretig de kans aan voor een zoenpartrj onder de daartoe boven
de deur aangebrachte maretak, daar mistletoe geheten.

Die zwarte dag in de Germaanse oudheid haà zijn oorzaak in
een kleine, maar begrijpelijke onachtzaamheid van Frigg, gemalin van Odin, de oppergod.

Zij

meende àlle levende wezens

en alles leefde, van berg tot beer, in die tijd - te hebben gevraagd haar zoon Balder, god van licht, lenre en leven, nimmer
te kwetsen. En alle gevraagden hadden die belofte graag gedaat.
Terwijl de goden Balder met van alles bestookten, doch hem
niet konden deren, wist de boze god Loki met arglistige praar
a:n Frigg het geheim van de zo onbelangrijk lijkende vergeerachtigheid te ontfutselen. Hij nam een boog, sneed een pijl uit
de maretak en stelde her de blinde god Hód ter hand, deze
overhalend ook een schot te wagen. Hij, Loki, zou de hand van
de blinde leiden. De pijl doorboorde Balders hart.
Hoe hadden Frigg en haar helpers de maretak over her hoofd
kunnen zien als er althans geen bovengoddelijke macht aan het
werk was geweest? Zij moetet hun rondvraag hebben verricht
toen de wereld groen was. Dan immers is de aan de loofbomen
vastgeklampte maretak moeilijk te zien. In het winterhalfjaar
zouden zij die fout nooit hebben gemaakt. Dan is de altijdgroene maretak aan de kale takken hangend duidelijk zichrbaar.

-

Halfparasiet
De maretak, ook wel mistletoe of vogeilijm genaamd, is overigens een bezoeking voor de boom zijner vesriginé1. Hij leeft
erop als een halfparasiet. Met zijn bladgroen kan hij zich voor
zijn fotosynthetische stofwisseling zelf behelpen. Aan zijnwaardboom echter onttrekt

hij met een zich

sreeds

fijner

russen schors

en hout vertakkend groen en draderig wortelstelsel warer mer
de daarin opgeloste voedingszouten. Dat heeft een vertragende
werking oD de sapstroom van de ,,gastheer". Groei, bloei en
vruchn'orming lijden er sterk onder. De boom verzwakt en
wordt ontvankelijker voor ziekten. Een maretak kan wel zeventtg iaar oud worden, gesreld dat de waardboom het zo lanq uithoudt.

De maretak zoekt meestal loofbomen uit en daarvan hebben
populieren de voorkeur. Appelbomen, perebomen, lijsterbessen,
linden en meidoorns vallen eveneens in de smaak bij deze bolvormige uitzuiger. Twee van zijn ondersoorten hebben het in
het bijzonder voorzien op naaldboomsoorren, en wel de grove
den en de zilverden.
Hoewel de plantengidsen hem een Europese verspreiding toeschrijven (behoudens Finland, Ierland en IJsland), komt de
maretak in ons toch zo populierrijke Nederland alleen inZuidLimburg in het vrild vooi (incidenteel ook elders in het land.
red.). Een mooi maretakkengebied is het winterse Noord-Frankrijk. De struikbollen, vaak een merer of meer in doorsnee, hangen als groene lampions in de bladerloze bomen. Soms mer z'n
vijven of meer aan één getroffene. Ze doen in de verte wat
denken aan kraaiennesten of heksbezems.

AÍaretakÈen

it

een

popilier:

een latale scboonbeid

Lijm

De maretak, wiens struik bestaat uit gaffelsgewijs

daan.

De natuur heeft daarentegen de pimpelmees aangesteld om
zaden van de maretak, waar

*

Overgenomen

uit

,,Alkmaarse Courant"

vertakte

twijgen met spatelvormige bladeren, bloeit met kleine groengele
bloemen in maart en april. De vrouwelijke bloemen zijn aanhet
eind van het jaar veranderd in witachrige bessen. En met die
bessen maakt de maretak gebruik van de vogels ten behoeve van
zijn verspreiding. De vruchten hebben groen, slijmerig en lijmerig vlees dat de pit omvat. Veel vogels die maretakbessen eten,
slikken de pit niet in. Zij vegen hun snavel met de pit en wat
vruchtvleeslijm eraan af aan de boomschors. De pit blijft aan
de bast kleven en ontkiemt in het voorjaar. Er vormt zich dan
een zuigorgaantje waaruit een worteltje zich door de schors naar
het hout boorr. En daarmee is een nieuwe maretak ontstaan.
Zeker de grote lijster is een liefhebber van mistletoebessen. Hij
dient de vooÍtplanting van de plant met zijn uitwerpselen. De
bessen verorberr hij met pit en al. De harde vruchtkernen verlaten zijn lichaam onbeschadigd aan de andere kanr en blijken
dan ook nog de nodige nuttige kleefkracht te bezitten, als de
vogel althans zijn behoefte op een geschikte boom heeft gede

hij die ook aantreft, kapot te maken

en te verdelgen. In theeën en andere preparaten wordt de enigszins giftige maretak in de natuurgeneeskunde van de mens gebruikt tegen aderverkalking en te hoge bloeddruk.
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Verslag ekskursie Brabantse Poputieren Vereniging, d.d. 26.09.1979
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Mej. W. v. d. Velden
Oisterwijk

Op woensdag 26 september was het weer zo ver voor de jaarlijkse ekskursie van de vereniging en ditmaal ging het net over
de Duitse grens, richting Eifel.
Zoals gewoonlijk vertrok de bus om 8 uur bij de ,,Liempdse
Barriere" en reed, via Thorn waar nog enkele mensen instapten,
rechtstreeks naar de Duitse grens.
Om precies elf uur kwamen we in Diiren a n, w^at de heer H.

Hennewaid met zijn chef, van het Forstamt Hiirtgenwald, ons
op stonden te wachten. De heer Hennewald bleek een Duitse
Rien Poortvliet te zijn: Bij het afscheid kreeg dan ook iedereen
een door hem gesigneerde kaart met een wild zwijn of een
jachthond erop.
Na een welkomstwoord door de heer van Iersel namen onze
gasrheren om beurten het woord eo namen ons mee naar een
ruilverkavelingsgebied. Men had hier hagen van populieren geplant ten behoeve van windbeschutting. Men had de bomen
dus vrij dicht bij elkaar geplant met verschillende soorten onderbegroeiing. Deze sroken grond vielen in onderhoud bij het
Forstamt Hiirtgenwald. De landeigenaren hadden alleen de voordelen van deze hagen, zoals windbeschutting voor de gewassen
en de regulering van het vochtgehalte van de grond. Het was
bewezen, dat de boeren langs deze hagen een hogere opbrengst
hadden.

Terwijl de bus langs zo'n landweggetie stilstond stopte er een
Duitse auto. De chauffeur ervan kwam heel vriendelijk vragen

of hij hulp kon bieden. De heer Hennewald vond het simpeler
om te vertellen, dat het een sanitaire stop was dan hem precies
te vertellen wat er werkelijk aan de hand was.
Daarna gingen we nog naar een bosperceel met een waterloop
erdoor. Duidelijk was te zien dat de bomen langs de loop veel
beter groeiden, de rest stond er, naar onze begrippen, zeer povertjes bij.
Van hieruit gingen we naar Irresheim, naar de grootste populierenkwekerij uit de omgeving. Ook hier werden we zeer hartelijk ontvange.n en kregen we een rondleiding. Eigenlijk was
het een gemengd bedrijf, half boerderij en half kwekerij. Men
pleegde hier ook wisselbouw: \Vaar dit jaar de suikerbieten gerooid werden komt volgend jaar de nieuwe aanplant.
Er lagen percelen van I,2 en 3-jaige aanplant met maar enkele
soorten, maar in dusdanige hoeveelheden, dat het haast onmogelijk was om zich voor te stellen dat daar een afzetgebied voor
te vinden zou zijn. Er waren ook enkele buitenlandse soorten,
waarvan men berwijfelde of die wel zouden voldoen in dit soort
landschap.

Van hieruit zouden we naar het Bruinkohlenmeer gaan en
opgeplante bruinkoolvlakte

in

TUINBOUWARTIKELEN
Een kleine greep uit onze lijst:
Plastic boommanchetien - Hang- en steekeliketten - Labels
Tonkinstokken - Boombanden - Acryl gaaslinnen - Schermdoek
Tuingereedschap - Snoeigerêedschap - Grasmaaimachlnes
Pulverisateurs - JiÍÍypots - JiÍÍy-Seven - Plasticpotten - Plantacryl
BindmateÍiaal - Handschoenên en wanten - KÍuiwagens
Kaskitten en verÍwaren - Beslrijdíngsmiddêler: - enz. enz.

A. MAURITZ & ZN.
POSTBUS 112

-

de

\Tolversheim. Helaas moesten

B.V. -

BUSSUM

TÈLEFOON 02159 - 43914.

De speciaalzaak aoor alle tuinbouutartikelen

.#il

---r:

we wegens tijdgebrek dit projekt laten vallen. Misschien

een

idee voor een volgende keer.
\Vel bezochtett *é tog een kleine houtzagerij, waar we werden
verweikomd door de 89-iaige eigenaar, die er toch even zijn
jongste zoon bijhaalde. De jongste bleek dus een ongeveer
60--larige te zijn, die bereid werd gevonden eerl demonstratie te
g.u.r, í", een metaaldetektor, waarna hij ook een stuk uit de
Éoom hakte en ons de granaatscherven toonde. Dit restant uit
de tweede wereldoorlog bleek nog zeer veel voor te komen'
Uiteindelijk kwamen ie 's middags om 3 uur uitgehongerd bij

het klooster Mariawald, wat erg bekend is om de erwtensoep

met woÍst.

Na deze erwtensoep gingen we naar het oude plaatsje Nideggen,
begin van de Eifei. Hièr hebben we een prachtige wandeling
geÁaakt, omhoog naar de Nideggerburcht, die ze aan her. restau-

i.r.., *ut".t, De dakleien werden er nog met mankracht naar
boven getakeld. In een gedeelte van de gerestaureerde burcht

was een restaurant gevestigd. Hier stond de koffie voor ons
klaar en konden *" met of zonder gebak, genieten van het
prachtige uitzicht over de gehele omgeving.
Van hiéruit reden we te.og nuur Diiren, waar we afscheid namen van onze symPathieke Duitse gastheren' die zich bijzonder
veel moeite hadden getroost om ons een Plezierige en leerzame
dag te bezorgen.
Zo*k*umen-*e precies om 7 uur in het witte plaatsieThorn bij
hotel Crasbor n ian, *uur onze voorzitter ons op stond te wachten. De heer \7ósten was helaas verhinderd om de gehele dag
mee te maken.
Na het diner keerden we moe maar voldaan richting Liempdse
Barriere teru-q, waar we rond 9 uur veilig werden afgeleverd'
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KALENDER
De belangrijkste onderwerpen waaraan
men in de komende maanden zrjn aandacht moet besteden zíjn de aanleg en
onderhoud van de beplantingen in de
winter en het voorjaar. Onderwerpen
zoals verkoop van hout, het aanvragen
van subsidies, de aankoop van plantsoen en de rassenkeuze zijn reeds eerder in de,,Kalender" besproken.

Houtverkoop

Dit onderwerp is uitgebreid besproken
in de ,,Kalender" van het augusrusoummer 1979. Indien men nog bomen
moet verkopen is het van groot belang
hiermee niet te lang te wachten ten

einde nog

dit

voorjaar opnieuw te

Bemesting

In geval van twijfel aan de geschiktheid van de grond voor populieren
kan men door het laten nemen van
een grondmonster veel telerrrstellingen

en kosten besparen.

Dit

geldt vooral

voor de lichtere zandgronden. Mede
op basis van de analyseresultaten van

het grondmonster, dat door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en
Gewasonderzoek te Oosterbeek wordt
genomen, kan door een deskundige
deze geschiktheid worden vastgesteld.
In ieder geval kan worden gesteld dat
gronden met een pH.KCl lager dan
4,0 of een P.totaal cijfer lager dan 30
voor populier ongeschikt zijn.

kunnen planten.
Subsidieregelingen, plantsoen aankoop en rassenkeuze

Voor het

eerstgenoemde onderwerp

moet worden vefwezen naar de ,,Ka-

lender" in het novembernummer
L979. De aankoop van plantsoen en
de rassenkeuze zijn besproken in de
,,Kalender" van het augustusnummer
L)7). Degene die nog subsidie wil
aanvfagen en plantsosn moet kopen

wordt geadviseerd hiermee niet langer
te wachten. Voor de aanleg van nieuwe
bebossingen geldt de subsidieregeling
in het kader van her ,,Besluir bijdragen

bebossingen" en voor het opnieuw
aanleggen van gevelde beplantingen
die in het kader van het ,,Besluit bijdragen herbeplantingen". Inlichtingen
over genoemde subsidieregelingen, die
onder bepaalde voorwaarden worden
verstrekt, kan men verkrijgen bij het
Staatsbosbeheer. De behandeling van
een subsidieaanvr^ag kost tijd terwijl

het beste plantsoen het eerst wordt
verkocht. Degene die gevelde opstan-

den door nieuwe moet

vervangen
wordt verwezen naar het artikel ,,Het

gebruik van één- of rweejarig populiereplantsoen

bij

herbebossingen" op

pag. 73 van her novembernummer
1979.

De aanleg van beplantingen

Het maken van plantgaten en

Forlaat
Fosfaat speelt een belangrijke rol bij
de wortelvorming. In de meeste gronden die voor de teelt van populieren
in aanmerking komen, is fosfaat in
voldoende mate aanwezig. Dit wil zeggen dat het P-totaal cijfer van die
gronden 40 of meer bedraagt. Indien

de analyseresultaten van een grondmooster een P-totaal cijfer van 30 of
minder vermelden, zal in vereweg de
meeste gevallen die grond ook om andere redenen voor populier ongeschikt

zijn (bijvoorbeeld te zuur en/of

te

droog).

Kalium
Het kaliumgehalte van de grond geeft
uitsluitsel over de mogelijkheid van
optreden van kaliumgebrek. Dit gebrek, dat bij populieren nogal eens op
beekbezinkingsgronden (beekeerden)

voorkomt, kan men alleen door

de

aanwezigheid van gebrekssympromen
vaststellen (zie Handboek voor de Populierenteelt, pag. 116) 1). In de meeste gevallen is een breedwerpige bemesting met 350 à 400 kg kalizout
40 /o per ha voldoende. Deze bemes-

planten van populieren zijn uitgebreid
besproken in de ,,Kalender" van het
novembernummer 7979.

De reden waarom de populieren in

de

eerste jaren na aanleg met stikstof
moeten worden bemest is uitgebreid
besproken in het artikel ,,Onkruidbe-

strijding bij populier" dat in het februari- en meinummer van ,,Populier"

1) Handboek voor de Populierenteelt, 4de
geheel herziene druk.

Uitgave van de Vereniging Koninklilke
Nederlandse.Heide Maatschappij, te bestel-

len door overmaking van I 60,00 op postrekeningnummer 2604301 t.n.v. KNHM
te Árnhem.

leg voldoende; de bemesting moet omstreeks half mei worden gegeven. Het
bemesten van jonge pas geplante populieren op een vroeger tijdstip heeft
weinig zin omdat de jonge plant door
afwezigheid van voldoende uitgegroeide wortels onvoldoende stikstof kan
opnemen. In het tweede jarr en in geval van slechtgro:iende beplantingen
ook in het derde jaar kan worden volstaan met een gift van 200 à 250 gram

kas per boom. Op zware grond (bijvoorbeeld kleigrond) kan men deze
bemesting al eind februari of in begin
maart geven mits er geen sneeuw ligt
oÍ wordt verwacht en de grond niet
bevroren is. De bomen die op lichte

grond zijn geplant moet men

in

de

tweede helft van april bemesten.
De kunstmest moet goed verspreid op
de plantspiegels (ca. 1 m2 per boom)

worden uitgestrooid, waarbij men niet

te dicht bij de voet van de bomen
moet strooien om schade door verbranding van bast en bovenste wortels
te voorkomen. Vooral in sterk aan de

wind blootgestelde jonge beplantingen
is de kans op dergelijke schade groot,
vooral als de populieren te ondiep zijn
geplant. Door her draaien van de stammetjes ontstaan trechtervormige gaten
waardoor de kunstmest bij de jonge
wortels kan komen.
Mengmeststoff en

Het toepassen van dergelijke mesrstoffen bij populieren is aÍ te raden. In
het algemeen bevatten de voor populieten geschikte gronden voldoende
fosfor en kalium en is alleen stikstofbemesting nodig; van veel mengmeststoffen moer men de dubbele hoeveelheid geven om dezelfde hoeveelheid
stikstof te geven die kalmammonsalpeter bevat.

ting kan, afhankelijk van de weers-

omstandigheden, aI in februari of
maart worden gegeven.
Stikstot'

het

gift van 100 gram kalkammonsalpeter
(kas) per boom is in het jaar va aan-

1979 is gepubliceerd. Deze bemesting,

die voor een goede aanslag en jeugdgroei absoluut noodzakelijk is, moet
in de eerste twee, soms drie jaren na
aanleg worden uitgevoerd

in kombina-

tie met een onkruidbestrijding.

Een

Onkruiilbestrijding
Uitgebreide informatie over de reden
en het effekt van onkruidbesuijding
op de aanslag en jeugdgroei van po-

pulieren kan men vinden in het bij
,,Stikstof" vermelde artikel. Het bestrijden van de vegetatie in een met

grassen verwilderde beplanting

is

naast stikstofbemesting beslist noodzakelijk. Dit geldt niet als de vegetatie
uit lage kruidachtige planten (andere
dan grassen) bestaat omdat deze de
populier weinig of niet bekonkurreert.
Bestrijding van een dergelijke vegeta-

tie

(zoals hondsdraf, boterbloemen)

werkt alleen kostprijsverhogend. On-
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kruidbestrijding en bemesting zijn
niet alleen noodzakelijk in beplantingen die met éénjarig plantsoen zijn
aangelegd, al zaI deze soort plantsoen
door zijn geringere afmetingen t.o.v.
die van meerjarig plantsoen meer
zichtbaar hinder van de vegetatie ondervinden. In met meerjarig plantsoen
aangelegde beplantingen zijn deze onderhoudsmaatregelen echter minstens
evenzeer noodzakelijk omdat dit plantsoen, door zijn nog ongunstiger verhouding ftlssen boven- en ondergronds
gedeelte, in het algemeen moeilijker

de periode russen half maart en half
april. Als men de grond voor de aanleg heeft bewerkt kan met een bespuiting met simazin tegen kiemende

Het is zeer belangrijk vóór het

aanwezigheid van een onderbeplanting
van struiken kan de bespuiting over de
gehele oppervlakte worden uitgevoerd,
zonder een dergelijke onderbegroeiing
ook alleen op de plantspiegels.
Op met grassen verwilderde percelen
kan men het gras op de plantspiegels
in de genoemde periode mer dalapon
bestrijden.

bruik van genoemde middelen de ge-

aanslaat dan éénjaig plantsoen en

Dalapon en simazin kunnen ook in
granulaatvorm worden gebruikt mits
het zeer zorgvuldig wordt verspreid.
Nadeien zijn de langzamere werking
en het geringere effekt indien na het
strooien een droge periode optreedt.

rassen die met de gro3p van de balsempopulieren verwant zijn in het
algemeen meer wortels in de boven-

grond.

De

stammen mogen

mechanische bestrijding

beschadigd omdat

de

bij de

niet worden
beschadigde

plaltsen invalspoorten voor insekten
vormen. Bij de chemische besrijding,
die niet vaker moet worden uitgevoerd
dan strikt noodzakelijk is, is een gun-

stig tijdstip voor het bestrijden van
grassen

en kiemende

zaadonkruiden

kans op beschadiging groot.

zaadonkruiden worden volstaan. Bij

daarom optimale groeiomstandigheden

vÍaagt.
Men heeft de keuze uit een bestrijding
van de vegetatie over de gehele oppervlakte, in banen langs de bomen of
alleen op de plantspiegels (ca. 1 m2
per boom); bovendien heeft men een
keuze tussen mechanische en chemische besuijding. Bij de mechanische
bestrijdig moet men er nauwkeurig op
toezien dat dit ondiep geschiedt om
wortelbeschadiging te voorkomen. Populieren op percelen met een hoge
grondwaterstand wortelen oppervlakkiger dan die op percelen met een
diepe grondwaterstand. Ook vormen

met éénjarig plantsoen aangelegde beplantingen en indien tijdens perioden
met veel wind wordt gespoten is de
ge-

bruiksaanwijzing op de verpakking te
raadplegen.

Ond.erhoutl

Het snoeien van populieren in de win-

termaanden is in het algemeen niet
aan te bevelen. Dit onderhoud dient
bij voorkeur in de periode tussen eind
mei en half juli te worden uitgevoerd

omdat de wonden dan beter overgroeien en de vorming van waterloten
geringer is. Snoei tijdens vorstperioden
moet in ieder geval worden afgeraden.

andere
kruidachtige planten kan ook op een

Uitgebreide informatie kan men vinden in het artikel ,,Het snoeien van
populieren" in het novembernummer

later tijdstip in het jaar worden uitgevoerd en wel met Gramoxone. Dit

In

De bestrijding van grassen en

1979.

beplantingen waar schade door
of hazen kan worden
verwacht moet men de jonge bomen
met plastic spiralen of gazen kokers
(kippegaas of Italiaans gars) beschermen. Het laatstgenoemde gaas kan

tijdstip is afhankelijk van de mate van
ontwikkeling van de vegetatie. De
bespuiting geschiedt meestal in de
tweede helft van mei en wel op basis
van 3 à 5 I per ha. Een tweede bespuiting mer dit middel kan bij een sterke

reeën, konijnen

hergroei van de vegetatie noodzakelijk
goed

als bij hetMagazijn
Bosbouwgereedschappen van Heidemij

groeien. Het effekt van de bespuiting
met Gramoxone is beter indien deze
bij een bewolkte hemel wordt uitgevoerd. De druk waarmee Gramoxone

Nederland BV te Arnhem (Postbus
139). De met kippegaas beschermde
bomen moet men geregeld op ingroeien van het gaas kontroleren; bij

gespoten wordt mag niet meer dan 1,5
atm. bedragen om schade aan de stammeties te voorkomen.
Het gebruik van een spui*ap verdient
aanbeveling om te vermijden dat bladeren en jonge scheuten met de spuitvloeistof wotden geraakt. In nieuwe,

gebruik van Italiaans gaas is deze kon-

zijn tenzrj de bomen al zeer

men zowel rechtstreeks bestellen bij de

fabriek in Italië

*)

uole overbodig.

*)
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Naast hout op stam zijn wij regelmatig geïnteresseerd in:

afrolhout
klomphout
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- onderstammen, foutvrij
@ 30 cm top en op - gezonde stammen
Q 2O cm top en op - gezonde stammen
kisthout en pallethout 0 18 cm top en op - afgekorte lengten
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Arnhem

internationale houthandel bv

Telefoon: 085-45443I

lid van de Heidemij Groep

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

an old name. between new ppplgs
un ancien nom. entre nouveaux p.uplgrs
ein altet name, zwischen neue pgp-peln
Witte abeel
(P. albal

'Raket'

'Nivea'

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

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

'Witte van Haamstede'

Europese zwarte populier
(P. nigra)

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P. trichocarPa)

'Fritzt;:JïS,

Euramerikaanse
populier
{P. euramericana}

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spijk'

'Tardif de Champagne'
'Teeland'

'1214',

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

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

'Heimburger'

hoomkwekerii
Schoorstraat 21 - Postbus
Udenhout - Holland
TeleÍoon 04241-2131

31

u

rtliltll

udenhout h.v.
dL

