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Een Íinanciële verkenning per model

Tabel

35

t,oor model

laat

Oaerzicbt uan he, te aertuachten saldo oaer de eerstc 50 iaar
ll, aariant Á (rente 3,5 %).

k"p-

na

aanleg

de lJsselmeerpolders

vlakte

periode
na aanleg

saldo per
taar 1i I

(it.)

Inleitling

Nu een aantal financiële kerncijfers zijn verzameld kan aan de
hand van de in deel I geschetste modellen een benadering van
de te verwachten kosten en opbrengsten per model worden gemaakt. Deze uitwerking heeft alleen betrekking op het aandeel
populier in het model in de eerste 50 jaar. Door alleen het aandeel populier in ogenschouw te nemen is deze totale modelmatige benadering natuurlijk wel beperkt. In dit kader zou het
niet passen ook de financiële benadering voor de andere houtsoorten te geven. \Tellicht kan in een ander verband wel een
dergetijke opzet worden gemaakt. Belangrijk is het daarbij te
onderzoeken welke financiële gevolgen de beslissing van de aanleg van een boskompleks voor de begroting in de komende
decennia heeft. De aanleg van een dergelijke beplanting kan
vaak in een aantal jaren (financieel) worden gerealiseerd, maar
kunnen de gevolgen van deze bosaanleg (het toekomstig beheer)
wel worden gedragen?
In dit kader zullen niet alle mogelijke modellen uitputtend worden behandeld; alleen de belangriikste basismodellen zijn uitgewerkt.

2

Uitwerking per model
Met behulp van de financiële kerncijfers, zoals deze in deel III
zijn verzameld en berekend, zullen de Íinanciële konsekwenties
van de populierenteelt over de eerste 50 iaar worden benaderd.
De eventuele opbrengsten uit het aandeel populier kan worden

gereserveerd voor de financiering van het beheer van de andete,
definitieve, houtsoorten. De berekeningen zlin gebaseerd op een
totale bosaanleg van 100 ha. Aangezien in alle modellen het
percentage populier niet gelijk is, is ook het saldo van de populierenteelt over het gehele boskompleks verdeeld.

2.I

Model I
De aanleg van een boskompleks volgens model I wordt verdeeld
over een groot aantal decennia. Jaarlijks wordt een gedeelte
grond gereserveerd voor de aanleg van het boskompleks. De
populier speelt in deze aanlegopzet geen rol van betekenis. Een
verdere financiële uitwerking, voor het aandeel populier, kan
derhalve niet worden gegeven.

45 ha
45 ha
40 ha
40 ha
31 ha
35 ha
30 ha
30 ha

10
15

20
21

l0
3t
40
it>

2)

50

ha

Mod'el ll
Volgens de uitgangspunten van model II wordt bij de aanleg het
geplande boskompleks ineens aangeplant. De populier speelt
hierbij een grote rol, immers 90 7o van de oppervlakte wordt
mec deze houtsoort beplant. Dit aandeel populier kan met een
verschillende doelstelling worden aangelegd (het voortbrengen
van een zo groot mogelijke massa paPierhout, het behalen van
een zo gunstig mogelijk financieel resultaat, de opzet van een
zo gevarieerd mogelijk bosbeeld).

2.2.I

Model II, variant A
Voor model II, variant Á, is de omloop, gelet op de deelstelling,
gesteld op 10 à 15 jaar. Gemiddeld gezien kan bij deze omloop
een negatief saldo van f ,0,- per hektare per jaat worden verwacht. In tabel 35 is een overzicht van het totale resultaat over
de eerste 50 jaar gegeven.

op gehele

-4500
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r0
-57

10-1t

rt-20

20-2'
j0-J5
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-1500
-1500
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-3t00

-i7

-4215
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t0
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40-4,

45-50
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-6255

-)750
-5
-lt0
-4/>
-400

-tt00

25-)0

bosgebied in

I per ha per ir.

t) Deze kolonz is als ttolgt berehend:
B.o.: De petiode 0-10 jaar utordt opgeboaud *it het saldo aan de hap
bij 1}-iarise leeltijcl en de kap bij 15-iarige leeftijd'
Ooh de res*ltaten bij kap in' de periode nn 50 iazr zijn un inaloed.

Uit

tabel 35 is af te lezen dat het aandeel populierenteelt een
negatief saldo geeft. Omgeslagen over het gehele bosgebied (dus
ook over de andere houtsoorten) betekent dit een negatief saldo
van Í 350,- tot f 625,- pet jaar pet hektare.
In de tijd wordt het aandeel populier langzamerhand kleiner,
waardoor het negatieve saldo ook kleiner wordt.
Bij gebruik van alleen snelgroeiende klonen kan een beter resultaat verwacht worden (zie ook 4.2.2, deelII).

2.2.2 Model II, variant

B

In model II, variant B is de omloop, voorzover mogelijk binnen
de gewenste leeftijdsklassenopbouw, gesteld op 30 à 40 jaar. Bij
deze omloop is een zo gunstig mogelijk (positief) saldo te bereiken.

Kombinatie van tabel 34 (waatutr. de gunstigste kombinatie
omloop-plantverband is gekozen) met tabel 3 (waarin de omlopen van de populier staan weergegeven) geeft inzicht in het
te verwachten saldo. Een uitwerking van deze kombinatie is
weergegeven
Tabel

lat
ía

in tabel 36.

lI, tariant B
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saldo oaer de eerste 50 jaar

36 Oterzicht aan bet le oeruacblen
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-17

saldo populier

saldo/jr.
populietenteelt in Í 1)

0-10

-2250
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-2000
-2000
50

-r7

totale

140

(rente 3,5 %).

saldo populier
totale
saldo/jr. op gehele

saldo

periode

inÍ

aanleg populieren- bo"-gebied in
teelt in /1) lperhaperjr.

per jr

na.

0-10

-2140
t0-20
160
4988
2380
1400

20-30
10-40

40-)0

1388

s928
8768
4592

j892

539

89i
877

4t9
389

r) Zie opmerking bij tabel 31. De resultaten van de periode 10-80 jaar
na aaqleg zijn ook van invloed op het jaarlijks saldo over de periode
i0i0

jaar na aanleg.

draagt de populierenteelt
Over de periode 0-50 jaar na
positief saldo van het totale bosin belangrijke mate bij aan een ^arleg
gebied. Omgeslagen over het gehele bosgebied betekent dit dat
per hektare een aanzienlijk bedrag beschikbaar is. Het positieve

ialdo van de populierenteelt kan

in

belangrijke mate de be-

heetskosten van de andere houtsoorten verlichten (Ï 389,- tot
ï 893,- pet jaar per hektare). Nadere uitwerking van dit model

56

zou ook de kosten van de andere houtsoorten

in

ogenschouw

moeten nemen.

2.2.3 Model II, variant

C

II, variant C, wordt ernaar gesrreefd met het
aandeel populier, binnen de gewenste leeftijdsklassenopbouw
van de andere houtsoorten, een gevarieerd bosbeeld te verkrijgen. Dit gevarieerde beeld wordt verkregen door een groor aantal klonen bij veschillende plantafstanden te gebruiken. Daarbij
kan niet altijd de juiste kombinarie, weergegeven in tabel 34,
worden gebruikt. Bij deze bosopbouw wordt ook gebruik gemaakt van rekreatief aantrekkelijker klonen (b.v. uit de groep
Volgens model

en nigra) welke niet altijd een zo hoog produktieniveau (en dus ook financieel resultaat) geven. Daarnaast wordt
ook gebruik gemaakt van verschillende soorren onderetages
en/of randbeplantingen. In alle gevallen zullen deze uitgangspunten het te verwachten saldo (t.o.v. model II, variant B) nadelig beïnvloeden. De vele mogelijke kombinaties en mogelijkcanescens

heden welke ons hierbij ter beschikking staan maken

een

financiële modelmatige benadering erg moeilijk.

hlodel lll
Als provisorisch bos kan ook gebruik gemaakt worden van an-

2.3

III is middels 2 varianten een deel van het provisorische populierenbos vervangen
dere houtsoorten dan populier. In model

door andere houtsoorten met een langere omloop.
Volgens variant A wordt 76 7o van de oppervlakte in de aanlegfase ingeplant met populier. Dit gehele aandeel populier wordt
in een periode van 50 jaar vervangen door de andere hoursoorten. Volgens vaÍiant B wordt 50 7o van de oppervlakte met

populier ingeplant.

2.3.I

Model III, variant A

lier in dit model.
Door de gegevens
(deel

I)

Tabel

14

fu

populier r.o.v. model II, is van di-

37

uit

tabel 34 te kombineren met grafiek 4

onrsraat tabel 37.

ttoor ntodel

Oaerzicht oan het te uettaachten saldo oaer de eerste 50 jaar
IlI, azriant A (rente 3,5 %).
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leg
in Hfl.
teelt in HÍI.. per jaar per ha
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r40

Zoals reeds gesteld bevat model III, variant A, 14 7o minder
populier dan model II, variant B. Deze 14 Vo populier minder
geeft een beduidend minder goed financieel resultaat per jaar
per hektare. Bovendien loopt her financiële voordeel uir de populierenteelt slechts over een periode van 50 jaar. Het negatieve
saldo over de eerste l0 jaat is een rechtstreeks gevolg van de
grote oppervlakte welke op 10-jarige leeftijd moer worden ge-

kapt teneinde een goede leeftijdsklassenopbouw te verkrijgen.
Zou het behalen van deze optimale leeftijdsklassenverdeling b.v.
10 jaar worden uitgesteld dan zou een aanzienlijk beter totaalresultaat haalbaar zij n.

2.3.2 Model III, variant B
Analoog aan het voorgaande is tabel 34 gekombineerd mer grafiek 6 uit deel I.
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4t2

4120

3960

i96

2800
1400

280
140

Ten opzichte van variant A (model III) is de oppervlakte populier met Z6 % in de aanlegfase verminderd. Ondanks deze vermindering is het totale saldo per hektare en per jaar toch verbeterd. Vooral in de eerste 30 jaar na aanleg is het saldo
verbeterd. Deze verbetering is een rechtstreeks gevolg van het
minder kappen in de lagere leeftijden. Hierdoor verdwijnen een
groot aantal negatieve invloeden uit de opzet. \íordr het behalen van de gewenste leeftijdsklassenverdeling b.v. 10 jaar uitgesteld dan wordt het totale resultaat verder verbeterd. Duidelijk
is dus dat vermindering van het aandeel populier niet altijd een
lager saldo per hektare bos geeft.

3

Samenvatting

Tabel

39

II
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na aanleg

vatiant A

20-30
30-40

40-r0

(in Hfl.)
j,5 /o).

Samenaatting ttan het te aenuachten saldo

eerste 50 jaar aoor de uerschillende modellen Qente

0-10

rekte invloed op her te verwachten saldo uit het aandeel popu-

10

jaar k"p- saldo
saldo periode
na vlakte pet iaar per jaar na
per ha in Hfl. aanleg
aanin Hfl.
leg

t0-20

De vermindering van

)n

38 Oaerzicht aan het ,e aeruachren saldo ouer de eente 50 jaar
aoor model III, uzriant B (rente 3,5 7o).
Tabel
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model III
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-

3892

model III
variant B

226
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ouer de

2800
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Spelen financiële overwegingen bij de aanleg van een boskompleks een leidende rol dan is de aanleg volgens model II, variant
A, te verkiezen boven alle andere rnodellen. Tijdens de eerste
50 jaren na de aanleg van het boskompleks levert de (tijdelijke)
populierenteelt een niet te verwaarlozen positief saldo. Dit positieve saldo verlicht in belangrijke mate de kosten van het beheer
(vaak onrendabele onderhoudskosten) van de andere houtsoorten. Nader onderzoek zou moeren uitwijzen hoeveel hektaren
populierenbos noodzakelijk is om het beheer van de andere
houtsoorten te kunnen financieren. Daarnaast is het gewenst de
De prodaktie 1)ail een makimtm aan. hoilmassa ldn eefi bepaald sortiment ruerht niet altijd positief op bet sdldo.
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invloed van de, vaak

uit

rekreatief oogpunr gev/ensre, rand-

beplantingen en/of ondererages op het totale financiële eindresultaat te onderzoeken.

4

Nawoord

Bij

de bosaanleg op rijke gronden speelt de populier als pionierhoutsoort een belangrijke rol. Naast zijn specifieke hourteeltkundige pioniereigenschappen biedt de populier ook vele mogelijkheden voor de opbouw van een toekomstig gewenste leeftijdsklassenopbouw, kan in belangrijke mare een bijdrage aan
de grote houwraag leveren en kan daarnaast een welkome financiële ruggesteun voor het toekomstig beheer zijn.
Bij de aanleg van een nieuw boskompleks kan door de keuze
van een goed model vooraf op deze faktoren worden ingespeeld.
Uit de berekeningen is gebleken dat de geschetste faktoren niet
altijd tegelijkertijd positief kunnen zijn. Zo kan de produktie
van een maksimum aan hour van een bepaald sorrimenr ren
koste gaan van het financiële voordeel. Ook kan het nastreven
van een maksimaal financieel saldo een verrraging in de gewenste leeftijdsklassenopbouw betekenen. Altijd zal een zorgvuldige afweging van de faktoren moeren plaatsvinden.
In een aantal artikelen is getracht voor een aantal basisrnodellen

de gevolgen ten aanzien van de houtproduktie, de leeftijdsklassenopbouw en het financiële resultaat door te rekenen.
Binnen het kader van dit tijdschrift is hierbij alleen aandacht
geschonken aan het aandeel van de populier bij de bosopzet;
tevens wordt hiermede de beperking van dit artikel aangegeven.
FIet zou wenselijk zijn ook een opzer te maken waarbij alle
houtsoorten welke een rol spelen bij de bosaanleg en bosontwikkeling in de berekeningen re betrekken. In dat geval zou kunnen
worden berekend hoeveel hektare populier noodzakelijk is teneinde één hektare van een andere houtsoort te kunnen financieren.

Niet alleen de houtproduktie, de financiën en de bosopbouw
spelen een roi in de bosbouw. Binnen de multi'ple-ure-gedachte
moet met meerdere faktoren rekening worden gehouden. Zo kan
bijvoorbeeld ook het rekreatief gebruik of de landschappelijke
vormgeving beperkingen of uitbreidingen mer zich meebrengen.
Ter verkrijging van een totaalbeeld zou het wenselijk zijn ook
deze faktoren op modelmatige wijze in de berekeningen op te
n€men.

Alleen op deze wijze kan een duidelijk perspektief worden

ge-

in de toekomstige financiële gevolgen van een bosaanleg op dit moment.
schapen

(slot)

Waar wordt populierehout voor gebruikt?

(ll)

/

A. Tissingh
Foreco b.v., Arnhem

De klompenfabrikage

In het maartnummer hebben we in

de serie over de belangrijkste
afnemers-kategorieën van populiere- en wilgehour de aandacht
gericht op de papierindustrie. Nu willen we de schijnwerper op

de klompenfabrikage zettên. n7e doen dat aan de hand van een
artikel van G. H. van der Veere: ,,Perspektieven voor de klompenindustrie?" Hierin wordt met name de ontwikkeling in deze

indusuietak belicht. Het produktieproces zelf is helder beschreven in het boek ,,Klompen hun makers en hun dragers"; hiervan
is in het novembernummer van 1979 reeds een recensie verschenen.

De gronilstof populier en wilg
De klompenindusrie stelt zijn eigen eisen aan de grondstof.
Het hout wordr veelal in de volie lengre aangeleverd. De minimum topdiameter ligt bij ca. 30-15 cm met een tendens naar
25 à 30 cm. De maximale diameter wordt meestal op 80 cm
gesteld. Het hout moet gezond en vooral ijzewr:ij zljn.Daarnaast
dienen de stammen redelijk recht te zijn en mogen weinig noesten bevaffen. Ringlos hout (o.a. ontstaan op slechte gronden en
bij een eenzijdige wind) en zgn. kraaiepoten (snoeiplekken,

hagelvlekken) zijn niet toegestaan.
Bij wilg wordt hout met watermerkziekte in verband met bÍuin-

kleuring niet geaksepteerd.

Perspektieven voor de klompenindustrie?

/

J. H. van der Veere
Gedelegeerd sekretaris van de Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten

te Amsterdám

le deel: 1429-1965; opkomst

en verval

Opkomst

Van oudsher is het klompenmaken een specifiek Nederlandse
zaak geweest al werd het ambacht ook beoefend in NoordSpanje, Noord- en Zuidwesr-Frankrijk, West-Duitsland en in
belangrijker mate in Belgisch Vlaanderen.
Het eerste schriftelijke stuk dar melding maakt van ,platijn- en

hoelbloecmakers" (holleblokmakers) is waarschijnlijk een Leids
gildekeur van 1429.
Meer dan honderd jaat later schildert Pieter Brueghel de Oudere
het eerste paar klompen aan de voeten van een jongen op het
schilderij ,,Kinderspelen". Het is dan zeker nog geen algemene
dracht. Pas in de 19e eeuw beginnen klompenmakers her am-

Uit: Tijdschrift van het Ekonomisch Technologisch Instituut voor NoordBrabant (E.T.I.N.), 1980, nr. l.

bacht in volle dagtaak uit te oefenen. Vóór die tijd is het vaak
winterarbeid, de samenhang met de landbouw is duidelijk.
De populier en in afnemende mate de wilg leveren de grondstof,
die tot omstreeks 1930 voornamelijk met - dikwijls door de
plaatselijke smid gemaakte - handgereedschappen tot klompen
wordt verwerkt. In 18!7(!) verleende het ,,Kaisediche Patentamt" octrooi no. 102183 op een geheel houten ,,Maschine zut
Herstellung von Holzschuhen", onrworpen door Michael Miiller
in Schaidt, Rheinpfalz.
Inmiddels is het aantal bedijven gegroeid en zijn er zelfs centra
van aktiviteiten ontstaan in gebieden waar veel populieren
groeien en steeds meer worden aangeplant: Sint Oedenrode in
Noord-Brabant, Enter in Overijssel, Clinge in Zeeuwsch-Vlaanderen. Volgens een ,,Staat van Nededandsche Fabrieken van
1858" zijn te Sint Oedenrode dan 17 bedrijven gevestigd, die
werk bieden aan 82 mensen. ln 1928 is dat opgelopen tot 90
klompenmakerijen.

t8
Situatie na wereldoorlog I
In 1922 kon het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (jaargang 17 - 1922, afl. 3) de resultaten melden van
een ,,telling van de voorbrenging en het verbruik van de klompenindustrie in I9L9".
Tabei

1

Omuang aan de hlompenind'astrie
aantal
ondernemingen

Gebied

in Nedeiland - 1919,

aantal pefsonsn inkl.

aantal

paren

klompen

waarde

in fl.

bedrijfshoofd

Situatie in en na wereldoorlog II
Gebrek aan leren schoeisel brengt in oorlogstijd een opleving
in de klompenindustrie teweeg. Zo vermeldt Dr. Chr. Plomp in
1945 in zijn rapport ,,De Klompenmakerij in Nederland", dat
in dat jaar ruim 1800 ondernemingen zich bezighouden met de
klompenfabrikage. Maar in niet minder dan ongeveer 1300
daarvan ligt de jaarproduktie lager dan 1500 paar klompen.
Tabel

3

Omaang

936
Overig Nederland 2897

3827

Nederland

2.5J6.t00

2.524.684

,27 )

5.006.109

4.7 48.110

7552

7.142.209

7.272.194

227 9

nzacbinaal:
(zonder nadere

aanduiding)
Nederlancl

t884

totaal

t.440.685
8.982.894

844
8396

de tabel kunnen enkele gemiddelden worden afgeleid, die
gedeeltelijk kunnen worden vergeleken met de gegevens van
rndere in dit artikel voorkomende tabellen over de jaren l)45,
Gemiddeld.en oan bed.rijfsgegeaens klompenind'*srrie

Gebied

personeels-

produktie
paren

produktie

-

1919.

2,4

2709

TII2

1,8

Nederland

2,0

tTar
r970

949
998

t

r706

mrcbinaal:
14,8

2527

99,5
95

r69r

917.000

r.541.000

596

28i'

4.54j.000

7.311.000

1.550.000

8.8t6.000

1827

4526

(schattingen in ,,volle paren")

De cijfers zijn sterk beinvloed door de houtdistributie en daarmee samenhangende produktiebeperking. Bij de beoordeling
- vooral van de produktiecijfers - dient daarmee rekening te
van de gegevens in tabel 4.
worden gehouden, ook ten
^anzien

4

Gemiddelden

Kategorie

un

bedrijlsgegetens klompenind'tarie
waarde
per paar

inkl. bedrijfs-

produktie produktie
in paren
rn paren
klompen per klompen per

hooÍd

ondetneming personeelslid

ct.

personeels-

bezetting

klompen

in

handwerk I,4

777

566

76

machinaal 4,8

7622

1602

t6

totaal

t038

1226

161

2,5

(schattingen

- 1942

in,,volleparen") (mansklompen)

96
77

Voor de bijna 9 miljoen paar klompen werd een houtmassa van
120.000 mB gebruikt, waatvan 100.000 me populier en 20.000
m3 wilg.

in fl.

t23I

rnrchinaal

waarde

per paat
in paten
in
bezetting
inkl. bedrijfs- klompen per klompen per klompen
hooÍd
onderneming personeelslid in ct.

hankuerk:
Noord-Brabant
Overig Nederland

Nederiand

handwerk

Tabel

1960 en 1978.

2

inkl.

r.L06.097
8.378 891

Uit

Tabel

aantal paren v'aarde
klompen

aantal personen

in Ned'eiland - 1942.

nemingen bedrijfshooÍd

totaal

t7

de klompenindastrie

aantal
onder-

Kategorie

hand.uerk:

Noord-Brabant

un

Áan het einde van de jaren '20 begint een rumoerige tijd: de
klompenboormachine wordt meer algemeen in gebruik genomen, de ekonomische crisis begint tegelijkertijd ziin tol te vragen. Zware Belgische konkurrentie wordr tal van bedrijven
teveel, het aantal neemt snel af, in tien jaar wel met de helft.
Aan het begin van de Tweede S7ereldoorlog zijn er ongeveer
evenveel handwerkbedrijven als machinale, al dient opgemerkt
dar de klompenboormachine ook met de hand - in zware atbeid - wordt bestuurd.

Op basis van de verstrekte toewijzingen in het kader van

de

houtdistributie wordt het hourverbruik als volgt samengevat:
In1942 weÍd ongeveer 100.000 m3 populier en 10.000 ms wilg

toegewezen; daatvan verwerkten de handwerkers I7,4
Qr.l O ms) en de machinaal werkende bedrijven 82,6

7o

7o

(90.860 mB).

Het zijn geen geringe veranderingen die in de naoorlogse jaren
op de kiompenindustrie inwerken. Veel bedrijven schaffen nu
boormachines aan, eeo tweede geÍIeratie, die principieel niet
verschilt van de vroegere, maar kwalitatief beter is. Dergelijke
machines zíjn nog steeds in gebruik. Zij hebben bijgedragen tot
een steeds toenemende produktie per man. De teruglopende afzet in de jaren '50 van de draagklomp doet veel bedrijven uitwijken naar de produktie van souvenirklompen, die in tegenstelling tot het oorspronkelijke produkt, vaak naar het buitenland
worden verkocht. De handwerkers kunnen het niet meer tegen
de machinaalwerkende bedrijven opnemen en voor zover niet
opgeheven beperken zij zich tot demonstraties op het eigen be'
drijf of bij festiviteiten.
Maar ook de gemechaniseerde bedrijven nemen in aantal sterk
af en daarmee ook de werkgelegenheid.
Tabel 5
Jaat

194'

aantal
ondernemingen
(machinaal)

aantal petsonen

500

2100

1950/r

4r,

195t/6

361
351

1958

inkl. bedrijfshoofd

147 6

1100
988

59

Een ander aspekt van grote invloed is de veroudering en de
daarmee gepaard gaande afnemende vakkennis en vakbekwaam-

heid. De dalende afzet werkt

in de hand dat vele klompen-

makerszoons andere beroepen kiezen. AI in 1947 is de oude
Klompenmaketsvakschool te Sint Oedenrode opgeheven. . .

Een tussenopname
in 1960 worden weer rellingen verricht, nu door de Rijksnijverheidsdienst.

Tabel

6

Omtang aan de klompenindu$rie - 1960.
aantal

machinale bedrijven

300

personeels-

produktie-

bezetting

Paren

790

3.800.000
per

2,6

gemiddeld

bedrijf

t2.670

per personeelslid
4.810

Samenvattend in 40 jaar een teruggang van bijna 4000 naar 300

ondernemingen, van 8400 naar 190

in de klompenindustrie

De Federatie kon iets meer doen dan de afzonderlijke organisaties, dit temeer toen de Vakgroep Klompenindustrie (19411952) weÀ opgeheven en het batig saldo van t f 25.000,aan de Federatie ter beschikking werd gesteld.

De aktiviteiten richtten zich op kosrprijsberekeningen, oP kollektieve deelneming aan beurzen, enz. De Stichting Nederlandse
Klompenkeur, die kwaliteicverbetering nastreefde door middel
van keuringen op klompenbeurzen, was een belangrijke stap
vooruit; de Stichting was echter geen lang leven beschoren, omdat het gevolgde systeem tekort schoot.
Toch, de Klompenbeurs te Sint Oedenrode (nog de enige in ons
land èn daarbuiten) handhaaft nog steeds een klompenkeuring.
De vijf patroonsbonden werden steeds kleiner en tenslotte werden zij opgeheven en de Federatie geliquideerd. In dezelfde
periode werd de uitgave van het vakblad ,,De Klompenmaker"
(R.K. Nationale Klompenmakerspatroonsbond) tijdens de 57ste
jaargang beëindigd.

Per 1 ianuari 1965 werd de Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten, met 69 leden, opgericht.

werkzame personer en een produktie die terugliep van 9 miljoen naar 4 miljoen paar klompen.

Had Dr. Plomp in 1945 al gewezen op de noodzaak,,re streven
naar een meer industriële geest in de klompenmakerij", de Rijksnijverheidsdienst konstateert in 1960: ,,Het is teleurstellend na
15 jaren vast te moeten stellen dat de omstandigheden ertoe
hebben geleid, dat van de voorwaarden ,,welke een ontwikkeling
der klompenmakerij op betere basis mogelijk maken" blijkbaar
onvoldoende kon worden gebruik gemaakt."
Deze sombere konklusie moest worden gerokken mede ondanks
een aantal hulpmaatregelen van de overheid. Zo werd bij het
exportbeleid op een redelijke voorziening van grondstof aan de
klompenindustrie toegezien en men stelde de klompenproduktie
vrij van omzetbelasting, Een droge zomer (1959), die de afzet
sterk deed verminderen, was aanleiding vergunningen tor tijdelijk verkort werken te verstrekken. En, zeker niet het onbelangrijkste, adviezen voor minimumprijzen werden door de overheid
steeds welwillend bejegend.

Tabel
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Gemiddeld.e personeelsbezetting en prodahtie.

bezetting

produktie
per man

produktie
per onderneming

rgto/r

) ,6

1860

1951 / 6

3 ,0
2 ,8
2 ,6

ri1t5
rit10

4810

Jaar

1958
1960

personeels-

44r0
48r0

rj675

12670

Als gevolg van de mechanisatie bleef de gemiddelde produktie
per man tot 1958 stijgen. De gemiddelde produktie per bedrijf
bleef ongeveer gelijk; dit houdt een afneming in van de gemiddelde personeelsbezetting.
Derhalve leverde de mechanisatie wel een grotere gemiddelde

produktie per man op, maar nu - door wegvallende af.zet - de
gemiddelde produktie per onderneming vrijwel gelijk bleef, ondanks een sterke daling van het aantal ondernemingen, is duide-

lijk dat een ,,gezonde

industriële omvang" niet kon worden

verwezenlijkt.
Na 1958 manifesteerr zich een nieuwe verslechtering: de gemiddelde produktie per man, zowel als per onderneming loopt
terug; het aandeel van de loonsom en de machinekosten stijgen.
Organisatie

Vele tientallen jaren waren de klompenmakers verdeeld over/
georganiseerd in,,klompenmakerspatroonsbonden", in L947
overkoepeld door de ,,Federatie van 'Werkgeversorganisaties in
de klompenindustrie van Nederland".

2e deel: 1965 - heden (en verder)

Men zou kunnen zeggen, dat met de oprichting van de Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten in 1965 een zeer
iange mars werd ingezet naar een nog vaag omschreven doel.
De tesultaten van het nieuwe beleid worden pas in de laatste
jaren zichtbaar.

Beleiil en ontwikkeling
Het doel: samenwerking van de vakgenoten tot behoud en versterking van de klompenindusuie, totstandbrenging van een
centraal exportapparaat tot uitbouw en daarmee handhaving van
de unieke Nederlandse monopoliepositie.

Deze uitgangspunten (eindelijk) te doen leven bij de sterk individueel ingestelde klompenÍabrikant, zeer gebonden aan streek
en ambacht, vfaagt meer dan een oproep tot samenwerking. Het

verlegt elk initiatief naar het Bestuur dat ziin doelstellingen
middels de volgende begrippen tracht te verduidelijken:
- een sterke organisatie,
- een serieus (zelf-)onderzoek naar de verouderde machines,/
werkmethoden/administraties,

-

eenheid van modellen,

-*
-

gezond prijsbeleid,
gezamenlijke professionele reklamevoering,
klompenbeurs met meer dan landelijke betekenis,
marktonderzoek,

systematische kontrole op kwaliteit via ,,keurmerk",

verpakkingsonderzoek (binnen-, buitenland),

-

opleidingen: technisch, administratief, organisatorisch.
vakblad,
ovedeg met daarvoor in aanmerking komende instellingen ter
voorlichting van de leden,

ontwikkeling kontakten met derden ter bevordering van in
het bijzonder drie projekten:
o automatisch werkende voor- èn naboormachines en andere

-

aPParatuur

. het openen van de grenzen naar nauwelijks bewerkte exPortgebieden
. een grondstof-toeleveringsbedrijf.

60

Drie projekten
,,1.e

In het navolgende wordt nu een overzicht in samengevatte vorm
van elk onderdeel gegeven, waarbij enkele cijfers kunnen wor-

projekt"

De automatisch werkende klompenboormachine was een kostbaar projekt, maar voor het eerst sinds rientallen jaren kreeg
het woord ,,vernieuwing" weer betekenis; rwee klompenfabrikanten kochten zo'n machine.

De ontwikkelde aktiviteiten inspireerden ook een tweede bedrijf, dat een eenvoudiger uiwoering op de markt bracht. Ook
dit apparaat voldeed en het prijsverschil deed enkele tientallen

den vergeleken met die in de tabellen van vroegere jaren.

1

Basisond.enoek onder prod'ucenten
- Vastgesteld werd dat in 1977 nog 113 ondernemingen zich
met de produktie van ,,houten draagklompen" bezighielden;
daarvan werden er 106 ondervraagd.

dd,

I

fabrikanten naar deze machine uirwijken.

Tabel

De betekenis van deze machines was vooral gelegen in het weg-

Noord-Btabant

vallen van zware arbeid en dat had z'n invloed op de produktieomvang (en de kansen op het aantrekken van een nieuwe gene-

t2 bedrijven

Gelderland

30 bedrijven

Drente/Overiissel
Groningen/Friesland

t2 bedrijven

ratie klompenmakers).
,,2e

t6 bedriiven

Utrecht/Zuid-Holland

prcjek/'

Vervolgens richtte men de aandacht op de onrwikkeling van
export-mogelijkheden. Ondanks grote financiële inspanningen
slaagde men niet, voornamelijk door gebrek aan kennis, specifiek voor de verkoop van klompen.

9 bedrijven

Zeeland
Sub-totaal
Niet ondervraagd

7 bedrijven
06 bedriiven
7 bedriiven

113 bedriiven

Totaal

Tabel

9

Omaang aan de hlonpenind.astrie

,,3e Proiek/'

aantal

Áls derde projekt werd de stichting van een ,,blokken-toeleveringsbedrijf" beoogd. Ook hiervoor heeft men zich veel inspanningen getroost. Opnieuw tevergeefs, wanr op het beslissende
moment zagen enkele klompenfabrikanten van deelneming aÍ
en werd de basis waarop de produktie van blokken zou worden
gestart, te smal.

machinale bedriiven

113*

personeels-

produktie-

bezeting

paÍen

-+ 475

-t- 3.000.000
per

" Tabel

10

Herstrukturering

1

43

2,3

JI

)o)

18
10

17,0
9,4

4

3,8

de werknemersorganisaties.

Hiermede werd een subsidiebedrag van 600.000 gld. bereikt.
droogkamers,

zagen, intern transport en terreinverharding.

Oók in 1977 kwam de eigenlijke herstrukrurering op gang met
een Plan voor de Klompenindustrie L977-I980, dat o.m. uir de
volgende onderdelen was opgebouwd:

1
2
3
4

een basisonderzoek onder producenten,

modernisering van het produktieproces,
marktkeuze en af.zrt
sociale aspekten.

meer dan 15

106

Totaal

ouderdom

t/m 50
5l t/m ))
)ó t/m o)
66 t/m 80
26

40,6

100,0

LeeÍtijd iongste meeuerhend.e eigenaar
aantal personen

)

21 jaat oÍ jonger

Allereerst werd in 1977 een belangrijke subsidieregeling tor
stand gebracht: de Regeling Investeringsbijdrage Klompenindustrie (R.I.K.). Deze regeling wilde investeringen stimuleren;
de bijdrage van overheidswege was vastgesteld op 20 7o. Nu,
eind 1979, m g vaÍ een groot succes worden gesproken. Met
inbegrip van 1 miljoen gld. voor niet subsidiabele plannen, investeerden 30 ondernemingen tezamen meer dan 4 miljoen gld.

De investeringen richtten zich op boormachines,

4t/m7
8 t/m l)

11

per personeelslid

Omaang rtaa 106 onderzocbre bedrijaen.

aantal personen inkl.
aantal bedrijven
meewerkende eigenaar abs.
%

Tabel

bedrijf

4,2 26.548 6.t$

gemiddeld

Is het een schrale troost, dat de zojuist geschetste gebeurtenissen
wèl een bijdrage vormden in het groeiproces tot bewustwording
van de noodzaak tot modernisering?

Intussen had - in 1976 - de groep bedrijven die zich met de
,,drie projekten" had beziggehouden, het Ministerie van Economische Zaken gepolst voor een bijdrage in de hoogoplopende
kosten. Besprekingen leidden tot inschakeling van de ,,Nederlandse Herstructureringsmaatschappij NEHEM", die per 7 december I976 een strukruurkommissie voor de klompenindusuie
installeerde, bestaande uit vertegenwoordigers van die bedrijfstak, van de Nehem, Economische Zaken, Sociale Zaken en van

- 1977

jaar
jaar
jaar

47

iaar

11

Totaal

2t
24

106

- Dit in 1977 uitgevoerde onderzoek bevestigde dat het klompenmaken nog steeds weinig industrieel van karakter was.
- Het onderzoek bevestigt v@rts, dat de huidige tendens van
het teruglopend aantal bedrijven met 8 à 9 per jaar zich ook in
de komende jarcn zal voortzeffen.
Men houdt rekening met ongeveer 50 bedrijven rond 1988. De
huidige produktie stellend op ongeveer 3.000.000 paar klompen
per jaar zullen

- bij

een gelijkblijvende markt

-

ongeveer

1.000.000 paar door de overblijvende bedrijven extra dienen te

worden geproduceerd (gemiddelde produktiestijging 50%).
Modernisering en opleiding zijr. derhalve bijzonder dringend
voor de blijvers.
- De inkoopmethoden zijn voor verbetering vatbaar (nog 51
bedrijven kopen hun hout uitsluitend ,,bij de boer", slechts 14
uitsluitend van de handel).

6r

-

Van de 106 bedrijven maken 83 vrijwel uitsluitend houten
draagklompen, in 87 bedrijven worden vrijwel geen houren
souvenirklompen gemaakt.
- Bijna een kwart van de bedrijven krijgt houten draagklompen
van andere klompenfabrieken toegeleverd. Onder enig voorbehoud mag deze ,,overheveling" worden gesteld op een half
miljoen paar. Dit handelsaspekt mag daarmee - met circa 17 7o
van de totale Nederlandse produktie - als belangrijk worden
beschouwd, al is de verdeling zeer ongelijk.
- Meer inzicht is gewenst in de binnen- en buitenlandse markt
van klompen.
Een meerderheid van de ondernemers denkt bij ,,kinderen", ,,rekreatie" en ,,stadsbewoners" aan toenemende afzet; het omgekeerde is het geval bij het begrip ,,landbouw".
Ongeveer evenveel bedrijven (14 vs. 18) verwachtten over 1977
meer, respektievelijk minder klompen af re zetten dan over
7976. (Over 1978 droegen de leden van de NVK kontributie af
over 50.000 paar klompen méér dan over 1977).
- Technische verbeteringen in het produktieproces zijn nodig
(droogproces, houtafvalverwerking, schuur- en andere machines;
het verven en dekoreren).
Verbetering van boekhouding en administratie is hoogst
noodzakelijk om beter inzicht in beheer en rendemenr re verwerven en om over bedrijfsvergelijkende gegevens te beschik-

-

ken.

Autornatische

tóór

De

noodzaak van (interne) registratie van bedrijfsgegevens
wordt Coor velen echter nu niet gezien.
- Toch heeft men in 55 (van de 106) bedrijven een positieve
verwachting ten aanzien van de toekomst van het eigen bedrijf,
dit tegenover 34 met een meer negatieve instelling. De overige
ondernemers hebben een genuanceerde mening ofwel spraken
zich niet uit.

ad

2

Mod.ernisexing aan het produktieproces

Dit onderwerp is van groor belang voor:

-

de produktieoverneming van de door vergrijzing wegvallende
bedrijven (schatting: opiopend ror t 1 miljoen paar klompen

omsrreeks 1988);

de produktiebeheersing bij betere, roenemende, marktkennis
en marktbewerking in het binnenland;
- idem bij toenemende export-aktiviteiten;
- de verlichting van zware en ongezonde arbeid;
- het aantrekken en opleiden van een nieuwe generatie vak-

-

g€noten.

ad

3

lVlarktkeu.ze en at'zer

Na het producentenonderzoek kwam een serie van vijf onder-

zoeken tot ontwikkeling. Deze werden in 1978 uitgevoerd en
droegen het karakter van een verkenning van verschillende sektoren van de afzetmarkt.

en. taboormacbine.

\i:
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-

Konsumentenonderzoek
omvatte een drietal groepsdiskussies (Amsterdam, Hengelo

Dit

en Oirschot).
Duidelijk was de algemene erkenning (dus ook in de grote ste-

den) van het nut van de klomp voor werk, waarbij schoenen
worden gespaard (funktioneel gebruik).
De vrijetijdssektor lijkt open re liggen als aan herkenbaarheid
van het verkooppunt, aan een goede presentatie wordt tegemoetgekomen. Passende voorlichting is een belangrijke voorwaarde
en zonder een uitstekende konstante kwaliteitsbeheersing zalhet

ook niet lukken.

In

de groepsdiskussies werd een enorme hoeveelheid kennis en
inzicht bijeengebracht ten gebruike van een effektieve marktontwikkeling, gedeeltelijk ook aan te wenden voor het openen

Onderzoek onder agrariërs

Het afnemend nur van het gebruik van klompen in de agrarische
sektor heeft strukturele oorzaken, die - voor wat klompen betreft - dieper inwerken op de landbouw, dan op de veeteelt.
Produktieontwikkeling (aanpassing aan andere werkomstandigheden) kan hieraan wellicht tegemoetkomen en de ondetvraagden hebben niet nagelaten voor verbetering veel materiaal aan
te dragen.
Marktbenadering in landbouwgebieden behoort anders te ziin
dan daar, waar men overwegend veeteelt beoefent (en waar het
nut veel minder is afgenomen).

-

122 industrieën betrokken, verdeeld
ovet 2/+ kategorieën, waarvan mocht worden aangenomen, dat
klompen daarin een nuttige funktie konden hebben. Dit bleken
ztj - op bescheiden schaal - in vrijwel alle kategorieën al te
doen. Dit marktsegment is zeker even belangrijk als de vrijetijdssektor. Gemeentelijke, provinciale en rijksdiensten zijn niet

minder interessant (Is export al zo dringend nodig?).
Onderzoek onder klompverkopende winkels

De registtatie van klompverkopende winkels is onvolledig,

de

klomp manifesteert zich als bij-artikel, dat wat stiefmoederlijk
wordt behandeld.
I{et onderwerp voorlichting wordt hier gesplitst'in twee elkaar
overlappende delen: voorlichting van fabriek aan winkelier en
voorlichting van fabriek aan winkelier/konsument. Aan beide
wordt te weinig aandacht besteed.
Bij het onderwerp prijsbeleid wordt opgemerkt dat de klomp
een artikel is met een ,,impulskarakter" (geringe prijsgevoeligheid). Dit houdt mogelijkheden in tot ruimere marges, waarvan
de winkeliers echter geen gebruik plegen te maken.

-

Sociale atPekten

vang van de bedrijven doet de kans op het ontstaan van werkelooÁeid niet aannemelijk zijn. De bestaande werkomstandigheden en de onrwikkeling, voorwloeiend uit het strukruurplan
zouden eerder de vra B n ar (nieuw) personeel kunnen doen
ontstaan. Daarom is thans een leerprogramma in ontwerp in het
kader van een S.O.B.-regeling (,,Scholing in samenwerking tussen Overheid en Bedrijfsleven"), nadat er door te geringe deelneming en de spreiding over het land geen basis was voor een
specifieke opleiding voor de klompenindustrie binnen het leerlingwezen. Het leerprogramma kan gelden voor scholing, zowel
als bijscholing.

over-de-drempel meekreeg en aan alle klompenfabrikanten gratis
werd verstrekt. Aan de bespreking van deze handleiding is intussen een eerste bijeenkomst gewijd.
Bij die gelegenheid richtten de gedachten zich ook op de uit'
bouw van een initiatief van enkele fabrikanten tot exPortontwikkeling. Men overwoog op welke wijze (in binnen-, als buitenland) nuttig gebruik van de door onderzoek verkregen kennis
kon worden gemaakt, bijvoorbeeld door samenwerking op het
terrein uan r.klumeuoorbereiding ,/ uitwerken van campagnes /
berverken van grote afnemers / inkoop, enz. Een bijeenkomst

mer perspektief; jammer, dat tè weinig klompenmakers aanwezig waren!

Onderzoek onder industriële bedrijven

Bij dit onderzoek waten

-

4

De leeftijdsopbouw van de bedriifsgenoten en de geringe om-

Verdere aanpak
Men richr zich thans op de uitwerking van de verkregen inform^áe. Zo werd een handleiding voor het gebruik van marktkennis in de klompenindustrie ontwoqPen, die de naam Voet-

van buitenlandse markten.

-

aà

Produktieontwikkeling

Dit

onderzoek had als uitgangspunt: de klomp past in een veÍanderde levensstijl van de bevolking en mondde uit in adviezen
betrefÍende de soortnaam (,,Hollandse klomp") en subnamen

(als,,buitenlevenmodel, indusuiemodel", e.d.).

Voorts werden veel ideeën aangedragen om een goede herkenbaarheid, presentatie en voorlichting aan winkelier en konsument te bereiken.
Onderzocht werd in hoeverre een basisassortiment kon dienen
als installatie-order en herhalingsorder, belangrijke onderwerpen,

die op langere termijn van invloed kunnen ztjnophetproduktiepfogramma.

SIot

Het is te betreuren, dat van een meer persoonlijke begeleiding
van de individuele klompenfabrikant tot nu toe weinig is terechtgekomen. \Teliswaar geldt voor een groep bedrijven, dat
het zich aÍzijdighouden van vernieuwingen is doorbroken. Maar
lret is een kleine groep: het voortbest^an vaÍL de bedrijfstak zal
- ondanks de inspanningen van de laatste 10 jaar - van slechts
weinig ondernemingen blijken af te hangen'
Maar ook hàn toekomst zaI pas verzekerd zijn als de zich voordoende problemen in samenwerking het hoofd worden geboden.

Kollegiall overleg en optreden zal effektiever blijken dan

een

,,worsieling om het bestaan", waarin alleen verliezers zullen zijn.
Lukt het eèn dergelijke samenwerking tot stand te brengen, dan
zullen vele, zeer vele vrijetijdgenieters, mensen in talloze industrieën, overheidsinstellingen en in importerende landen nog
lang en gelukkig op klompen lopen van een gezonde Nederlandse klompenindusttie.
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Professionele houthakkers in de hele wereld gebruiken Oregon kettingen op hun motorzaag.
Want dat is de ketting die soepel zaagt en het langst meegaat.
Dus wat voor een motorzaag u ook hebt, sta erop, dat u een Oregon ketting krijgt. Vraag uw
leverancier om het gratis instruktieboekje met nuttige tips voor onderhoud van uw zaagketting.
Oregon-producten woÍden geimporteerd door

postbus 184, 3760 AD Soest Tel. 02155 - 10272"

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

Dit

De tekst, waarin ook de rol van populier in het vededen en de mythologie wordt
belicht, is geschreven door Bert Schut, bekend door zijn vele publikaties over de
nanruf.
Iedereen, die bij het gebruik van bomen is betrokken wordt door dit boek vertrouwd
gemaakt met de mogetiltneden, die het rijke skala van pgplligrellgen biedt, terwijl
ái, Uo.t voor de niel deskundige belangstellenden een plezierig kijk- en leesboek is
over de boomsoort, die een groot deel van ons Nederlandse landschap bepaalt.
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Populieren in de stad
f)e populier als solitair

Inhoud:

- Iíat zijn populieren
- De ro1 van populieren
-*
-

in verbeelding

en werkeiijkheid
Vonnenrijkclom van populieren
Uitloopstadia
Seizoenwisseling

Populieren in het bos
Populieren in het hndschap

Populieren in rekrertiegebieden
Populieren in industriegebieden
De groei van populier
Bijzondere beplantingen
Gebruik van populieren bij de arnleg

vln

nieurve bossen
Populierenhoutverrverking

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

2l x 21 cm), een uitga'r'e vrn de Stichting
beclrag

vrn

./'

10,-. (Inkl.

Populier, vrstgesreld op het uiterst lage
B.T.W., ekskl. verzenclkosten à J' 4,50 per boek; / 5,)0 per

2 boeken, verder volgens P.T.T.-tarieven.)
Het boek, dat in maart 1980 is verschenen, u'ordt u toegezonden na overschrijving
van /' 14,)0 per boek (of ./' 2i,)0 per 2 boeken) op girorekening 117 29 11, t.n.v.
Stichting Populier te \írgeningen, oncler verrnelding vrn ,,Fotoboek",
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Wanneer hout op stam verkopen, wanneeÍ geveld?

/

A. Tissingh
Foreco b.v., Arnhem

Inleiding
Op het moment dat een boseigenaar hout wil verkopen, komt

hij voor een aantal keuzen te sraan, die beslissingen vereisen

alvorens er van een daadwerkelijk begin van een verkoop sprake

Het doorkorten van hout vereist gekwaliÍiceerde mensen, die
weten aan welke eisen de verschillende sortimenten moeten voldoen. Uiteraard maakt het verschil of er sprake is van dunningshout, waar uitsluitend papierhout en/of spaanplaathoutsortimen-

kan zijn.

ten uit komen of dat hoogwaardig sortiment geproduceerd
wordt. In het laatste geval is het zeker niet raadzaam zelf het

Centraal staat in vele gevallen de keuze:

doorkortwerk te verrichten indien onvoldoende sortimentskennis
aanweztg is. Bij verkoop van het hout op stam of als langhout
heeft de koper een betere mogelijkheid in te spelen op de omsmndigheden. Hij is dan flexibel en kan tot het laatste moment

Ga ik het hout op stam verkopen of bied ik het hout geveld aan.
In het laatste geval behoort ook het uitslepen en het korten in
sortimenten tot de keuzen.
Een groot aantal faktoren spelen daarbij een rol.
willen wij op de belangrijkste faktoren ingaan.

In kort

[Ict tijdstip van velling
Veelal zal het tijdstip van velling en van aflevering van hout in
overleg met de koper worden bepaald. Dit geldt zowel bij verkoop op stam, als bij verkoop van geveld hout. Het tijdstip van
velling is vooral van belang indien de afvoer snel moet plaatsvinden: dit is b.v. het geval bij wegbeplantingen. Het in één
hand houden van vellen evt. korten en afvoer van het hout
levert dan de minste problemen. Daarbij komt dat meestal ook
het takhout geruimd moer worden en evt. stobben gefreesd moeten worden, hetgeen veelal goed met de velling gekombineerd
kan worden.

Indien her hout op stam wordt verkocht, geeft dit voor de koper
de beste mogelijkheid om het juiste moment van velling te kiezen in verband met afleveringsmogelijkheden, eventuele vertraging of versnelling in de afleveringen of verandering in de
markt. Het voorkomt in vele gevallen dat hout onnodig lang in
gevelde toestand

een bepaalde sortimentssamenstelling kiezen.

bestek

blijfr

De meting
Er zijn vele mogelijkheden om te komen tot de vaststelling van
de hoeveelheid hout, die zal worden verkocht.
Het hout kan in de massa op stam vooraf worden bepaald en op
basis daarvan worden verkocht. Voordeel is dat daarbij door
koper en verkoper achteraf geen metingen, konuoles, etc. uitgevoerd hoeven te worden.
Probleem kan zijn een goede schatting te maken van de hoeveelheid.

Bij verkoop van hout op stam kan de meting ook plaats vinden
ter plekke na het vellen (dus aan het langhout) of na het konen
(dus sortimentsmeting). Een veel gebruikte methode is op basis

van ,,uitlossing fabriek" (veelal op tonnen basis) achteraf de
hoeveelheid te bepalen en vooraf de prijs per eenheid. Ook hier
is het voordeel van beperking van kosten en tijd wat betreft de
meting.

\7ordt het hout geveld aangeboden, dan kan er eveneens sprake
zijn van een verkoop in massa. Veelal wordt echter het hout gemeten of aan de fabriek gewogen.

Dit

laatste is met name het

bij spaanplaat- en papierhoutsortimenten.

liggen.
Ook als een plotselinge snelle ruiming gewenst is, kan de koper
daar met eigen materiaal en veldploegen qua snelheid van werken het best op inspelen.

geval

De kosten van velling en uitrijden/uitslepen
Als de eigenaar en/of diens personeel weinig of geen ervaring
heeft in oogsten van populier, maar wel zelf de werkzaamheden

brengstenoogpunt (het optimale sortiment halen uit een stam)
is het van belang te werken met gekwaliÍiceerd personeel.

wil uitvoeren, zullen de oogstkosten ongevijfeld hoger uiwallen dan bij oogst door meer ervaren personeel. Zeker indien er
sprake is van grote hoeveelheden is het dan ook niet raadzaam

Bij populieren, waaruit

zelf de uitvoering ter hand te nemen. Dat is evenmin het geval

bij

zvraar hout en bij moeilijke vellingen (scheefstaande bomen,
hindernissen in de direkte omgeving, etc.). De eigenaar heeft
dan de keuze het werk te laten uitvoeren door de koper (verkogp op stam), of uit te besteden aan gekwalificeerde loonbedrijven. In het laatste geval is enige kennis van zaken wel van
belang onder andere bij noodzakelijk toezicht op de uitvoering.

De kwaliteit

De vakbekwaamheid van personeel en de kwaliteit van mate'
rieel is reeds aan de orde geweest. Zowel uit kosten- als uit op-

hoogwaardige sortimenten te verwach-

ten zijn, speelt de kwaliteit van het hout een grote rol. Deze
kwaliteitsfaktoren kunnen slechts gedeeltelijk aÍgemeten worden
aan het uiterlijk van de staande boom of liggende stam. Fouten
in de stam komen (voor een deel) pas tot uiting na het vellen
(rot, wormgaten) of na het korten. Bovendien kunnen bomen
door ondeskundige velling worden beschadigd.

De optimalisatie van het hout

Het kopen c.q. verkopen van hout op stam herbergt derhalve
altijd een zeker risiko. Indien hout op stam wordt verkocht op
basis van meting langhout of sortimenten (al of niet op uitlossing fabriek) zal in vele gevallen een afspraak worden gemaakt

Afhankelijk van de zw^aÍte van het hout en de bestemming

over de minimum kwaliteit van het gekochte hout.

ervan zal het gevelde hout ter plekke gekort worden in sortimenten en vervolgens afgevoerd worden of als langhout worden
afgeleverd. In de situatie dat het poplierehout ter plaatse ingekort wordt ror sortimenten is het uiteraard van groot belang dat
de juiste sortimenten worden gemaakt. Deze keuze wordt bepaald door enerzijds de afmeting en kwaliteit van het hout, anderzijds door de opbrengst van de sortimenten en de aflevermogelijkheden. Kennis van de sortimentenmarkt en kennis van
wat er in een boom zit zullen derhalve van groot belang zijn.

Tot slot
Uit het voorgaande moge blijken dat de keuze: ,,verkoop van
hout op stam of geveld" afhankelijk is van vele faktoren. Deze
zullen voor iedere aanbieder weer anders zijn of anders beoordeeld en gewogen worden.
Daarbij speelt de relatie tussen koper en verkoper een grote rol.
Tenslotte ligt hierin voor een groot deel het sukses van de trans'
aktie.
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Populieren in industrie-gebieden - Moerdiik

/

H. A. van lersel
Udenhout

Op een van die echte Hollandse morgens, met heel veel regen'

ik begin juli voor een populieren-gesprek geweest op het
Industrie-havenschap Moerdijk.
Werd daar onwangen door de heren Francke en vao Dijke en
hun praktijkmensen Kouters en van Dam.
De voornaamste punten uit dit gesprek zal ik proberen in het
kort samen te vatten:
Het Industrieschap Moerdijk is gesticht in het midden van de
60-er jaren om te voorzien in de behoefte aan industrieterrein.
De eerste eo grootste deelnemer was Shell-Chemie, die meteen
een zeer grote oppervlakte in gebruik nam en nog een flinke
oppervlakte in optie verkreeg.
Ook in die jaren begon het milieu al danig mee te spreken, en
ben

bij het opzetten van de plannen werd er al rekening mee

ge-

houden.

De noodzaak om rond deze gigantische industrievestiging

een

groene gordel aan te brengen had twee redenen.
Men wilde vooral aan de Brabantse kant een flinke beplanting die het industrieterrein visueel aan het oog zou onttrekken'
B Door een beplanting aan te brengen dacht men eventuele
rook of reukhinder zoveel mogelijk te vermijden.
Speciaal door het aanleggen van allerhande los gegroepeerde
bósjes in het landschap, dacht men de lucht-turbulentie te bevorderen en hierdoor eventuele problemen te voorkomen.

A

eksploitatie van deze 150 ha populierenbeplanting niet verliesgevend te doen zijn.
Êet Staatsbosbeheer begeleidt hen nu zo goed als mogelijk en
adviseert op het gebied van onderhoud, dunning en velling.
In overleg en in samenwerking met het Staatsbosbeheer, zijn zij
nu begonnen om een bosbedrijfsplan samen te stellen.
Er zijn indertijd bij de aanleg tamelijk veel klonen gebruikt wat
Staatsbosbeheer wel een probleem vindt.

Het ziet et wel naar uit dat mede gezien de ontwikkeling van
de beplanting er toch mettertijd wel een eenzijdige beplanting
van Robusta-populier zal overblijven, omdat in de meeste vakken de Robusta-populier wel het beste voldoet.
De meeste beplantingen ziin aangelegd in een plantverband van

4x4ol 4x5meter.

Men verkeerde aanvankelijk in de veronderstelling dat een dunning tot een plantverband van 8 x 4 of 8 x 5 meter wel voldoende was om een bestand te krijgen met oPtimaal zwarc
bomen. Steeds meer raakt men er wel van overtuigd, dat uiteindelijk een planrverband van 8 x 8 of 8 x 10 meter in sommige
beplantingen wel het goede plantverband zal zijn voor een suksesvolle eindkap.

Nu 9 jaar na de aanleg van de eerste beplanting, moeten wij

zeggen, dat de visuele opzet geslaagd is te noemen, want alleen
de allerhoogste punten komen nog boven de beplanting uit. De
rest van de industriële aktiviteiten is al heel aardig weggedoken
achter de verschillende populierenbeplantingen.

Moeilijker blijft vast te stellen of de opstelling van de diverse
beplantingsstroken, dikwijls haaks op elkaar geplant, een nuttig
effekt heeft op de verspreiding en verdunning van eventuele
kwalijke gassen of geuren.
De heer Francke en zijn medewerkers stelden uitdrukkelijk dat
hun exploitatie-probleem wel erg gemakkelijk was tegenover
dit van andere eigenaren, omdat zij met drie grote faktoren Seen
rekening hoefden te houden, n.l. met:
a de aankoop van grond

b
c

de aanleg
het renteverlies.

deze drie faktoren zijn reeds ingekalkuleerd bij de verkoop
van grond als industrieterrein. Hun enige zorg is om de lopende

Al

P. canescens ah solitairen,

Bouen: Een beplanting

bij Moerd'ijh, drie iaar nt

aznleg.

Ond.er: Dezelt'd.e beplanting zes iaar na aanleg: alleen de hoogtte pijpen

zijn nog net zicbtbaar.
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ITat de eksploitatie
g atl

en ,het onderhoud van de beplanting aan-

Het eerste jaar heeft men de meeste beplantingen mechanisch
onkruidvrij gehouden, en in de daarop volgende jaren heeft men

dit

gedaan mer chemische middelen.
Nadat de randen van de beplanting, die bestaan uir populier en
onderplant mer diverse soorren vulhour, in sluiting ii;n, is men
gestopt met onkruidbestrijding. Hier en daar wordt aan de buitenzijden nog war gedaan aan distelbestrijding.
Maar binnenin de beplanringsvakken die niet zijn ondergeplanr

wordt nu alles ongemoeid gelaten.

Nu de oudste beplanting 9 jaren oud is, ziet er er wel naar uit,
dat in verloop van enkele jaren de eerste dunningen te verwachten zijn.

Hoe de opbrengst hiervan zal zijn is mede bepalend voor her
feit of dat de eksploitatie van de groene gordil rond het Industrie-Havenschap niet of wel verliesgevend zaI zijn.

Een in 7975 gemaakte prognose over inkomsten en uitgaven in
de komende 25 jaren was nogal hoopgevend.
Het probleem is natuudijk dat al die cijfers zo snel aan veranderingen onderhevig zijn.
Een grote zorg van de beheerders van het groen rond het Industrie-Havenschap is of dat het groen in de toekomst ook zodanig beheerd kan worden, dat een reële eksploitatie mogelijk is.
Als t.z.t. een beplanring aan dunning en/of rooien toe is, heeft
het Indusuie-Havenschap voldoende argumenten om haar wensen te verwezenlijken regenover anders denkende inspraakgroepen, temeer omdat deze soort vanuit de industriepolitiek toch
al zo kwetsbaar is.
Maar als we zien met hoeveel enthousiasme deze mensen hun
populieren begeleiden dan moet het wel goed gaan mer dir grore
bos, dat duidelijk nu eens niet geplant is met het oogmerk van
de houtopbrengst.

Een doorkijkje ,*ssen links een acb, ,jazr oude en reclsts een
oade beplanting tan P.'Zeeland'.

tijl

.jaar

Een speciaal woord van dank aan de heer Francke en zijn medewerkers voor de aan mij bestede tijd, om over hun populieren
te praten.

Jaarverslag van dê Nationale Populierencommissie over lg7g

I

Organisatie en sarnenstelling

Om de commissie doelmarig te laren werken werd besloten om
tweemaal in plaats van driemaal pet jaaÍ te vergaderen waarvan
eenmaal mer de werkgroepen.

Voor een vlotte vordering der werkzaamheden is een ruimere
delegatie door de NPC aan het dagelijks bestuur gegeven.
Uitbreiding van het dagelijks bestuur tot minsrens 5 personen
werd wenselijk geacht. Om dit mogelijk te maken werd het

huishoudelijk reglement aangepasr. Het dagelijks bestuur werd
uitgebreid mer ir. Á. A. C. van Leeuwen.
De commissie vergaderde driemaal waarvan eenmaal met excursie naar beplantingen in de gemeente Amsterdam onder leiding
van het medelid ir. Il. M. Fuchs met als thema ,,De groei van
populieren op verschillende, meest opgebrachte gronden".
Ing. H. Á. Ludwig, vele jaren rechrerhand van het secrerariaat,
heeft in verband met zijn pensionering bij het Sraatsbosbeheer
zijn werkzaamheden voor de commissie beëindigd. Het is gewenst dat er spoedig een opvolger gevonden wordt.

2 Algemene ontwikkelingen
- De commissie heeft een brief aan de minister van Landbouw
gerichr waarin wordt aangedrongen de voorgenomen uitbreiding
van het bosareaal mer 10.000 ha it Zuid-Flevoland te handhaven.

De commissie heeft via het Staatsbosbeheer bij de herzieningscommissie van de Pachtwet aandachr gevraagd voor her
probleem van de tijdelijke verhuur van grasland onder jong populierenbos. Daar op deze gronden de Boswet van toepassing is,
moet deze verhuur buiten de Pachtwer vallen.
- De commissie heeft mer genoegen kennis genomen van de
rapporten over de klompenindusrrie en de klompenconsumptie
welke door de ,,Structuurcommissie Klompenindustrie" in 1978
en 1979 zijn uitgebracht. Ze geven een belangrijke bijdrage tot
inzicht in de mogelijkheden van deze belangrijke industrietak.
De commissie heeft de hoop uitgesproken dat ook aan de toekomst van de grondstofvoorziening de nodige aandachr zal wor-

-

den geschonken.
- De commissie heefr de directeur van her Staatsbosbeheer verzocht te bevorderen dat onderzoek gedaan wordt naar de potentiële uitbreidingsmogelijkheden van het areaal wegbeplantingen
in ons land en voorrs in het beleid met betrekking rot de advisering bij de aanleg van wegbeplantingen de hourproduktie in de
doelstelling te betrekken.
- De commissie heeft bij de minister van Landbouw aangedrongen om bij de komende wijziging van de Boswet mogelijkheden
te scheppen om, bij aanleg vaÍL beplantingen met her doel hout
te produceren met snelgroeiende boomsoorren in korte omlopen,
de herplantplicht buiten werking te stellen.
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3 Voorlichting
Het tijdschrift ,,Populier" dat in opdracht van de NPC wordt

st.). Her aantal door de RIJP geteelde wilgen nam mer

uitgegeven verscheen met 4 nummers met totaal 86 pagina's en

toe.

12.000 st. af en dat

bij de boomkwekers nam mer

ca.

ca. 9.000 st.

66 foto's.

Op zijn verzoek is aan de Landwirtschafrskammer Rheinland
toestemming verleend de door de NPC ]n 1977 uitgebrachte
brochure ,,Populieren \(/aar en W'aarom" te vertalen en ln 5OOO
exemplaren in Duitsland uit te brengen.
De commissie heeft veel tijd en aandacht besteed aan de voorbereiding van het uit te brengen fotoboek.

oorzaken.

4

ad' c

Activiteiten van de werkgroepen
De Werkgroep ,,Teelt"
De werkgroep is in L979 tweemaal bijeengekomen. In de samenstelling van de werkgroep is in zoverre wijziging opgetreden
dat de heer H. van den Hoef in verband mer her bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd als lid bedankt heefr. De heer
S. de Vries, hoofd van de afdeling ,,Zaad- en Plantsoenvoorziening" van het Staatsbosbeheer is als zijn opvolger voorgesteld.
Onderwerpen

In

1979 zijn in de werkgroep de onderstaande onderwerpen besproken. De resultaten van de besprekingen a tot en met f zijn
in nota's samengevar en aaÍr de NPC gezonden.
a De waarmerking van populier, wilg en iep door de NAKB
in her seizoen '77 /'78.
b De afzet van populierestek door de NÁKB.
c De toetsing van wilgklonen op watermerkziekre.
d De kritiek door de afdeling Verkeerswegen, inspectie Landschapsbouw, Staatsbosbeheer op het uitgiftebeleid inzake nieuwe
populiereklonen.
. P. waarmerking van populierenplanrsoen in de periode
1964 tor. en met 1978.
f De aankoop van populierenplantsoen door het Staatsbosbeheer in de periode I97I rot en met 1978.
g De bestrijding van de glasvlinder op de kwekerij.
h De afzet van wilg als bosplantsoen.
i De vermeerdering van espen.

Ter toelichting het volgende:

aàa
Populieren
Vergelijken we 1977 /1978 met het voorgaande jaar, dan valt op
te merken dat het totale aantal gewaarmerkte populieren (excl.
P. canescens en P. alba 'RakeC) in het jaar 1977 /1978 met
76 7o Bestegen is ren opzichte van het voorgaande jaar (346.000
ten opzichte van 298.500 sr.). Bij de éénjarige planren nam het
percentage planren met 42 /6 roe Qn.000 ten opzichte van
206.200) en bij de meerjarige planten met 42 7o af (53.L00 ten
opzichte van 92.300).
Het aantal bij de RIJP gewaarmerkte populieren nam weer verder en wel met 24.000 ror 95.000 af; dit vindt voornamelijk
plaats door de sterke afname van het aanral meerjarige planten
(van L9.200 naar 2.000). Hierbij moet worden opgemerkt dat
het aantal gewaarmerkte meerjarige populieren in het voorgaan.
de seizoen bijzonder groor was; de jaren daarvoor werden 3 à
6.000 planten gewaarmerkt.
Het aantal gewaarmerkte planten van P. canescens bleef in beide
seizoenen vrijwel gelijk (resp. 52.100 en 53.900 st.). Van P. alba
'Raket' werd een aanzienlijk groter aantal planten gewaarmerkt
(resp. 6.400 en 14.800 st.).

Wilgen
Het totale aantal gewaarmerkte wilgen is nagenoeg gelijk gebleven aan dat in her voorgaande seizoen (resp. 104.700 en 102.100

ad. b

Het aantal door kwekers opgezerre stekken is veel groter dan
het aantal daarna door .de NÁKB gewaarmerkte planten. De
NAKB zal trachten door een analyse per bedrijf een beter inzicht te verkrijgen in de factoren die deze wanverhouding ver-

De werkgroep heeft een voorstel gedaan voor toetsing van
nieuwe wilgeklonen op watermerkziekte. Naast een inventarisatie en controle van bestaande beplantingen kunnen ook proefbeplantingen met deze nieuwe klonen worden aangelegd in gebieden waat deze ziekte in ernstige mare voorkomt.

add
De beslissing om tot uitgifte van nieuwe klonen over te

gaan

berust bij de Commissie voor de Rassenlijst en moer onder andere worden bezien in het licht van de noodzaak tot uitbreiding
van het sorriment. Bij de beoordeling van deze klonen wordt
aan een groot aanral factoren aandacht besteed; het is niet zo
dat bij de selectie van nieuwe klonen de houtproduktie primair
staat. Door de relatief korte beoordelingsperiode kan niets over
het gedrag en de vorm van de bomen op oudere leeftijd q/orden
gezegd. Van nieuwe klonen, die als zaailing zijn geproduceerd
en na ongeveer I0 jaar toetsing in de handel gebrachr, bestaan
nog geen oude bomen.
ad' e
Op verzoek van de NPC is in een grafiek het aantal jaadijks
gewaarmerkte populieren sinds 1964 aangegeven. In de periode
tussen 1964 en 1969 is dit aantal sterk gedaald (van ca. 300.000
tot 100.000 planten). Yanaf L969 treedt een herstel op; na een
sterke stijging ligt het gemiddeld niveau in de laatste 5 iaar op
ongeveer 215.000 planten per jaar (excl. de door de RIJP gekweekte planten). De soms sterke jaadijkse schommelingen in

gewaarmerkte aantallen (soms oplopend tot 40 % vercchil is
opvolgende jaren) kunnen niet uit de aankopen door het S.B.B.
worden verklaard (zie Íig.1. red.).
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adÍ
De aankopen van het Staatsbosbeheer zijn, geleidelijk gestegen
van 15 naar 22 /o van het aantal gewaarmerkte planten (éénplus meerjarige).
ad' g

Uit de verkregen informatie is gebleken dat in 1978 en 1979
de aantasting door glasvlinder van populierenplantsoen in de
kwekerij van geen betekenis is geweest. De conclusie is dat het
preventief bespuiten van plantsoen niet direct noodzakelijk meer
is, maar dat bespuitingen in moerhoeken moeten worden voortgezet. Men moet echter op nieuwe aantastingen attent blijven.

ddh

veldkeuring en waarmerking seizoen 1977 /
L978" van de NÁKB is voor de eerste keer ook zogenaamd
,,bosplantsoen", bedoeld is wilg voor gebruik als vulhout, opge-

In de ,,statistiek

nomen. In deze aparte categorie werden 42.000 éénjarige planten verhandeld. Dit plantsoen mag sinds L977, als het aan de
NAKB-eisen voldoet, op een ,,Eigen verklaring" worden verkocht.
De NPC heeft dit onderwerp bij de werkgroep in bespreking
gegeven. De handelwijze met ,,Eigen verklaring" kan naar het
oordeel van de werkgroep nadelige gevolgen voor de eigenaar
van de beplanting hebben. Het gevaar dat dit bosplantsoen (alleen te waarmerken klonen zijn toegelaten) klonen bevat, die
voor watermerkizekte gevoelig zijn, is levensgtoot aanwezig,
doch de eigenaar is van dit risico niet op de hoogte.

adi
In

de voor zaadwinning bestemde espenbeplanting die

telijk Flevoland is gelegen, is in het voorjaar van 1979

onderzoek naar enige kwalitatieve eigenin 1977 is begonnen,
ts in 1979 een onderzoek uitgevoerd naar de volumedichtheid
van het hout van 10 Populus nigra klonen. Hiertoe zijn van het

schappen van nieuwe populieren waarmee

ongeveer 12 jaar oude materiaal 3 exemplaren per kloon bemonsteid met behulp ían boormonsters. Het onderzoek gaf te
zien, dat de gemiddelde dichtheid vàn'het hout in de eerste 4
groeiringen iets hoger is dan die van het later gevormde hout,
namelijk gemiddeld 310 en 29I en tevens dat de gemiddelde
dichtheid aan de noordzijde (294) lager is dan aan de zuidzijde
(307) der stammen. Ook russen de klonen onderling zijn in dit
opzicht verschillen gevonden, zij het geringe. Hoewel de dichtheidsgetallen aan de lage kant zijn, behoeft dit nog niet te betekenen dat de dróge'stofproduktíe van deze klonen geringer
zal zijn dan die van andete, daar dit laatste het produkt is van
jaarlijkse aanwas en dichtheidsgetal.

6

De Internationale Populierencommissie

In oktober kwam het Executive Committee in

Lissabon bijeen.
Besloten werd in het najaar 1980 een I.P.C.-bijeenkomst in Tur-

kije te houden.

?

Samenstelling van de commissie en de werkgroepen
Nationale Populierencommissie
H. A. van der Meiden, voorz. à titre personel

J.u. d.Bos,vice-voorzitter Staatsbosbeheer
Landbouwhogeschool
A. van Maaren
J.

in Oos(evenals

Houtonderzoek

In het kader van het

l. Volmuller

A. J. van der Poel

in 1978) geen bloeikatten

geconstateerd. Daar zaadwinning in
deze beplanting door de aanwezigheid van P. canescens in de
directe omgeving grote nadelen heeft (ongewenste kruisbesruiving) zoekt ,,De Dorschkamp" een nieuw perceel voor de aanleg
van een zaadgaard, die echter pas 5-10 jaar na aanleg in produktie komt. Her telen van planten uit wortelbroed van uitgezochte
bomen kan een tijdelijke oplossing bieden. De heer Elzenga van
de NAKB heeft aangeboden proefsgewijs planmoen te telen van
10 à 19 klonen, waarvan ,,De Dorschkamp" uitgangsmateriaal
zal selecteren en kweken.

De Werkgr.oep,,Economiet'

Om de theoretische bepaalde kosten te toetsen wordt gezocht
naar praktijkcijfers van kosten en baten. Na informatie bij boseigenaren is gebleken dat het achterhalen van wat de werkelijke
kosten van aanleg en onderhoud per opstand zijn geweest algemeen niet mogelijk is.
Thans zal worden overgegaan tot het benaderen van eigenaren
met het verzoek van bestaande en nog aan te leggen Robusta
opstanden van nu af. aan de kosten per opstand bij te houden.
Door het verzamelen van kosten- en batengegevens over een
aantaljaren van opstanden in allerlei leeftijdsklassen kan na verloop van enkele jaren al een beeld van de financiële resultaten
van aanleg tot velling verkregen worden.

De lVerkgroep ,,Afzet en Gebruik"
Ten behoeve van de komende I.P.C.-vergadering in Turkije
werden cijfers verzameld voor een houtmarktenquête, tevens
werden statistische gegevens verzameld betreffende het populieren houwerbruik in verschillende sectoren.

K. Álkema
J. F. Rijsdijk
P. J. Taconis

Heidemaatschappij Nederland BV

Rijksinstituut voor onderzoek in
de bos- en landschapsbouw
,,De Dorschkamp"
Ministerie van Econ. Zaken

Houtinstituut TNO
Plantenziektenkundige Dienst

G. Elzenga

Nededandse Algemene Keurings-

Á. A. C. van Leeuwen
H. A. van Iersel
\7. M. Fuchs

Bosschap

dienst voor Boomkwekerijen

J. Sipkens

K. Adema
H. M. C. van der Vleuten
J. Jongekrijg

\í.

Á. \íuyster

C. Tutein Nolthenius

Landbouwschap
Koninklijke Nededandse Bos-

bouwvereniging
Alg. Ver. Inlands Hout
Cultuuruitoefenende indusuie
Klompenindustrie
Emballage- en Palletindustrie
Papierindustrie
secretaris

Dagelijks bestuur
H. A. van der Meiden, voorzitter
J. van den Bos
A. van Maaren
A. J. van der Poel
A. A. C. van Leeuwen
C. Tutein Nolthenius, secretaris

De werkgroep Bedrijfseconomie
E. M. Lammerts van Bueren, voorzitter
A. J. C.van Dijk, secretaris

Op verzoek van de NPC wordt onderzoek vefficht naar de uitbreiding van de afzetmogelijkheden van de verschillende sorti-

B. van Boven
P. J. Faber
B. Groenhuis
H. V. Kolster
G. M. Lokhorst

menten van populierehout.

I7.

E. Meijerink

7T

De werkgroep Teelt
R. Koster, voorzitter
H. Ní. Kolster, secretaris
G. Elzenga
B. Groenhuis
S. de Vries (deze volgde de heer H. v. d. Hoef op)
H. A. van Heeswijk
H. A. van Iersel
De werkgroep Afzet en Gebruik

\7.J.

Bij het testen van de klonen op resistentie tegen bacteriekanker
(Xanthomonas populi) werden de verschillende methodieken
die hiervoor in Frankrijk, België, Engeland in gebruik ziin, vergeleken met die in Nederland.

Bij gebruik van de

Engelse methode geeft eenzelÍde stam van
de bacterie een veel ernstiger reactie te zien dan de methoden
van de andere drie landen.

K. Alkema, voorzitter
A.

in 6 proefvelden variërend van 5-12 jaar oud. Zwarte balsem'
populieren klonen werden vergeleken en deze Produceerd€n eeo
volume van l4l 7o tot 325 /o ten opzichte van het volume van
standaard kloon'Robusta'.

Bosman, secretaris

K. Adema
J. Sipkens
J. Jongekrijg
J. F. Rijsdijk, ad hoc

b

ldentificatie

Het beproeaen amt nieune kloncn

Gebleken is dat de in het populetum aan de Haarweg staande
P. euramericana 'Flotence Biondi' niet identiek is met het in
ons land in de handel onder die naam bekend zijnde ras. De in
L972 geptfiliceerde morfologische beschrijving heeft wel op het
handelsras betrekking.
Deze verschillen zijn ontstaan omdat het in 1951 oorspronkelijk
uit de USA gekomen materiaal van OP 226 meerklonig is geweest. Voorts is gebleken dat ons handelsras van 'Florence Biondi' overeenstemt met het in Frankrijk aanwezig ras.
In Engeland komen beide rassen voor welke echter niet in de

De snelle jeugdgroei van de zwaÍte balsem komt tot uitdrukking

handel zijn gebracht.
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Buiten de NPC zijn nog ile volgende zaken op
populierengebied vermeltlenswaard

a

Vercd'eling

econtrole erde kruisingen
Kruisingen tussen trichocarpa's en deltoïdes
G

x trichocarpa leverden 3000 hybriden van zwarte balsempopulieren oP.

15 jaar Brabantse Populieren

Vereniging

/

H. A. van lersel
Udenhout

Op 24 november 1980 zal het 15 jaren geleden zíjn, dat de statuten van de Brabantse Populieren Vereniging werden goedgekeurd. De vereniging werd aangegeven voor een looptijd van
29 jaar en 7 maanden, en is dus nu op de helft van haar eerste
periode.

Terugzien op 15 jaren Brabantse populieren, roept veel herinneringen op aan al die momenten waarbij mensen en bomen zo

dicht bij elkaar stonden.
De vereniging is nu aan haar 4de voorzitter in deze 15 jaren.

J. J. Laurijssens heeft in 1964 de rij geopend en is Á L969 opgevolgd door V. Timmermans. Yan 1975 tot 1978 heeft G.
Bruggink de voorzittershamer gehanteerd, en vanaf 1978 tot op
heden is het vootzitterschap in handen van de jonge en energieke J. I7ósten.
Over de aktiviteiten in deze 15 jarcn is natuurlijk veel te vertellen. In al die iaren heeft de vereniging haar jaarlijkse ekskursies
en instruktiedagen gehouden. De aktiviteiten vertonen nogal wat
verschil tussen het ene jaar en het andere. Er zijn jaren met twee
of meer aktiviteiten terwijl in sommige jaren de aktiviteit beperkt bleef tot de ene najaarsekskursie.
De najaarsekskursies zijn al die jaren wel geslaagd geweest. Het
gemiddelde aantal deelnemers lag hier altijd russen 40 à 50 personen.

De tussentijdse aktiviteiten zoals snoeimiddagen en een houtmeetdag konden altijd rekenen op 20-25 leergierige leden. Over

aktiviteiteo op het gebied van gezamenlijke inkoop van bosplantsoen of verkoop van kaprijp hout is in de vereniging veel
gepraat, maar al deze aktiviteiten zijn nooit van de grond gekomen. Het lijkt mij voor het bestuur een moeilijk maar interessant onderwerp om nog eens aan te pakken.

Terugziende op het aantal leden vanaf 1965:

ln 1965 gestart
in 1972
in 1980

met 75 leden,

90

leden,

117 leden,

kan gesteld wotden, dat het ledenaantal zich steeds in opwaattse
richting is blijven ontwikkelen.

Terwijl er in 1965 nog een goede markt was voor ons eindprodukt, zijn niettegenstaande allerlei andere prijsverhogingen
de prijzen van het populierenhout niet of nauwelijks gestegen.
Jammer dat het aanial verwerkende industrieën sinds 1965 dras'
tisch is verminderd.
Sinds 1965 missen we de luciferindustrie en de fineerindustrie
als verwetkende industrie van populierenhout, terwijl de industrie van éénmalig slafust het ook heeft laten afweten.
Van de andere kant geloof ik wel dat de palletindustrie meer en
meer populierenhout verwerkt. Jammer dat de vraag naar hoogwaardig populierenhout is afgenomen. Dit komt natuudijk het
prijsbeeld vafi onze betere stammen niet ten goede. Jammer
uoor onre ,,Brabantse stander" (Marilandica); dit was een boomsoort die kan bogen op een zeer goede fineerkwaliteit.
Onder druk van de steeds verder mechaniserende landbouw begint ook in het specifieke Brabantse populierengebied de rijenbeplantingen van populieren steeds meer uit het landschap te
ueid*ijnen. Dat is erg jammer; misschien is dit ook een taak
voor de B.P.V. om al denkende en pratende te proberen hier

verandering in te brengen.
De grootste stimulans voor een bloeiende populierenvereniging
zal wel zijn: een goede prijs voor het populierenhout.
Mag ik vanuit deze plaats dit de bloeiende vereniging toewensen, met de hoop dat zij ongestoord door hoge of lage priizen
toch door mag groeien tot vreugde van iedeteen die in het Brabantse land de populier een warm hart toedraagt.
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KALENDER

In de komende maanden zijn de verkoop van hout, het reserveren van
plantsoen en het aanvragen van subsidie voor de aanleg van beplanringen
de voornaamste onderwerpen waarop
we onze aandacht moeten richten.

Houtverkoop
Voordat men tot het vellen of dunnen
van populieren- of wilgenbeplantingen
besluit is het gewenst zich over de
verkoopmogelijkheden en de houtprijzen te oriënteren. Op pag. 54 van dit

nummer

zijn ter

oriëntatie

enkele

houtprijzen vermeld.
Het verkopen van hout op stam kan
voordeliger zijn dan de verkoop van
geveld hout, vooral als in het laatste
geval minder ervaren personeel de vel-

ling zou moeten uitvoeren. Bij de
eerstgenoemde wijze van verkoop
dient men wel goed re weren om welke hoeveelheden hout het gaat. Alleen
dan kan men beoordelen of men al
dan niet een redelijke prijs voor het
hout betaald krijgt. Voor het verkrijgen van een zo hoog mogelijke prijs
van het hout verdient het aanbeveling
kontakt op te nemen met verschillende houthandelaren of met verbruikers
die het hout rechtstreeks van de producenr kopen. Niet alleen het hout uit
onze bossen en landschappelijke beplantingen maar ook dat uit stedelijke

beplantingen komt voor verkoop in
aanmetking.

Er zijn veel faktoren die de prijs van
het hout bepalen. Bij de prijsvorming
spelen naast diameter, snoeitoestand
en de aanwezigheid van stambeschadi-

gingen vooral ook de grootte van de
partij, de ligging van de beplanting en
de transporrafstand een rol. Ter voorkoming van klachten over een te lang
in het bos laten liggen van hour, vooral van hour dat per ton wordt ver-

kocht, dient men bij de verkoop een
datum af te spreken en schriftelijk
vast te leggen waarop het hout moet
zijn afgevoerd.
Subsidieregelingen

De subsidieregelingen, die voor de populierentelers het meest van belang
zijn, zijn in de Kalender van het novembernumm er I97 9 besproken.
Het,,Besluir bijdragen bebossingen"
en het ,,Besluit bijdragen herbeplantingen", regelen onder bepaalde voorwaarden, de subsidiëring van nieuwe
beplantingen en herbebossingen. Ook
de aanleg van éénrijige beplantingen,

bijvoorbeeld langs
200 bomen bestaan.

De,,Beschikking Bosbijdragen" kan
ook voor populierentelers van belang
zijn. Naast een jaarlijkse bijdrage in de
kosten van een planmatig beheer, inklusief de openstelling voor het publiek, worden onder bepaalde voorwaarden ook aanzienlijke bijdragen
(rot 75 /e) toegekend in de kosten

van bepaalde onderhoudswerkzaamheden, zoals het opsnoeien van bomen
en het uiwoeren van niet rendabele
dunningen. Uitgebreide inlichtingen
over de genoemde subsidieregelingen
kan men verkrijgen bij het Sraatsbosbeheer. De adressen en telefoonnummers zijn in deze Kalender vermeld.
Plantsoen

Vooral in deze tijd van het jaar kan
men door een bezoek te brengen aan
boomkwekerijen zich persoonlijk op
de hoogte stellen van de kwaliteit van
het aan te kopen plantsoen.
Om een goed groeiende beplanting te
krijgen is het gebruik van goed plantsoen van groot belang. Het plantmate-

HOUTHANDEL
,,llE MAAS"
*
Wij zijn kopers van alle soorten bomen,
tevens verzorgen wij het onderhoud van bossen,
zoals dunnen, vellen, snoeien, Írezen, enz.,
alsmede uw subsidieaanvragen

*
F. A. J. de Maas

Nachtegaalstraat 16

perceelsgrenzen,

komt voor de eerstgenoemde subsidie
in aanmerking mits deze uit tenminste

5735 EB Aarle-Rixtel
Te|.04928-1439

riaal moet gezond, vrij van insektenbeschadigingen en van goede kwaliteit
zijn. De planten moeten in september
nog volop in blad staan; er mag niet
teveel blad door roest- of Marssoninaaantasting zijn afgevallen. ,,Van goede
kwaliteit" wil zeggen dat het plantsoen niet te klein mag zijn en niet te
slap, dus niet te lang in verhouding tot
de dikte. Eénjarige planten met een
lengte van 1,5 à 2,0 m moeten, gemeten op 50 cm hoogte, een diameter
van L2 à 16 mm hebben. Eksakte normen zijn nog niet bekend omdar er
tussen de rassen verschillen in slankheid bestaan.
Het gebruik van stevige, zo mogelijk
vertakte, éénjarige planten verdient de
voorkeur boven het gebruik van meerjarig plantsoen. Dit geldt niet alleen
voor nieuwe bebossingen maar ook
voor veel herbebossingen (zie het artikel ,,Het gebruik van één- of tweejarig populieÍenplantsoen bij herbebossingen" op pag. 73 in het novem-

bernummer van ,,Populier" 1979).
Aan de lengte van de éénjarige plan-

ten voor een herbebossing

moeten

echter hogere eisen worden gesteld
dan aan die voor een eerste bebossing
van bouw- of weiland. Voor eerstgenoemde beplantingen moeten de plan-

ten minimaal 1,8 à 2,0

m lang zijn

om overgroeiing door een bijvoorbeeld
uit distels en brandnetels bestaande
vegetatie te voorkomen. De planten
voor nieuwe bebossingen moeten minimaal 1,5 m lang zijn.
De lengtegroei van éénjarige populieren is in de eerste jaren na aanleg in
het algemeen beter dan die van twee-

jarige populieren en overrreft zeker
die van nog ouder plantsoen. De prijs
en, in mindere mate, de plantkosten
van éénjaige populieren zijn aanzienlijk lager dan die van oudere planten.

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

Heusdensebaan 125

Tel. 04242-3624

Oisterwijk
t<

Adviseren en uitvoering van:
BOSBEDRIJFSPLANNEN
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN

ook uw populierenbeplantingen
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Indien het gebruik van éénjarig planrsoen door bepaalde omstandigheden

tweejarige

of

oudere populieren wil

onder geen voorwaarde zeggen

(in

tede praktijk soms

gelaten. Deze onderhoudsmaatregelen
zijn bij gebruik van ouder plantsoen

juist absoluut noodzakelijk omdat,
naarmate het plantmateriaal ouder en
tweejarige planten. Het aanplanren van
groter is, de verhouding tussen boven- en ondergronds gedeelte ongunstiger
is waardoor de aanslag moeilijker verGevoeligheid voo! roest, Marssonina en kanker van Nederlandse handelsklonen (eksklusief
die van P. canescens en P. alba 'Raket') gebaseerd op gegevens van de Stichting Industrieloopt.
Hout en het R.B.L. ,,De Dorschkamp" te Iíageningen.
Rassenkeuze

niet mogelijk is moet men de voorkeur

geven aan stevige, goed gegroeide

Kloon

Groepl)

genstelling tot war in
wordt beweerd) dat onkruidbestrijding
en bemesting wel kunnen worden na-

Gevoeligheid voor
roes12)

Bij de

Marssonina2)

kankers)
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r) Indeling van de groepen
Hb - Hybride balsempopulier
N - P. nigra of Europese zwarte populier
Zb - Zwarte balsempopulier
E - P. euramericana of Euramerikaanse populier
B - P. trichocarpa of !7'estamerikaanse balsempopulier
2) Roest (alleen van
belang in nabijheid van Lariks) en Marssonina:
I - resistent; 2 - zeet weinig gevoeligi 3 - weinig gevoelig; 4 - gevoelig;

,3)

zeer gevoelig

Kanker (alleen van belang als in de omgeving bomen staan die zwaar door kanker

zij n aangetast):

I - resistent of zo goed als resistent; 2 4 - matig gevoelig

zeer

de

kwaliteit van de bodem, klimatolo-

'Androscoggin'
'Barn'

zb

rasseakeuze moet men zich in

de eerste plaats laten leiden door

weinig gevoelig; 3

- weinig gevoelig;

gische faktoren eo door de weerstand
die de rassen tegen ziekten, zoals de
bladziekten roest en Marssonina, hebben. Het gebruik van roestgevoelige
rassen in de omgeving van lariks en

het aanplanten van rassen met

een

grote gevoeligheid voor Marssonina is
altijd af te raden. Hetzelfde geldt voor
het planten van onbekende buitenlandse rassen zonder het advies van
een deskundige.

Een aantal faktoren die de bodem be-

treffen is behandeld

in het artikel

,,Populierenteelt, bodemvruchtbaarheid
en grondonderzoek" opgenomen in het
novembernummer van ,,Populier"

r918.

Het mengen van

rassen

bij de

aanleg

van beplantingen, zowel rij- als boomsgewijs, moet worden ontraden. Indien
men meerdere rassen wil aanplanten
dan verdient het aanbeveling dit vaksgewijs te doen. De vakken kunnen
groter zijn naarmate meer over de te

gebruiken rassen bekend is. Rassen
waaryan nog zeer weinig bekend is
moeten in vakken van ca. 0,25 haworden geplant.

De in de handel zijnde

rassen kunnen

in drie groepen worden onderscheiden:

a.

rassen s/aarmee ruime ervaring be-

staat:

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

vo','Gelrica','Heidemij','Geneva',
'Oxford','Rochester' en'Androscoggin'

b.

rassen waarmee de ervaringen nog

beperkt zijn:
Adressen van de Hoofdingenieur-Direkteur voor Landinrichting, Grond- en Bosbeheer in
de provincie:

Groningen
Friesland

Drenthe
Overijssel
Gelderland

Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zceland
Noord-Brabant

6,9722 ÁX Groningen
Tesselschadestraat 7, 8913 HA Leeuwarden
Gymnasirrmstraat 9,940I HB Assen
Assendorperdijk 2, 8012 EH Zwolle
Gildemeestersplein I, 6826 LL Arnhem
Museumlaan 2, 3t9l HK Utrecht
Klein Heiligland 84, 2011 EJ Haarlem
Engelsekamp

Vao Speykstra^t 13,2118 EV Den Haag

Limburg

I7estsingel ,8, 446I DM Goes
Prof. Cobbenhagenlaan 22r,50a7 DB Tilburg
Lindanussttaat 12, 6041 EC Roermond

Flevopolders

Postbus

2I,8200 ÁÀ

Lelystad

tel. 050 - 23911,1
tel. 05100 - 4)313
tel. 05920 - 1.2941
tel. 05200 - ljtt)
tel. 08J - 629lII
tel. 030 - 520$4

tel.023
tel. 070

-31902L
-924481
tel. 01100 -16440
tel. 013 - 6787rt

tel.04710-1425L
tel. O3200-26184

'Agarhe F', 'Florence Biondi', 'Spijk',
'Blom','Fritzi Pauley','Heimburger',

'Barn'en'Donk'

c.

rassen waafmee nog nauwelijks ervaring bestaat:
'Brandaris','Schooddam','Terwolde' en

'\íolterson'.
Deze indeling houdt niet in dat de rassen van elke groep onder alle omstandigheden op gelijke schaal kunnen

woÍden aangeplant. Zo zljn de gebruiksmogelijkheden van'ZeelaÍd' en
'Robusta' bijvoorbeeld groter dan die
van 'Dorskamp' en die van 'Florence
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'Androscoggin', 'Geneva', 'Oxford',
'Rochester','Blom','Fritzi Pauley',

Biondi' groter dan die van 'Blom'. De
toepasbaarheid wordt, zoals gezegd
mede door bodemkundige en klimatologische faktoren bepaald.
Het uitvoerig bespreken van de gebruiksmogelijkheden van alle rassen
in de ,,Kalender" is niet mogelijk. Men
wordt daarom verwezen naar de tabel

moeilijke aanslag en slechte jeugdgroei
op zware gronden;

op pag. 54 van het augustusnuÍnmer
van ,,Populier" 1978 (,,\7elke PoPulieren plant meu waar"). Het gebruik
van het ras 'Rap', dat in deze tabel
nog wordt genoemd, moet dringend

'Robusta','Zeeland','Heidemij','Gelrica', 'Agathe F', 'Florence Biondi',

'Heimburger':

'Oxford':
kans op stambeschadigingen op nachtvorstgevoelige plaarsen;

'Brandaris','schoorldam','Terwolde':

niet in de buurt van lariks

worden afgeraden (zíe het artikel

,,Raadselen rond RaP" oP Pag. 81 van

'Heidemij':

het novembernummer van,,PoPulier"
1978). De in 1976 uitgegeven vierde

niet ten noorden van de grote rivieren

druk van het ,,Handboek voor de Populierenteelt" verschaft eveneens uitgebreide informatie over de Neder-

aanplanten;

'Fritzi

Pauley':

zeer windgevoelig,

Enkele beperkingen van deze tassen
zullen in het navolgende worden vermeld, de gevoeligheid voor bladziekten
en kanker is in de tabel aangegeven.

topbreuk.

in de zomer vaak

rassen (Europese zwarte populieren)
zijn nog maat zeeÍ weinig ervaringen
opgedaan. De aanplant van deze rassen, die in 1976 in de handel zijn gebracht, kan daarom ook maar op zeer
beperkte schaal worden aanbevolen.
Genoemde rassen hebben een goede

zeer windgevoelig;
'Flevo':

windgevoelig;

gebied van belang zijn.

o
o

o

o

verband

Een speciaal soort beplantingen vor-

men weg- en perceelsgrensbeplantingen. Bij de rassenkeuze moet ook
rekening worden gehouden met de
ligging van de beplanting in verband

in

windgevoeligheid
kustgebied zijn

In het

alleen 'Robusta' en'Zeeland' en waarschijnlijk 'Agathe F', 'Florence Biondi'
en de P. nigra rassen aan te bevelen.
In de overige gebieden komen daarbij

de'Flevo','Gelrica','Heidemij','Spijk',
'Barn', 'Donk', 'Geneva', 'Oxford', 'Rochester' en 'Androscoggin'. Het gebruik van 'Fritzi Pauley'moet in dergelijke beplantingen i.v.m. het gev^at
van topbreuk, worden ontraden.

Gebr. van den Berk b.Y.

o
o

In

met de gevoeligheid voor roest van
deze rassen zal men de nodige voorzichtigheid in acht moeten nemen bij
de aanplant in het binnenland, vooral
in de omgeving van lariks.

van de rassen.

Met de in groep c vermelde P. nigra

'Dorskamp':

dat deze vier rassen, evenals de P.
nigra 'Vereecken', vooral voor het kust-

met verschillen

landse handelsrassen.

aa

Planten

(roestgevoelig! );

weerstand tegen kanker en zijn weinig
gevoelig voor Marssonina. P. nigra,
een in ons land inheemse soort, heeft
in het algemeen een vrij goede windresistentie. Verondersteld mag worden
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BOOMKWEKERIJEN

e
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ST. OEDENRODE

.
.

het wegfrezen van stobben

TELEFOON 04138-2331

Specialiteit:

verhuur bomenverplantmachine

o verhuur hoogwerker

.

TAANBOMEN EN BOSPLANTSOEN

1 boom tot vele hectaren

in Nederland, België en Duitsland

IIRIESSElI

POPULIEREN EN WILGEN
Ad'uitering en aanleg uatt beplantingen

tel. 02943 -

1795

YREELAIIII

TE KOOP GEVRAAGD
op stam of geveld, geschikt voor zaaghout

POPULIER, WILG, BEUK, DOUGLAS, EIK, ENZ.
WIERDEN

I HARDHOUT B.V.

Telefoon 05496-3674, privé 05496-2058 (na 18.00 uur)

U bent bezitter of

beheerder van

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

afrolhout
klomphout
zaaghout

- onderstammen, foutvrij
@ 30 cm top en op - gezonde stammen
Q 20 cm top en op - gezonde stammen
kisthout en pallethout 0 18 cm top en op - afgekorte lengten
papierhout
Q10-28cmtop -lmof2mlengte
vezelhout
A 8-45cmtop -lmof2mlengte
Q 40 cm top

foreco @

en op

Koningsweg 35c, Postbus 230
6800

AE

Arnhem

internationale houthandel bv

Telefoon: 085-45443I

lid van de Heidemij Groep

Telex: 45960 forec nl.

tt

u denhou
een oude naam. tussen nieuwe pe ulieren

an old name. between new ppplars
un ancien nom, entre nouveaux peup]iers
ein alter name. zwischen neue pgp-pS]g
Witte abeel
íP. albal

'Nivea'

'Raket'

Esp
(P.

tremulal

'Tapiau'

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

Europese zwarte populier
(P. nigra)

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

Westamerikaanse
balsempopulier
lP.

trichoc;oaf

'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

boomkwekerij
Schoorstraat 21 - Postbus
Udenhout - Holland
TeleÍoon 04241-2131
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Euramerikaanse
populier
(P. euramericanal

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spijk'

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'1214'

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

Zwarle balsempopulier
'Barn'
'Donk'
'Geneva'
'Oxford'
'Rochester'
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