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Bennekom

spelen verschillende faktoten een rol bij de prijsvorming:
b.v. houtkwaliteit, hoeveelheid, bereikbaarheid, e.a. Die faktoren zijn voor elke partij
hout verschillend. Onderstaande cijfers geven derhalve slechts een indruk van het
huidige prijsbeeld.

Bij de verkoop van hout

Ter oriëntatie enkele pfijzen voot populierehout met schors aan de voor

zware

tfansporrvoefruigen bereidbare weg.

Drakkerij:

Pag.89 Ií.

HOUTPRIJZEN-

Heesters, St. Oedenrode
95 r.b.: Ií. Tuinzing,

Pas.9t r.o. en 96: v. d. '0íaal,
Schelluinen.

(ó' )

: / 110,-à1120,-perm3
: I 80,- à f 100,-per mg
klompenhout 1 zwaar zaaghout (), 0 40 cm)
(Q:
(kistenhout)
25-50 cm) lengte 2 m'. -+- J 55,- per stère
-licht zaaghout
: / 60,-torf 75,- perton
papierhout (@: 10-50 cm, lengte 1 tot 3 m)
: ï 55,-tot Í 60,- Per ton
spaanplaathout
fineerhout

50

cm)

POPULIEREN
in

bos, rra,d en landschap

Dit geheel nieuw fotoboek toont de grote vormenrijkdom van populier
en de betekenis van deze houtsoort voor bos, landschap en stedelijke
beplantingen. Het boek telt 132 pagina's met 126 Íoto's (waarvan
enkele in kleur), silhouetten en tekeningen.
Het boek, dat in maart 1980 is verschenen, wordt u toegezonden na
overschrijving van I 14,50 per boek (oÍ ï 25,50 per 2 boeken) op girorekening 117 2915, t.n.v. Stichting Populier te Wageningen, onder vermelding van,,Fotoboek".
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Meer aandacht nodig voor onze toekomstige houtbehoeÍte (Persbericht)

Op initiatief van de Stichting Indusrrie-Hout te

\'J7ageningen

heeft een uitgebreid onderzoek plaats gevonden naar de beschikbaarheid van hout in Nederland en aangrenzende gebieden, nu
en in de toekomst. Dir onderzoek werd gefinancierd door de
papierindustrie, met een subsidie van het Ministerie van Ekonomische Zaken. Her werd uitgevoerd door het Adviesbureau Arnhem, onderdeel van de Heidemij.

-

Grote aandacht van de overheid voor de huidige en toekomstige houtvoorziening van ons land, geënt op een voorrdurend
goed inzicht in de ontwikkelingen op de nationale en internationale houtmarkt.
Een op elkaar afstemmen van grondstoffenbeleid en bosbouwbeleid van de overheid, hetgeen een regelmatig overleg tussen
vooral de Ministeries van Ekonomische Zaken en van Landbouw

-

vraagt.

Nederland wordt voor zijn voorziening van hout en houtprodukten in toenemende mate afhankelijk van import, hoofdzakelijk
van overzee, die nu al een waarde van vier miljard gulden per
jaar bedraagt. Gevreesd moet worden dar deze import, alrhans
voor ruw hour en bepaalde houtprodukten zoals pulp, steeds
moeilijker zal gaan worden.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de houtproduktie
in ons land nog maar weinig zal groeien, ror her jaar 2000 ongeveer 0,5 7o per jaar. Dit geldt voor ons huidige bosareaal en
zonder verandering van het bosbouwbeleid. Deze zeer beperkte
groei, die ook wordt gekonstateerd voor het grootsre deel van de
aan ons land grenzende gebieden, wordt als absoluut onvoldoeode beschouwd, gezien de verwachte roeneming van het verbruik
(ruim 2 7o per jaar). Het onderzoek heeft verder aangetoond
dat in Nederland eeproduceerd hout voor vele doeleinden wordt
gebruikt; men moer echter in toenemende mare om die grondstof konkumeren.
Het rapport wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen, opgesteld door de kommissie die het onderzoek begeleidde en die
was samengesteld uit verregenwoordigers van bedrijfsleven en
overheid. Enkele van deze aanbevelingen zijn als volgt samen te
vaften:

-

Regelmatige analyses van hetgeen zich afspeelt in de belangrijke houtproduktiegebieden in de wereld en van de betekenis
daarvan voor onze toekomsrige voorziening met hout en houtprodukten. Dit is een taak van overheid en bedrijfsleven samen.
- Meer aandacht van onze totale houtverwerkende industrie
voor haar toekomstige grondstcfvoorziening door het leveren
van een inbreng in de ontwikkeling van grondstoffen- en bosbouwbeleid.

-

Áanzienlijke uitbreiding van het Nederlandse bosareaal. In
een bosarm land als het onze is dit een van de belangrijkste
maatregelen om de houtproduktie blijvend te verhogen. Daarbij
moet het accenr op snelgroeiende boomsoorten liggen.
- Opvoering van de houtproduktie in het nu aanwezige bos.
Bezien moet worden in hoeverre door bosbouwkundige maatregelen (verbetering van beheer, boomsoorten-keuze e.a.) de beschikbaarheid van hout uit het huidige areaal kan worden vergroot.

-

Het instellen van onderzoekingen naar de mogelijkheden om
minder afvalhout in het bos achter te laten, om industrieel houtafval optimaal te benutten en om gebruikt hout opnieuw een
nuttige bestemming te geven.

Een verwachting van de potientiële rondhoutpÍoduktie bij populier

/

G. van den Berg
Heidemij / Arnhem

I Inleiding
In opdracht van

Tabel
de Nederlandse Papierindusuie is door de Hei-

demaatschappij een onderzoek ingesteld naar de huidige en
toekomstige beschikbaarheid van rondhout en houtafval. De resultaten van dit onderzoek zijn afgelopen zomer gepubliceerd.
In dit artikel worden de belangrijksre resulraten van deze studie
voor zover deze beuekking hebben op populier uiteen gezet. Bij
de uitkomsten zijn de resultaten van wilg inbegrepen. Echter
bereft het hier relatief geringe hoeveelheden: in de beschouwing zal hieraan verder geen aandacht worden gegeven.

2

Areaal

De totale, merendeel populier, oppervlakte van populier in bosverband werd in 1978 geschat op 12.000 ha. De verdeling van
deze oppervlakte over de door de Nederlandse bosstatistiek on-

derscheiden bosgebieden is in tabel 1 weergegeven. Hieruit
blijkt, dat de populierbossen voornamelijk zijn gekoncentreerd
in het restgebied - in het bijzonder de IJsselmeerpolders - en
het zuidelijke bosgebied, waaronder de zandgebieden van Brabant _en, Limburg vallen. De scharting uan de leeftijdsopbouw
van de bossen - zie tabel 1 - is zeer globaal. Het verhoudingsgewijs sterk vertegenwoordigd zijn in de jongste rwee leeftijdsklassen is vooral een gevolg van het gebruil van populier als
pionierhoursoort in de lJsselmeerpolders.

1

Opperulahteaerdeling ttan popalier naar bosgebied en leeftijtl

in Ned.erland in ba (1978).
vorm van
voorkomen
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Bij de berekeningen is aangeno-

De totale oppervlakte van populier in de weg- en grensbeplan-

steeds lager liggen dan I00 %.

tingen wordt geschat op 13.000 ha. Door onvoldoende gegevens
zijn hiervoor geen oppervlakte-verdelingen naar bosgebied en

men, dat de bezettingsgraad gemiddeld 90 % zal bedragen. De
produktie zal tn dar geval 10 /o lager liggen dan de opbrengsttabel aangeeft. Deze korrektie is in de resultaten verwerkt.
Bij het opstellen van de prognose is geen rekening gehouden
met het gegeven dat in het recente verleden de populier in bosverband in nauwere plantverbanden (4 x 4 m, 4 x 5 m) wordt
aangeplant dan in de jaren daarvóór het geval was. Dat brengt
mer zich mee dat, aÍhankelijk van de variëteit, in de leeftijdsperiode 10-15 jaar dunningsopbrengsten zijn te verwachten.
Aangenomen kan wotden dar.75 % van het areaal jonger dan
l0 jaar in klein plantverband is geplant. Verwacht mag worden
dat deze situarie zich in de toekomst stabiliseert. Uitgaande van
een éénmaiige dunningsopbrengst van 50 tot 80 m3 per hektare
zaI de torale produktie uit dunning jaarlijks liggen russen de
15- en 20.000 m3. Deze hoeveelheden zijn niet in de resultaten

leef tij dsklasse opgesteld.

De totale bosoppervlakte in Nederland, inklusief hakhout, griend
en boskompleksen kleiner dan 0,5 ha, wordt geschat op 315.000
ha. Populier - in bosverband - neemt hier 12.000 ha van in
beslag, d.w.z. 47o. H,et aandeel van populier in de oppervlakte
weg- en grensbeplanting - geschat op bijna 35.000 ha - is daarentegen veel hoger: 37 /o.

3

Omloop en groeiklasse

Om te bepalen welk deel van de oppervlakte populier wordt
gekapt, is gebruik gemaakt van een zogenaamde ,,Poisson-kansverdeling". Aangenomen is dat deze verdeling aangeeft hoe
groor op een bepaalde leeftijd de kans is, dat een oppervlakte
van deze soorten wordt gekapt.
De omloop van populier in bosverband is gesteld op 30 laar en
van de weg- en grensbeplantingop25 jaar.De omioop in wegen grensbeplanting ligt lager dan die in bosverband, hoewel
men geneigd zaI zljn daar een langere omloop te verwachten,
vanwege de voorkeur voor monumentale beplantingen. In de
praktijk ligt de omloop hier lager als gevolg van ongunstiger
groeiomstandigheden (zout, vergravingen, beperkte standplaatsruimte).

4 De potentiële produktie
De prognose van de potentiële houtproduktie is opgesteld voor
de periode 1978-2002. Hierbij zijn 5 vtjf-jarige deelperioden
onderscheiden.

Bij de berekening van de houtproduktie van po-

pulier in bosverband is in eerste aanzet gebruik gemaakt van de
opbrengsttabel voor de variëteit Robusta met boniteitsindex 36
(d.w.z. de maksimaal bereikbare gemiddelde hoogte) en een

plantverbandvan6x6m.
Hoewel de laatste jaren bij aanplant wel het aksent op deze
variëteit ligt, kan niet gesteld worden, dat dit ook voor de

oudere opstanden geldt. Grofweg genomen overheerst in het
oosten de variëteit Gelrica, in het zuiden de Marilandica en in
het rivierengebied de Serotina.
De produktiviteit van de laatstgenoemde drie variëteiten is lager
dan die van Robusta. Daarom is een korrektie uitgevoerd op de
berekende beschikbare hoeveelheden van populier. Daartoe is de
gemiddelde produktie van populierehout berekend met behulp
van de bij de onderscheiden variëteiten behorende opbrengsrtabellen. Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld plantverband
van 7 x 7 m en een gemiddelde bijgroei op 30-jarige leeftijd
van Gelrica, Marilandica en Serotina van respektievelijk 9,6,
6,5 en7,8 mB per ha per jaar.
Aangenomen is, dat in de laatste twee vijf-jaarlijkse perioden de
beschikbare hoeveelheden in hoofdzaak worden bepaald door
Robusta. Nieuwe rassen sPelen in dit kader nog een ondergeschikte rol. Voor deze perioden heeft dan ook geen korrektie
van de berekende hoeveelheden plaatsgevonden.
Voor de eerste drie perioden is dit wel gebeurd en wel in die

zin dat:
de beschikbaarheid in de eetste periode voor 3/4 wordt bepaald door Gelrica, Marilandica en Serotina en voor I/4 doot

-

Robusta;
- de beschikbaarheid in de tweede periode voor de helft wordt
bepaald door de eerste groep van soorten en voor de helft door
Robusta;
- de beschikbaarheid in de derde periode voor L/4 wordt be-

paal{ door de

eerste groep van soorten en voor

3/4

door R.o-

busta.

Opbrengsttabellen gaan uit van volkomen bosopstanden. Door
verschillende faktoren zoals storm en ziekte zal de bezetting

verwerkt.
De hoeveelheid beschikbaar rondhour uit populier in weg- en
grensbeplantingen is geschat door uit te gaan van een gemiddelde aanwas van 9 mB per hektare, waarbij rekening is gehouden met een aftrek van 10 /o op grond van onvolkomenheden
in de beplanting. Door verder te rekenen met een gemiddelde

omloop van 25 jaar

-

die dus lager ligt dan in het volkomen

opgaande bos als gevolg van diverse uitvoeringsaktiviteiten langs

de weg - alsmede een regelmatige leeftijdsopbouw, kan de gemiddelde hoeveeiheid beschikbaar komend rondhout op 117.000
m3 per jaar worden gesteld. Deze hoeveelheid zal - als gevolg
van de verwachte overheersing van jonge wegbeplantingen - in
Meer dar d.e helft aan lte, popiliercnbon u,ord, geleuerd door ueg- en
grens beplentingen.
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de eerste perioden lager en in de latere perioden hoger liggen.
Voor het stellen van de prognose is aangenomen dat de beschikbare hoeveelheid rondhout in de eerste periode 20.000 m3 en in
de rweede periode 10.000 mB lager ligt dan het berekende gemiddelde. Voor de derde periode is aangenomen, dat deze gelijk
is aan her gemiddelde, terwijl deze voor de vierde en vijfde
periode op 10.000 mB respektievelijk 20.000 mB hoger is gesteld.
De resultaten van de berekeningen zijn in tabel 2 weergegeven.
Uit de tabel kan worden afgeleid dat de houtproduktie bij populier en wilg in bosverband vrij gelijkmatig zal blijven, althanS
tot rond de eeuwwisseling. Daarentegen zaI de produktie van de
weg- en grensbeplanting aanzienlijk toenemen, nl. rcnd 407o.

In

totaal zal de produktie

in de periode 1978-2002 met

17 Vo toenemen.

vergeleken mer de werkelijke produktiecijfers in het recente ver-

2

De beschikbare jaailijÈse hoercelbeden rondhoat aan popalier
en uilg Per Periode in 1000 m3.
periode

1978t/m L98)r/m 1988t/n 199) t/m

1982 1987 1992

totaal

1998

t/m

2002

97

101

107

100

9i

r07

Il7

127

t)7

202

204

218

234

237

105

bosverband

weg- en gtensbeplanting

1997

tabel 3 weergegeven.

Zeer algemeen kan worden gesteld dat de stijgende lijn van de
werkelijke produktie vanaf 7960 zich de komende 20 jaar zal
doortrekken.

ca.

Tot slot is de potentiële produktie in de periode 1978-2002
Tabel

leden. Deze cijfers, die voornamelijk ontleend zijn aan de omzetcijfers van de rondhouthandel, hebben betrekking op hoeveelheden rondhout aan de poort van de fabrieken. De werkelijke
rondhoutproduktiecijfers liggen hoger. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door oogst- en opwerkingsvediezen en
door onvolkomenheden in de registratie van de proCuktie. Als
vuistregel wordt een marge van 15 7o gehanteerd, die als zodanig bij de produktiecijfers is opgeteld. De resultaten zijn in

3 Vergelijking uan de hoeueell:eden aan popalier en utilg die in
het recente aerleden zijn geprodrceerd. met die welke in de loeAonst beschikbaar kannen homen in 1000 m3 per'jazr.

Tabel

iaar/peilode

werkeliike

1960

108

196t

128

r970

208
200

r97 )
1976

produktie

potentiële produktie

t70

r978 t/m 1982

202
204

198j t/m

1987

t/Ín

1992

2r8

r99J t/m r997
r998 t/m 2002

2j4

1988

237
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De broedvogels van populierenbossen

/

D. A. Jonkers
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum

Inleiding
Tot voor enkele jaren waren gegevens over de broedvogels van
populierenbossen schaars en betrof het incidentele waarnemingen. Publikaties van inventarisaties, laat staan langdurige, ontbraken. Reden hiervoor zou kunnen zljn dar. populierenbossen
altijd als vogelarm gedoodverfd werden. Een eerste beschrijving
komt van Sollie (1969) die de populier als voedselboom behandelt en in zijn artikel enkele aanbevelingen doet voor broedvogelmogelijkheden in populierenbossen in Oostelijk Flevoland.
Zijn suggesties zijn ten dele overgenomen door de uitvoerende
diensten. Behalve in de IJsselmeerpolders bepalen populieren in
verschiilende delen van de Áchterhoek, het rivierengebied, Midden-Brabant en Zuid-Limburg het landschap. Is het waar dat
deze bossen die zo veel voorkomen vogelarm zijn? Onderstaande
bijdrage geeft een overzicht van de resultaten van tien jaar onderzoek in populierenbossen.
Er zijn in Nededand geen vogelsoorten, die als broedvogel alleen maar in populierenbossen voorkomen. Er zijn echter wel
soorten die er een zekere voorkeur voor hebben, zoals de wielewaal en de houtsnip. \Tanneer we kans zouden zien een groot
deel van de verspreid over ons land liggende populierenbossen
tijdens het broedseizoen te inventariseren, zou de soortenlijst
tussen de 40 en 50 verschillende broedvogelsoorten bevatten
(tabel 1). Sommige vogels zijn alleen in een bepaald onrwikkelingsstadium van het bos aanwezig, waarbij de dichtheden

jaarlijks sterk kunnen verschillen. Ándere trekken zich van de
leeftijdsfasen weinig aan en zijn akijd aanwezig. Hun aantallen
schommelen weinig. Behalve de leeftijd spelen de aan- of aÍwezigheid van de gevarieerdheid van een struik- en/of kruidlaag
van het bos een rol, evenals het beheer. Inventarisaties van broedvogels in verschillendê'rypen populierenbossen geven daarvan
een indruk.
Tabel

1

Broed.aogels

in popiliereobossen in

Ned.erland..

aalscholvet *
blauwe reiger

winterkoning

grauwe vliegenvanger

heggemus

koolmees

wilde eend

grote lijster

pimpelmees

wintertaling
zomertaling

matkopmees
staaltmees

torenvalk

kramsvogel
zanglijster
merel
tapurt
gektaagde roodstaart

boomvalk

nachtegaal

Íazant

kneu

waterhoen
houtsnip

roodborst
sprinkhaantietzanger
kleine karekiet

houtduif

bosrietzanS;er

ringmus

tortelduif

iletzanger
spowogel
zwartkop

spÍeeuw

groene specht
grote bonte specht

tuinfluiter

ekster

glasmus

Vlaamse gaai

kleine bonte specht

fitis

bergeend

buizerd

koekoek

ransuil

broedde vroeger

in

oude populieren

groenling
putter
goudvink

vink
wielewaal

zwatte kraai

in

gebroed.

Koekoeken benutten het grote aanbod van kleine zangvogels als
gastouders en zij hielden zich bij voorkeur in de ionge bosdelen

op. Nadat de populieren flink de hoogte in waren geschoten,
de kronen zich hadden gesloten, de tussenbegroeiing van elzen
belangrijk groter was geworden en de grassen langzaam maar
zeker begonnen te verdwijnen, trokken grasmus, sprinkhaan- en
bosrietzanger en rietgors rveg of namen in belangrijke mate af.
Het nieuwe ontstane habitat werd ingenomen door wielewaal,

houtduif, vink, grauwe vliegenvanger, groenling, merel, zanglijster, tjiftiaf, zwartkop, heggemus, winterkoning, roodborst en
houtsnip. De aanwezigheid van zieke of dode bomen (elzen)
bepaalde de mate waarin er kool- of matkopmezen waren. De
aantallen van alle soorten waren gering. In dit ontwikkelingsstadium van het populierenbos kwam het onderhoud dat op moderne leest is geschoeid, goed op gang en dit ging door tot het
tijdstip van velling was bereikt. Van de onderbegroeiing bleef

weinig meer over, de vogelsoortenrijkdom liep sterk terug

en

het aantal vogels werd steeds kleiner. Op plaatsen met wat vegetatie waren alleen nog hier en daar een fitis, tjiftiaf of winter-

koning te vinden. De inmiddels hoge populieren boden nu
plaats aan wielewaal en zwarte kraai.

Een tweede gebied betreft het Lage Veld bij Culemborg. Het
bestaat deels uit met populieren doorplante grienden en percelen
met populieren die groeien op .zwïrre. komklei met veen. De
eerstgenoemde percelen zijn ca. 15-20 jaar oud. Een deel ervan
heeft een open strukruur waarin plaatselijk groepen meidoorns,
verwaarloosde lage oude knotwilgen en een matig ontwikkelde
kruidlaag voorkomen. In de boom- en struiklaag broeden hier

rietgors

tjiÍtiaÍ

boompieper

*

boomkruiper

Toen waren pionierssoorten van jonge vegetaties als fitis en
grasmus volop aanwezig en vond men daar ook sprinkhaan- en
bosrietzanger. Vaak kwamen tegelijkertijd wilde eend, fazanr,
rietgors en kneu voor. Giller (1967) stelde in jonge populierenkultures ook o.a. het broeden vast van boompieper en geelgors.
Tijdens de eerste onrwikkelingsfase van het bos, toen het er nog
vochtig was en tussen de bomen rietrestanten stonden, hebben
hier nog winter- en zomertaling, kleine karekiet en rietzanger

de Biesbosch (Noest 1961)

Inventarisatie
Een van de bossen dte zijn onderzocht is het kompleks Roggebotzand in Oostelijk Flevoland. De populieren werden hier tussen 1960 en 1965 aangeplant. Het onderhoud is zeer intensief.
Na vellingen volgt vrijwel onmiddellijk nieuwe aanplant.
In de eerste jaren na de aanplant schoot de kruidlaag welig op.

T*ssen de popalieren Aomen plaztselijk groepen meidoonts en aefta.tdrloosde orde hnonailgen aoor.
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ekster, wielewaal, zwarte kraai, houtduif, Vlaamse gaai, grauwe
vliegenvanger en vink en op een lager niveau merel, zanglirster,
koekoek, spotvogel, gekraagde roodstaart, heggemus, matkopmees en boompieper en af en toe een grasmus. De siruatie verslechterde toen de struiklaag voor een deel werd weggekapt. Het
deel van het gebied met meer gesloten percelen levert een in
bosbouwkundig opzicht verwaarloosde aanblik. Er is een rijke
ondergroei van grassen en bramen, de wilgenopslag is hier vaak
enkele meters hoog. Soms broedt hier een sprinkhaanrietzanger.

in de vorige percelen niet voorkomende soorten zijn
fitis, tjiftiaf, zwartkop, tuinfluiter en putter. Ransuilen maken

Andere,

hier af en toe grondnesten. De aantallen van de meeste soorten
zijn in dit type bos het grootst. Op plaatsen met alleen wilgen
tussen de populieren broeden weinig soorten en dan nog in
kleine aantallen.

Er zijn ook enkele percelen met hoge populieren die minstens
derdg jaar oud zijn. Het onderhoud is hier eveneens achtergebleven; de elzen komen niet zelden boven de 5 m. Er is een
dichte kruidlaag met grassen, bramen en brandnetels. De soortensamenstelling van de broedvogels verschilt niet veel van de
andere typen. De dode en zieke populieren die er verspreid
staan herbergen veel spreeuwen, holeduiven, grote en kleine
bonte spechten, matkopmezen en af en toe een boomkruiper.
Blana (1978) noemt voor een oud populierenbos als dominante
soorten ook de spreeuw, maar geeft verder de houtduif, merel,
heggemus, vink en ringmus op. Op een stuk met hoge populieten, waaronder afwisselend geweid of gemaaid werd zijn gedurende tien jaar slechts boompiepers aangetroffen. In Zuid-Limburg was dit op zo'n populierenwei in dezelfde periode ook het
geval.

Inventarisaties in Midden-Brabant (Van Hees 1978) leverden
nog een aantal andere vogelsooÍten op. Deze populierenbossen
Iiggen op beekeerdgronden.
Er worden hier twee rypen onderscheiden: een mer een dichte
hoog opschietende laag ruigtekruiden met hier en .daar enkele
struiken, en een met een spontaan opgeslagen zeer weelderige
struiklaag. Tussen beide populierenkompleksen stonden plaatselijk fijnsparren. Soorten die hier wel en bij de eerder beschreven inventarisaties niet werden vastgesteld, zijn wintertaling,
waterhoen, torteld.pif, grote lijster, nachtegaal, goudvink en
kleine karakiet.

Konklusie en aanbevelingen
De verzamelde gegevens wijzen erop dat de soortensamenstelling
in alle onderzochte bossen in grote lijnen hetzelfde beeld vertoont. De ekstensief tot matig ekstensief beheerde Brabantse

hun vooral weelderige struiklaag zijn het soorrenrijkst (44). Met een geringer soorrenaantal volgen de Culemborgse populierenkompleksen (36) met een vrijwel overeenkomstig beheer. Áls laagste staan de intensief onderhouden
bossen van Flevoland genoteerd met 29 soorten. De situatie
blijft hier relatief gunstig door de aanplanr na vellingen die
elders uit de kompleksen verdwenen soorten aantrekt.
rU7anneer we de dichtheden aan broedparen van alle daarvoor
in aanmerking komende soorten per 10 ha uitrekenen, blijken
de verschillen per gevoerd beheer aanzienlijk te zijn (tabel 2).
bossen met

Een ttan de percelen die

Tabel

2

rijk zijn aan zangtogels

Dichtheden 7)an een aantdl aogelsoorten per 10 ha per beheersrlpe eo afnemende ond.eryroei

vogelsoort

Roggebotzand
Oost. Flevoland

Roggebotzand
Oost. Flevoland

Vliegtuigbos

beheer

zeer intensief

intensief

vrij

bedekkingsgraad
ondergroei it /6

t0%

l0-l)

60-80 %

winterkoning

1,5

)4

heggemus

zanglijster
merel
roodborst

0,1
0,41
0,7
0,7

0,5
0,1

bosrietzanger

0,4

spowogel
zwartkop

0,t

r,0
1,0
0,2
l12
0,7

lo

bij

12,4
8,2

22,6

7,4

11,8

1,8
3,2

t0,2
15,0

1,6
3,3
1,2

t2,,

16,9

3,t

3,2

4,2
1,2
0,2
0,1
0,2

71,9
14,4

0,2

60-80

1,1

0,t

0,02

30-50 %

l,t

0,4

0,1

ekstensief

4,4

0,4

0,t

ekstensief

10,4

8tÍrsmus

tiiftjaÍ

Smalvelderbos
bij Liempde

tt,9

tuinfluiter

gr. vliegenvanger
koolmees
matkopmees

Lage Veld
bij Culemborg

0,8
1,2

0,3
0,6

Íitis

intensief

enkele popdierenbossen.

3,6

16,8
11,8
0,6
1

Boschkant

in

4,t

),6
1,4

ll,2

2,7
10,0

2,9
0,9

12,l

0,3

4,4

0,5

1,9
4,9

5,9

lrJ

0,4

7o
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de natuurlijke kwaliteit van de avifauna neemt toe bij het
ouder worden van de boomlaag;
- de natuudijke kwaliteit van de avifauna van populierenbossen
met een struiklaag is hoger dan die in populierenbossen zonder
struiklaag.
In her eerste geval benaderen populierenbossen met een struiklaag, die ouder zijn dan veertig jaar bijna de natuurlijke kwali'
teit van de avifauna van een min of meer natuurlijk eikenbos.
Om dit in de praktijk te kunnen realiseren kan worden gedacht
aan een ekstensief beheer waarbij de struiklaag geheel of ge-

-

deeltelijk wordt geëksploiteerd. Voorts zou de struiklaag bij
onderhoudswerkzaamheden gespaard kunnen worden en oPen
plaatsen de gelegenheid moeten krijgen dicht te groeien met
struiken en kruiden.
Bij grote populierenkompieksen met een intensief beheer zou
kunnen worden gestreefd naar een grote heterogeniteit in de
leeftijdsopbouw, voor zover dit houtteeltkundig vetantwoord is
en de struik- en kruidlaag zoveel mogelijk intakt worden gelaten.

In

d.eze percelen is d.e zanguogelbeaolking

aanzienlijk kleiner,

Naarmate het beheer intensiever wordt, neemt van het overgrote
deel van Cc soorten het aantal broedparen af. De verschillen in
dichtheid tussen de bossen in Culemborg en in Midden-Brabant
worden v€rcorzaakt door de zeer gevarieerde suuiklaag in het
laatste gebied. De vaak.hoge dichtheden van sommige soorten
zangvogels dragen ertoe bij dat bepaalde rypen populierenbossen

in ornithologisch opzicht belangrijk zijn. Een bos met alleen
maar populieren is voor de meeste soorten vogels niet aanuekkelijk om er te broeden. Een zeer gevarieerd aanbod aan struiken
en kruiden levert een grote soortenrijkdom met hoge dichtheden
op. Een bewijs vormt Midden-Brabant met b.v. een zeer hoge
dichtheid van 10 paar nachtegalen per 10 ha in populierenbossen met een weelderige struiklaag (Van Hees 1978). Vetgelijkbare dichtheden zijn in Nederland alleen in de binnenduinrand
gekonstateerd (Over z.j.). Ándere soorten die populierenbossen
t.o.v. andere bossen eeri avifaunistische betekenis geven zijn
houtsnip, wielewaal, kleine bonte specht (cude opstanden) en
sprinkhaanrietz nger.
In principe zijn er mogelijkheden om populierenbossen zodanig
te beheren dar zij zowel bosbouwkundig akseptabel als ornithologisch min of meer interessant zijn. Van Hees (1978) formuleerde twee hypothesen nl.:

De otde hoge popilieren bied'en plaats d4n spreeluefl, boledtioen

en

specbten.
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Een sexlokstoÍ voor de populiereglasvlinder, Paranthrene tabaniÍormis (Rottemburg) (Lepidoptera, Sesiidae) /
S. Voerman en L. J. A. Wouters *

De populiereglasvlinder, Parantbrene tabaniformis, kan vooral
op kwekerijen een ernstige plaag vormen voor de jonge populiereaanplant. Uit de eieren, die bij voorkeur op beschadigde
plaatsen (zoals snoeiwonden) worden gelegd, komen rupsen die
zich in de stam boren. De door de larven gevormde boorgangen
kunnen de jonge bomen ernstig verzwakken en de waatde van
het hout sterk verminderen. De periode vanaf het uitkomen van
de eieren tor aan de verpopping in de stam kan bij zachte winters één jaar en bij strengere winters twee jaar duren. Om de
verspreiding van dit schadelijke insekt, vooral in de jonge polders, tegen te gaan, dient het plantmateriaal door de kwekerijen
zonder aantasting te worden afgeleverd. De kontrole hierop
vraagt een zekere deskundigheid, is tijdrovend en daardoor in de
praktijk dikwijls onuitvoerbaar. Naast sanitaire maatregelen, zoals het opruimen van aangetaste bomen, heeft een chemische
bestrijding alleen dan sukses wanneer zij wordt uitgevoerd vóórdat de larven de stam zijn binnengedrongen. Kennis van het
verloop van de vluchtperiode, dat wil zeggen van de aan- of afwezigheid van de vlinders, voorkomt overbodig gebruik van
insekticiden en bevordert de effektiviteit van de bestrijding.
Om het begin en het einde van de vliegtijd vast te stellen, is de
laatste iaren gebruik gemaakt van een met nylon gaes overdekte
kooi van 2 x2 x 2 m met daarin een flinke partij aangerasr hout.

Vanaf het moment dat de eerste vlinders in de kooi uitkomen
vindt de bestrijding op de kwekerijen plaats en zij wordt voortgezet totdat er geen niguwe vlinders meer in de kooi worden
waargenomen. Het is duidelijk dat deze methode zijn beperkingen heeÍt. De grootste beperking is dat hij niet synchroon hoeft
te zijn met de aan- of afwezigheid van vlinders op de kwekerijen.

Gebruik van kleefvalletjes met een voor deze glasvlinder specifieke lokstof, maakt het voor elke kwekerij mogelijk om aan de
hand van de vangsten de bespuitingen uit te voeren. Met de
nieuwere pyrethroiden of Evisect (een nereistoxin derivaat) is
een bespuiting om de twee weken voldoende om de aantasting
door de larven tegen te gaan (I7outers 1979).
Vrouwelijke insekten lokken mannelijke soortgenoten door een
geurstof (sexferomoon) af te scheiden, die door de wind wordt
meegevoerd. Mannetjes worden hierdoor geaktiveerd om, tegen
de wind in, naar de geurbron te vliegen. Bij enkele verwante
soorten zijn deze sexferomonen geïsoleerd, geïdentificeerd en
daarna gesynthetisee d. Zo is het lrans -3,cis- 1 3 -oktadekadieen- I ol acetaat (823,13-18:Ac) het sexferomoon van Synanthed.on
pictiQes (Tumlinson e.a. 1974). Ook de andere drie geometrische
isomeren van deze verbinding werden gemaakt. Op goed geluk
werden deze 3,I3-oktadekadieen-1-ol acetaten en ook de 3,13oktodekadieen-l-olen elk afzonderlijk en gemengd in diverse
verhoudingen in valleties op verscheidene plaatsen opgehangen.
Zulks in de hoop dat andere Sesiidae hiermee aangelokt zouden
kunnen worden. Dit bleek inderdaad mogelijk. Zo worden mannetjes van de appelglasvlinder (Synanthed'on myopaeformis) gelokt door cis -3,cis-71 -oktadekadieen- 1 -ol acetaat, dat bij voorkeur
ook een paar procent van de andere isomeren moet bevatten
(Voerman e.a. 1978).
Een dergelijke verbinding, waarvan men niet door isolatie en
identifikatie heeft vastgesteld dat deze werkelijk door de vrouwtjes als lokstof wordt afgescheiden, maar die nochtans dezelfde

* S. Voerman, Instituut voor Onderzoek van

Bestrijdingsmiddelen,

Marijkeweg 22, 6709 PG Iíageningen.
L. J. A. Ifouters, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, \Tetenschappelijke Afdeling, Zuiderwagenplein 2,8224 ÁD Lelystad.

A sex attractant Íor the dusky clearwing moth, (Paranthrene
tabaniformis (Rottemburg) (Lepidoptera, Sesiidae)
Summary
of the d.*sky clearuing motb cao be ca*ght in sticky tru.pr bdited
tuith 1 n.g (E,Z)-3,13-octadecad.ien-1-ol on a r*bber-sleeae sro4pet or
in a closed polyethflene cap. The caps remain attractitre for at least truo
months. Catches in tbe sex trapt clearfu d.emonstrate uhen motbs are
on tbe uing. Tbey prote rcry ueftJ in timing sprays uitb insecticides
in narseriet or im monitering other control mettJreJ, Áltbo*gb beehiaes
A,l,ales

uere in the aicinity, bees uere nor dttracted. to tbe trdpJ,

Figuur 1 Suuktuurformules van (E,Z)-1,13-oktadekadieen-1-ol (a)

en

(Z,Z) -1,13-oktadekadieen-1-ol acetaat (b).

Figure
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1 Srracrtral lormala of

(E,Z)-3,13-octad.ien-1-ol

Z,Z)-3,1 3-octadien-1 -ol acetate ( b).
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werking heeft, noemt men een sexattraktans of sexlokstof.
gevonden dat EZ3,Li-L8:OH (trans-

In de U.S.A. werd reeds

3,cis-I3-oktadekadieen-l-ol)_een

goed atuaktans is voor P. r6ba-

niformis. Het zou misschien gemengd moeten worden met een
beetje 7.23,13- 1 8:Ac (cis -3,cis-13 -oktadekadieen-1 -ol acetaat)
(Nielson e.a. 1979; Solomon 1979).In figuur 1 staan de struktuurformules van deze stoffen getekend. Het onvermengde
EZ3,l3-18:OH is een goed sexattraktans zoals blijkt uit de resultaten van onderstaande eksperimenten.

Materiaal en werkwijze

}{et EZ3,L3-18:OH werd gesynthetiseerd in het IOB (Voerman
197 9) en het ZZ3,l3 -78:Ac gekocht (Farchan Division, Chemical Samples Co., níilloughby, Ohio 44094U.5.A.). Beide stoffen
werden gezuiverd d.m.v. vloeistofchromatografie (Houx e.a.

1974). |vls antioxidans werd 0,1 7o 2,6-di-tert -butyl-4-methyl-

phenol toegevoegd. Deze verbindingen werden in methyleenchloride opgelost en aangebracht op holle rubber stopjes (red
rubber-sleeve stoppers, I x II mm, Cat. No. 8753-D32, A. H.
Thomas Company, Philadelphia, PA. 19105, U.S.A.) of in
Kimble Polyethylene Stoppers (Cat. No. 5212-30, ÁHS/International Export, Miami, FLa.33752). Nadat het oplosmiddel verdampt was bleef 1,0 mg lokstof achter. Deze zogenaamde dispensers werden midden boven in de sexval gehangen aan een
stuk ijzerdraad dat aan het andere einde aan een boom of staak
werd gebonden. De sexvallen bestonden uit driehoekige kokers
van transparant polyvinylchloride, 10 x 10 x 10 cm (dwarsdoorsnede), bodem 10 x 20 cm. De bodem was ingesmeerd met lijm
(Tangle Trap van The Tanglefoot Company, Grand Rapids
Michigan 49504, U.S.A.). Zie foto 1. In de eerste periode,2 j:oni
tot 24 jani 1980, werd een iets kleinere sexval gebruikt (8 x 8 x
9 cm, bodem 9 x L6 cm). De vallen werden opgehangen aan
staken (ca. 1 m hoog) of aan bomen (op ca. 1,6 m hoogte) met
ondedinge afstanden van tenminste 10 m. Gevangen insekten
werden regelmatig geteld en daarna verwijderd. De eksperimenten werden uitgevoerd op de N.Á.K.B. kwekerij in Oostelijk
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goed was het gesloten polyethyleen dopie. Doorgtrans wordt aangenomen dat dit type dispenser wel geschikt is voor acetxten
maar niet voor alkol.rolen, welke niet door het polythyleen heen
zouden kunnen verdampen.
De vliegaktiviteit van de populiereglasvlinder blijkt sterk afhan-

kelijk van de temperatuur. Dit is goed te zien in figuur 2. De

hele rnaand juli waren de vangsten zeet \a 8. De drrgelijkse temperatuurnaksimir waten beneden normaal. Begin augustus begon
er eindelijk een warme periode met hogere vangsten, welke
daarnrr geleidelijk Lrfnarnen.

I mgEZi,Ê-18:OH in een geloten polyethyleen dopis ss11 goed en langwerkende lokstof is voor de populiereglusvlinder. Met behulp van sexvallen voorzien van cleze
dopjes kur.rnen infektiehaarden worden opgespoord. Door het
volgen virn de vlíegaktiviteit kunnen besrrijclingsmaatregelen op
Het is cltriclelijk dat
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her juiste tijdstip worden uitgevoerd, hetgeer.r vooral voor krvekerijen vxn gr()ot belang is.
fu zijn geen aanwijzingen dat massaai wegvangen van m,rnnetjes
het a.rntal nakomelingen beduidend zou kunnen verminderen.
Voor l'ret rneten van zulke effekren zijn uitgebreide en langdurige (2 à 3 jaar) eksperimenten nodig Voor signalering is de
sexval echter ook voor dit insekt een uitermate handig en goed-

koop hulprniddel met grote selektiviteit. Hoewel vlakbij
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De rnedewerking van de heer A. Versprille van het vermeerderingsbeLlrijf N.A.K.B. werd cloor ons zeer gewaardeerd.
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I Gemiddeld aantal populiereglasvlintlers gevangen in vallen
voorzien van 1 mg (1000 ,rrg) EZ),77-78:OH of mengsels hiervan met

Tabel
,.:

{
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Foto 1 Een sexval van transparant polyvinylchloride. De vlakke bo.lem is voorzien van liim.
Photo 1 Sex trap ol trursparent polytinl,l chloride u'itlt sticky nate-

rial on the t'lat botton.

ZZ1,I3-78:Ac. Dispensers: Rood rubber stopjes, :x11 mm. Zuideliik
en Oostelijk Flevoland, 2-24 juni, 1980.
Table 1 AIean nrnbers ol Parant/:rene tabanilornis noths cargbt in
trapt bdited u,itb 1 ntg (1000 1rg) 823,13-18:OH prre or nixel u,ith
ZZi,13-1íl:Ac. Dispenserc: Red rtl,tbersleet'e :toppen, 7x11 nn.
Southern

anl Eastlterr

Resultaten en konklusies
In tabel 1 zijn de vangsten van de eerste periode te zien. Als
dispensers werden uitsluitend rode rubber stopies gebruikt.
Evenals in de literatuur is vermeld (Solomon 1979) is puur
EZ3,I3-18:OH het best, hoewel 5-l0rí, ZZj,l3-18:Ac niet erg
storend werkt. In blanko vallen werden geen vlinders gevangen.
FIet percentage vrouwtjes dat in de vallen werd gevangen was
gering (circa 10%).
Op 24 iuni werden alle vallen ververst. Als attraktans werd
voortaan slechts E23,13-18:OH gebruikt, doch aangebracht op
verschillende typen dispensers. De reeds gebruikte dispenser
met 1000 pg 823,73-18:OH werd vergeleken met éénzelfde
verse dispenser en met een dispenser die eerst met kokende
alkohol u'as geëxtral.reerd voordat de lokstof erop werd aangebracht (Steck e.a. 1919). Ook werd lokstof gedaan in een polyethyleen dopie. Het attraktans verdampt dan langzaam door het
polyethyleen heen. De vangsten staan in tabel 2. De verse rubber dopjes \r'aren wat beter dan de reeds gebruikte. Verrassend
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Aantal vlinclers per val
Nrnber ot' noths per tft1l

Behandeling (,rrg)
Trealtnent ( 1tg )

E23,13-1U:OH
Flevoland en in een aanplant van jonge populieren in l.ret Horsterwold in Zuidelijk Flèvoland.
In de eerste periode werd de artraktiviteit van vier verscl.rillende
behandelingen vergeleken. In de tweede werd bekeken welke
dispenser (rubber of polyethyleen) de beste is en hoe lang een
rubber stopie attraktief blijft.

Fleuoland. 2 Jnne-21
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2 Gemiddeld aantal populiereglasvlinders gevangen in sexvalIen voorzien van 1 mg E23,13-1fJ:OH als lokstof op verschillende dispensers. Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, 24 jtni-77 september, 1980.
Table 2 i\Iean ntnber ol Pararthrene tabanilornis noths carght in
Tabel

rex trdpr baited u,ith 1ilg

F.Z3,1j-18:OH on diflerent dispensers.
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2 Gemiddeld aantal populieteglasvlinders gevangen in twee
elk voorzien van I mg EZ3,I3-18I-OH op een rood rubber
stopje (7x11 mm). Zuidelifk Flevoland. 2 funi- 1l september, 1980.
Figue 2 Mean ramber of Paranthrene tabaniformis motbs captared.
in ttuo trapt each baited. uith I mg E23,13-18:OH on a red rabberFiguur
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Bert van Polen
Eindhoven

Natuurbescherm€rs maken zich grote zorgen over het populierenlandschap van de Meierij. Het lieflijke beeld van het kleinschalige en intieme land tussen Boxrel, Schijndel, St. Oedenrode
en Besr g at, zo vrezen ze, in de komende jaren ingrijpend veranderen. De boeren die generaties lang voor zo'n fraaie stoffering hebben gezorgd, zetten als gevolg van de lage houtprijzen
steeds minder vaak een boom op. Tot overmaat van ramp bedreigt een ruilverkaveling, het vele schoons. Dag Brabant?

,,Ik ben," zegt de boer, ,,altijd een populierenman geweest, maar
nu niet meer. Als die bomen ginds kaprijp zijn, plant ik er geen
nieuwe voor in de plaats. Elke dag dat ze er staan, kosten ze me
geld en wat krijg ik er voor terug? Dertig jaar geleden kreeg je
voor een kubieke meter hout meer geld dan nu, het scheelt wel
twintig gulden. 't Is sund van het landschap als het kaler wordt,
maar ik moet ook aan m'n vee denken."
Hij blikt fronsend in de verte. Zo'n honderd meter verder vormen tientallen peppels ruisende koulissen in de weilanden. Ik
probeer ze weg te denken en zie in m'n verbeelding één groot
biljartlaken. 't Is groen, dat wel, maar een beetje onherbetgzaam.
Is dat de prijs die (ook al) voor de Hollebolle Gijs-van-de-landbouw moet worden betaald?
De boer uit Boskant staat niet alleen, verre van dat. Vooral
jonge agrariërs zien de boom die hun voorouders generaties lang
hebben opgezet, niet meer zo staan. ,,Het is triest," zegt een
woordvoerder van Staatsbosbeheer, ,,zoals het landschap naar de
knoppen gaat. Het wordt als het ware opgerold."
Oja, het is nog immer één groot geruis, daar in de Meierij, tussen Boxtel, Schijndel, St. Oedenrode en Best, zelfs bij het kleinste zuchtje wind. Soms twee rijen dik groeien de peppels op de
meest onnutte plaatsen in pakweg 25 jaar tot wasdom, langs

*

Overgenomen

uit

een uitgave van ,,De Brabantpers"

wegen en weggetjes, langs slootkanten en perceelsscheidingen,
maar ook midden in het land.
Gevoelige geesten beschouwen dit deel van Brabant als het hart
vao deze gewesten, althans als'het gebied met het mooiste landschapsschoon. Dichteres Harriër Laurey ontmoette er ,,innigeÍ
leven", ,,het rekt zich in de gestrekte armen van populieren,
duizelend van licht". En Brabants eigen(wijze) wegwijzer dr. L.
van Egeraat noemde het populierenland eens ,,iets voor mensen
die hooÍdpijn krijgen van de transistorterreur".
Marilandica'

t bij Schijndel
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Gestreeld
Maar hoelang kunnen oog en oor nog zo aangenaam worden
gesreeld? Er worden nog wel nieuwe peppels geplant, maar er
verdwijnen veel meer bomen dan er bij komen. ,,Het is een zorgelijke ontwikkeling," vindt ook Peter von Meijenfeldt, koórdinator van de Brabantse Milieufederatie, de waakhond van het
Brabantse erf.
\Vat is er dan toch aan de hand? De boer uit Boskant, in de aanl.ref van dit sombere bericht al genoemd, houdt het eenvoudig.
,,Ik heb," zegt hrj, ,,hatt voor m'n vee." \Vat bedoelt hij daarmee?

Nu de rundveehouderij steeds meer koeien moet nemen om een
redelijk inkomen te verdienen, moet het grasland in optimale
konditie zijn. Populieren doen daar afbreuk aan, grote drinkers
als ze zijn. Behalve dat ze voedsel aan de grond onttrekken, werpen ze ook schaduw, zodat een deel van het gras ekstra langzaam
groeit. Ook de vele bladeren doen de grond geen goed. De hooiopbrengst (of maïs bijvoorbeeld) is dus lager, ,,aanzienlijk", zoals de boer zegt.
Hoeveel precies is moeilijk te zeggen, maar Senoeg om een
woordvoerder van de Boerenbond te laten opmerken: ,,Ik denk
dat de boeren het rendement van de populierenteelt altiid hebben overschat. Er kwam veel liefde aan te Pas om de bomen te
onderhouden. Dat die onder de 'huidige omstandigheden ver-

dwijnt, verbaast me niets."
Een paar cijfers. Een kubieke meter populierehout brengt vandaag de dag zo'r zeventig guiden op. Zo'n twintig à dertig jaar
geleden lag die prijs tegen de honderd gulden. Boeren vormden
toen met deze teelt nog spaarpotjes die niet zelden als bruidsschat werden gebruikt of goed van pas kwamen

bij

talen de klompenmakers lagere prijzen, zegt houthandelaar Frans
van Boeckel uit Liempde. ,,Ze profiteren van de situatie."
,,Eigenlijk zou de prijs eens zo hoog moeten zijn," zegt de boer
uit Boskant, ,,of liefst nog meer. Ve hoeven ze toch niet voor
niets te leten groeieni"'
Boeren die vroeger hun weiden met populieren vol l.rebben gezet, zogenaamde boomweiden, zitten nu met de handen in het
haar. Als hun land onder de Boswet valt, is herplanting na het
rooien verplicht. Nu de veebezetting per hektare steeds groter
wordt en de landbouwgrond duur blijft, hebben deze boeren

,,spijt als l.raren op l.run hoofd", zoals l.routhandelaar Van Boeckel
zegt. ,,Als het zuivere landbouwgrond was, zouden ze er meer
mee kunnen doen."
Spekulanten proberen misbruik te maken, meidt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. Ze kopen de boomweiden op, rooien
de populieren en proberen de grond te verkopen, zonder er bij
te vertellen dat er nog een herplantingsplicht oP rust' Hun winsten kunnen fors zijn. Zo brengt een hektare boomweide met
kaprijpe populieren gemiddeld J 30.000 op en een hektare zuivere landbouwgrond wel /' 50.000.
Iemand ais ir. A. C. C. van Leeuwen, rentmeester van de levensverzekeringsmaatschappij Utrecht, vindt dat de prijs die de boeren voor de populieren kriigen, best meevalt. Zeventig gulden
is toch mooi meegenomen, zegt hij, als ie een top van een volwassen boom op een plaats plant die verder tocl.r niet bruikbaar
is en waaraan je verder niets hoeft te doen. (Redaktie Populier:

De

l.reer

Van Leeuwen becioelde'hier een opbrengst van

boedelschei-

dingen bij erfenissen.
,,Dertig jaar geleden," zo verhaalt de boer uit Boskant, ,,verkocht
de broer van mijn vader honderd populieren en van dat geld
kon hij een boerderij met vijf hektare land kopen."

Prijsbepaler

De Eindhovense luciferfabriek was een goede afnemer van het
hout. In de topiaren was er wel 25.000 kuub hout nodig, pak
weg zo'n 17.000 bomen. Ook anderszins speelde de fabriek een
voorname rol bij de teelt: ze fungeerde als prijsbepaler waar de
klompenmakers zich naar richtten. Nu de fabriek is gesloten, be-

Bemoeienis
,,Ffet zou besr kunnen," zegt hij,,,dat er iets anders achter zit.
Misschien zijn de boeren die plotseling zo veel kappen, wel
bang voor al te grote overheidsbemoeienis met het landschap.
Misschien vtezefi ze dat hun vrijheid van handelen om tot kap
over te gaan, wordt ingeperkt."
De verzekeringsmaatschappij waarvan hij rentmeester is, heeft
in ieder geval zoveel veltrouwen in de houtprijzen dar. zij steeds
meer populierenbossen opkoopr. Zo verwierf Mii. Utrecht onlangs het 185 hektare grote bezit van de eind vorig jaar gesloten
Verenigde Hollandse Luciferfabrieken in Eindhoven.
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Spekulatie? \XZil de maatschappii profiteren van een bepaalde

stemming onder de boeren en andere landbezitters? ,,Geenszins," weert ir. Van Leeuwen af, ,,maaÍ we gokken wel op een

betere houtmarkt in de toekomst."
En, vraag ik aan de boer uit Boskant, stel dat hij van de overheid
een beheerssubsidie zou krijgen voor het onderhouden van de
populieren, wat dan? Tia, zegt de landsman, dat is wat anders.
,,Als de mensen die bomen graag willen blijven zien en er wat
voor over hebben, wil ik ze nog wel blijven planten."

Het zijn vooral de eenrijige populieren die ten offer vallen aan
de agrarische efficiëntie. In tegenstelling tot tweerijige vallen zij
niet onder de Boswet. Maar toch sneuvelen ook deze elementen,
want er zijn hier en daar mazen in de wet. Geldboetes nemen
de boeren op de koop, klein als die zijn.
Intussen g aft er binnen de natuurbescherming stemmen op om
een kapvergunning aan een waarborgsom van enige duizenden
guldens per hektare te binden. Áls een boer z'n herplantingsplicht binnen drie jaar niet zou nakomen, zou hij het borggeld
kwijt zijn. Tegelijkertijd kontroleert de Álgemene Inspectiedienst van h,et ministerie van Landbouw de laatste tijd strenger
in de Meierij. ,,Met de Boswet in de hand proberen we zoveel
mogelijk te redden," aldus een woordvoerder.

Rauw
Houthandelaar Frans van Boeckel konstateert ook op een ander
terrein een aftakeling: de boeren verzorgen de populieren minder goed. ,,Er treedt waterschot op. Vroeger werden die scheuten
aan de onderste helft van de stam gesnoeid omdat de luciferfabriek voor schoon hout meer betaalde. Nu er minder wordt
gesnoeid, wordt het karakter van het landschap anders: minder

lief, een beetje rauw."

,,Kijk," zegtYan Boeckel als we door het Liempdse rijden, ,,dàt
gebeurt nu ook vaker," en hij wijst op prikkeldraad langs een
weiland dat aan populieren is vastgemaakt. ,,De lucifersfabriek
hield niet van ijzers in het hout. Het gekke is dat je zoiets in
Boskant niet ziet. Blijkbaar hebben ze daar meer liefde voor de
bomen."

,,Zie je die jonge populieren daar," zo vervolgt hij. ,,Gelukkig
zijn er nog altijd boeren die blijven planten, vooral in de bermen waar men pootrecht heeft. Als dat nu maar niet overal
wordt afgekocht, want wat krijg je dan? Dan beplant de overheid een weg met bomen van allemaal dezelfde leeftijd. Het
beeld wordt eenvormiger."
Ter verduidelijking: dat pootrecht stamt uit de tijd van de hertogen van Brabant. Boeren mogen via het recht bomen in bermen pianten die aan hun land grenzen. Als er langs één weg
verschillende eigenaren zijn, kunnen zij voor een gÍotere variatie
zorgen. Maar de overheid wil liever van die vrijheid af. Als het
kan, probeert zij de rechten af te kopen. Dat kost ongeveer vier
gulden per meter, geen geringe zaak. In de ruilverkaveling
Veghel-Erp vergt de afkoop een half miljoen gulden.

Over ruilverkaveling gesproken: een dergelijke kultuurtechnische ingreep bedreigt het ruisende land ook nog eens. Het is,
zegt.Peter von Meijenfeldt, de kórdinator van de Brabantse
Milieufederatie, de hoogste tijd dat er vergaande maatregelen
worden getroffen om de populieten te beschermen. Via aanpassing van een bestemmingsplan kan het rooien aan een vergun-

ning worden gebonden.
Von Meijenfeldt: ,,Als de ontwikkelingen doorgaan zoals nu,
denk,ik dat er geen enkele maatregel is om de'bomen te handhaven. Dan zal alles afhangen van de liefde van de boer voor de
stoffering van het landschap."

HOUTHANDEL

Gebr, Yan den Berk b.Y.
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IVij zijn kopers van alle soorten bomen,
tevens verzorgen wii het onderhoud van bossen,
zoals dunnen, vellen, snoeien, Írezen, enz.,
alsmede uw subsidie-aanvragen

*
F. A. J. de Maas
Nachtegaalstraat 16

5735 EB Aarle-Rixtel
Tel.04928-1439

BOOMKWEKERIJEN

ST. OEDENRODE
TELEFOON 04138-233í

TAANBOMEN EN BOSPLANTSOEN
Specialiteit:

POPULIEREI+ EN WILGEN
Ad,oilering en aanleg aan beplantingerr
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Oprichting van de Stichting Wilg en Mand (Persbericht)

Op 26 september 1980 is te lJsselstein door een aantal

mensen

die sterk betrokken zijn bij de mandenvlechterij de Stichting
I7ilg en Mand opgericht.
Doel van de Stichting

is:

-

het stimulere{r-.yan de belangstelling voor de mandenmakerij
en de griendkulruur;
- bevordering van behoud, uitbreiding en overdracht van kennis van vlechttechnieken met wilgeteen alsmede van de teelt
van de benodigde wilgentwijg;
De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder andere:
- meer bekendheid aan het ambacht te geven;
- het organiseren van kursussen in het mandenvlechten te stimuleren;
- de opleidingsmogelijkheden tot bevoegd kursusleider te realiseren.

Door de aanleg en ouderhoud van snijgrienden.-te stimuleren
moet in de grondstofvoorziening van vlechtmateriaal voorzien
worden.

Naast deze direkt praktische zaken

wil de Stichting

historische

gegevens vastleggen en musea en verzamelaars adviseren

bij

aan-

leg en onderhoud van mandenkollekties.
In de vorige eeuw en het begin van deze eeuw werden in Nederland jaadijks honderdduizenden verpakkingsmanden vervaardigd onder andere voor aardappelen, bloembollen, planten, rurf,
vis, hooi, porselein e.d., maar ook flessemanden voor de farmaceutische industrie en dan niet te vergeten het burgerwerk zoals
boodschappenmandjes, eiermanden, vleesmanden, wasmanden,
stofmandjes, hondenmanden en wiegen.
Doordat in de loop der tijden andere verpakkingsmaterialen be-

schikbaar kwamen ook in de vorm van kunststoffen die goedkoper en soms beter waren is het aantal mandenmakers dat
vroeger enige duizenden bedroeg, om ekonomische redenen
langzaam sterk verminderd zodat er nu nog maar enkele vakbekwame vlechters over zijn.
Het zeer oude ambacht van mandenmaker dreigt dus door gebrek aantvakkundige mandenmakers in Nederland geheel uit te
sterven, hoewel er wel nog een behoefte aan bepaald mandwerk
bestaat.
Dat de belangstelling voor manden in Nededand groot is, blijkt
uir de import uit andere landen, vooral uit het Verre Oosten.

goede kwaliteir te krijgen. Deze teen wordt in ongeschilde
(grauwe), geschilde (witte) of gebuffte (kastanjebruine) vorm
voor het vlechten gebruikt en levert daar vakbekwame mandenvlechters een stevig en duurzaam produkt.
Deze in de loop der eeuwen steeds verbeterde Nederlandse
vlechttechniek dient bewaard te worden.
De Stichting lilírilg en Mand is in het leven geroepen om de in
vele eeuwen verworven kennis vast te leggen in woord en beeld.
Dit is echter onvoldoende om handvaardigheid uit te leren. De
Stichting wil daarom bewerkstellingen dat oudere, nog werkzame mandenmakers hun ambacht overdragen aan jongeren die
hier interesse en handigheid in willen krijgen.
Her Stichtingsbestuur is als volgt samengesteld:
Ch. If. Vink te IJsselstein, voorzitter
C. Tutein Nolthenius te Oisterwijk, sekretaris
H. P. Verboord te Vlijmen, penningmeester
P. van den Dool te Boskoop
A. van 't Hoog te Heerde
G. M. Pot-Van Regteren Altena te Schoorl
A. Westendorp te Heerde.
Belangstellenden kunnen door aanmelding bij het sekretariaat
voor f 15,- per jaar donateur worden waarmee zij de Stichting
steunen in haar doel en waarbij zij tevens via het uit te geven
bulletin \7ilg en Mand op de hoogte gehouden worden van de
onrwikkelingen en aktiviteiten.
Inlichtingen en aanmelding als donateur bij de sekretaris C. Tutein Nolthenius, Nassaulaan 14, 5062 JJ Oisterwijk. TeleÍoon
04242-2238.

Het import vlechrwerk is meest van andere grondstoffen vervaardigd en van een heel andere techniek dan het Nederlandse.
Soms is dit wel dekoratief maar vaak niet erg duurzaam.
In ons land is de wilgeteen in de loop der jaren veredeld om een
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aand.aan gingen d.e aele kokkelmanden naar Harhngen, adn u)da/ze uerden dooruerkocht. Harlingen, 1962.
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Griendhout, een gemakkelijk wortelend gewas

/

W. D. J. Tuinzing
Rijkslandbouwkonsulenl voor de griend- en rietkultuuÍ

tot

1974, Bennekom

Er is een stijgende belangstelling voor de vaardigheid van het
mandenmaken. Op enkele plaarsen wordt reeds een kursus hierin
gegeven en er is zelfs een stichting ,,\íilg en Mand" opgericht.
Als uitvloeisel hiervan zal men hier en daar wel een klein hoekje
rwijg gaan aanleggen. Voor belanghebbenden op dir terrein begon de heer Tuinzing zijn artikel te schrijven. Al doende kwamen echter zoveel werenswaardigheden op papier re staan, dar
deze pennevrucht in ruimere kring belangstelling zal genieten;
reden waarom in ,,Populier" plaats hiervoor is ingeruimd.

Eenjarig wilge- of griendhout is vooral bekend als teen of twijg.
In het zuidwesten van het land wordt van band en in het zuidoosten van wissen gesproken. In het Land van Maas en S7aal en
oostelijk Noord-Brabanr was een bekend gezegde:
een steel en een wis,
die haalt ge waar die is.

Het herinnert aan een tijd dat men zich in ,,grootvaders bos"
vrijmoedig vooÍzag van een schop- of harksteel, dan wel van
wat teenhout. Het gezegde leert revens, hoe algemeen her gebruik van wissen is geweest. Nog zuidelijker zijn het geen wissen, maar witsen. In België kan men de rerm wijmen horen
bezigen. Hierin is wat terug te vinden van de Latijnse soorrnaam
van een onzer meest bekende wilgesoorten, nl. de Karwilg, Salix
viminalis L. Viminalis betekenr namelijk: b:utgzaam, geschikt
voor vlechten.
Met eenjarig wilgehour wordt gevloóren en gebonden. Voor
deze doeleinden is geen betere keuze van houtsoort denkbaar.

Het is het voortbrengsel beslist niet van wilgebomen of knotwilgen, maar van de wilgestruiken in snijgrienden, twijgwaarden, bandpercelen, wissen- of witsenbossen. Van deze struiken
- ook stommels, stoven, stompen, stoelen of posten genoemd wordt het gewas m.b.v. snijgereedschap geoogsr. \Vat de vorm
van de struiken aangaat, gedragen de wilgesoorten zich nogal
verschillend. Bepaald hoog worden die van de Schietwilg, S. alba
L., en de Kraakwilg, S. fragilis L. Jaren achrereen kan het uitbotten zich herhalen, doch geregeld vallen toch struiken weg. Gedurende een aantal jaren wordr door inboeten van de waard naar
aanvulling gestreefd. Op den duur echter raakt elke griend versleten. Het is een gevolg van ziekren en plagen, maar vooral
toch van plagen, van overwoekering door onkruid en uitputting
van de bodem.
De naam Kraakwilg doet weinig goeds verwachten. Deze houdt
echter slechts verbaod mer her feit, dat de zijtakjes in het algemeen zo gemakkelijk van de twijg loslaten. Juist deze wilg telt
een tweetal vormen die een hoog gewaardeerde kwaliteit bindtwijg opleveren. En dit is een twijg, waarvan buigzaamheid en
taaiheid aan hoge eisen moeren voldoen.
Bij al datgene wat band bij het gebruik te verduren krijgr, zit
het vele water dat het weefsel van een pas geoogsr gewas bevat,
lelijk in de weg. Daarom laat men bindmateriaal - van welke
wilgesoort ook - graag eetsr welen, besterven, wat vocht verliezen. Daar wordt het srerker van!
Jong wilgehout wortelt heel gemakkelijft. De wilg wordr daarom
in het algemeen door stekken en niet door zaad vermeer?erd.

rVilgezaad

blijft namelijk maar even kiemkrachtig en oorwikkelt zich bovendien alleen onder bijzondere omstandigheden tot
een gewas. De voorwaarden hiertoe doen zich bij voorbeeld op
een pas verkregen modderstort voor. Dank zij verspreiding door
de wind over grote afstand heeft wilgezaad menigmaal van dit
ideale kiembed bezit kunnen nemen. Zo wist het ook in de

Met een krans rtan l*chtuortels ueten

d.e uilgezaailingen

ueÈe modder oaereind. te bo*den. Rijstaijh (Gld.) 1954.

zicb zelfs in

droogvallende IJsselmeerpolders - tot schrik van de ontginners een gewas voort te brengen. De wilg gedraagt zich hierbij als
een ware pionier. Voorbeeldig toch weer hij zich in de weke
modder overeind te houden. Dit gebeurt door de ontwikkeling
van een groot aantal wortels op zodanige plaatsen dat ze diensr
kunnen doen als de tuidraden van een zendmast. Deze krans van
wortels draagt krachtig bij tot drooglegging van de standplaats.
Als elk ander gewas is de wilg namelijk bij een goede onrwate-

ring gebaat.
\Taartoe wilgezaad ook in staat is, bij de aanleg van grienden
zijn het stekken die op rijen, op tijlen, in de grond worden gestoken, w^atna ze ror struiken uitgroeien. Ook worden hiertoe
wel wilgetwijgen oppervlakkig in de bodem gelegd en met
grond bedekt.

Bij stekken is duidelijk sprake van polariteit: onderaan verschijnen steeds de wortels en bovenaan de scheuten. Men moet er
dus voor zorgen ze niet ondersteboven te poten. Wie her onderscheiden van onder en boven moeilijk vindt, doopt de stekken
direkt na het op maat afhakken of afknippen mer het ondereinde in kalkbrij.
Van het vermogen tot wortelen van wilgehout heeft men dankbaar gebruik gemaakt om bast en hout op eenvoudige wijze van
elkaar te scheiden. Teenhout, met de voet in het water gezet,
gaat namelijk uitbotten, alsof het op de struik was blijven staan.
Zodn dientengevolge een flinke sapstroom ror stand is gekomen, kan het hout met behulp van een schilklem, een schilijzer,
een bandijzer, worden geschild, witgemaakt, geblekt, zoals het
in Schijndel heet. De ene wilgesoort levert blanker teenhout op
dan de andere. Geen blanker twijg dan die van de Duitse dot,
S. dasyclada Iflimm. Van het Belgisch rood - een vorm van de
Kraakwilg, S. fragilis L. - daarentegen is deze iets rossig van
tint. Om de geschilde twijg zo blank mogelijk te houden, stelt
men deze niet langer aan het licht bloot dan voor het drogen
vereist is. Tot behoud van haar kwaliteit wordt ook ongeschilde
twijg, bruine of droge rwijg, terstond nadat zij voldoende vocht
heeft verloren, aan de schelf gezet. Bij voorkeur gebeurt dit niet
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in de nabijheid van een twijgwaard om het optreden of voortduren van plagen tegen te gaan.
De wilg bevat looistoffen. Niet voor niets draagt een der wilgesoorten de naam van Bittere wilg, S. purpurea L. Looistoffen
hebben een conserverende werking. Het feit dat het blad van de
Kraakwilg, S. fragilis L., zoveel sneller verteert dan dat van de
Amandeliilg, S. iriandra L., doet vermoeden dat de ene wilgel
soort meer looistoffen dan de andere bezit. Looistoffen vormen
met ijzer inktachtige verbindingen. Dit,blijkt bij voorbeeld dui.
delijk bij een spijker in het looistofrijke eikehout, aan weer en
wind blootgesteld. Het is daarom geboden bij het witmaken
elke aanraking van het eigenlijke hout met het schilijzer te vermijden.
\Tilgetwijg die als gevolg van uitdrogen niet meer tot wortelen
in staat is, kan nog slechts van de bast worden ontdaan, nadat
ze in water is gekookt. En zo heet mogelijk dient ze ook te worden geschild. Al naar de gebezigde wilgesoort neemt dit produkt
door een samenspel van licht en vocht bij het drogen in meerdere of mindere mate een bruine kleur aan: de looistoffen maken het tot zogenaamde buffrwijg. Het Ámerikaanrje, S. americana Hort., staat bekend om de fraaie kleur die hêt bij het
buffen aanneemt. Tijdens het koken worden suikerachtige stoffen vrijgemaakt. Dit verklaart de neiging van bufftwijg tot
schimmelen. \fie in een klimaat als het onze droge, dan wel
g,roene, dus nog levende teen wil buffen, moet liefst het voorjaar met zijn zo werkzame zonnestralen en zijn sterk drogende
wind waarnemen.
Snelle droging van een houtgewas is voorwaarde voor het behoud van een goede kwaliteit. Bij eenjarig hout staat aanwezigheid van de bast een snelle droging niet zozeer in de weg. Bij
ouder hout daarentegen leidt afsluiting door de bast tot een
zekere verstikking. De praktijk leert dat dit reeds wordt voorHet.tchillen aax de korte ru,ijgen, de dauid.jet, uas het uerÈ oan de

jeagd, LopiÈ, 1949..

{

í

komen door gedeeltelijke verwijdering van de bast. Al naar de
dikte van het hout zijn het rwee, drie of vier stroken ervan gelijkmatig over de omtrek verdeeld - die met behulp van snijgereedschap van ondet tot boverr worden weggenomen. Het zogenaamde strippen van wilge- en esseschopstelen, alsmede van
elzeknuppels of 'blauwstoke,rs, is er een voorbeeld van. De laatste
werden eertijds voor het blauw stoken van dakpannen gebezigd.
Het gemak waarmee wilgehout wortelt, is degene die van wilgeboonstaken gebruik maakt, maar aI te goen bekend. Hij zal niet
nalaten het ondereinde - tegelijk met het aanpunten - van de
bast te ontdoen. Hierdoor verhoogt hij de duurzaamheid van dit
gedeelte en voorkomt hij, als het om levend ,hout gaat, de vorming van wortels. \fil hii van zijn boonstaken - van welk hout
ook - langdurig plezier hebben, dan zal hij het hierbij niet laten,
maar het resterende deel strippen.
De stekken, pinnen, peggen of einden die tot wilgestruik moeten uitgroeien, bevatten een hoeveelheid reservevoedsel. Deze is

o.a. afhankelijk van dikte, lengte en gezondheid van de stek,
alsmede van de vruchtbaarheid van de grond, waarop het stekhout, het poothout, de teling, is gegroeid. Dank zij dit voedsel
kunnen wondweefsel en een eerste begin van wortels en loten
worden gevormd. Deze voedselreserve kan voorts nodig zijn
voor het herstel van schade die insekten en,/of nachtvorst het
2ojuist.tot ontwikkeling gekomen, jonge lot hebben toegebracht.
Er bestaat verschil in gevoeligheid voor nachtvorst tussen de
wilgesoorten. En dit onderscheid kan zich eveneens tussen de
vormên van één soort voordoen.
Is de reserve aan voedsel eenmaal ve,rbruikt, dan breekt voor de
uitgelopen stek een periode van grote kwetsbaarheid aan. Een
trap of stoot bij voorbeeld die de nog schaarse wortels doet afbreken, betekent het ontijdig einde van de pin. Hoe minder de
griend nu dus betreden wordt, des te beter.
Tijdens hel drogen han gehookte en aeruolgens geschilde teen
brpíne kle*r aannemen. Lopik, 1949.

eem

frazie,
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Op het snijvlak aan het ondereinde van de stek vormt zich
wondweefsel. Uit dit nog zo jonge weefsel ontwikkelen zich
heel gemakkelijk wortels. Het worden gedeeltelijk stevige wortels die, de grond droogleggende, diep daarin kunnen doordringen. Ze ontstaan echter niet alleen op het snijvlak, maar ook
daarboven. Dank zij laatstbedoelde wortels kan de bodem in
korte tijd heel oppervlakkig doorworteld raken. En dit zijn wortels die voor de voeding van stek en struik de allergrootste

betekenis kunnen hebben. Op het griendbedrijf in Oostelijk
Flevoland werden de grienden met zwaar materieel bereden,
voornamelijk voor oogst en afvoer van het gewas. Dit had verstrekkende gevolgen:
alle voorzoÍgen ten spijt werd de grond tussen de tijlen sterk
samengedrukt, zodat de wortels in de bovengrond zich onvoldoende konden handhaven,
- de toegepaste srikstofbemesting miste haar uitwerking groren-

-

deels

of

geheel,

de voeding van het griendhout was ontoereikend om binnen
de gestelde tijd rijshout van de voorgeschreven lengte te verkrijgen.
Gezien deze ervaring moet de griendteler er alles aan gelegen
zijn om een goede struktuur van de bodem in stand te houden.
De gedeeltelijk zo oppervlakkige beworteling die de twijg kenmerkt, verklaart de grote konkurrentie die wortels van onkruid
- en zeker niet alleen die van grassen - het griendgewas aandoen. Onder de onkruiden die in twijgwaarden optreden, kan
ook de Grote ratelaar, Rhinanthus serotinus (Schónh.) Oborny,
voorkomen. Deze plant gedraagt zich niet alleen t.o.v. grassen

-

Aan het perttaardigen ran aarda4\elntanden kn,am tiet alleen brnine,
tnaar ook gescbilde tu,ijg te pas. De laatste diende uoor bet aanbrengen

aat tehenu'it en u,itte oren. Heerde, 1964.

De grote ratelaar kan de griend aanzienlijke schade berokhenen. Hij
tuortelt ecbter heel opperulahkig, zodat rnen dit onkruid genahhelijÈ rit
de grond. Lan optrekken. Calentborg, 1962.

en een aantal onkruiden als halve parasiet, doch woekert eveneens op de wilg. De griendtelers kennen hem vooral onder de
naam van schartel (Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland), van
hotte (Overijssel) en van raat (Bommelerwaard). Vaak komt de
schartel heel plaatselijk in de waard voor en het aldaar opmerkelijk laag blijvende wijggewas valt in de herfst gemakkelijk
aan reeën t€n offer. Slechts op deze plaatsen immers is het jongste hout dan nog binnen hun bereik. Ook met betrekking tot
onkruid laart griendhout zich dus als een heel kwetsbaar gewas
kennen. Het is daarom van veel belang bij het sticl.rten van een
griend voor een grote voorsprong op het onkruid te zorgen. Dit
gebeurt door een diepe grondbewerking toe te passen, waarbij
begroeiing en zaad hiervan zorgvuldig worden ondergebracht.
Deze diepe bewerking van de grond opent tevens de mogelijkheid stek van flinke lengte te gebruiken. Als alles meewerkt, zal
de verdelging van onkruid aanvankelijk nog geen bijzondere
aandacht vragen. Het gebruik van middelen ter bestrijding van
onkruid is pas verantwoord, nadat het eerste gewas, de pinteen,
lret schot - de maagden, zeggen ze in België - is gesneden. Door
een zekere uitstoeling heeft de pin zich nu namelijk tot ionge
suuik, in het bezit van enige reserve, ontwikkeld. Geen der aangewezen produkten is bij machte alle onkruidsoorten op te ruimen. Dit houdt in, dat men èn met handgereedschap èn met de
hand zal moeten bijspringen.
Een dicht bladerdek; liefsr tot laat in het jaar, betekent een belangrijke steun in de strijd tegen het onkruid. Bepaalde vormen
Het dichte bladerdek aan de Ántandehuilg zorgt it de herlst uoor eert
dikke laag blai die de grond langdurig han bedekken. lVanel, 1959.
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van de Amandelwilg, S. triandra L., munten hierin uit. Het
Amerikaantje, S. americana Hort., doet er uouwens weinig voor
onder. Eenmaal gevallen, vormt het blad een dikke laag die onkruiden kan verstikken en de grond tegen regenslag beschermt.
$í/ie dit blad opzij schuift, krijgt een groot aantal fijne wonels
van de wilg te zien. Meegenomen door de drogende voorjaarswinden kan helaas een gedeeite van dit blad in greopel en sloot
terecl-rtkomen.

Van de zo even genoemde Amandelwilg, S. triandra L., is in het
verleden veel gebruik gemaakt. Hij is dan ook onder verschillende namen bekend: Grauw, Beuk, \Taardenhout, Beugelgrauw,
Tweebast, Driebast e.a. In de oude hakgrienden met hun gernengde beplanting, waarvan het gewas in de regel elke drie jaar
wordt afgehakt, blijkt duidelijk de voorkeur van reeën voor deze
wilgesoort. Van de struiken hiervan weiden ze het jonge gewas
graag aÍ. Voor het vegen van hun gewei zoeken ze echter liefst
l.ret gewas van de weinige stommels van de Berijpte wilg, S.
daphnoïdes Vill., op. In deze oude waarden valt trouwens nog
wel meer op te merken. Onder het omvangrijke gewas van de
Schietwilg, S. alba L., en de Kraakwilg, S. fragilis L., met hun
grote en hoge stoelen 'heeft zelfs de meest onhandelbare kleigrond, de beruchte komklei, oppervlakkig een opmerkelijk
mooie struktuur verkregen. Men loopt er als op een tapijt. Dit
zal wel te danken zijn aan het gemak waarmee het blad van deze
beide wilgen verteert. Voorts valt de grote ruimte op die dit
tweetal in de loop der jaren is gaan opeisen ten koste van andere
wilgesoorten.

Het tuerk uan de tuijgensnijder beteÈent een diepe ingreep: Plotseling
gdat het et,enu,icht ttnsen bot,en- en ondergrc,ndse delen wn de griendstntik yerl oren. Ifotten, 1961,
Een geregelde grondbewerking

te blijven

-

freesmacl.rine

Schietu,ilg en KraaAu,ilg aormen optnerkelijk hoge en forse stoelen. Het
heeft geen zin. in de direkle nabijheid. daaraan steh te $eken. Calemborg, 1964.

Tussen Kraakwilg, S. fragilis L., en Schietwilg, S. alba L., heefr
veel kruising plaatsgehad. Er komen bastaarden voor die heel
veel van laatstgenoemde wilgesoort weg hebben, maar hun verwantschàp mel,.eerstgenoemde wilgesoort vemaden door het bezit van de eigenschap dat de takjes zo gemakkelijk van de twijg
loslaten. Het zijn dan ook niet alleen bomen van de soorr Salix

fragilis waaronder na stormachtig weer de grond met

groene

takjes bezaaid kan zijn. En menige knotwilg die voor een Salix
alba doorgaat, blijkt eveneens een bastaard te zijn, getuige het
gemak waarmee zijtakken van de sóeuten af getikt kunnen
worden. Ook bij de Ámandelwilg, S. triandra L., komen wel vormen voor, waarbij dit verschijnsel optreedt. Als het om de reelr
van rijshout ging, zou men zijn keuze liefst niet laten vallen op
wilgen, waarvan het gewas zo kan ruien. Rijshout toch dient

juist takkig te zijn!

-

mede om het onkruid de baas

kent de griendkultuur niet. Het gebruik van de
is er veelal tot proefnemingen beperkt gebleven.

Om verschillende redenen leidde het oordeel, evenals in andere
vormen van akkerbouw: wij vrezen de frezen! In onbewerkte
grond valt echter met stek van normale lengte weinig of niets te
beginnen: de hoeveelheid reservevoedsel is ontoereikend. Toch
moet op de opengevallen plaatsen in de twijgwaard voor een
nieuwe stommel kunnen worden gezorgd, zonder dat er een
spade aan te pas komt. Voor dit inboeten nu is lang stek vereis!, waarvoor slechts zware twijg in aanmerking komt. Alleen
al om uitdrogen ervan zoveel doenlijk tegen te gaan, worden
steeds top en zijtakken verwijderd. Voorts wordt met het teenmes, de bandhaak, de altijd wat kromme voet tegen de bocht in
er van af getikt. Hierdoor ontstaat een lang kapvlak en tegelijk
is het stek aangepunt. Het wordt vervolgens zo diep gestoken,
dat het niet loswaait. En her dient tenminste zover boven de
grond uit te steken, dat de scheuten, die zich aan het boveneinde ontwikkelen, niet onder het omringende gewas kunnen
schuilgaan. Evenals kort stek moet lang stek terdege worden ontzien, teneinde geen wortels te verspelen. Afhankelijk van de
snelheid waarmee het hout aandikt, wordt dit stek na twee of
drie jaar bij de grond afgezet, afgeboeid, waarbij de punt van de

klomp of de neus van de laars even steun vedeent. Van het
lange stek is nu een stekpin of boei overgebleven. t$Vat kalkammonsalpeter, een paar maanden na het stek steken bij elk
exemplaar uitgestrooid, kan wonderen doen, niet zozeer in het
eerste als wel in het tweede jaar. Eenzelfde bemesting, bij elk
der boeien toegepast, zaldeze beter in staat stellen temidden van
het omringende gewas tot struik uit te groeien.

In het gewas van beide vormen van de Kraakwilg, S. fragilis

L.

- het Belgisch rood en het Frans geel, ook als Frans rood of
Franse gele, roodgetopte teen bekend - kan in de zomer een
schimmelziekte uitbreken. In het ergste geval zal het lot hier-

9'
door een fikse dode top krijgen. Voor het Amerikaantje, S. americana Hort., geldt hetzelfde. Ook al worden van lang stek top
en zijtakken verwijderd, toch kan dit stek een gevaarlijke infektiebron blijven. Men laat het daarom niet verder boven de grond
uitsteken dan noodzakelijk is, zodat de afstand van deze infektiebron tot het jongste, meesr kwetsbare gedeelte van het omringende gewas in de zomer zo groot mogelijk is. Om dezelfde
reden worden de telgen die zich op het stek hebben gevormd,
telkens in de winter weggenomen. Temidden van een lang en
dicht gewas, zoals een jonge waard dit oplevert, zalhet stek verder boven de grond moeten uitsteken om zich te kunnen handhaven dan daar, waar de lengtegroei geringer is geworden.
Bij de vorming van wortels en loten streeft her zo even bedoelde
stek naar een zek€r evenwicht tussen ondergrondse en bovengrondse delen. En hoe vruchtbaarder de grond, des re hoger her
peil waarop dit evenwicht tor stand komt. Het bij de grond afzetten van het srek betekent dan ook een plors en algeheel verloren gaan van dit evenwicht. Juist hierin schuilt het geheim
van het vaak zo krachtig uitlopen van de verkregen stekpin:
alles is er op gericht de geleden schade, het evenwicht, re herstellen. De oogsr van een griendgewas komt op herzelfde neer:
een plotseling en volledig versroren van het evenwicht tussen de
wortels en het teenhout, da.r in het groeiseizoen is bereikt. Het
streven van de wilgestruiken een ,,mishandeling" als deze weer
te boven te komen, levert de griendteler elk jaar opnieuw een
Sewas oP.

Vooral in buitendijkse grienden, voorzover tweemaal per etmaal
het vloedwater er weerkeert, kan een heel vochtige, warme atmosfeer heersen. Daar nu verschijnen boven de grond wel korte
wortels aan de griendstoven. In aanraking mer her vloedwater
zullen ook deze aan de voeding van het gewas kunnen bijdra-

8en.

\íilgestek zal men niet daar

roepassen, waar het doorlopend in
het water kan komen te staan. In de zandwinning nabij de Maas
in Bergen (L.), waar een glooiing met wilgestekken was bepoot,
stond als gevolg van bijzondere omstandigheden een gering aantal hiervan echter al heel spoedig blijvend in her water. Dit nu
verhinderde geenszins de vorming van wortels en loren. De eersre dreven op het water, zodat ze over water en lucht konden
beschikken. Het sukses was helaas van korte duur. Bij de eerste
de beste najaarsstorm toch spoelden deze wilgjes weg: ze hadden
zich niet met wortels in de grond kunnen vasrzetren. Berer verging het een groep wilgen in een pur in de uiterwaarden nabij
Heerewaarden. Als gevolg van hoge rivierstanden kon de put
met water gevuld raken, waardoor deze groep in betrekkelijk
diep water kwam te staan. Vooral in een nat iaar kon zelfs in de

Als een uijde rok hangen de utortels, d.ie op het uater hebben gelegen,
ont. d.e stanunetjes been. Heereuaarden, 1965.

zomer nog altijd water er in aanwezi g zijn. Zolang deze toestand
voortduurde, moesten er dus op het water drijvende wortels aan

te paskomen om voor wat€r en voedsel te zorgen. Zodra

de

standplaats van deze wilgen weer droogviel, konden ze op de
gebruikelijke wijze in deze behoefte gaan voorzien, nl. door in
de grond wortels te vormen. Dit laatste betekende tevens eeo
zekere verankering in de bodem. In zo'n droge periode hing een
grote wortelmassa als een wijde rok om de stammetjes heen.
Hoofdzakelijk was hier de Schietwilg, S. alba L., vertegenwoordigd. \Vat geen boomwilg was, zoals de Amandelwilg, S. triandra L., had bij de Schierwilg steun gezocht.
Het is zelfs voorgekomen, dat een vogelnest in het gewas van
een hakgriend in een nar i^aí zodanig als spgns werkte, dat op

die plaats wortels ontstonden. Deze gingen deel vrn het

nest

uitmaken en zullen aan de drooglegging ervan stellig hebben
bijgedragen.
Tot besluit van dit artikel worden alle feiten

-

vaak slechts zijde-

lings met het vermogen tot wortelen van wilgehout verband
houdende - met een wis tot een geheel gebundeld. Ditmaal is
deze niet uit ,,groowaders bos", doó uit eigen tuin afkomstig
en wel van een heel bijzondere knorwilg, namelijk van het Frans
geel, S. fragilis L., ook Dotterteen genaamd. Het is de geriefteen

bij

uitnemendheid en van de tweede helft van

juli af

reeds

bruikbaar.

Ekskursie Brabantse Populieren Vereniging, 24 oktober 1980

/

Op vrijdag 24 okrcber 1980 hield de Brabantse Populieren Vereniging haar jaadijkse ekskursie. Dit jaar werd wederom het
bruinkoolgebied in het Ruhrgebied bezocht en een parkerfabriek. In deze parketfabriek werd voornamelijk inlands eike-

L4,6 miljard mt ,,bovengtond" om, vanaf 1982, 2,4 miljard mg
bruinkool te winnen. Deze bovengrond wordt o.a. gebruikt om

hout verwerkt.

Het is telkens weer indrukwekkend te zien werken op een zo
grote schaal als dit waarin bruinkool in dagbouw wordt gewonnen. Een gebied van 8500 ha zal worden vergraven om de bruinkool te winnen. Hiervoor verdwijnen dorpen, boerderijen, bossen en wegen. Met imposante machines van 25O m lang en 98 m

hoog wordt het gebied vergraven tot een diepte van maksimaal
500 m.
In de herfst van 1978 is men begonnen met het verwerken van

H. A. van Heeswijk

oudere en in de toekomst ook deze afgravingen weer op te vullen. Er blijft uiteindelijk echter een ,,gat" over van 3400 ha.
Na het winnen van de bruinkool wordt het gebied weer in kultuur gebracht waarbij ook nieuwe huizen worden gebouwd,
boerderijen worden gestichr, bossen worden aangelegd en rekreatiegebieden gekreëerd. En dat alles in het Ruhrgebied, waar

het aantal inwoners per kmz aanzienlijk groter is dan in ons
land. ,,En ons lukt het niet om een paar ha zandafgraving planologisch

in te passen", verzuchtte een van de deelnemers. Maar

zoals de atgravtng grootscheeps wordt aangepakc, zo wordt ook
op professionele wijze gewerkt aan het opnieuw in kultuur bren-
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Eém aan de

de afgegraven kiezelrijke ondergrond re mengen mer lóss uir de
bovengrond zijn de groeiplaatsomstandigheden verbeterd. In de
lósslaag wortelen de planten goed en de vochthuishouding is
beter, zodat meer eisende houtsoorten geplant kunnen worden.
Die soorten die de eindopstand moeten vormen worden momenteel direkt geplant. Daartussen wordt een scherm geplant van
populieren en wilg. Door de snellere groei van populieren wordt
vlug de gewenste bescherming verkregen van de soms kwetsbare
andere houtsoorten. Om snel een bodembedekking te krijgen en
om het stinkstofgehalte te verhogen wordt lupine gezaaid. De
groei van met name beuk is zodanig dat al na 10 jaren het
scherm van populieren en wilgen kan worden weggenomen. De
eindopstand zal voor ca.90 o/o bestaan uit loofhoutsoorten, waarvan 2 7o wilg en populier, en ca. 10 7o naaldhout.
Na de middag, na het nuttigen van een ,,Strammer Max", werd
een bezoek gebracht aan Forstamt Hiirtgenwald. Allereerst werd

pop*lierenbeplantingen in bet brpinhoolgebied.

de Vehebachtalsperre bezocht: een stuwdam die zowel dient

gen. Dat wij daarbij vooral oog hadàen voor het aanleggen van
de bossen, mag duidelijk zijn.
Het Forstamt Rheinbraun van de Rheinische Braunkohlenwerke
Á.G. is belast met de ,,rekultivierung". Houtvester Roosen was
onze gastheer, die ons interessante dingen vertelde en liet zien.
Met het bebossen van de vergraven terreinen heeft Rheinbau

A.G. inmiddels 50 jaar ervaring. Aanvankellijk werden op

de

ruwe, arme, vergraven grond allerlei houtsoorten geplant met
wisselend sukses. Vel heeft men van deze eksperimenten geleerd, dat zelfs op arme gronden een boombestand mogelijk is.
Na 1950 heeft men op grote schaal (ca. 2000 ha) populier aangeplant in een menging met els. Deze opstanden waren bedoeld
als voorgewas voor het uiteindelijke bos van andere houtsoorten.
Door de groei van de populier werd de bodemstruktuur verbeterd en het humusgehalte verhoogd. Deze beplantingen werden overwegend in een verband van 3 x 3 m aangelegd. Deze
dichte plantafstand geeft thans problemen. De kronen zijn zo
dicht gesloten dat de aanwas gering is geworden, terwijl de onderbeplanting afsterft. Sterke dunningen worden uitgevoerd om
het plantverband op 6 x 6 m te brengen. Na de ,,voorbouw" van
populieren worden eiken, beuken, linden, fijnspar, douglas e.d.
geplant.
Thans wordt een andere methode toegepast, de z.g.3e fase. Door

voor het reguleren van de waterstanden als voor de drinkwater-

voorziening. Een interessante uiteenzetting over de totstandkoming van het stuwmeer wetd begeleid door een zeer overvloedige regenval: zo overvloedig dat vragen opkwamen of de
stuwdam wel hoog genoeg zor zijn.

Tot slot werden in

deze fraaie hourvesterij enkele proefbeplantingen met populier bezocht, gelegen op plaatsen met zeer moeilijke groeiplaatsomstandigheden, zoals voedselarme hoogveengrond, hoogte boven zeespiegel 340 m,950 mm neerslag per
jaar, gebied met late vorst en koude luchtstromingen.
In 1970 en l97l zijn o.a. geplant de populiererassen 'Androscog-

gin','Schónbichl','Oxford','Muhle-Larsen' en'Enniger', evenals
de wilg 'Godesberg'. De praktische populierenteler zal weinig
onder de indruk zijn geweest van de resultaten van deze proef.
Álleen de 'Muhle-Larsen' geeft een bevredigende groei te zien;
deze heeft op een leeftijd van 13 jaar een doorsnede op borsthoogte van 30 cm en een hoogte van LG m. Alle overige soorten
waren slecht tot zeer matig gegroeid, zodat de konklusie gerechtvaardigd is, dat aanplant van populieren onder dergelijke omstandigheden beter achterwege kan blijven.

De terugreis met voldoende aandacht voor de inwendige mens,
verliep voorspoedig, zodat iedereen kan terugzien op een geslaagde dag met ,,onze populier".

KALENDER

Houtverkoop, het aanvragen van subsidies, het aankopen van plantsoen, de
rassenkeuze en de aanleg en onderhoud van beplantingen zijn de belangrijkste onderwerpen waaraan wij in de
komende wintermaanden moeten denken. I7anneer men mer de voorberei-

belang zijnde subsidieregelingen zul-

dingen tijdig begint voorkomt men
tijdnood in het voorjaar.

provincie waarin de beplanting of het
grootste gedeelte daarvan is gelegen.
De adressen en telefoonnummers zijn

planting 0,5 ha. Laatstgenoemde oppervlakte mag uit één of meerdere

september-

Het eerstgenoemde besluit is eveneens
van toepassing op weg- en perceels-

Houtverkoop
In de ,,Kalender" in het septembernurnmer van ,,Populier" 1980 is dit
onderwerp reeds besproken.

Subsidieregelingen
De voor de populierentelers meest van

len hieronder beknopt worden besproken. Uitgebreide inlichtingen over

deze regelingen kan men verkrijgen
bij het Staatsbosbeheer en wel bij de

Hoofdingenieur-Direkteur voor Landinrichting, Grond- en Bosbeheer in die

in de Kalender van het

nummer van ,,Populier" 1980 vermeld.
Het,,Beslui, bijd'ragen bebossingen'
en het ,,Besluit bijdragen hefuephntinged' regelen, onder bepaalde voorwaarden, de subsidiëring van nieuwe

beplantingen en herbebossingen. Deze
subsidie is een overheidsbijdrage in de

aanleg- en eerste onderhoudskosten.
Om voor deze bijdrage in aanmerking

te komen moet de

minimumoppervlakte van een nieuwe beplanting 1,0
ha bedragen en in geval van herbe-

percelen bestaan.

grensbeplantingen, mits deze beplantingen uit tenminste 200 bomen bestaan. In dit geval is het niet van
belang of het om een nieuwe beplan-

97

ting of een herbeplanting gaat. Voor
nieuwe bebossingen en voor weg- en
grensbeplantingen bedraagc de subsidie maksimaal 80 7o en voor herbeplantingen maksimaal 50 7o van de

door de direkteur van het

Sraatsbos-

beheer normaal geachte kosten. Voor-

waarde

is dat men, vóórdat mer

de

aanleg van de beplanting wordt begonnen, bij het Staatsbosbeheer formulieÍen aanvraagt.

Populieren worden meestal

in

het

voorjaar geplant. In beplantingen
waarin meerdere rassen vootkomen
moet men, indien door onvoorziene

knoppen reeds aktief zijn. Het risiko

van het optreden van

schorsbrand

(Dothichiza) wordt door het op deze
wijze behandelen van de poten sterk

oorzaken pas laat kan worden geplant,

verkleind.

met de vroeguitlopende rassen begin-

Bij gebruik van meerjarige bewortelde
populieren verdient het aanbeveling

nen.

Voor éénjarige planten zijn plantgaten
van 35 à 40 cm in het vierkant bii een

alieen opvallend zware zijtakken vóór

diepte van

éénjarige planten moeten
nooit worden gesnoeid.

40 cm voldoende,

voot

twee- en driejarige populieren 50 à 60

Het,,Besluit bijdragen bebossingen"

cm bij een diepte van 60 cm. Het is

geldt ook voor grondeigenaren die in
aanmerking komen voor de vergoedingsregeling van het O. en S. fonds.
Deze eigenaren, uitgezonderd die van

van belang dat de populieren voldoende diep staan. In sterk aan de wind

landbouwbedrijven in een ruilverkaveling, behoeven hun grond niet aan de
Stichting Beheer Landbouwgronden af
te staan indien ze deze bebossen.
De ,,Beschikking Bosbijd'ragen" is eert
regeling die ook voor populietentelers
vao groot belang is. Naast het verlenen van een jaarlijkse subsidie op de
kosten van een planmatig beheer en
openstelling voor het publiek, kunnen
onder bepaalde voorwaarden ook bijdragen worden verleend in de onderhoudskosten, zoals het opsnoeien. De

waaien of draaien van de stammetjes
voorkomen; aldus zullen nieuwgevormde wortels niet afbreken en de populieren beter aanslaan. Grotere plantgaten verhogen onnodig de aanlegkosten tenzij bijzondere omstandighederi

blootgestelde gebieden kan men door
de plantgaten dieper te maken scheef-

een rol spelen, zoals in straatbePlantin-

in opgespoten gebieden. Te
kleine plantgaten, bijvoorbeeld die met
een halfronde plantschop voor éénjarig
gen en

plantsoen, zullen vooral op onbewerkte

grond

in

het planten te verwijderen,
bij

betakte

de aanleg

In beplantingen, die met éénjarig
plantsoen van \(/estamerikaanse balsempopulieren ('Blom','Fritzi Pauley'
en'Heimbuger'),'Ándroscoggin','Geneva', 'Oxford' en 'Rochester' zijn aangelegd, hebben de planten, vooral op
zware klei en leemgrond, in de eerste
twee tot drie jaren na aanleg vaak een
teleurstellende groei. Verbetering van

de hoogtegroei is mogelijk door

de

planten vóór of direkt na de aanleg
iets in te korren. De bomen moeten
aan het einde van het eerste

of

rweede

groeijaar op één top worden gezer (zie
,,Populier", februari 1973, pag. II).

veel gevallen een minder
Onderhoutl

om voor deze

goede aanslag en jeugdgroei tot gevolg
hebben. Op percelen met een zeer

in aanmerking te komen bedraagt 5 ha, deze regeling geldt ook
als deze oppervlakte in het bezit is van
meerdere samenwerkende eigenaren.
Indien het om beplantingen met een
bijzondere landschappelijke betekenis
gaar kan de minimumoppervlakte tot

hoge grondwaterstand tijdens de aanleg moet men de populieren direkt na
het maken van de plantgaten Poten
waardoor men voorkomt dat de plantgaten vol water lopen of ineen zakken.
Voor dergelijke percelen, vooral als ze
een kleine oppervlakte hebben, is ook

velen in de wintermaanden te snoeien
en zeer zeker niet tijdens vorstperioden. Deze werkzaamheden dient men
bij voorkeur in de periode tussen eind

1,0 ha worden verlaagd.

het gebruik van poten te overwegeo.
Het verdient aanbeveling deze poten

vorming van waterloten is geringer in-

minimumoppervlakte
bijdrage

Aankoop van plantsoen en
rassenkeuze

Deze twee onderwerpen zijn eveneens
in de ,,Kalender" van het voorgaande
nummer besproken. Degenen die in
het komende plantseizoen gevelde opstanden willen gaan inplanten worden
verwezen naar het artikel ,,Het gebruik
van één- of rweejarig populierenplantsoen bij herbebossingen" op pag. 73
van het november-nummef van ,,Po-

pdiet"

1979.

uit

door de NÁKB gewaarmerkte,

te maken omdat
dan de kwaliteit en de raszuiverheid
zeker zijn. Bovendien komen alleen
beplantingen, die met door de NAKB
gcwaarmerkt plantsoen zijn aangelegd,
voor de eerder genoemde subsidies in
meerjarige planten

aanmerking.

Men moet de poten planten in zo smal
mogelijke, 70 à 80 cm diepe gaten die
bijvoorbeeld met een grondboor zijn
gemaakt. De onderzijde van de poten

Met het bestellen van plantsoen moet

moet schuin worden afgehakt waar-

niet te lang worden gewacht aangezien
de voorraad aan goede planten beperkt is.

door ze steviger in het gat komen te
staan. Het is zeer belangrijk alle zijtakken te verwijderen om uitdroging
van de poot, door verdamping na het
uitlopen, te voorkomen. De poten

Aanleg van beplantingen

Het tijdig schoonmaken van dichtgegroeide greppels en sloten, waar nodig,
bevordert de afvoer van oppervlakte-

water en vergemakkelijkt de werkzaamheden zoals het maken van plantgaten. Bij herbebossingen zal men hin-

moet men enkele dagen vóór het planten zo diep en zo rechtstandig mogelijk in het water zetten. Dit geldt overigens ook voor beworteld plantsoen
dat tijdens het transport of door andere

derlijk loofhoutopslag en bramen door

oorzaken sterk is uitgedroogd. Men
moet het plantmateriaal niet onder-

afzetten moeten bestrijden.

dompelen en zeer zeker niet als de

Het is in het algemeen niet aan te be-

mei en halÍ juli uit te voeren. Bij wintersnoei overgroeien de snoeiwonden
meestal slechter dan

bij zomersnoei;

de

dien het snoeien in de vegetatiepetiode
wordt uitgevoerd. Het artikel ,,Het
snoeien van populieren" in het november-nummer van,,Populier" I97 9 geeft
uitgebreide informatie over dit onderwefp.

\íildschade bij populieren door reeën,
hazen of konijnen kan men voorkomen, of althans beperkt houden, door

de jonge bomen met gazen kokers
(kippegaas, Italiaans gaas) of plastik
manchetten te beschermen. Het Italiaanse gaas kan men zowel rechtstreeks bij de fabriek bestellen (het
adres is vermeld in de ,,Kalender" in
het maart-nummer 1980) als

bij

het

Magazijt Bosbouwgereedschappen van
Heidemij Nederland BV te Árnhem
(Postbus 139). Bomen die met kokers

van kippegaas zijn beschermd moet
men regelmatig op het ingroeien van
het gaas in de stam kontroleren. Bij
gebruik van Italiaans gaas is een dergelijke kontrole in het algemeen overbodig.

H.TT.K.
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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 worden gdimporteerd door

F

postbus 184,3760AD SoestTel.02155 - 10272.
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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 @ 18 cm top en op - afgekorte lengten
papierhout
Q10-28cmtop -lmof2mlengte
vezelhout
O 8-45cmtop -lmof2mlengte
Q 40 cm top en op

foreco @
internationale houthandel bv

Telefoon: 085-45443I

lid van de Heidemij Groep

Telex: 45960 forec nl.

Koningsweg 35c, Postbus 230
6800

AE

Arnhem

tt

u denhou
een oude naam, tussen nieuwe

ulieren
an old name, between new pgplars
un ancien nom, entre nouveaux peupllers
ein alter name zwischen neue pap_peln
Witte abeel
(P. albal

'Raket'

'Nivea'

Esp
(P.

tremulal

'Tapiau'

Grauwe abeel
lP. 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. trichocarPal

'Fritzi ;:JïS'
'Heimburger'

DO
I.-

Euramerikaanse
populier
(P. euramericanal

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spiik'

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'1214',

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulÍer
'Androscoggin'

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

ll

boomkweke rl|
Schoorstraat 21 - Postbus
Udenhout - Holland
Teleíoon 04241-2131
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