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De lnternationale Populieren Commissie in Turkije bijeen

/

H. A. van der Meiden
Voorzitter van de Nationale Populieren Commissie

I

Organisatie

Begin november 1980 kwam op uitnodiging van de Turkse
regering de Internationale Populieren Commissie (IPC) bijeen
in Izmir, een grote stad die aan de Egeische Zee, aan de westkust van Klein Azië is gelegen. De IPC is een instelling van de
Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties
waarvan landen lid zijn. Dat zijn er momenreel 33, verspreid
over de hele wereld, waaronder Nederland dat al vanaf het ontstaan van de IPC in 1967 lid is. De IPC komt eens in de vier
à zes jaar bijeen maar het Dagelijks Bestuur, het zogenaamde
Executive Committee, alsmede een aantal werkgroepen vergaderen vaker.

Turkije is een land dat veel belang heeft bij de onrwikkeling
van de populierenteelt. Het heefr een totale houtproduktie van

-

Sin-Kyu Hyun, Korea

-

B. Quiquandon, Frankrijk

F. Jaime Fanlq Spanje- V. Steenackers, België
R. L. Johnson, U.S.A. - G. Vallée, Canada

- M. Viart, Frankrijk
De heer Viart werd benoemd tot voorzitter van het Executive

Committee.

n

Hoofdthema van de zitting

Gezien de toenemende betekenis van de populierenteelt in ontwikkelingslanden en de mogelijkheden van populier om samen
met de landbouw te worden toegepast werd anderhalf iaar geleden in Portugal door het Executive Committee besloten speciale aandacht te besteden aan ,,kombinatie van populieren- en
wilgenteelt met landbouw, ten nutte van samenleving op het

ruim 10 miljoen
is een erg belangrijke energiebron voor

platteland". Elk lid van de IPC werd door de FAO benaderd
met het verzoek om een bijdrage te leveren aan dit tot hoofd-

grote groepeo van de bevolking. Van de ! miljoen m3 werkhout
bestaat 1,5 miljoen m3 uit populier, een sterk toenemend aandeel. Dit komt doordat de Turkse regering in de afgelopen
decennia met hulp van de FAO veel aandacht heeft besteed aan
de ontwikkeling van de populierenteelt. Die is sterk gestimuleerd door onderzoek van her Populiereninstiruur in Izmit dat
onder begeleidirrg van vooral Franse en Italiaanse onderzoekers
van veel belang voor de populierenteelt in het Nabije Oosten is
geworden. Momenteel beschikt Turkije over 64.000 ha populierenbos (waarvan 7.000 ha natuudijk bos) en 19.000 km po-

thema van de zitting gekozen onderwerp.
In het kader van dit hoofdthema werd aandacht besteed aan de
volgende punten:
1 De ekologische aspekten vandekombinatiepopulierenteeltlandbouw en mogelijke veranderingen in de teelttechniek.
2 Ekonomische en sociologische aspekten van de kombinatie.
3 De produktie van bio-massa en verwerking daarvan tot nuttige produkten voor de samenleving.
4 De energie-balans van teelt en oogst.
Op de belangrijkste punten uit het samenvattend raPPort over
het hoofdthema zal ik in het kort ingaan:

ongeveer 19 miljoen mB waarvan maar liefst

mB brandhout; hout

pulierenbeplantingen;

dit

areaal groeit echter met ongeveer

20.000 ha resp. 8.000 km per 10 jaar.
Bij de opening van de zitting door de heer Ozbek, de Minister
van Landbouw en Bosbouw van Turkije, maakte deze nadrukkelijk gewag van de grote betekenis van de populierenteelt voor
de verbetering van de hourvoorziening en voor de ontwikkeling

van het platteland van Turkije.

Aan de zitting werd deelgenomen door 36 buitenlanders,

af-

komstig uit 15 landen , en 33 deelnemers uit Turkije zelf .
Vetmeldenswaard is dat voor het eerst een delegatie van 6 personen uit de Volksrepubliek China aanwezig was; dir land is in
oktober 1980 lid van de IPC geworden. Ándere vertegenwoordigde landen waren, naast Turkije, Bulgarije (1 vertegenwoordiger), Canad.a (1), Frankrijk (6), Duitse Bondsrepubliek (1),
Hongarije (2),kal1ë (6), Korea (1), Nederland (1), Roemenië
(2), Spanje (4), Tunesië (1), Joegoslavië (2), USÁ (1).
Tot voorzitter van het congres werd gekozen de heer Semizoglu,
direkteur van het populiereninstituut van Izmit. Vice-voorzirters
werden de heren Tu Guang Han, leider van de Chinese delegatie en Vallée, Canada.
Tijdens een zitting van de IPC komt vrijwel alles wat mer de
populierenteelr te maken heeft ter sprake. Ten dele gebeurt dat
in de al eerder genoemde werkgroepen (Insekten, Ziekten,
Houtgebruik, Selektie en Veredeling), ten dele in de plenaire
zirting. Tijdens de laatste kwamen rwee rapporren uitgebreid
ter sprake, nl. één over het hoofdthema van de zitting (zie hierna onder II) en één over de ontwikkelingen op de populierehoutmarkt. Op deze rapporten kom ik hierna terug.
Tijdens de zitting wordt bovendien het volgende nieuwe Executive Committee gekozen voor de komende periode van vier jaar:

-

A.

S. Birler,

Turkije -

E. Giordano,

Italië -

Bela Kersztesi, Hongarije
H. A. van der Meiden, Nederland

I Ekologisclte en technisclte
1.1 Populierenopstanden

aspekten

De kombinatie van populierenbos met landbouw is alleen mogelijk zolang het bos niet te dicht wordt. Daarom moet de plantafstand zorgvuldig worden gekozen, waarbij mede rekening
moet worden gehouden met eisen van de te telen landbouwprodukten. In het algemeen past men de kombinatie gedurende
twee à drie jaren toe. Een zeer goede kombinatie is die met
mais, de minst gewenste die met gewassen die in de herfst nog
op het land staan.
Een probleem is de schade die onkruidbesrijding van het landbouwgewas aan de bomen kan toebrengen. Proeven met mais
in Frankrijk hebben aangetoond dat maksimaal 3 tot 4 kilo
werkzame stof van simazin per hektare kan worden toegepast.
De watervoorziening is erg belangrijk; is deze onvoldoende dan
treedt te grote konkurrentie steeds ten nadele van de populieren
oP.

In Spanje is uitgebreid onderzoek ged,aan naar afwisseling van
populierenteelt met landbouwgewas (wisselbouw); na een periode met populierenbos bleek de aaltjespopulatie aanzienlijk te
zijn afgenomen.

Duidelijk bleek uit de enquete in de meer ontwikkelde landen,
bijvoorbeeld in I7est Europa, dat de kombinatie van populieren
met landbouwgewassen niet meer opgewassen is tegen de eisen
van de mechanisatie in de landbouw, en daarom sterk terrein
vediest. De ontwikkelingslanden kwamen helaas met zeer weinig gegevens, zodat over de ontwikkeling van deze teeltkombinatie dáár weinig te zeggen viel.

L2

tVeg- en grensbepl.antingen

De hiervoor genoemde ekologische en technische beperkingen
bij opstanden gelden ook voor weg- en grensbeplantingen.
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Vooral in I7est Europa is er een duidelijke trend naar vermindering van de rijbeplantingen langs perceelsgrenzen hoewel
regionaal, b.v. in delen van 'West-Frankrijk dit systeem nog
steeds op grote schaal wordt toegepast. Typerend voor het teruglopen van het aantal weg- en grensbeplantingen in een aantal
landen is Italië waar in 1958 nog 125.000 ha van dergelijke
beplantingen aanwezig was en nu nog slechts 50.000 ha. In
Árgentinië daarentegen spelen ze nog steeds een zeer belangrijke rol in het dal van Rio Negro waar maar liefst 40 miljoen
populieren staan. Ze komen meestal voor in dubbele rijen met
plantafstanden van twee tot drie meter. Vermeldenswaard is
ook dat in Canada veel populieren in weg- engrensbeplantingen
voorkomen; dit is vooral het geval in Manitoba, Saskatchewan
en Alberta, waar tussen 1910 en 1965 29 miljoen populieren
werden geplant.
Voorzover men nog populierenrijen plant zijn de eisen aan de
te planten klonen meer uitgesproken dan voor opstanden; smalkronigheid, windresistentie en een minimaal optreden van waterloren staan hoog genoteerd. De grootste populariteit voor
weg- en grensbeplantingen in \7est en Midden Europa blijkt
dan ook de 'Robusta' te hebben.
Het is merkwaardig dat nog steeds niet een goed inzicht kan
worden gegeven in de konkurrentie die populieren langs perceelsgrenzen de daarnaast geteelde gewassen aandoen.
Het spreekt vanzelf dat voor wegbeplantingen de bezwaren van

de zijde van de landbouw minder gelden dan voor beplantingen
langs perceelsgrenzen. Ze hebben naast een belangrijke landschappelijke invloed tevens een betekenis voor de houtproduktie. Dit heeft tot gevolg dat blijkens de enquete, ook van officiële zijde de belangstelling voor wegbeplantingen van populier
en wilg in bepaalde landen sterk toeneemt. In Zuid-Korea, een
land waarin de populierenteelt een enorme onrwikkeling doormaakt zijn in de laatste jaren 6500 km wegbermen met populieren beplant terwijl ook in China zeer grote aandacht hieraan

wordt

besteed.

1.3 Populier

en het milieu

De betekenis van de populier voor het landschap werd

reeds

vermeld. Daarnaast maken verschillende landen melding van de
betekenis van populier bij de bestrijding van erosie en bij het
'Robuta': E*ropa's pop*lainte ueg- en greuboom.

hersrel van geërodeerde gebieden. Spanje noemt in dit verband
het aanpassingsvermogen van populierewortels van groot belang. Inderdaad weten wij uit vroeger onderzoek in Nederland
dat populieren niet alleen een sterk vertakt oppervlakkig wortelstelsel hebben maar in bepaalde gronden ook tot op grote

diepte wortels ontwikkelen.
Uit Spanje en Frankrijk komen opmerkelijke mededelingen
over het gebruik van populierenbeplantingen bij de zuivering
van afvalwater. Volgens inÍormatie uit Spanje zou een hektare
populierenbos nodig zijn om het afvalwater van 200 inwoners
te kunnen zuiveren. Bovendien is daarbij sprake van een aanzienlijke groeiverbetering van de bomen (i0 /e en meer).
Ook in Frankrijk, vooral bij Parijs, worden populieren voor dit
doel gebruikt. Daarbij moet echter wel de kanttekening worden
gemaakt dat in een gematigd klimaat waterovedast kan ontstaan
als naast de bevloeiing in de vegetatieperiode bovendien veel
regen valt; dit telt minder voor de landen rond de Middellandse
Zee.

2 Ekonomische en sociologische aspektm
2.I Ekonomische aspekten
In Frankrijk heeft men berekend dat de kosrprijs van populiere'
hout dat geteeld wordt in kombinade met landbouwgewassen
lager is dan die in een pure populierenopstand. Het is mogelijk
door de kombinatie de omloop van de populier met twee jaar
te verminderen of wel, bij dezelfde omloop, de waarde van de
interne rentevoet met een half punt te verhogen.

2.2

Sociologische aspekten

Voorzover sociologische aspekten genoemd ziin in de anrwoorden van de verschillende landen blijken deze vooral betrekking
te hebben op konfliktsituaties. Daarbij moet wotden opgemerkt
dat mededelingen daarover vrijwel uitsluitend uit Slest-Europa
kwamen.

Onenigheid tussen bezitters van populierenbeplantingen en aangrenzende boeren is meestal het gevolg van een te kleine afstand
tussen de bomen en het aangrenzende bouwland. Zo bestaat in
Frankrijk een wettelijke minimumafstand van bomen tot perceelsgrens van slechts twee meter. In Italië varieert deze minimum afstand van drie tot negen meter, soms zelfs van vijftien
ror twintig meter, afhankelijk van de regio.
Nederland heeft speciaal melding gemaakt van de hier bestaande herplantplicht die een negatieve invloed heeft op de bereidheid van grondeigenaren om populierenbos te Planten. Daarbij
komt nog het zeer grote verschil in steun aan landbouw en bosbouw, hetgeen populierenteelt voor de boeren er niet aanrekkelijker op maakt. Hetzelfde wordt gekonstateerd in Frankrijk
en ltalië. In EEG-verband zou aan die ,,oneedijke" konkurrentiepositie van de bosbouw veel meer aandacht moeten worden gegeven.

In gebieden buiten ïTest-Europa is de weerzin van landbouwers
tegen het planten van populieren veelal geringer, mede bepaald

door doelgerichte maatregelen van de overheid. Dit heeft bijvoorbeeld in Zuid-Korea tot gevolg gehad dat russen 1975 en
1980 her populierenareaal van ongeveer 140.000 ha op ruim
500.000 ha is gebracht!

3

Prod'uátie en aertuerking

aat

bio-nzatsa

Her woord ,,bio-massa" duikt tegenwoordig in veel bosbouwdiskussies op. Bedoeld wordt de totale massa van de bomen, dus

niet alleen de stam maar ook takken, bladeren en wortels. In de
praktijk wordt echter ook vaak over bio-massa gesproken terwijl
de wortels buiten beschouwing blijven.
De oogst van de hele boom is alleen zinvol indien hij geheel of
deels wordt verspaand. Het is duidelijk dat spaanders uit takken
relatief veel schors bevatten terwijl de aanwezigheid van blad
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de kwaliteit van hec produkt nog eens verder verlaagt. Dit betekent dat verwerking van de hele boom alleen zinvol is voor
bepaalde sortimenten pulp en houtplaten en voor energiedoeleinden; onder het laatste kan men verschillende toepassingen
samenvatten, van simpelweg verbranden ror de winning van
vloeibare brandstof.
Omdat het zoeken naar andere energiebronnen dan aardolie
zeer grote, ook politieke belangstelling geniet hetgeen in de beschikbare financiële middelen tot uiting komt, is het begrijpelijk dat ook het bosbouwkundig onderzoek zich daarop heeft
gestort. In dar kader wordt o.a. aandacht besteed aan snelgroeiende beplantingen mer zeer korte omlopen, waarbij vooral
met populier en wilg wordt geëksperimenteerd. Men heeft zelfs
de naam ,,energie-beplantingen" ingevoerd, mijns inziens een
wat onzinnige benaming omdat dergelijke beplantingen niet
alleen maar voor energiedoeleinden kunnen worden gebruikt
en het zeer de vraag is of andere bestemmingen financieel niet
veel aantrekkelijker zullen blijken te zijn.
Een dergelijke beperking heeft de Stichting Industrie-Hout
zeker niet voor ogen gestaan toen zij, al acht jaar geleden, een
onderzoek begon naar de mogelijkheden om bij zeer korte omlopen grote hoeveelheden populierehout te produceren.
Daarover hebben wij tijdens de zitting van de IPC gerapporteerd. Blijkens de rapportage wordt onderzoek in ,,mini-omloop"-beplantingen verder vooral verrichr in Noord-Amerika
en Frankrijk. Daarbij lopen de aantallen planten per ha sterk
uiteen: 1400 tot 20.500 in de USA, 27.000 in Ontario (Canada),
3.000 tot 6.000 in Frankrijk en 1.700 tot 2.500 in Nederland.
Ook de omlopen w^atÍr ar wordt gesueefd lopen sterk uiteen,
nl. van één tot zreven jaar. Er wordt in de regel intensief bemesr.
In Canada blijkt de kostprijs van dergelijke beplantingen 33
dollar per ton droge stof te zijn, in de USA $ 21 tot $ 30 per
ton. In Nededand zijn deze kosten blijkens her rapport van de
SIH aanzienlijk hoger, nl. $ 60 per ton droge stof, mede door
de hier relatief dure grond. Naar mijn mening moet men dit
soort beplantingen dan ook voor onze omstandigheden als momenteel nog niet haalbaat beschouwen.
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Energi.ebalans

Over dit onderwerp is weinig meegedeeld. Onderzoek in Spanje
heeft aangetoond dat in een kombinatie van populierenteelt en
landbouwgewassen het energiedeficir van de landbouw wordt
gekompenseerd door de energie-opbrengsr van de houtteelr.
Onderzoek in de Verenigde Staten heeft aangetoond dar de
energie-opbrengst van biomassa-produktie bij zeer korre omlopen 10 tot 15 maal groter is dan de energie-inzet.

In

De houtmarkt

De IPC had mij gevraagd om voor de derde maal een rappotr
in te dienen over de markt van populierehout in de wereld.
Evenals zcs jaar geleden is daarbij gebruik gemaakt van een
enquete onder alle landen die lid zijn van de IPC. Over
derwerp zal in ,,Populier" een apart artikel verschijnen.

w Andere onderwerpen
- Het verslag van de werkgroep ,,Ziekten"

dit

on-

leverde weinig
nieuws op.
- De werkgroep ,,Insekten" heeft in haar verslag als belangrijkste boorder de Saperda carcharias gerapporteerd. In Italië is
een onderzoek uitgevoerd in 11.000 ha populierenbeplantingen
waaruit bleek dar het insekt aanwezig was in 50 /o van de opstanden en dat binnen elke opstand gemiddeld 9 7o van de bomen was aangetast.
Spanje en Italië melden een vermindering van de schade door
Cryptorhynchus laparhi als gevolg van verbeterde teeltmethoden

in kwekerijen en een meer doelmatige chemische bestrijding in
jonge beplantingen.
Paranthrene tabaniformis wordt als zeer gevaarlijk beschouwd

in Roemenië en in kwekerijen in Spanje,
Hongarije, Joegoslavië, maar wordt ook elders uit Europa gevoor moerbedden
meld.

Nederland rapporteerde een toeneming van schade in wegbeplantingen door Cossus cossus, de wilgehoutrups.
Als belangrijkste bladaantaster wordt de satijnvlinder Stilpnotia
salicis gemeld. Verder wordt vooral uit Italië veel schade gerapporteerd door Phloeomyzus passerinii, een stamluis.
Chemische besuijding van insekten is nog steeds de meest toegepaste methode en vrijwel overal worden nieuwe insekticiden
getest om andere, meer gevaarlijke, te kunnen vervangen. Over
biologische bestrijdingsmethoden wordt vrijwel niets medegedeeld.

- De

werkgroep ,,Houtgebruik" heeft een zeer gedetailleerd
formulier opgesteld voor de beschrijving van houteigenschappen. Verder wordt melding gemaakt van uitgebreid onderzoek
naar de houteigenschappen van wilg in Argentinië, terwijl in
vrijwel alle landen meer of minder intensief onderzoek van populierehout plaatsvindr. Uiteraard kwam ook in déze werkgroep
de toepassing van hout voor energiedoeleinden ter sprake zonder dat daarbij veel opzienbarends naar voren kwam.
- In veel landen wordt intensief gewerkt aan de veredeling en
de selektie van populier. In Europa zijn België en Nederland
op dit gebied ver gevorderd. Italië begint iets van zijn achterstand in te halen; in verschillende delen van het land wordeo nu
1000 klonen getesr. In China zijn tientallen soorten, variëteiten
en rassen van populier aanwezig. Gedurende de zitring van de
IPC heeft de Chinese delegatie een lijst van deze populieren
uitgereikt. Er zal kontakt met China worden opgenomen om te
bezien in hoeverre daar aanwezige populieren als basismateriaal
kunnen dienen voor de veredeling in andere landen. Een belangrijk initiatief hiertoe is genomen door onze landgenoot, de
heer Schmeil van Kraayenoord, sinds lang werkzaam in NieuwZeeland.
- rJ7at betreft plantsoen werd meegedeeld dat de methode om
éénjarige populieren te verplanten, af te zetten en tot éénjarige
scheut op tweejarige wortels te laten doorgroeien terrein verliest. In Nederland heeft het aldus gekweekte plantsoen nooit
enige betekenis gehad. Onderzoek van de Stichting IndustrieHout heeft trouwens aangetoond dat het geen specifieke voordelen bezit. In andere \7est-Europese landen, vooral in Italië
en Duitsland, was het echter een veel gebruikte plantsoensoort.
Het is evenwel duur; onderzoek in Frankrijk heeft aangetoond
dat de kostprijs 70 % hoger ligt dan die van éénjarig plantsoen.
Een originele, vrij nieuwe methode wordt uit Spanje (Granada)
gerapporteerd; het gaat om twee jaar oude poten, gekweekt op
moerstoven. Deze laatste worden in ri,ien in jonge beplantingen,
tussen de rijen van de toekomstige opstandsbomen en gelijktijdig daarmee geplant. Aldus heeft men geen ekstra grond voor
het kweken van plantsoen nodig.
- Op het gebied van de teelt van populier komt nog steeds het
meeste nieuws uit Nededand. Dit is al jaren zo. ITij hebben
deze keer vooral aandacht besteed aan de invloed van de bodem
op de ontwikkeling van populier, inbegrepen de bemesting. De
lezers van dit tijdschrift hebben de afgelopen jaren regelmatig
van deze ontwikkelingen kennis kunnen nemen.

In Frankrijk heeft men bij 'Robusta' en'I 274', geplant in beekdalen, gekonstateerd dat de beste groei plaats vindt bij een
zomergrondwaterstand van ongeveer 40 cm.
Over plantafstanden komen de meest uiteenlopende opvattingen
naar voren. In het algemeen kan men wel konstateren dat geleidelijk wordt overgega í n M kleinere plantafstanden, 3 tot 5

6

meter. Onderzoek hiernaar gart vaak samen met dunningsproeven. Dit onderzoek is echter dermate gekompliceerd doordat
verschillende klonen verschillend reageren, de bodemkwaliteit
een zeer grote invloed uitoefent en de kosten- en opbrengstverhoudingen van land tot land en zelfs binnen een land aanzienlijk uiteenlopen dat het zeer de vraag is of men in dit opzicht aan een internationale rapportage iets heeft.

V
1

Enkele konklusies

De konferentie is van bevredigend niveau geweest. Er

heb-

ben intensief diskussies plaatsgevonden waarbij opvallend was
dat deze veel meer dan voorheen gevoerd werden door andere
landen dan die uit West-Europa. Dit is daarom van belang omdat de !7est-Europese landen, oprichters van de IPC, gedurende
lange tijd het beeld van deze organisatie bepaalden.
2 Opmerkelijk was de goede inbreng van de Volksrepubliek
China, nog slechts zeer kort lid van de IPC. Men stelde zich
zeer open voor zowel het geven als ontvangen van informatie
en onderhield uitstekende kontakten met andere delegaties.
3 Het lijkt een taak van het Executive Committee om vast te
stellen langs welke hoofdlijnen de IPC in de komende periode

zal moeten werken. Naar mijn mening zal bijzondere aandacht
moeten worden besteed aan aanpassing van de wijze van populiereteelt aan ter plaatse heersende omstandigheden en mogelijkheden, en, in de tweede plaats aan de uitbreiding van de inventarisatie van populieresoorten en -rassen in de wereld, mede als
basis voor de selektie en veredeling.
4 In verband met de eerstgenoemde hoofdlijn moet worden
opgemerkt dat ook tijdens de ekskursies in Turkije weer gebleken is dat bepaalde Europese landen teveel hebben getracht om
hun eigen wijze van teelt, gebaseerd op hàn omstandigheden,
te introduceren in andere landen, waaronder ook onrwikkelingslanden die meestal een geheel andere struktuur van houtverbruik
hebben. Uit gesprekken met enkele Turkse houtindustriëlen is
mij gebleken dat de op zwaar hout gerichte produktiewijze dan
ook leidr tot onvoldoende verwerkingsmogelijkheden in de
Turkse industrie en, voor zover deze wel aanwezig zijn, tot stagnatie bij de afzet van haar produkten. In dit verband bestaat

Subsidie voorkomt ondergang van duizenden knolwilgen

landschap behouden worden.

Het Ministerie van Landbouw en Visserij houdt zich sinds jaar
en dag bezig met de landschapsverzorging, hetgeen o.m. blijkt
uit het stimuleren van aanleg en onderhoud van landschappelijke beplantingen, het begeleiden van ingrepen in het landschap,
het restaureren van ruinwallen (op Texel) en het van de onderUit Ned.

Staatscourant, 16 december 1980.

maar die men in vele landen in het Mediterraan gebied tegenkomt.
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Op schriftelijk verzoek van de heer C. \7. S. van Kraayenoord uit Nieuw-Zeeland werkzaam bij het National Plant Materials Centre in Nieuw-Zeeland, heb ik de IPC gevraagd steun
te verlenen aan zijn opzet om in 1981 een bezoek te brengen
aan China, waar vele soorten, variëteiten en rassen voorkomen.
Hij heeft al kontakten gehad met de botanische ruin in Peking
en wil nu trachten om zaad en stekken te verzamelen van balsempopulieren.
Na een langdurige diskussie heeft de IPC besloten dat de FAO
gevraagd zal worden in een brief aan de regering van NieuwZeeland, zijn sympathie te betuigen met de opzet van deze reis
naar China, terwijl voorts ook alle leden van de IPC gevraagd
zal worden de heer Van Kraayenoord suggesties en wensen in
verband met deze reis te doen toekomen. De Chinese delegatie
deelde mee alle medewerking aan dit projekt te willen geven.
7 Teleurstellend was de zeer geringe speciale inbreng van de
leden van de IPC aan het hoofdthema van het congres. Alleen
België, Frankrijk, Italië, Nededand, Nieuw-Zeeland en Spanje
hadden op de enquête geantwoord.
Vooral opvallend is het ontbreken van een inbreng van de ontwikkelingslanden die toch in ruime mate lid zijn van de IPC.
In dit verband kan men zich afvtagen of een betere begeleiding
in dergelijke situaties van de kant van de FÁO en het sekretariaat van de IPC mogelijk zou kunnen zijn. Door die geringe
deelname aan dit juist op de ontwikkelingslanden gerichte thema is de waarde van het rapport over het hoofdthema voor de
Derde Wereld betrekkelijk.

*

Mede gezien de grote waarde die het Ministerie van Landbouw
en Visserij hecht aan de betekenis van vrijwilligers bij de landschapsverzorging, heeft Minister Braks besloten niet alleen de
subsidieregeling voor het knotten van bomen te vedengen met
drie jaren tot en met 1983, maar deze subsidie vanaf I januari
198i ook mer 25 procenr op te trekken tot Í 5,- per boom.
De afgelopen vijÍ jaar konden door de subsidies van het Ministerie van Landbouw 3i0.000 knotbomen met achterstallig
onderhoud behandeld worden. Vele duizenden bomen werden
zodoende van de ondergang gered. Naar schatting komt nog een
half miljoen bomen voor subsidie in aanmerking, hetgeen een
bedrag van 2 à 3 miljoen gulden betekent. Dankzij deze financiële injektie van Minister Braks kunnen de duizenden vriiwilligers doorgaan met hun werk. ten dienste van het landschapsbeheer en kan de knotwilg als karakteristieke boom voor het

r

interesse voor afzetmogelijkheden in \West-Europa, zowel voor
populiere-rondhout als daaruit vervaardigde produkten, terwijl
men in Turkije zelf de eigen houtproduktie hard nodig heeft.
5 Ten aanzien van de tweede in punt 3 genoemde hoofdlijn
kan worden opgemerkt dat het juist ook voor ontwikkelingslanden van groot belang is dat meer soorten en klonen worden gevonden die voor hun specifieke omstandigheden bruikbaar zii.n.
Ook in Turkije blijkt veel te veel van de Italiaanse kloon 'I 214'
geplant te worden, een toestand die grote risiko's in zich bergt

gang redden van monumentale bomen.
Hoewel het beheer van landschappelijke elementen in het algemeen geen onderdeel meer vormt van de huidige ekonomische
akriviteiten in het landelijke gebied staat daartegenover dat
juist mensen uit de verstedelijkte, industriële samenleving aan
her bestaande landschap, met zijn karakteristieke beplanting,
grote belevingswaarde toekennen en er geen vrede mee hebben,

dat deze wordt aangetast.
Tussen de maatschappelijke behoefte aan instandhouding van
een aantrekkelijk landschap en de ekonomische mogelijkheden
helaas een groot spanningsveld, dat slechts met goede overheidsbegeleiding valt op te heffen. Beheer oP grote schaal van
een veelheid van kleine landschappelijke elementen is voor een
overheid een zeer kostbare aangelegenheid en kan daardoor op
langere termijn een moeilijk houdbare situatie scheppen. Daarom zal ook onze stedelijke samenleving zelf daadwerkelijk een
bijdrage aan het beheer moeten leveren.
Het is in dit opzicht verh€ugend dat vooral plaatselijk een sa-

zit

menspel met boeren groeiende is, waarbij niet-agrariërs veel
vrije tijd steken in vrijwillig landschapsbeheer. Deze inzet, mits
van duurzame aard, zou de instandhouding van op zich voor de
bedrijfsvoering soms moeilijke landschappelijke siruaties voor
de landbouwers wellicht akseptabeler kunnen maken.

7

Boeren binnen groene grenzen

*/

lr. G. Tijs
KNHM, aÍd. Landinrichting

,,De landbouw

wil

geen kaal landschap" is een uitspraak die

vrijwel niemand zal willen berwijfelen. Maar geplaatst in het
kader van de diskussies over het behoud van een als waardevol
beschoud natuur- en,/of landschappelijk van betekenis geacht
gebied, komen we al snel terecht in een touwtrek-sfeer over het
meer of minder toelaatbaar zijn van de bevestiging van die uitspraak. Daarover gaat dit artikel echter niet. De auteur ontwikkelt een gedachtengang om te komen tot verrijking van het
landschap via een systeem van (kavel)grensbeplantingen.

Het landelijk gebied beslaat, als we alles war van beton, steen of
asfalt is wegdenken, 89 %o van de oppervlakte van ons land. En
als we dan ook alles wat naar bos, duin, hei of andere naruur
ruikt in mindering brengen, houden we van die oppervlakte nog
67 7o over, en daarin wordr naar hartelust geboerd. Dir is het
landbouwareaal van Nededand, momenteel ruim twee miljoen
ha.

Het agrarisch gebied wordt in streek- en bestemmingsplannen
onderverdeeld in drie soorten, te weten:

a
b
c

De laatste jaren is daaraan ook in ruilverkavelingsverband, door
het maken van landschapsplannen, meer en meer aandacht besteed. Behalve de zorgen voor de natuurwerenschappelijk en
landschappelijk van betekenis zijnde gebieden, worden daarin
onder andere vervangende en extra beplantingen langs wegen,
op overhoeken en andere strategische plekken opgenomen. Bij
dit laaste is echter de standaarduitdrukking ,,langs velden en
wegen" slechts ten dele van toepassing, aangezíen beplantingen
langs kavel- en/of perceelsgrenzen nog altijd op veel bezwaren
stuiten. Daar even overheen stappend blijft de vraag, welke
mogelijkheden er in het principe van een grensbeplanting in het
agrarische produktiegebied besloren liggen. Hierover zijn enige
gedachten tot ontwikkeling gebracht, waarop thans nog verder

wordt gestudeerd.

In dit artikel zullen achtereenvolgens het basis-idee van (kavel)grensbeplantingen enige achtergronden, mogelijke voor- en nadelen, een raming van de potentiële houtproduktie en tot slot
overwegingen pro en contra, alsmede aanwijzingen voor nadere
studie aan de orde komen.

primair agrarisch gebied;
agrarisch gebied met landschappelijke waarden;
agrarisch gebied met natuurwetenschappelijke en landschap-

pelijke waarden.
In oppervlakte uitgedrukt, is de verdeling nier precies bekend,
maar de Naruur- en Culruurwaarden-inventarisatie van CRM (1)
verschaft daarvan via een viertal kaarten, waarop de waarden in
kleur zijn aangegeven, een ruimtelijk overzicht. Een kwantitatieve beschrijving wordt niet gegeven maar dat is voor de konklusie dat het kaartbeeld zo op het oog een overwegend ,,witre",
soms ,,witbonte" indruk achterlaat, eigenlijk ook niet nodig.
Men kan zich daarbij afvngen of de vele witte en witbonte gebieden niet wat meer kleur zouden kunnen krijgen zonder hun
primair agrarische produktiefunktie te verliezen.

* Uit: tijdschrift van de Vereniging Koninklijke
Maatschappii,

okt.

1980.

Nederlandsche Heide

Basis-idee (kavel ) grensbeplanting
De randen van kavels en ook van percelen binnen kavels zijn
veelal iets minder produktief dan de rest van de oppervlakte.
Als gevolg van een bijzondere ruimtelijke situatie is er sprake
van randverlies. Gedacht kan worden aan het kompenseren van
deze randverliezen door op de randen zelf een aangepast grondgebruik toe te passen: bij voorbeeld gebruik gericht op houtproduktie. Zoals bekend veroorzaken houtopstanden enige schade
aan een gewas. Dit voornamelijk als gevolg van schaduwwerking
en wortelkonkurrentie. De produktie van hout zou daarom groot
genoeg moeten zijn om de veroorzaakte inkomstendervingen te
kompenseren. Met enkele cijfers zal later in dit artikel een nadere toelichting worden gegeven op deze punten.
Het idee is dat de kompensatie via houtteelt onvoldoende is,
maar in de toekomst nog wat kan groeien. Enerzijds door de
veredeling van snelgroeiende houtsoorten, anderzijds door de
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het gewas. Maar ook is er veel verdwenen als gevolg van een
ongunstige situering. Omdat de ekonomische funktie van dergelijke houtopstanden is weggevallen, vond geen herinplant plaats.
Herinlant op door de ondernemer zelf gekozen plaatsen heeÍt
niet het nadeel van een ongunstige siruering die de bewerking
van het land bemoeilijkt. Uiteraard blijft wel de schadeliike
werking van beschaduwing van het gewas en wortelkonkurrentie
bestaan, maar deze is lang niet altijd en overal hetzelfde.
. Her houtgebruik en de houtprijzen groeien nog steeds; in
EG-verband probeert men de houtproduktie te stimuleren opdat
de zelfvoorzieningsgraad in de toekomst niet verder terugloopt.
Volgens een recente studie van het Ádviesbureau Arnhem*
naar de houtproduktie in Nederland en omringende gebieden
(7) is her nodig deze te verhogen teneinde de toename in het
verbruik te kunnen kompenseren. Behalve aan uitbreiding van
het bosareaal wordt tevens gedacht aan wegbeplantingen die in
toenemende mate een houtproduktie-funktie zullen gaan verkrijgen. Op dit moment is circa l0 %o van de nederlandse rondhoutproduktie afkomstig uit wegbeplantingen.

lVeg- en grensbeplantingen hebben een srerk ruinttelàjke ueràing.

. Het beheer van landschap is een onderwerp van voortdurende
zorg. De financiële aspekten hiervan blijken in de praktijk
moeilijk verteerbaar te zijn. Begrijpelijk, aangezien dit een lastenverzwaring voor de bevolking inhoudt waar geen primaire
produktie tegenover staat. De laaste jaren is een begin gemaakt
met studie naar de mogelijkheden van beheersregelingen voor
het behoud of het terugwinnen van nauur(lijke) en landschap-

ontwikkeling van een afzetmarkt voor inlands hout en mogeliik
nieuwe industriële toepassingen van tot dusverre als waardeloos
beschouwde houtige massa's.
Er wordt hier gedacht aan een exploitatieopzet op grote schaal
voor houtteelt langs (kavel)grenzen. Dat zou kunnen via een
systeem waarbij de grondeigenaar een overeenkomst sluit met
een exploitant van grensbeplantingen. Zo'n ,,plantschap" koopt
daarmee het gebruik van (kavel)grensstroken voor houtreelt.
Het zorgt voor de aanplant, en verder voor het beheer en het
onderhoud dat daarbij geheel of gedeeltelijk - gedurende de
omlooptijd - aan de etgenaar/grondverbruiker wordt uitbesteed.
In ruil daarvoor ontvangt de eigenaar/grondverbruiker jaarlijks
neveninkomsten bestaande uit een basisvergoeding plus een bonus afhankelijk van de produktie.
Het gaat dus om het idee in landelijk en,/of regionaal verband
een exploitatiesysteem op te zetten voor houtopstanden langs
(kavel)grenzen. Dit met het doel: Hout en landschap te produceren; Neveninkomsten te verschaffen aan boeren. Daarnaast
zijn er nog verschillende andere motieven waarop hierna nader

wordt ingegaan.
Een goed georganiseerd bedrijf, met steunpunten verspreid over

het land en kennis op gebied van houtteelt, kan dit systeem in
principe realiseren.
Achtergronden

Er zullen waarschijnlijk vele, ook gedetailleerd uitgewerkte argumenten te vinden zijn die de gedachte van kavelgrensbeplantingen in meerdere of mindere mate ondersteunen. Voor deze
uiteenzetting zijn daawan slechts een aantal hoofdlijnen relevant.

.

Gedurende de afgelopen decennia zijn veel houtopstanden
verdwenen. In de ruilverkavelingen werden tot voor kort slechts
overhoekjes beplant. De laatste jaren is er in toenemende mate
belangstelling voor de totstandkoming van een aantrekkelijk
landschap. Ook in het primair agrarische gebied wordt hieraan
aandacht besteed.

Veel beplantingen zijn in het vededen door de boeren gekapt
met het oog op schaalvergroting en in verband met schade aan

r
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pelijke kwaliteiten. Het is een streven naar €en in verschillende
opzichten frisse ,,natuur" waarin diverse soorten ruimtegebruikers met hun eigen specifieke belangen uit de voeten kunnen.
Hoewel daarmee vorderingen zijn gemaakt, zijn er nog steeds
ernstige bezwaren, die deels hun oorsprong vinden in de geringere ekonomische groei en deels in bedenkingen van de boeren.

Al met al ziet het er nog niet naar uit dat het beheren van het
landschap tegen vergoeding door de overheid, op grote schaal
gaat plaatsvinden. Daartegen is de behoefte aan een gevarieerd
landschap en medegebruik van het landelijk gebied wel degelijk
aanwezig.

. Stagnatie van de landbouwprijzen betekent voor de boeren
inkomensachteruitgang of een nog groter of intensievet bedriif.
Aanvullende, andersoortige inkomensbronnen voor zover deze
niet gepaard gaan met een aantasting van het ,,boer zijn", zullen
zeker welkom zijn.

Voor- en nadelen
De voordelen van (kavel) grensbeplantingen zijn drieledig:
a eh.ologiscb.' het onderbreken van uitgestrekte, monotome
kultuuroppervlaktes is van invloed op het mikro'klimaat - bij
voorbeeld windvang. Voorts vergroot dit andersoortige ruimtegebruik de levensmogelijkheden van flora en fauna waardoor de
soortenrijkdom een nieuwe impuls krijgt.
b ldnd;chappelijk: door verjonging van het landschap kan meer
diversiteit in het landschapsbeeld ontstaan, waardoor de moge'
lijkheiden voor medegebruik van het landelijk gebied worden
bevorderd.

c

ehonomitcb: het zelf produceren van hout kan nationaalekonomisch bezien voordeel opleveren. Daarnaast kan het voor
de boer misschien een aanvullend inkomen betekenen. Juist bij
het stagneren van de prijzen voor velerlei landbouwprodukten
zal zo'n mogelijkheid hem niet onwelkom zijn. Naast deze,,baten" zijn er ook indirekte voordelen. Te denken valt aan meer

werkgelegenheid in de houtverwerkende industrie, inklusief
transport, loonwerkers en dergelijke, alsmede aan een posidef
effekt op de toeristische aantrekkelijkheid.
Er zijn vele kanttekeningen bij de onder a, b en c vermeld'e
voordelen te plaatsen. Voor een deel hebben deze te maken met

9

bedrijfsekonomische nadelen waarop hierna wordt ingegaan.

ril7at de andere betrefr wordt hier volstaan met slechts enkele
opmerkingen. De ekologische betekenis van enkele beplantingen in het primair agrarisch gebied zal op zich genomen niet zó
ver strekken, maar kan misschien wel net voldoende zijn voor
een minimum-soortenbestand aan planten en dieren om zich te
kunnen handhaven. Nu kan men zich afvragen of dit dan zo
belangrijk is in een in ekologisch opzicht srerk verarmd kulruurgebied. In één opzicht is dit zeker het geval, namelijk de verbindende funktie met, ekologisch bezien, rijkere omliggende gebieden waarin nog een zekere verscheidenheid aan planren en

dieren bestaat.
Bij de in landschappelijk opzicht te behalen voordelen kan het
voigende worden aangetekend. Er bestaan zeer uiteenlopende
landschappen in Nederland en de mogelijkheden om daaraan
wat te sleutelen zijn eveneens zeer uiteenlopend. In bij voorbeeld het wijde veenweidelandschap zijn deze mogelijkheden
zeer beperkt vanwege de verankering van een bekend, vaststaand beeld in de belevingswereld van mensen. Maar in een
soortgelijk wijd landschap als de IJsselmeerpolders kan al veel
meer, terwijl in een zandgebied mer een mozaïekverkaveling
weer ruimere mogelijkheden liggen om eigentijdse, moderne
landschappen te maken. Hoewel deze sleutel-mogelijkheden van
gebied tot gebied heel verschillend en soms heel beperkt zijn,
zijn er ook overeenkomsten. Telkens zal moeten worden getracht
een eigen gezicht te doen ontsraan, hetgeen een grorere diversiteit in het landschap bevordert.
De nadelen van (kavel)grensbeplantingen zijn tweeledig:
a bed.rijfsaoerimg: beplantingen kunnen de uirvoering van sommige werkzaamheden - bij voorbeeld ploegen - bemoeilijken.
Veranderingen in grondgebruik en de kavelinrichting zijn minder gemakkelijk tot stand te brengen.
b bed.rijt'rckonomisch: er is sprake van een zeker grondverlies
en verder kunnen opbrengsrdervingen optreden als gevolg van
beschaduwing en wortelkonkurrentie. Met name voor de vele
middelgrote bedrijven kan dir een ernsrig bezwaar vormen, aangezien elke vierkante merer grond daar zeer intensief gebruikt
wordt. Daarnaast zijn er indirekte effekten op de bedrijfsvoering
en bedrijfsekonomie door andere insekten, vogels en/of mikroorganismen, die het gewas kunnen aantasren. Maar men kan ook
een andere redenering volgen, die dan een zekere verkleining
van de ,,beestjes"-schade zou inhouden. Verder kan men, denkend aan enige beschutting voor het vee en soms voor de boer
zelf, een plekje uit de wind en zon ook als een positieve faktor
zien. De hinder voor de bedrijfsvoering van een plantstrook
Er

bestaan zeer *iteenlopend.e land.schappen

in

Nederland. en de moge-

lijkheden om daaraan tttat te sleatelen zijn eueneent zeer titeenlopend.

hangt nauw samen met de plaats, de soort en de vorm ervan.
Door deze gunstig te kiezen, kan de hinder akseptabel worden
gemaakt. Een boom midden in een weiland brengt meer hinder
met zich dan een op een hoek.
Op het gebied van de opbrengsdervingen door schaduwwerking
en wortelkonkurrentie zijn er diverse onderzoeken gedaan (3).
Op twee situaties, te weten grasland en maisteelt, zullen we nader ingaan.
Altena (4) konkludeert uit een tweejarig onderzoek dat bij grasland langs een beplantingssrrook opbrengstdalingen optreden
van maksimaal IO Va. Dit over een breedte van rien meter aan
weerszijden. Verder merkt hij op dac deze daling slechts ten dele
is toe schrijven aan de plantstrook. Ook indirekte effekten zoals
een onregelmatige bemesting of een grotere vertrapping door
vee, spelen een rol.

Bij mais doen zich grote opbrengstdalingen voor

ais gevolg van

onder andere beschaduwing. De lengte van het gewas neemt
sterk af naarmate de beschaduwing sterker wordt. In de praktijk
is de kurve van de opbrengsdaling langs een beplantingsstrook
vrij goed aan de hoogte van het maisgewas af te iezen. Echter,
exacte onderzoeksgegevens zijn hierover niet bekend.

Bij

beheersvergoedingsregelingen

wordt onderscheid gemaakt

tussen basisbeheer en aanvullend beheer. Op basis van zo'n rege-

ling kan een indruk worden verkregen op welk bedrag de schade van een grensbeplanting voor de boer momenteel wordt geschat. Io het Maasheggenlandschap werd in mei 1980 voor het
basisbeheer f 25,30 per ha plus / 1,1! per meter heg voorgesteld, hetgeen gemiddeld neerkomt op / 180,- per ha.
Uitgaande van de direkt meetbare ekonomische voor- en nadelen
van beplantingen kunnen rendementsberekeningen worden opgezet.

Stoffels (5) deed dar in 1942 voor grensbeplantingen en gaf
daarbij een methode aan. Hij hield rekening met plantkosten
(c), gemiddelde beheerskosten (b) over de omlooptijd (t) en de
gemiddelde opbrengstdervingen aan gewas of extra onderhoudskosten (tezamen g) en komt dan met de volgende kostenformule
waarin p de rentevoet* voorstelt:

K: cx (1,0p)t* (gf b) (1,0p)tl,op

-

1

I

De opbrengsten in het jaar t stelt hij op E en vervolgens betekent hij uit schattingen van g, b en c de rentevoet wanneer de
kosten en opbrengsten aan elkaar worden gelijkgesteld. Op deze
wijze kan men een eerste inzicht krijgen in het rendement van
een plantstrook.
In onderstaand rekenvoorbeeld is een en ander uitgewerkt voor
een melkveebedrijf van 24 ha, één kavel van 600 x 400 m,
waarop langs de helfr van de kavelgrens populieren worden aangeplant. Dit komt overeen met circa 0,8 ha produktiebos.

Uitgegaan wordt van:

-

aanplantkosten 250 stuks x .f 20,- Í 5.000,-.
opbrengstderving l0 7c over 2 ha gras
- 2.000 liter melk/
jaar : Í 800,-.
onderhoudskosten Í 100,- per jaar.
omlooptijd beplanting 15 jaar.
jaarlijks bijgroei 12 m3/ha jaar.

De totale kosten over 15 jaar bedragen bij een rentevoet:

p

7o K:
- 10x 1.1015
+

5.000

p-r%K
P : 0,1 7a K
*

Bii p

_

900

l.l0r5 I
xti.:
_I - /

50.000,-.

-120.000,-.

:

-f 19.000,-.

- ) /o steh 1,0p dus het getal 1,0) voor.
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en 40.000 ha loofhout-produktiebos. Niet alle grond is echter
even geschikt voor een bepaalde beplanting. Stel dat 30 /o van
deze oppervlakte geschikt is voor populierenteelt, dan komen
we op een oppervlakte van 25.000 ha. Uitgaande van een bijgroei van 12 m3/ha per jaar op deze 25.000 ha, bedraagt de jaarlijkse produktie 300.000 m3 hout. Tegen een prijs van Í 40,-/
mB is dit 12 miljoen of wel Í 480,- per ha jaarlijks. Terugrekend is dit / 384,- per km grensbeplanting ofwel Í 345,per bedrijf per jaar. Dit is niet zo veel, maar het kan dan ook
worden gezien als een minimumbedrag.
Op dezelfde wijze is een bedrag te berekenen van f 864,- per
bedrijf per jaar, uitgaande van een bijgroei van 20 ms/ha per
jaar en een hoger gestelde prijs van I 60,-/ms.

Samenvatting

De gedachte aan een systeem van kavelgrensbeplanting heeft
een aantal aantrekkelijke kanten. In de eerste plaats is dat het
produceren van hout of landschap op landbouwbedrijven op
basis van vrijwilligheid. Daarbij is het nodig dat het systeem
de grondeigenaar,/-gebruiker voldoende ruimte laat voor eigen
initiatief. De boer kan zelf bepalen of en waar hij een beplanting zou willen hebben. Behalve de aanplant en het oogsten zal
de verzorging grotendeels in handen van de grondeigenaar,/-ge.

bruiker blijven.

In de rweede

Op d.it moment is ca. 10 /6 un d.e nederlandse rond.boatprod'*Ètie aíhomslig *it ueg- en grensbeplantingen.

Daartegenover staat een houtopbrengst van 15 x 0,8 x 12 :
144 m3, die tegen een prijs van f 40,-/m8, f 5.760,- oplevert.
Volgens dit soort berekeningen staar de betrokken boer hooguit
een zeer laag rendement te wachten. Zelfs als bij voorbeeld de
aaoplantkosten door anderen worden gedragen en een gunstige
situering van de grensbeplanting wordt gekozen zodat de opbrengstderving ror 5 7o van de aangrenzendestrookgrondwordt
gereduceerd, ontstaar bij de huidige houtprijzen een weinig andere situatie. Pas bij een wa! hogere houtprijs, is er in die situatie enig rendement te behalen: bij een houtprijs van f 60,-/
ms bedraagt dat dan 2 %o.
Uit het gegeveo voorbeeld blijkt dat er aanvullend gunstige
kondities moeten worden geschapen om houtteelt langs kavelgrenzen voor de boer aanvaardbaar re maken.

Potentiële houtproiluktie langs kavelgrenzen
Nederland heeft ruim 2 miljoen ha kultuurgrond waarop ruim
100.000 bedrijven bestaan.

ln

1978 waren er eksklusief de ruin-

bouw ruim 90.000 bedrijven met als hoofdberoep landbouwer,
met een gemiddelde bedrijfsoppervlakte van ruim 17 ha.
In de navolgende berekening is uitgeg^^í v^n 18 ha ofwel een
in opperviakte middengroor bedrijf. Theoretisch kunnen er dus
kavels van 300 x 600 m zijn. Per kavel is dat een potentiële beplantingslengte van 1.800 m. Voor één aaneengesloten systeem
van kavels is de beschikbare plant-lengte de helft hiervan. De
totaal beschikbare lengte bedraagt volgens dit theoretische model: 100.000 x 900 m : 90.000 km. Dit komt overeen met een
oppervlakte van ruim 72.000 ha opgaand bos.
Ter vergelijking: Volgens de bosinventarisarie 1964-1968 heeft
ons land momenteel 43.000 km ofwel 3t.000 ha weg- en grensbeplanting en voorts cirka 160.000 ha naaldhout-produktiebos

plaats is een systematische aanpak op ruimere
schaal een gegeven waarin mogelijk een betere financiële en
ekonomische grondslag voor het behouden en/of herkrijgen van
een aantrekkelijk ingerichte buitenruimte is gelegen. Of, om het
anders te zeggen, dat het systematisch hout en landschap produceren langs (kavel)grenzen zichzelÍ op termijn redelijk terug
zou kunnen betalen.
Een derde punt betreft het verkrijgen van eeo mogelijkheid om
meer te kunnen doen aan het vernieuwen van landschappen. Er
zullen ongetwijfeld meer landschapsarchitekten zijn zoals Han
IÁrzing (2), die daarvoor ideeën kunnen aandragen. Bij een
systematische opzet is gedacht aan het oprichten van een ,plantschap" dat zich geheel zou kunnen gaan toeleggen op het aanplanten, exploiteren en beheren van (kavel)grensbeplantingen

bij vele afzonderlijke

grondgebruikers. Er wordt hier gedoeld

op een systeem waarbij de exploitant het gebruik van een (kavel)grens huurt en hiervoor jaadijks een prijs betaalt. De exploitant koopt als het ware een plantrecht, zoals dat op sommige
plaatsen ook gebeurt bij het gebruik van wegbermen. In zo'n
plantrechtkontrakt kunnen bepalingen worden opgenomen over
de hoogte van vergoedingen, extra toeslagen, winstdelingsregeling - indien deze winst bestaatl -, de aansprakelijkheid ten
aanzien van de wetgeving, onderhoudsverplichting en dergelijke.
Naast aantrekkelijke kanten zijn er verschillende nadelen en een
heel stel vraagtekens.
Over de nadelige werking van beplantingen op de naastgelegen
landbouwgtonden is het een en ander uit onderzoek en wellicht
veel meer vanuit de praktijk bekend. Er is sprake van enige
landbouwkundige schade. De kostenfunktie van grensbeplantingen zoals Stoffels (5) die aangeeft, kan worden opgesplitst in
twee stukken. Enerzijds materiaal-, organisatie- en financieringskosten en anderzijds kosten voor de grondeigenaar/-gebruiker.
Bij het opzetten van een systeem voor (kavel)grensbeplantingen
kunnen deze kosten worden gedragen door respektievelijk de

exploitant en de grondeigenaar/-gebruiker. Elk voor zich zal
dan aan de minimalisering van een sruk kostenfunktie kunnen
werken. De grondeigenaar richt zijn aandacht vooral op het zoveel mogelijk voorkomen van landbouwkundige schade, de exploitant op het verminderen van de organisatie-, aankoop- en
exploitatiekosten.

Het uitwerken van dergelijke kostenfunkties en het schatten van
opbrengstfunkties kan dan nader zicht geven op financiële en

11

ekonomische randvoorwaarden van een dergelijk,,plantschap".
Het spreekt haast voor zichzelf dat het idee van (kavel)grensbeplantingen nader moet worden uitgewerkt om enige kijk te
krijgen op, de wenselijkheid maar even in het midden latend,
de haalbaarheid ervan. Een aantal studie-onderwerpen dient zich

a
b
c
d

houtproduktie langs (kavel)grenzen;
ruimtelijke mogelijkheden op diverse typen bedriiveo;
landschappelijke mogelijkheden;
kosten-baten:

-

bedrijfsekonomisch;
nationaal-ekonomisch.
afzetmarkt inlands hout: organisatie, prijsontwikkeling;
nieuwe industriële toepassingen van hout of houtige massa's;

e
f
g

planologische
herplantplicht.

en juridische aspekten: wetgeving, boswet,
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Griendverkoop 1980

Op 13 november j.l. had in Vianen de jaadijkse verkooP van
griendhout op stam plaats.
De belangstelling was, zoals te verwachten nu de prijzen al een
jaar lang op een behoorlijk niveau liggen, behoodijk groot.
75 belangstellenden waaronder uiteindelijk p kopers waren gekomen voor de afslag van 21 percelen met een gezamenlijke
oppervlakte van ruim 28 hektare.
Naar het voorlezen ,,der voorwaarden en bedingen" werd weinig
geluisterd. Toch goed te weten dat ,,her verkochte zich van het
ogenblik der slaggeving geheel ten bate, schade en gevare van
de kopers bevindt".
Verder mo€t ,,het hakhout struikoirbaar gehakt worden met de
oord naar boven (d.w.z. niet var. boven naar beneden)" en zullen de kopers zich ,,bij het hakken van geen bijl mogen bedienen".
De kopers mogen ook ,,de eenbeende els hakken mits driehon-

derdveertien milimeter boven de grond, op verbeurte van vijf
gulden boete voor elke stommel die lager gehakt wordt".
,,Daar waaÍ de topstek geen zeven millimeter dik is moet deze
blijven staan op verbeurte van gelijke boete".

De velling had een vlot verloop en er werden enorme prijzen
geboden. De betaling is gelukkig voor hen pas op 1 augustus
1p81, maar er moet wel voor borgen worden gezorgd.
Onderstaand tabelletje geeft het duidelijkste een overzicht over
de geboden prijzen voor de verschillende rypen griend.
aanal percelen totale

I
l1

0,10

opp. leeftiid
2

)

4

2

4'go

J

1

t30

1

t,4J

lt.

) jr.

r2,)0
j,60

ir.
jr.

4tu.

8ir

prijs per ha

Í 1400,í 2798,Í 2)96,Í 216,-

Í lts,nihil

percelen overigens werden nog

tot 2500 stuks half-

vaarts stek, (1,90 m lang) per hektare uitbedongen.
Net als vorig jaar is voor een aantal Percelen die bii de vorige
hak 3 à 4 jaar geleden verkocht werden de gemiddelde Prijs nu
ook weer bepaald. Ongeveer 10 ha brachten toen f 142/ha op
en nu f 267 /ha. Dat waren Percelen onder populierenbos' Ondanks terugloop in opbrengst (meer schaduw) een hogere geld'
opbrengst i.v.m. de oplopende markt. OveriSens verdient het
voorkeur de laatste hak niet uit te voeren zodat er tenminste
enige ondergroei onder de popuiieren blijft die anders na een
laatste hak geheel wegblijft.

Negen eksact dezelfde percelen goede griend brachten bij een
vorige verkoop f 6115,- op en nu f 29075,-. Daar deze sa-

mer een oPPervlakte van ruim 11 ha beslaan is dat per hektare
staande onder

populierenbos
idem
idem

De hoogste prijs werd behaald voor een perceeltje van 0,25 ha

f 4600,- per hektare.
Een ander perceel bracht / 3800,- per ha op waarbij dan ook
nog 750 stuks topstek was uitbedongen.
n.l. omgerekend

Bij drie

I 514,- en f 2537,-.
zien dat er in een paar jaar heel w^t aar, de gang is met de
griendprijzen. ITaarschijnlijk een hausse door wat eksport naar
Éelgië en Noord-Duitsland. Voor de eigenaren is dit wel prettig
maar een meer gelijkmatige prijs en afzet oP een hoger niveau
dan voorheen is toch beter dan deze ekstreme Priizen van nu die

resp.

\íè

wellicht m ar zeer kort aanhouden.
C. Tutein Nolthenius

Populieren in bos, stad 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 L32 pagina's met 126 foto's (waarvan enkele in kleur), silhouetten en tekeningen.

De tekst, waarin ook de rol van populier in het veileden en de mythologie wordt
belicht, is geschreven door Bert Schut, bekend door zijn vele publikaties over de
naturr.
Iedereen, die bij het gebruik van bomen is betrokken wordt door dit boek vertrouwd
gemaakt met de mogelijkheden, die het rijke skala van populiererassen biedt, terwijl
dit boek voor de niet deskundige belangstellenden een plezierig kijk- en leesboek is
over de boomsoott, die een groot deel van ons Nederlandse landschap bepaalt.

,,Populierenlaantje, Herfst" Nuenen 1884. Vincent van Gogh.
Van Gogh-museum, Amsterdam.
Een citaat uit een brief van Vincent
van Gogh aanzíjn broer Theo,
. . . ,,Het laatste wat ik gemaakt heb,
is een nogal grote studie van een
populierenlaan met gele herfstbladeren, waar de zon hier en daar
schitterende plekken maakt op de
afgevallen blaren op de grond, die
afgewisseld worden door de lange
slagschaduw der stammen.
Aan het eind van de weg een
boerenhuisje en de blauwe lucht
tussen de herfstbladeren door."

Iohoud:
- lVat zijn populieren
- De rol van populieren in verbeelding en werkelijkheid
- Vormenrijkdom van populieren - Uitloopstadia
- Seizoenwisseling
- Populieren in het bos
- Populieren in het la,ndschap
-

Populieren in de stad

De populier als solitair
Popuiieren in rekreatiegebieden
Populieren in industriegebieden
De groei van populier
Bijzondere beplantingen
Gebruik van populieien bij de aanleg
van nieuwe bossen
Populierenhouwerwerking

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

2I x 2I cm), een uitgave van de Stichting Populier, vastgesreld op het uiterst lage
bedrag van J 10,-. (Inkl. B.T.Ií., ekskl. verzendkosten à ï 5,- per boek; f 6,25 per

2 boeken, verder volgens P.T.T.-tarieven.)
Het boek, dat in maart 1980 is verschenen, wordt u toegezonden na overschrijving
van / 15,- per boek (of f 26,25 per 2 boeken) op girorekening 1172915 t.n.v.
Stichting Populier te \Tageningen, onder vermelding van ,,Fotoboek".

t4
De lnvloed van de stekaÍstand op de ontwikkeling van eenjarige populieren
en de betekenis daarvan voor slaging en groei na het uitplanten .) / H. Blok en G. van Tol
Riiksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw
,,De Dorschkamp", Wageningen

1

Inleiding

Er bestaan zeer veel publikaties over de invloed van kwaliteit op
slaging en groei van loof- en naaldhoutplantsoen, maar de literatuur over de kwaliteit van populierenplantsoen is beperkt. Voor
de handel binnen de EEG bestaat een kwaliteitsklassenindeling
op basis van hoogte en diameter, maar de betekenis van deze
kwaliteimklassen voor slaging en groei na uitplanten is tot nu
toe nauwelijks onderzocht. Jansen (1974,1975) heeft door opnamen in verschillende kwekerijen vastgesteld dat voor de snelgroeiende klonen ruimere plantafstanden dan de thans gebrui-

kelijke, noodzakelijk zijn om aan de door de EEG

gestelde

kwaliteirseisen te voldoen. Verder bleek dat er tussen de populierenklonen aanzienlijke verschillen in slankheidsgraad bestaan.
Alleen voor enkele oudere klonen ('Heidemij','Gelrica' en 'Marilandica') is de invloed van de stekafstand op slaging en groei

onderzocht (Van der Meiden en Overbeek, 1967). De invloed
bleek voor de onderzochte klonen gering. Orndat de meeste
nieuwe klonen een veel snellere jeugdgroei hebben, werden
vanaf I970 enkele stekafstandsproeven uitgevoerd met verschillende van deze klonen. Eenjarige planten uit deze proeven werden daarna geto€tst in bosaanlegproeven.

2

Invloed van de stekafstand op tle ontwikkeling van
eenjarige populieren

2.1

Materiaal en nzethod'en
Stekafstandenpro€ven werden

in drie

verschillende jaren uit-

gevoerd.

kwekerij in Hees met de klonen 'Robusta',
- In 1970 op een
',1260'

in

'Dorskamp' en

een proef

in drievoud en met

stek-

afstanden van 100 x 100, 100 x 50, 50 x 50 en 50 x 25 cm.

ln 1974 op een kwekerij in Biddinghuizen
-'Robusta',
'Rap', 'Donk'

met de klonen

en 'Spijk' in een proef in enkelvoud met
stekafstanden van 100 x 100, 80 x 80, 60 x 60 en 40 x 40 cm.
De stekken werden vóór het steken 24 uur gewaterd. Door hoge
uitvalpercentages bij 'Robusta' is deze kloon verder niet in be-

schouwing genomen.
- ln 1975 op een kwekerij in Flees, met dezelfde klonen en
stekafstanden als in 1974, maar nu in tweevoud. De stekken
werdeo vóór het steken 24 uur gewaterd. Door hoge uitvalpercentages werd 'Donk' niet verder opgenomen.

The inÍluence oÍ spacing on the development oÍ one-year'
old poplaÍs and its signiÍicance Íor survival and growth
aÍter planting out
Summary
The inflaence of diffàent tpacings ot' c*ttingt on the hdght, d'iameter
antl H/D ratio ol one-year-old. poplart from d'ifferent elones uat int,estigated, in a namber ol narsery fuiah,
Át the end. ol the growing seírron, the height oí the pl*rrts adlied,
d.epend.ing on ,he clone, from iu-rt ot)et orre metre ,o morc thh tuo
metret.

ln

the larger plants (oaer 1.50 m) d.iameter grotatb uas clearly hanin the narroutett spacing (40x40 cn).Tbis ca*ses tlte H/D rario
of the plants to inffease.
Plants from the clones'Robusta','Ra|','Donh' and''Spiih', ubiclt uere
ruised at dilferent spaeings, taere terred' in afíoreslation lrials.
In a ter, ttithout serioas ueed competition, no infl*ence of the lormer
spacing ol the cattings on s*ruiual and' grouttb colld' be delected, in
pered

spire oÍ considerable d.iÍferences in d'iameter and H/D ratio.
In d test uith tetere uteed competition only 'Donk' shoued'

a sligbtll

positite elÍect of uider fiacing on heigbt grorath in the first year after
planting o*t.

In

alle proeven werd gesorteerd stekmateriaal van de NAKB
gebruikt. Ook binnen dit gesorteerde stekmateriaal komen echter nog verschillen voor in dikte, vochtgehalte en hoedanigheid
van de knoppen. Deze verschillen kunnen leiden tot aanzienlijke
hoogteverschillen aan het eind van het eerste groeiseizoen (pers.
meded. Jansen). De proeven zijn primair opgezet voor de produktie van plantmateriaal van toetsproeven; het aantal herhalingen is daarom zeer beperkt. Hierdoor is het vaak niet mogelijk
de gevonden verschillen statistisch te waardeten. Niettemin
geven ze een zeer goede illustratie van de invloed van de stekafstand op de onrwikkeling van hoogte en diameter.

2.2

Rewlraten
De hoogtegroei op de kwekerij wordt meestal niet of nauwelijks
door de standruimte beïnvloed. Bij de proeven blijkt echter dat
zowel de planten uit de kleinste als uit de grootste stekafstanden
vaak wat kleiner zijndan de planten uit de tussenliggende stekafstanden (zie bijlage 1).
De diktegroei wordt sterk door de stekafstanden beïnvloed. In

1
Dihte azn het eind. uan het eerste groeiseizoen bij eenjaige pop*liere* lar aerschillerde steh,afstand'ea, uitgedr*kt io procemlea,
Groottte gemitldelde diameter per kloon- 100%.(Diameter (7o) a, the end oÍ the lint grouting seaton ol onelear-old. poplars fron d.iíferettt

Tabel

spacings.

Izrge$ mean diameter lor eacb clone

kloon

jaol

clone

ledf

'Robusta'

1970

99

r970

100
100
92
100

't260'
'Robusta'

'Spijk'
'Dorskamp'

L97t
r97 4

1970

t

100 Eo.)

stekafstanden (sPacing)
100 x 100 80 x 80

9'

r97

r97t

r00

'Donk'

9r

r97 4

94

1974

9t

100
100

9t

100
95

100

96

92

83

81

77

9r

84
84

100

97

8)

8l

:,

89

gemiddelde hoogte van de planten uit de stekafstand met de beste hoogtegroer
mean heigbt oÍ plants front. the spacing uitb the best beigbt groruth
relatieÍ kleine planrcn
relailttefu small plants

1)

40x40 )0x25

96

'Rap'

in cmr
beight ia cm*

hoogte

100x50 60x60 J0x10

100

'Spijk'

'R"p'

:

Verschijnt tevens als Mededeling 187 van ,,De Dotschkamp"

110
138

rt7

181
189
197

200

63
71

242

7l

243

1'
Tabel 2 H/D-rcrbo*d.ing uan eeniarige popnliere* uan aerscltillenà.e rtekdÍstónd'en, *itgedraht in procenten. Laagste gemiddeld'e
kloon : 100 %. (H/D-ratio (/6) ol onelear-old poplars from dilferent spacings. Smalleo H/D-ratio for eacb clone: 100 7o.)
kloon

tazÍ

clone

ye4r

absolute H/D
abs. oalrc H/D

stekafstanden (sPacing)
100 x 100 80 x 80

hoogte

100x

J0 60x60

10x

40x40 )ox2)

50

H/D

per

in cn*

height in cm'

100x 100
'Robusta'

r970
r970

127

'1260'
'Robusta'

r97,

108
137

r97t

r12

'Donk'

197
r97 4

t29
L2I

100
100
100
103
100
100
100
100

'Rap'

r974

11t

r00

'Spijk'

r97 4

'Dorskamp'

'spijk
'RaP'

*
'

r970

t

1t0

tt2

100

t02

102

101

106

109

t04

tt4

113
105

100

111

118

101

101

rt4
tt7

103

110

102

rt7

181
189
197

rtó

110

107

100

110
118

t19

200

r22

242

lll

241

gemiddelde hoogte van de planten uit de stekafstand met de beste hoogtegroei
mean height ol planx from tbe spacing uith the best beight grotuth

bijlage 2 is de dikte aan het eind van het eerste groeiseizoen
weergegeven; in tabel 1 de procentuele dikteverhoudingen bij
verschillende stekafstanden.
hoogte gemeten.

'Robusta', 'Rap' en 'Spijk'; het aantal herhalingen werd bepaald
door het aantal beschikbare planten:

De diameter is steeds op 50 cm

Hoewel niet alle klonen op dezelfde wijze reageren op verkleining van de standruimte blijkt uit tabel 1 toch duidelijk dat de
diktegroei bij afnemende standruimte geleidelijk minder wordt.
Vanaf een gemiddelde hoogte van ca. 2 meter is de diktegroei
in de kleinste stekafstand ruim 25 /6 lager dan bij de optimale
standruimte. Bij een gemiddelde hoogte russen 150 en 175 cm
is reeds een duidelijke invloed merkbaar. Opvallend is dat deze
optimale stekafstand niet altijd de grootste stekafstand is.
Doordat bij afnemende standruimte de diameter afneemt loopt
de hoogtediameter verhouding (H/D) op (zie tabel 2 en bijlage 3).
Er komen aanzienlijke verschillen tussen de klonen voor:
'Dorskamp', 'Spijk' en '1260' zijn veel slanker dan 'Robusta',

'Rap' en 'Donk'. Zelfs binnen één kloon kunnen van jaar tot
jaar aanzienlijke verschillen in H/D-verhouding optreden. Deze
verschillen worden vermoedelijk veroorzaakt door verschillen in
groeiomstandigheden.
ItrTanneer de planten een gemiddelde hoogte van ongeveer 2 m

bereiken is de H/D-verhouding in de kleinste stekafstanden
(40 x 40 cm en 50 x 25 cm) ongeveer 20 7o hoger dan bij op-

timale standruimte. Vastgesteld kan worden dat de invloed va.n
de kleine stekafstanden minder sterk tot uitdrukking komt in de
H,/D-verhouding dan in de diameter; dit is een gevolg van de
reeds gesignaleerde tendens tot afname van de hoogtegroei bij

kloon
clone

'Robusta' 4

'Rap' t
'Spijk' t

In het

eerste jaar onrwikkelde zich een weinig konkurrerende
vegetatie van distels en koolzaad. Getoetst werden de klonen
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2
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3 Hoogte in cm, d'iameter im mm en H/D-aerbotdiog uoor bet
planten, boogtegroe; in cm in be, eerste en tueede jur en aitaal aan
bij t,erschillende steáaístanden gektueehte eenjarige populieren. (Height,
d.iameter and. H/D-ratio beÍore Planting ott, dnd. heigbt groutth and'
percentdge of dead pldnts dÍter planting ol one-year-old. poplars ràsed
at different Qacings.)
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'Robusta'

Het proefveld is aangelegd op een voormalige koolzaad-akker.

40x4O

Tabel

3.I

1.2.L Toetsing im een eerste beborimg

rePlication

60x60

Tabel 3 geeft een overzicht vao de resultaten.
Het slagingspercentage van 100'Vo voor alle behandelingen is in
belangrijke mate te danken aan een goede Plantsoenbehandeling
en het ontbrek€n van konkurrerende onkruiden. Verschillen in
plantsoenkwaliteit komen, ondanks de ekstreem droge zomer

spacing

Resalraren

namber of
plantr pet

in the narsery

100x100 80x80

3

3.2

number ol rePlications
spacing

stekafstand

Materiaal en nzetboden
Van het plantsoen uit stekafstandenproeven in 1975 en 1977
werd een deel in veldproeven getoetst. Voor deze toetsing werden alleen normaal onrwikkelde planten gebruikt; planten die
door uitval van een buurman opgroeiden bij een grorere standruimte werden niet in de toetsing opgenomen. De veldproeven
werden aangelegd in een eerste bebossing op vrijwel schone
grond in Zuidelijk Flevoland (1976) en in een herbebossing
met veel onkruiden en loofhoutopslag in Noord-Brabant (1978).
Beide proeven werden in het voorjaar geplant in een verband
van ongeveer 4x4m.

per herhaling

oorspronkelijke stekafstand

dichte stand.

Toetsing van de kwaliteit van eeniarige populieren van
verschillende stekafstanden

aantal pianten

aantal herhalingen
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proef; daardoor is de H,/D-verhouding voor alle stekafstanden
ook wat gunstiger.
Bij het eenjarige plantsoen van 'Robusta' zijn de verschillen in
H/D-verhouding bij de verschillende stekafstanden zeer klein.
Er is dan ook geen invloed van de stekafstand op slaging en
groei vast te stellen.
Bij 'Donk' is de lengtegroei in het eerste jaar beter naarmate de
planten ruimer zijn opgekweekc; deze invloed is in het tweede
jaar nog enigszins merkbaar. Bij de uitval in het eerste iaar lijkt
eveneens een duidelijke negatieve invloed van de kleinste stekafstand aanwezig. Deze invloed is echter niet overtuigend omdat
de uitval (13 7o : 5 planten) gekoncentreerd in één herhaling
optrad; de drie overige herhalingen hadden geen uiwal.
Bij 'Spijk' ueden geen groeiverschillen op tussen planten van
verschillende stekafstanden. De uiwal bij de planten van de stekafstanden 40 x 40 cm en 60 x 60 cm is gering (elk 2 planten),
zodat nauwelijks van een negatieve invloed van kleine stekafstanden kan worden gesproken.
\7el kan duidelijk worden vastgesteld dat de groei van de populieren sterk geremd wordt door het onkruid; mede daardoor is
ook in het weede jaar de uiwal nog aanzienlijk. Vooral 'Robusta' had in het tweede jaar sterk te leiden van (secundaire)
aantasting door Dothichiza, waardoor het uiwalpercentage opliep tot ongeveer 30 /o.

4

Diskussie
enkele proeven met stekaÍstanden in kwekerijen blijkt dat
de diktegroei en H,/D-verhouding van eenjarige populieren die
kleiner zijn dan ca. 1,50 m, optimaal zrin bij de gebruikelijke
stekafstanden van ongeveer 40 x 40 cm. Van populieren die aan
het eind van het eerste jaar een hoogte van ongeveer 2,00 m
bereiken wotden zowel de diktegroei als de H/D-verhouding
sterk beïnvioed door nauwe stekafstanden. Zo is bij een stekafstand van 40 x 40 cm de diktegroei ongeveer 25 7o minder
en de H,/D-verhouding ongeveer 20 /o hoger dan bij stekafstanden van 100 x 100 of 80 x 80 cm. Deze resultaten komen overeen mer de resultaten van stekafstandenproeven met de klonen
'Heidemij', 'Gelrica' en 'Marilandica' (Van der Meiden en Overbeek, 1967). Jansen (1975) heeft vastgesteld dat voor snelgroeiende eenjarige populieren ruimere stekafstanden nodig ziin
om planren te produceren die voldoen aan de EEG-normen.

Uit

v^rL 1976, in de slaging niet tot uitdrukking. Bij 'Robusta' is de
groei in het eerste jaar van de planten uit de stekafstand 100 x
100 cm wat berer dan van de planten uit de overige stekafstanden. Aan dit verschil kan echter niet veel gewicht worden toegekend; het aantal planten in de herhalingen is klein en er is

geen verdere negatieve invloed op de groei bij kleinere stekafstanden. In het tweede jaar is de groei van de planten van
verschillende stekafstanden vrijwel gelijk; alleen de planten van
de stekafstand 80 x 80 cm blijven iets achter. Bij 'Rap' is het
opvallend dat in het eerste jaar de grootste planten wat minder
en de kleinste planten wat beter groeien. Er is echter geen verband tussen de H,/D-verhouding en de groei. De groei in het
tweede jaar is voor alie planten gelijk. Bij 'Spijk' treden zowel
in het eerste als in het tweede jaar nauwelijks groeiverschillen

oorspron-

H

kelijke

oP.

stekafstand

voor het planten

Voor alle klonen is de groei in het eerste jaar gering; dit moet
vooral worden toegeschreven aan de zeer droge zomer. De
slechte groei van 'Spijk' in het tweede jaar is vermoedelijk een

original

nawerking van deze droogte.

3.2.2 Toeiting in een herbebossing
Het plantmateriaal voor deze proef is op dezelfde wijze gekweekr als in 1976 (2.1). Het proefveld is aangelegd op een
kapvlakte van popuiier. Reeds in het eerste jaar ontwikkelde

4 Hoogte, diameter en H/D-aerhoud'ing aoor het airpldnren,
hoogtegroei ;n he, eeilte en ttueed.e jaar en *itaal uan bij urscbillende
stekat'standen geku,eeÈle eenjarige popilieren. (Heisht, diameter and
H/D-ratio beÍore Flanting oa, aild beight grotuth and percentage of
dead plants after planting ol one-year-old. poplars raised at diflerent
Tabel

spacin gs.)

tpdcing
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60 x 60
40 x 40

ah

ah

(crn)

(cm)

t2
6t
t8

r978

r979

before Planting

(cm) (mm)

zich een dichte vegetatie van g;rassen, kruiden en loofhoutopslag.

Om evenruele verschillen in plantsoenkwaliteit duidelijker tot

'Spijk'
80 x 80
60 x 60
40 x 40

%
uitval
1978
deaà
planls

rt,9

104

58

64

127

tt,2

108
113

172
172
187

14,3

120

r1,1

7)1

74
62

12,8

146

,6

65
68

1t7

1

1,9

rJ2

t6

0

14t

t0

11,8
11,2

5)

59

5

49

17

123

10t

o7

55

'Donk'
80 x 80
60 x 60
40 x 40

uitdrukking te laten komen werd deze vegetatie niet bestreden.
Getoetst werden de klonen 'Robusta', 'Donk' en 'Spijk'. De
proef werd in viervoud aangelegd, met 10 planten per herhaling. In tabel 4 zijn de resultaten weergegeven.
De eenjarige planten z11n wat kleiner dan in de voorgaande

D* H/D

r66

rt4
t7)
* D op 50 cm hoogte
' D meastred. at 50 cm height

77

0
0

j

t
t
J

t

totaal
aantal
planten

,otal
namber
of Plants
40
40
40
40
40
40
40
40
40

t7
de proeven zijn de stekken meestal in vierkantsverband- gestokenl de standruimte is dan ongeveer gelijk aan het kwadraat
van de afstand. Bij de teelt van populierenplantsoen wotden
meestal rechthoekige plantverbanden gebruikt. Vooral bij langwerpige rechthoeken kan de plant een deel van deze ruimte niet
benutien. Een plantafstand van 40 x 40 cm geeft dus niet dezelfde standruiàte als 100 x 16 cm. Het is daarom beter om bii
rechthoekige plantverbanden de standruimte te berekenen met
de formulá l-/64 n (3a I b)2, waarbij de kleinste afstand (de
afstand in de rij) : a en de grootste afstand (afstand tussen de
rijen) - b (vergelijk Jansen, 1975).
Fioewel op de lwekerij een duidelijke invloed van de standruimte op de diameter en de H/D-verhouding kon worden vastgesteld, werden in een veldproef op vrijwel schone grond met
deze planten geen duidelijke verschillen in groei en slaging gevondin. In eén veldproef met veel onkruidkonkurrentie trad
slechts bij één kloon èen gering verschil in groei en een twijfelachtig verschil in slaging op. ITel was in deze proef de H/Dverhóuding van de planten lager (dus beter) dan bij de toetsing
op schone grond.

In

Óok Van der Meiden en Overbeek (1967) konden met plantsoen van de kloon 'Heidemii' van verschillende stekafstanden
geen of slechts kleine verschillen in hoogtegroei vaststellen. \flel
was in een geval de wildschade aan Planten van de nauwste
stekafstand aanzienlijk groter dan bii de planten van ruimere
stekafstanden. Dit verschil werd toegeschreven aan de sterkere
betakking van de planten uit de ruime stekafstanden. Ook in
Engeland werd met plantsoen van 'Robusta' en 'Serotina' bij
verschillende stekafstanden geen verschil in aanslag en groei gevonden (Report on Forest Research, 1953).
Markovié (I974) maakt echter melding van een proef met sortering naar diameter bit'1214', waatbij de dikke planten minder

uiwal en een betere hoogtegroei vertonen. Ook Frison (1972)
noemt voor enkele klonen van Populus deltoïdes slechte beworteling en slechte aanslag als nadelen van dunne planten uit zeer
nauwe stekafstanden (130 x 10 cm!). In proeven van Phares &
S7hite (ip72) met zaailingen van P. deltoïdes blijken de grote
planten duidelijk beter dan de kleine; het is echter niet duidelijk
of de planten van gelijke leeftijd waren.
Uit de resultaten kan worden gekonstateerd dat de diameter en
de H/D-verhouding van eenjarige populieren (bij minimale
stekafstanden van 40 x 40 cm en een maksimale hoogte van
2 m) weinig invloed heeft op de slaging en de groei na het uitplanten. Een verklaring hiervoor ligt vermoedelijk in het feit
dat veel populiereklonen een groot vermogeo hebben om nieuwe
wortels te vormen. In proeven van Frison (l9lI), Kolster
(1970) en Panetsos (1974) blijken onbewortelde langstekken
eenzelfde aanslag en groei te geven als eenjarige planten met
wortels (o.a. 'I 214', 'Robusta', 'Gelrica', 'Heidemij' en 'kins').
In tegenstelling tot de meeste andere houtsoorten (waar de
H/D-verhouding mede een maat is voor de kwaliteit van het
wortelstelsel), is bij populieten de aanwezige wortelmassa dus
niet zo bepalend voor een goede slaging en groei.

5

Konklusies

Bij de teelt van

eenjarig populiereplantsoen

bij

verschillende

blijkt dat bij de kleinste stekafstand van 40 x 40
cm de diktegroei geremd wordt wanneer de planten aan het
eind van het groeiseizoeo groter zijn dan 1,50 m. Bij klonen
die een hoogtebereiken van ca.2 m is de diameter bij een stekafstand van40 x 40 cm ruim 25 /6 lager dan bij een stekafstand
van 80 x 80 cm. Door de geringere diktegroei neemt de H,/Dstekafstanden

verhouding van de planten toe.
Planten uit deze stekafstanden werden getoetst in bosaanlegproeven op vrijwel schone grond en oP een sterk verwilderd
terrein. Bij de toetsing op vrijwel schone grond met de klonen

'Robusta', 'Rap' en 'Spiik' traden geen verschillen in aanslag en
groei op'tossà planèn van verschillende stekafstanden' Bij de

.e.t verwilderd terrein met de klonen 'Robusta',
Io.tring op
^'Spijk'

was de groei van planten van de kloon 'Donk'
wat bet€r naarmate de planten bij grotere stekafstanden waren
opgekweekt. Bij 'Spijk' en 'Robusta' traden geen verschillen op
in slaging en groei.
Bij to*etsing o-p ..n verwilderd terrein blijkt duidelijk dat ook
,,goede" plántón van ruime stekafstanden sterk te lijden hebben
ván onkruidkonkurrentie. Het schoonhouden van de plantspie'Donk'"en

gel, eventueel aangevuld met een bemesting is op dergeliike
t-erreinen uun .tt""i belang voo! een goede start van de beplanting dan het gebruik van plantsoen met een zo laag mogelijke
H,/D-verhouding.

6
In

Samenvatting
een aantal proeven op kwekerijen werd de invloed onderzocht van versèhillende stekafstanden op de lengte, de dikte en
de H/D-verhouding van eenjarige populieren van verschillende
klonen. De hoogte van de planten aan het eind van het eerste
groeiseizoen varieerde aftrankeliik van de kloon van ruim één
á.r., tot ruim twee meter. Bii de grotere planten (meer dan
ca. 1,50 m) wordt de diktegroei bij de kleinste stekafstand (40
x 40 cm) duidelijk geremd. Als gevolg hiervan neemt de H/Dverhouding van de planten toe.
Van de kÉnen 'Robusta', 'Rap', 'Donk' en 'Spijk' werden planten van verschillende stekafstanden getoetst in bosaanlegproeven. Op vrijwel schone grond kon ondanks duideliike verschillen

in diaàeter en H/D-verhouding,

geen invloed van de stek-

afstand op slaging en groei worden vastgesteld. Bij toetsing.op
...t ,t..É verwilderd tèrrein kon alleen bij 'Donk' een gering
positief effekt van gtotere stekafsranden op de groei in het eerite jaar na uitplanten worden vastgesteld.
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r9
Stambreuk bii populier

/

H. A. van Heeswijk en H. W. Kolster')

Tengevolge van storm of heftige rukwinden treedt in populierenbeplantingen soms in meer of minder sterke mate stambreuk
op, waarbij de hele top of een gedeeite van de kroon vedoren
gaat. De stam vertoont overwegend een zeer onregelmatig
breukvlak.

Bij

'Robusta' en incidenteel

bij

andere'klonen ziet men soms

een geheel ander beeld waarbij een meer of minder groot gedeelte van het breukvlak vrij glad is terwijl het andere gedeelte
door het breken van de stam is versplinterd of afgescheurd. Op
het gladde gedeelte van het breukvlak, dat gekenmerkt wordt
door zeer korte vezeltjes, heeft het hout een donkerder kleur dan
het andere gedeelte. De stam is in de meeste gevallen in het
onderste gedeelte van de levende kroon of vlak hieronder doorgebroken. In het ,,Handboek voor de Populierenteelt" (vierde,
geheel herziene druk, T976) staat vermeld dat een dergelijke
stambreuk het gevolg is van een aantasting die de stam ter
plaatse heeft verzwakt; de oorzaak van deze aantasting was wegens onbekendheid niet vermeld.
Een mogelijke verklaring van het ontstaan van deze vorm van
stambreuk wordt echter gegeven in het artikel ,,Les risques de
la product on du bois de peuplier: les legons d'un cyclone" in
het Franse tijdschrift, ,,Bulletin de la Vulgarisation Forestière"
(nr.76/10-1976).De belangrijkste punten uit dit artikel zullen
in het navolgende worden behandeld.
Stambre*k bij'Rob*sta', nabij Calemborg.

In het Franse departement Maine-et-Loire is na een zware cycloon in de zomer van 1975 een onderzoek naar de schade bij
populieren ingesteld. Tijdens deze cycloon, die een ware ramp
in de populierenbeplantingen veroorzaakte, werden windsnelheden bereikt van 250 km per uur. De populierenstammen waren overwegend in het onderste gedeelte van de levende kroon
of vlak hieronder doorgebroken; ontworteling van de bomen
kwam in veel minder ernstige mate voor. De grootste schade is
opgetreden bij bomen in de leeftijd variërend van 12 tot 18 jaar,
het minst bij jonge bomen en bij bomen ouder dan 20 jaar. De
'Robusta' bleek zeer gevoelig voor een dergelijke storm te zijn,
gevolgd door de 'Blanc du Poitou'. De'l 2I4' en 'I 154' vertoonden opvallend minder schade dan de twee andere klonen.
Het opmerkelijke feit deed zich voor dat de ongesnoeide bomen

van dezelfde leeftijd en kloon weinig of geen schade vertoonden.
De meeste schade is opgetreden

in rijbeplantingen, vooral in die
welke dwars op de richting van de cycloon stonden. Rijbeplantingen van 'Robusta'die evenwijdig stonden aan de richting die
de cycloon volgde, waren eveneens grotendeels vernield. In aaneengesloten boskompleksen was de schade in het algemeen geringer dan in enkelrijige beplantingen. Een relatie tussen de
dichtheid van de beplanting en de mate van schade was in verband met de geringe verschillen in plantafstand niet vast te stellen. In het onderzochte gebied bedraagt de plantafstand in de
opstanden overwegend 7 x7 m en in rijbeplantingen 5 à 6 m.
De bomen die tijdens de zeer zware storm zijn gebroken hebben
een zeer onregelmatig breukvlak. Het nog overeindstaand gedeelte van de stam was soms tot aan het maaiveld ingescheurd.
Aanvankelijk leken de bomen die de storm hadden overleefd in
het algemeen maar weinig zichtbare schade te hebben. In de
dagen en weken, soms zelf nog maanden, na de storm verschenen lange vertikale scheuren of kortere horizontaal verlopende
beschadigingen halverwege de stam of wat hoger en wel aan die
zijde van de stam die tijdens de orkaan van de wind was afgericht. De laatstgenoemde beschadigingen waren de oorzaak van
het afbreken van de stammen waardoor het karakteristieke schadebeeld, het gedeeltelijk gladde breukvlak, zichtbaar werd (zie
fig. 1). Ten gevolge van het zeer sterk doorbuigen van de stammen tijdens de orkaan waren de vezels in het niet aan de wind
Fig.

1.
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blootgestelde stamgedeelte zeer sterk samengedrukt en was ook
de bast verwond. Na het overgroeien van deze wonden ver-

toonde de bast meer of minder talrijk, horizontale ribbels. De
stammen braken na vedoop van tijd op deze plaatsen af o.a. na
het weer in blad komen van de bomen. Stambreuk uad soms zelfs
al op bij een zeer geringe windsterkre uit een richting regengesteld aan die tijdens de storm. De overgroeiing van de stambeschadigingen werd echter verrraagd of soms zelfs nagenoeg
geheel verhinderd door een schimmel (Fusarium sp.) die bijna
alle wonden had geïnfekteerd. Eén en ander is enige jaren geleden na onderzoek in een laboratorium aangetoond. De schimmel vernietigde alleen de zeer sterk samengedrukte vezels waardoor deze hun weerstand verloren. Het gedeelte met door de
schimmel vernietigde vezels bedroeg nooir meer dan de helft
van de stamdoorsnede. Het gedeelte van de sram waar de vezels
als het ware waren uitgerekt, vertoonde geen enkele aantasting.

In ons land komen orkanen met een windkracht zoals die, welke
in L971 in het betreffende gebied in Frankrijk zeer ernstige
schade in de populierenbeplantingen heeft veroorzaakt, niet of
nauwelijks voor. FIet beschreven karakteristieke breukvlak bij
de bomen, die maanden en soms zelfs jaren na de storm afbraken, kan men soms bij 'Robusta' en incidenteel bij andere klonen aantreffen maar dan bijna altijd zonder de duidelijke horizontaal verlopende ribbels op de stam. Het kan zijn dat de
bomen in ons sterk winderige klimaat na beschadiging van de
stam eerder afbreken. be schade is in ons land in de meeste
gevallen niet ernstig. Beplantingen, zowel rijbeplantingen als
opstanden, waarin de bomen met een dergelijk schadebeeld zijn
aangetroffen, lagen alle in het binnenland. Evenals in Frankrijk
is ook in ons land waargenomen dat de toppen van de bomen
afbraken bij een windrichting van die zijde van de bomen waar
het breukvlak vrijwel glad is.

KALENDER

De aanleg en het onderhoud van beplantingen

zijn de belangrijkste

on-

derwerpen w^ara Í we in de komende
maanden onze aandacht moeten besteden. De verkoop van hour, het aanvragen van subsidies, plantsoenaankoop
en rasssenkeuze zijn reeds eerder in de
,,Kalender" besproken.

Houtverkoop

Voor dit onderwerp kan worden

ver-

in het septembernummer van,,Populier" 1!80.
Het is van groot belang, indien u nog
populieren moet verkopen, hiermee
niet te lang te wachten om nog dit
voorjaar opnieuw te kunnen planten.
wezen naar de ,,Kalender"

Uitstel van de herbeplanting betekent
dat het perceel renteloos blijfr liggen
en dat de herbebossing in veel gevallen meer gaat kosren door een toegenomen verwildering.

Subsidieregelingen, plantsoenaankoop en rassenkeuze
Het eerstgenoemde onderwerp is uirgebreid besproken in de ,,Kalender" in
het decembernummer, de twee andere
onderwerpen in die van het septembernummer van ,,Populier" 1980. Indien men nog geen subsidie heefr aangevraagd of plantsoen gekocht moet
men dit nier verder uitstellen. De be-

handeling van een subsidie-aanvraag
kost tijd, terwijl het beste planrsoen
het eerst wordt verkocht. Het ,,Besluit

t;

Handboek voor de Populierenteelt, 4e

geheel herziene druk. Uitgave van de Vereniging Koninklif ke Nederlandse Heide
Maatschappij.

bijdragen bebossingen" is de subsidieregeling voor de aanleg van nieuwe
beplantingen terwijl het ,,Besluit bijdragen herbeplantingen" geldr voor
het opnieuw aanleggen van gevelde
beplantingen. Inlichtingen over deze
subsidietegelingen, die onder bepaalde
voorwaarden wordt versrekt kan men
verkrijgen bij het Staatsbosbeheer. Informatie over her opnieuw inplanten

van gevelde beplantingen kan men
vinden in het artikel ,,Het gebruik van
één-

bij

of

tweejarig populiereplantsoen

4,0 of een P-totaal cijfer lager dan 30
zijn voor populier ongeschikt. Opgemerkt wordr dat de eisen die de balsempopulieren en hieraan verwante
rassen aan de chemische toestand van
de grond stellen, nageno€g gelijk zijn
aan die van P. nigra en P. euramericana (zie het artikel ,,Populierenteelt,

bodemvruchtbaarheid en grondonderzoek" op pag.75 van het novembernunrmer van ,,Populier" 1978).
Fofiaat

herbebossingen" op pag. 73 van
het novembernummer van,,Populier"

In de grond

1979.

langrijke rol speelt bij de wortelvorming. Het P-totaal cijfer, d.w.z. het
aantal miligrammen PzO; per 100

Het aanleggen van beplantingen

Het maken van plantgaten en

het

planten van populieren zijn besproken
in de ,,Kalender" van het novembernummer van ,,Populier" 1980.
Bemesting
Het latén onderzoeken van een grondmonster vóór de aanleg van een beplanting kan veel teleurstellingen en
kosten besparen vooral indien men
twijfelr aan de geschiktheid van de
grond voor populieren. Dit geldt vooral voor de lichtere zandgronden. De
geschiktheid van de grond wordt door
een deskundige mede op basis van de
analyse-resultaten van een grondmonster vastgesteld. Voor het nemen van
een grondmonster moet men kontakt
opnemen met het Bedrijfslaboratorium

voor Grond- en Gewasonderzoek

te

Oosterbeek.

Gronden met een pH-KCl lager dan

moet voldoende fosfaat

aan:wezig zijn daar

dit element

een be-

gram droge grond, moet tenminste 40
of meer bedragen. Een grond met een

P-totaal cijfer van 30

of minder

is

meestal ook om andere redenen onge-

schikt voor populieren (bijvoorbeeld
te droog of te zuur).
Kal'ium
Kaligebrek, dat vooral bij populieren
op beekbezinkingsgronden (beekeerden) nogal eens voorkomt, is alleen

vast te stellen door de aanwezigheid
van gebrekssymptomen aan de bladeren (zie Handboek voor de Populierenteelt, pag. 116) t). Het bepalen van
het kaliumgehalte van de grond heeft
weinig zin omdat het geen uitsluitsel
geeft over de vraag of de kaliumvoorziening van de boom voldoende zal
zijn. Een breedwerpige bemesting met
350k9 à 400 kg kalizout 40/o perha
is in de meeste gevallen voldoende.
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Afhankelijk van de weersomstandigheden kan deze bemesting al in februari of maart worden gegeven.
Stikstof
De noodzaak van srikstofbemesting bij
populieren in de eerste jaren na aan-

leg is uitgebreid behandeld in het
artikel,,Onkruidbestrijding bij populier". Dit artikel is opgenomen in het
februari- en meinummer van ,,Popu-

lier" 1979. Stikstofbemesting in kom-

binatie met onkruidbestrijding is in
de eerste twee, soms dríe jaar absoluut
noodzakelijk om een goede aanslag en
jeugdgroei te krijgen. In het jaar van
aanleg is een gift van 100 gram kalk-

ammonsalpeter (kas) per boom voldoende. Stikstof- evenals kalimeststoffen mogen nooir mer de grond in het

plantgat worden vermengd. De

In de eerste jaren na aanleg is alleen
een stikstofbemesting noodzakelijk. In
vergeiijking mer kalkammonsalpeter
moet echter bij veel mengmeststoffen

een dubbele hoeveelheid worden gebruikt om dezelfde hoeveelheid stik-

stof te geven.
Onkruidbestrijding

De reden, de methoden en het effekt
van onkruidbestrijding op de aanslag
en jeugdgroei van populieren zijn uitgebreid behandeld in het hiervoor bij
,,Stikstof" genoemde artikel. In een
met grassen verwilderd perceel is het

bestrijden van deze vegetatie naast
stikstofbemesting absoluur noodzakelijk. Een vegetatie die uit lage kruidachtige planten bestaar (andere dan
grassen, bijv. boterbloemen, muur,

be-

hondsdraf) behoeft men niet te be-

mesting moet omstreeks half mei worden gegeven. Het op een vroeger riidstip in het jaar bemesten van pas
geplante populieren heeft weinig zin
omdat deze dan nog niet een voldoen-

strijden omdat deze de jonge populieren weinig of niet bekonkurreert.

de ontwikkeld wortelstelsel hebben
om de stikstof in voldoende mate op
te nemen. In het tweede jaar en in

slechtgroeiende beplanringen ook in

het derde jaar kan worden volstaan
met 200 à 250 gram kas per boom.
Deze bemesting kan op zware grond
(bijvoorbeeld kleigrond) al eind februari of begin maart worden uitgevoerd mits de grond niet bevroren is
en er geen sneeuw ligt of wordt verwacht. Bomen op lichte grond geplant
moeten in de tweede helft van april
worden bemest.

Bij de uitvoering van de bemesdng
moet er nauwkeurig op worden toegezien dat de kunstmeSt goed op de
plantspiegels (ca.

1 m2 per

boom)
wordt verspreid. De mesrstof moet
niet te dicht bij de voet van de jonge

boom worden gestrooid om

schade

door verbranding van bast en bovenste

jonge wortels te voorkomen. De kans
op dergelijke schade is groor in sterk
aan de wind blootgestelde jonge beplantingen, vooral als de populieren
te ondiep zijn geplant. Als gevolg van
het draaien van de stammerjes door de
wind ontstaan trechtervormige gaten
waardoor bij een onjuiste uiwoering
van de bemesting de kunstmest bij de
jonge wortels komt.

Onkruidbestrijding is evenals stikstofbemesting niet alleen noodzakelijk in
nieuwe beplantingen maar ook in herbebossingen waarbij het niet van be-

sempopulieren en hieraan verwante
rassen meer wortels in de bovengrond.
Een gunstig tijdstip voor het chemisch
besrijden van grassen en kiemende

zaadonkruiden is de periode tussen
half maart en half april. Op bewerkte
grond kan men volstaan met een bespuiting met simazin tegen kiemende
zaadonkruiden. Indien een onderbeplanring met struiken aanwezig is
moet de bespuiting over de gehele
oppervlakte worden uitgevoerd en indien deze ontbreekt alleen op deplantspiegels. Gras op de plantspiegels kan
men in genoemde periode met dalapon
bestrijden. Her gebruik van dalapon

en simazin in granulaatvorm is eveneens mogelijk mits voor een zeer zorgvuldige verspreiding wordt zorggedragen. Nadelen van deze middelen in
granulaatvorm zijn de minder snelle
werking en het geringe effekt indien
na het strooien een droge periode optreedt. Grassen en kruidachtige planten kunnen ook op een larer tijdstip
in het jaar met Gramoxone worden
bestreden. Het tijdstip van uitvoering

lang is of bij de aanleg éénjarrg of
ouder plantsoen is gebruikt. Eénjarig
plantsoen lijkt door zijn geringere afmetingen weliswaar meer hinder van

is afhankelijk van de mate van ontwikkeling van de vegetatie, de bespuiting wordt meestal in de rweede helft

maar
meerjarig plantsoen vraagt zeker niet
minder een goede onkruidbestrijding.
Dit soort plantsoen heeft namelijk een
ongunstiger verhouding russen boven-

van 3 à 5 I per ha.

de vegetatie te ondervinden,

gronds en ondergronds gedeelte

en

slaat daardoor moeilijker aan. De mate
waarin de jonge planten boven de
vegetatie uitsteken wil dus niets zeggen over het al dan niet uiwoeren van

de onkruibesrijding. Voor her besuij-

den van de vegetatie heeft men

de

uit

van mei uitgevoerd en wel op

groei van de vegetatie is soms

hemel wordt uitgevoerd. Om

schade

aan de srammetjes door Gramoxone te
voorkomen mag de druk bij het spuiten niet meer dan 1,5 atm. bedragen.
Het verdient aanbeveling een spuitkap
te gebruiken. Men vermijdt hiermee

een bestrijding over de gehele oppervlakte, in banen langs de
bomen of alleen op de plantspiegels
(ca. 1 m2 per boom); bovendien kan
nrcsen een mechanische en een che-

dat de bladeren en jonge

mische bêstrijdingsmethode worden

tingen (vooral bij zeer vroeg uitlopende rassen) en tijdens perioden met
zeer veel wind wordt uitgevoerd.

keuze

gekozen.

Bij de

eerstgenoemde bestrijdings-

wijze,bijv. door cultivateren, frezen of
plaggen, moet er nauwkeurig op wor-

scheuten

door de spuitvloeistof worden geraakt.
De kans op beschadiging is groot in-

dien de bespuiting in nieuwe, met
éénjarig plantsoen aangelegde beplan-

Het is zeer belangrijk vóór het gebruik van genoemde middelen de gebruiksaanwijzing

populieren is af te raden. De voor
populieren geschikte bodemrypen bevatten in het algemeen voldoende fosfor en kalium.

dan op percelen met een lage grondwaterstand. Bovendien vormen bal-

1980.

Mengmeststoffen

een

tweede bespuiting noodzakelijk tenzij
de bomen al zeer goed groeien. Het
effekt van de bespuiting met dit middel is beter als deze bij een bevrolkte

den toegezien dat deze ondiep geschiedt om wortelbeschadiging te
voorkomen. Bovendien moet men er
op letten dat de bomen niet worden
beschadigd i.v.m. het risiko van aantasting door insekten (bijv. populiereglasvlinder). Op percelen mer een
hoge grondwaterstand is de beworteling van de populieren oppervlakkiger

Het gebruik van mengmeststoffen bij

basis

Bij een sterke her-

op de verpakking

nauwkeurig te raadplegen.
Onderhoud
Hec snoeien van populieren in de win-

en het voorkomen van
of konijnen
zijn besproken in de ,,Kalender" van
termaanden

schade door reeën, hazen

het decembernummer van,,Populier"
H.'!r.K.
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ProÍessionele 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 germporteerd door

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

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 2O 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
@ 40 cm top en op

foreco @
internationale houthandel bv

Telefoon: 085-77881

lid van de Heidemij Groep

Telex: 45960 forec nl.

Lovinklaan 1, Postbus 230
6800
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u denhou
gen oude naam. tussen nieuwe

ulieren
an old name. between new ppplgrs
un ancien nom. entre nouveaux pSgpllg$
ein alter name. zwischen neue pgppeln
Witte abeel
(P. albal

'Nivea'

'Raket'

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

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

Europese zwarte populier
(P. nigral

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P.

trichocarpal

'Fritzi;:Jï$:

DO
t-

Euramerikaanse
populier
(P. euramericanal

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spijk'

'TardiÍ de Champagne'
'Zeeland'

'1214',

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

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

'Heimburger'
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hoomkweker |l
Schoorstraat 2'l - Postbus
Udenhoul - Holland
Teleíoon 04241-2131
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