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Mozaïekvlrus, heksenbezem en knobbelziekte bij populier,
en een virusachtige groelremmeng bij wilg / F. A. van der Meer
lnstituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (lPO), Wageningen

Inleiding
Het virusonderzoek bij populier en wilg dat door het IPO uitgevoerd wordt, is vooral gericht op de mogelijkheid tot het produceren var. zo virusvrij mogelijk plantmateriaal. Het onderzoek
geschiedt dan ook in nauw overleg met de Plantenziektenkundige Dienst en de NAK-B. Daarnaast wordr er bij het onder-

zoek veel medewerking verkregen van het Rijksinstiruut voor
Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw ,,De Dorschkamp".
Gedurende de eerste jaren van het onderzoek is vrijwel alleen
aandacht besteed aan het mozaïekvirus van populier. Over de
resultaten die daarbij verkregen werden zal in dit artikel een en
ander worden vermeld.
Uit waarnemingen gedurende de laatste rwee jaar blijkt dat er
bij populier tevens een vermoedelijk door mycoplasmas veroorzaakte heksenbezemziekte voorkomt. Omdat dergelijke heksenbezemziekten zich in velerlei opzichten gedragen als virusziekten, is deze ziekte eveneens in het onderzoek betrokken en zal
er in dit artikel nader op worden ingegaan.
Een derde belangrijke ziekte van populier, die in dit ardkel zal
worden behandeld, is de aan ingewijden welbekende knobbelziekte die algemeen bij de cultivar Rap voorkomt. Uit recent
onderzoek is namelijk gebleken dat deze ziekte zich in bepaalde
opzichten eveneens als een virusziekte gedraagt.
Als laatste onderweqp wordt een groeiremming bij wilg behandeld die, naar het schijnt, samengaat met de aanwezigheid van
een nog niet geïdentificeerd virus.

Populieremozaiekvirus
G e z ond

uit gan g t mat eriaal'

Onderzoek en v/aarnemingen van de Plantenziektenkundige
Dienst hebben er in het midden van de vijftiger jaren toe geleid,
dat de NAK-B bij de keuring van plantmateriaal van populier
normen ging stellen aangaande het voorkomen van populieremozaïekvirus (PMV). Voorts vindt er sindsdien op de vermeerderingsvelden elk jaar een strenge selectie plaats, waarbij besmett€ moeren worden gerooid. Men heeft daardoor bij de
meeste cultivars een hoge graad van virusvrijheid bereikt. Zoals
bij veel vegetatief vermeerderde gewassen komen er echter ook
bij populier cultivars voor waarbij besmette planten geen of
zeer onduidelijke symptomen veftonen. Dat is bijvoorbeeld het
geval bij de cultivars Gelrica, Serotina en Loenen. Bij zulke
rassen is opzuivering door visuele selectie niet mogelijk. Gesteund door eerder werk van Berg (1962) en enkele buitenlandse onderzoekers, is het echter onlangs gelukt om een zeer betrouwbare serologische toets te ontwikkelen, waarmee zulke
latente infecties kunnen worden opgespoord (Maat, 1980; Van
der Meer e.a., 1980). Met behulp van deze toets kunnen vermeerderingspercelen nu grondig worden opgezuiverd, hetgeen
van groot belang is, want elke besmette populier in een vermeerderingsveld die niet ontdekt wordt bij de selectig kan besmettingsgevaar opleveren voor zijn omgeving.
g als g ene zin g nze t h o d'e
onderzoek is gebleken dat met PMV besmette populieren
gemakkelijk virusvrij gemaakt kunnen worden door warmtebehandeling, een techniek die bij vele houtige gewassen wordt
toegepast om virusvrij uitgangsmateriaal te verkrijgen (Nylandt
en Goheen, 1969;Yan der Meer, 1975).Daarbij worden planten in potten gedurende ó-10 weken bij t7-39"C geplaatst,
\Y/ armt e b e h anà elin

Uit

Mosalc, witches' broom and knobbiness oÍ poplar

and a virus-like growth reduction oÍ willow
Summary

Results are given of inoestigations on popkr mosaic ztirus (PMV), on a
leafbopper-tiansmitted witchès' broom diseàse of popkr, on a graft-transmissible hÀobbiness disease of poplar and on a growth red.uaion of utillou,
probably associated utitb a sap-transmissible oirus. The aimof the uorhtoas to
find metbod.s for tbe selection and/ or production of healtby stock material and
to enable the Netberlands Inspection Seroice for Arboricilture (NAK-B) to
propagate.and to distribute proPagation material of the best aaailable qaality

to nnrsertes.
Poplar rnosaic airus, described by Berg (1962) can be detected serologically in
a reliable uay with the enzyme linhed immunosorbent dssay (ELISA) (Van
der Meer et al., 1980). So far little is hnoun about natural spread of PMV in
normal pophr plantings. It uas found tbat in a densely phnted plot of tz00
eight yèars old seedlings of dffirent genetic constitution, that bad been
coppiced eaery yedr, the percentage of infected. trees increased from 10 to 54

within two years. Artificial infeaion of poplars uith PMV could easily

be

accomplisbed under glasshouse conditions uith sap from PMV-infected Nicotiana megalosiphon. Hotteuer, zohen inocuhtion was performed sitnihrly
in tbe field, only t 7o of tbe inoculated plants became infected. Most poplar
clones of tlte national list of basic materizl for forestry in the Netberlands are
ratber tolerant to P MV, hower:er, some of tbern are oery sensitiae. Moreoaer,
sezteral neut and yet unnamed poplar clones appeared to be aery sensitiae and
sorne of thern even died after artifkial infection. Therefore it seems to be
adaisable to test nele poplar clones for their sensitiviness to PMV before
releasing them for dktribution to grouers. P MV-free propagation material of
pophr can easily be obtained by heat treatment combined uith tip rooting.
Pophr uitcbes' broom occurs quite commonly in white (P. alba) and. grey
poplar (P.canescens), but bas been found on$t once in Poprlus nigra'Italha'
trees that had been coppiced every yedr. In free-grouing white and grey
pophrs sytnptoms are usnally restriaed to some of the louer branches. Coppicing, houeoxr, stimulates symptom expression, rendering the disease lethal in
stool beds that are coppiced every year. Pophr zaitches' broom is transmitted
by leafboppers (Idiocerus populi). A person familiar tpith the slrnPtoms cdn
easily recognise the disease. Suspected trees can be indexed by grafting to hard
uood cuttings of P. alba,'Rahet' uhich is a reliable and sensitive indicator.
Dormant cuttings or dormant graftroood of obite, grey and bkck pophr can
be cared by bot uater tredtment duing 2 b at 45"C.
The knobbiness disease of poplar is known since 1974 as a serious disease of tbe
cultiaar'Rap, a hybrid of P. trichocarpaazd P. deltoides. Repeated attempts
to isolate bacterin or fungi from infected trees haae failed so far. Recently the
disease was transmitted from diseased 'Rap' to healthy 'Rap' by grafting, tbus
prozting ix infectious nature. Seoeral poplar clones, shouing numerous broton
spots in the inner barh tissue and/or a diffuse mottle in their leaoes, also
induced hnobbiness after grafting them to beabby'Rap'. Knobs on 'Rap'
occur only locally along branches, houezter, the barh between the hnobs
shozos small suellings eoeryuhere. These staellings are caused by the presence

of small broun turnours tbat are attached to the bark fibers, but are not
connected utith other barh tissue. The large swellings or knobs contain big
tunTouÍs each of which usually is located opposite to a tumot',r in the tooody
qlinder. At such places tbe cambiam possibly becomes inaolved in the production of tutno*rous cells. Hozoeaer, it is also possible that root primordia,
protruding frotn the uoodl cylinder into the barh, stimshte tumour grouth
in the barh somehout and/or prooide pathuays for tumour grozath into the
utood.
Knobs of diseased'Rap' sboto some

simikrity toitb those caused. by laroae of a
cambiutn rniner (Phytobia cambii). Spbaerobhsts (Wellensiek, 1952) look
e7)en more similar to tbe hnobs of diseased'Rap'. On two-year-old coppiced
'Barn' in our experiments spbaeroblasts u)ere dPPdrentl! induced by root
primordiae. Sphaeroblasts as uell as knobs caused by Phytobia cambii can
easily be dktinguished from knobs of diseased'Rap' after remoaingthe barh.
During dormanq this can be accomplisbed by beatingthe material in boiling
le4ter or in steatn for one hosr.
Some stools of zoillou (Salix alba) 'Drahenburg' were obsented sbouing a
rather marked grouth reduction associated uith aein mosaic in sotne of tbe
leaaes. Inoculaiion with sap of sach trees induced virus-lihe local lesions in
leaoes of Chenopodium quinoa.
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Doot PMV aeroorzaakre

scbade

Gegevens over schadelijke effecten van

PMV zijn

schaars. Van

Fig. 1 Door PMV veroorzaakte symptomen bii gevoelige (links) en minder
gevoelige kloon.

der Meiden (1964) vermeldt een gerioge, of geen invloed van
PMV op de groei van 'Robusta'. Engelse onderzoekers (Biddle
en Tinsley, 1971) vermelden een groeiremming van besmette
bomen in het kweekrijstadium, doch vrijwel geen invloed van
PMV op de jaarlijkse diametergroei van oudere bomen. Uit
Italië daarentegen meldt Castellani (1966) een zeer schadelijk
effecr van PMV op de groei van P. d.eltoi.d,e-r cultivars.
IJit waarnemingen in het eerder vermelde perceel zaailingen
van ,,De Dorschkamp" kwam duidelijk naar voren dat er zeer
grote verschillen in gevoeligheid bestaan tussen populierezaailingen. Sommige besmette zaailingen vertoonden geen of zeer
zwakke bladsymptomen. Andere vertoonden heftige bladsymptomen (fig. i), terwijl weer andere naast heftig mozaïek ook
een sterke groeiremming te zien gaven die vaak gepaard ging
met oppervlakkige bastnecrose en kromming en insterving van

Symptoms of PMV on sensiti'ue clone (left) and on ratlter tolerant clone.

de scheuttoppen.

waarna ca. 1 cm lange toppen van de tijdens de behandeling
gegroeide scheuten gestekt worden. Bij populieren werkt deze
methode zeer goed en blijken vrijwel alle uit de topstekjes verkregen planten virusvrij te zijn.
Met het oog op de eventuele aanleg van nieuwe vermeerderiogsvelden heeft het IPO op verzoek van de NAK-B gedurende de
laatste paar jaar her gehele gangbare populieresortiment warmtebehandeld. Met uitzondering van enkele oudere, was dat voor
de meeste cultivars met betrekking tor PMV niet nodig, want
van vrijwel alle cultivars was al PMV-vrij materiaal voorhanden.
Er is echter toch gekozen voor zo'n behandeling omdat het niet
ondenkbaar is dat er in populieren latente (- verborgen) virussen voorkomen die we nóg niet kennen. Met het oog hierop
lijkt het wenselijk om in de toekomst ook alle nog te introduceren cultivars eerst een warmtebehandeling te geven en ze dan
pas in de vermeerderingsvelden bij het overige sortiment op te
planten.
N at*urlij k e u erspr eidin g

In de literatuur zijn geen gegevens te vinden over de mate van
natuurlijke verspreiding van PMV. Die verspreiding laat zich
bij een gewas als populier ook moeilijk vaststellen, want reeds
bij bomen van enkele jaren oud zijn waarnemingen aan de bladeren, door de hoogte van de bomen, nauwelijks meer mogelijk.
waarnemingen gedurende de laatste jaren is echter wel ge-

Uit

bleken dat er natuurlijke verspreiding optreedt in populieren
die elk jaar laag geknot worden. Deze waarnemingen werden
gedaan in een aanplant van 1200 zaailingen van ,,De Dorschkamp" die bij een eerste serologische toetsing in 1978 zeven
jaar oud waren en waarin toen 10 % besmette bomen werden
gevonden. Bij een volgende toetsing in 1980 bleek het percentage zieke bomen te zijn opgelopen tot 54.
Het is niet bekend hoe deze uitbreiding tot stand is gekomen.
PMV behoort tot de groep van de cadavirussen (afgeleid van
catnatton latent virus : latent virus van aojer) een groep virussen met vrijwel gelijke fysisch-chemische eigenschappen, v/aarvan er vele door bladluizen worden overgebracht. In de litera-

tuur vermelde infectieproeven met bladluizen en ook door ons
uitgevoerde proeven met bladluizen, leverden echter tot nu toe
uitsluitend negatieve resultaten op.
Mede omdat we de wijze van verspreiding nog niet kennen valt
er niet te voorspellen of een sterke mate van naruudijke verspreiding, zoals waargenomen bij geknotte bomen in een dichte
beplanting, ook voor kan komen bij vrij groeiende populieren
die op normale afstand van elkaar geplant worden.

Toexing uam cubiaau op geaoeligheià ooor PMV
PMV kan d.m.v. sapinoculatie worden overgebracht van populier op tabak en het virus bereikt daarin een zeer hoge concentratie. Uit pro€ven in de kas bleek dat populieren gemakkelijk
kunnen worden besmet door de bladeren in te wrijven met sap
van zieke tabak (- sapinoculatie).
ln 1979 hebben wij daarom getracht om met behulp van deze
methode de gevoeligheid van een aantal populierecultivars te
toetsen. Het gehele sorrimenr dat door de NAK-B wordt uitgegeven en 48 nieuwe klonen van ,,De Dorschkamp" waren in
deze proeven opgenomeo. De inoculaties werden in mei uitgevoerd op bladeren vatr ca.20-40 cm lange scheuten van stekken
die in het voorjaar geplant waren. Van elke cultivar werden een
aantal buiten groeiende planten geïnoculeerd en ook enkele
planten in potten in de kas.
Bij de buiten groeiende planten werd merkwaardigerwijs vrijwel geen besmetting verkregen. Bij de planten in de kas daatentegen gelukte de besmetting voor vrijwel I00 %. Uit deze proeven bleek dat er zeer sterke verschillen in gevoeligheid bestaan
tussen populiereklonen. Sommige klonen gingen dood als gevolg van de infectie. Besmette planten van andere klonen vertoonden daarentegen geen enkel symptoom. Tussen deze beide
uitersten kwamen allerlei overgangen voor, van slechts geringe
tot zeer sterke groeireductie. Van de klonen uit het veredelingsprogramma van ,,De Dorschkamp" bleken vooral enkele P. rlchocarpa en P. d.eltoi.der hybriden zeer gevoelig te zijn voor
PMV. Het merendeel van het door de NAK-B gedistribueerde
sortimenr bleek niet extreem gevoelig. Uitzonderingen waren
hier de cultivars Barn, Fritzi Pauley, Heimburger en Ándroscoggin, die na infectie een groeireductie vertoonden van naar
schatting 50 /o.
Heksenbezem bij populier
Symptonrcn en nute aa.n 1)ootkomen im Nederlanl

Over heksenbezem bij populier is in een kort artikel in dit blad
(Van der Meer, 1980) al eerder een en ander vermeld. De ziekte
werd in 1979 voor het eerst ontdekr in een collectie cultivars
van P, canescens, die jaarlijks geknot worden. Aangetaste planten vertoonden een sterke groeireductie en een overmatige
vorming van zijscheuten met een steile stand (fig. 2). Deze
verschijnselen vertonen een sterke gelijkenis met heksenbezemziekten die bekend zijn van vele andere gewassen. In de Engelse
literatuur duidt men deze ziekten aan als ,,witches' broom" of
,yellows". De benaming ,,yellows" (- vergeling) is echter verwarrend. Veel heksenbezemziekten gaan weliswaar gepaard met
vergeling, ook die van populier, doch vergeling bij planten kan
velerlei oorzaken hebben en is niet karakteristiek voor heksen-
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bezemzieke planten. De term,,heksenbezemgroei" verdient
daarom de voorkeur boven ,,vergeling".
IJit waarnemingen in 1980 en 1981 is gebleken dat de ziekte
op meerdere plaatsen in Nederland voorkomr. In de buur; van
Burgh-Haamstede en Renesse bleek heksenbezemgroei zeer
^Lgemeen voor te komen op stobben van P, canesce% en P. alba
in houtwallen. Nier geknorte bomen in dezelfde hourwallen
veftoonden geen sympromen.
Op andere plaatsen werden echrer wel sympromen waargenomen aan vrij groeiende bomen. Zo bleek in een cultivarvergelijkingsproef van ,,De Dorschkamp" in Oosrelijk Flevoland zeer
duidelijk heksenbezem voor te komen bij één van de acht cultivars die daar in 1960 geplant zrjn. Bij deze cultivar (St. Geertuid no 1028) vertoonden 21 van de 29 bomen onmiskenbaar
heksenbezem. Bij de meeste bomen waren de verschijnselen
alleen aanwezig in enkele kleinere rakken en werd vrijwel geen
groeiremming waargenomen. Bij drie bomen waren echrer één
of meerdere grote gesteltakken aangetast en werd een zeer srerke groeiremming geconstateerd. In een ander proefveld werd bij
één boom van een andere cultivar (r$(/àchtersbach no T240)
eveneens heksenbezem en een zeer sterke groeireductie vastgesteld. In N7ageningen werd op verschillJnde standplaarsen

bij P. alba 'Raket'. Meestal blijft de
aantasting hier beperkt tot de onderste takken (fig. 3). Er werd
echter ook één boom waargenomen die geheel was aangetast.
Vrij groeiende bomen van P. canescens en P, alba kunnen dus
aangetast worden en, wellicht afhankelijk van de cultivars, in
hun groei worden geremd, doch de bomen gaan niet dood. Bij
heksenbezem waargenomen

Fig. 2 P. canescens 'Bunderbos', ééniarige takken van gezonde (links) en
heksenbezemzieke moer,
P. canescens' Bunderbos', one-year-old branches of bealthy (left) and
boom diseased stool.

uitches'

Fig. 3 P. alba 'Raket' met heksenbezemgroei bij opslag en onderste takken
aan linkerzijde.
P.

alba'Raket'. Witches' broom groleth in

st4.ckers

and in louer branches left.

bomen die jaarlijks geknot worden blijkt de ziekte echter wel
fataal te zijn. Heksenbezemzieke moerstoven van P, cdnesceu
gaan veelal dood binnen een tijdsbestek van één à twee jaar.

Afsterving werd eveneens waargenomen bij besmerre moersroven van P, alba'Raket' en 'Nivea' en bij stobben van P. canercenÍ en P, alba in de eerder genoemde houtwallen te Renesse
en Burgh-Haamstede.
Slechts in één geval is heksenbezem waargenomen bij een aantal
bomen P, nigra 'Italica'en wel in een windsingel waar de bomen
gekopt zijn op 3 à 4 meter hoogte en elk jaar volkomen kaal
gesnoeid worden (fig. 4).
V ermo e d.elij h e o orzaak en natuulij ke t er spreid.ing
Heksenbezemziekten zijn lange tijd als virusziekten beschouwd,

omdat ze zich in velerlei opzichten als virusziekten gedragen.

h 1967 ontdekten Japanse onderzoekers echter in de zeefvaten
van verscheidene heksenbezemzieke plantesoorten grote aantallen mycoplasma-achtige organismen (Doi e.a., 1967). Sindsdien
is door vele andere onderzoekers bevestigd, dat mycoplasmas
vrijwel altijd aanwezig zijn in heksenbezemzieke planten en
men neemt dan ook tegenwoordig vrij algemeen aan dat heksenbezemziekten van planten door mycoplasmas veroorzaakt
worden.
Mycoplasmas kunnen beschouwd worden als kleine, primitieve
bacteriën. Ze hebben geen vaste celwand en zijn daardoor nogal
gevarieerd van vorm en afmeting. Voor nadere bijzonderheden
over mycoplasmas en heksenbezem zij hiet verwezen naar het
overzichtsartikel van Grunewaldt-Stocker en Nienhaus (L977).
Heksenbezemziekten worden veelal verspreid door cicaden. Uit
recent onderzoek bleek dat heksenbezem van populier kan worden overgebracht door de cicade ld'ioceras popali. Deze soort
leeft volgens de literatuur voornamelijk op ratelpopulieq doch

wij vonden ze ook op twee cultivars van P, canescens. Naast
L populi komen op populier nog een tiental andere cicadesoorten voor, die elk hun voorkeur hebben voor bepaalde populiersoorten. Met een aantal van deze soorten worden momenteel
infectieproeven gedaan.
Cicaden zijn insekten met stekend-zuigende monddelen die zich
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Fig. 4 P. nigra'Italica'. Hergroei bii geknotte bomen in mer.
Links gezond, rechts heksenbezemgroei.
P. nigra 'ltalica' . Young shoots of coppiced trees in May. Left:
healthy, rigbt: witches' broom growth.

Fig. 5 P. alba 'Raket'. Toetsing op
Links: negatief.

6 P. alba'Raket', gegroeid uit
stekken van heksenbezemzieke
boom. Links: stek behandeld in

P. alba'Rahet'. Indexing for uitcbes' broom by rneans

of grafting on cuttings. Rigbt: positioe reaction. Left:

onbebandeld.

negdttoe,

alba'Raket'. Effect of hot utater treattnent on pophr zpitches'
broom. Left: untreated. Right:
treated for 2 h at 45"C.

veelal voeden met sap uit de zeefvaten. Meestal komen ze bij
popuiier niet in grote aantallen voor en veroorzaken ze weinig
directe schade. De soorten die op populieren voorkomen zijn
slank, ca. 4 tot 9 mm lang en zeer beweeglijk. De meeste hebben één generatie per jaar en overwinteren als ei in de bast van

populier.
B et

heksenbezem

d.m.v. enten op stekken. Recha: positieve reactie.

trij di gs mo ge lij k h ed.en

Het is in principe mogelijk om heksenbezemziekten te bestrijden door bespuitingen die gericht zijn tegen de overbrengende
cicaden. Dat is onder meer gebleken uit onderzoek omtrent de
heksenbezemziekte van de framboos, een ziekt€ die russen 1950
en 1960 zeer veel schade vetoorzaakte in het toenmalige fram-

bozegebied rond Breda (Van der Meer en De Fluiter, 1!62).

Een goed effect van zo'n bestrijdingswijze mag echter alléén
verwacht worden als alle aanplantingen van het betrokken gewas in een aaneengesloten gebied bespoten worden. Om verspreiding van de ziekte in een gegeven aanPlant te voorkomen
Áoet met nameliik niet alleen de dieren in die aanplant doden
maar meo moet ook voorkomen dat er besmette dieren uit de
omgeving binnenvliegen.
Het spreekt welhaast vanzelf, dat een dergelijke bestrijdingswijze bij grauwe en witte abeel niet mogelijk is. Daarvoor is de
ziekte economisch niet belangrijk genoeg en bovendien lijkt het
ongewenst om overal langs wegen en in houtwallen met insekticiden te gaan spuiten.
Er zou wel overwogen moeten worden of er, in ziektebestrijdingsschema's voor geïsoleerd liggende vetmeerderingsvelden
van-populier, aandacht moet worden besteed aan de bestrijding
van cicaden.

Fig.

warm water, 2 uttr 45"C, Recbts:
P.

Uiteraard moeten zulke vermeerderingsvelden ook vrij worden
gehouden van heksenbezem. Dat zal in het algemeen niet moeilijk zijn want, zoals reeds eerder vermeld, jaailijks geknotte
mo€ren vertonen zeer duidelijke symptomen en aangetaste Planten kunnen derhalve bij de jaarlijkse inspecties gemakkelijk
herkend worden.
In geval van rwijfel bij visuele beoordeling, kunnen verdachte
bomen getoetst worden door enting op P, alba'Raket'. Deze
cultivar is zeer gevoelig voor heksenbezem en is bovendien zeer
goed te stekken. Dat laatste vereenvoudigt de toetsprocedure en
'Raket' verdient daarom als toetsplant de voorkeur boven gevoelige cultivars van P. cítnercens, Bij de door ons toegePaste
toetsmethode worden scheutsrukjes van de te toetsen bomen
zijwaarts geënt op nog onbewortelde winterstek van gezonde
'Raket'. Zulke stekken, die in januari werden geplant in potten
in een matig verwarmde kas (15-18oC), gaven begin mei van
hetzelfde jaar reeds de eerste heksenbezemsymPtomen (fig. 5).

Evenals vele heksenbezemzieke planten van andere gewassen
(Van der Meer, 1975) kunnen ook heksenbezemzieke populie'
ren gemakkelijk worden genezen door een warmwaterbehandeling. Behandeling van hele bomen is uiteraard niet uiwoerbaar,
doch wanneer men winterstek of enthout gedurende twee uur
in water van 45oC houdt, dan verkrijgt men daaruit weeÍ gezonde planten (fig. 6). Deze methode kan van belang zijn voor
het weer gezond maken van cultivars die geheel besmet geraakt
zija.
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Fig. 7 Knobbels op onderste tak van 10 jaar oude'Rap'
Knobs on lower branch

of ll-years-old'Rap'.

Do knobbelziekte bii populier
Symptomen

Bij de cultivar Rap, een hybride

var, P. t4icboc.trpa ea P, deltoid'es (Koster, 1972), is sinds 1974 een afwijking bekend waar-

gehele boom grotere of kleinere knobbels
ontstaan op stam en takken. Deze ,,knobbelziekte" werd in 1974
voor het eerst waargenomen bij driejarige'Rap' in het populetum van de Landbouwhogeschool aan de Haarweg te \Wageningen (Janson, 1975).Daana zijn op veel plaatsen in Nededand
en in het buitenland aangetast€ bomen gevonden. Behoudens de
zeer korte en globale beschrijving van Janson, een wat uitvoeriger beschrijving van Kolster (1978) en een door Cooper (1979)
gepubliceerde foto van het verschijnsel zijn er tot nu toe geen
gegevens over de ziekte gepubliceerd.
Áangetaste exemplaren van 'Rap' gaan soms dood doch vaak
groeien de bomen er min of meer doorheen. Van de beide 'Rap'
die nu nog in het populetum van de Landbouwhogeschool staan,
was er in 1974 één ziek en één gezond. De gezonde boom is

bij over vrijwel de

later ook ziek geworden, wanÍleer, is echter niet bekend. De
staminhoud van de boom die in 1974 nog gezond was is nu,

volgens berekeningen van Van Broekhuizen (persoonlijke mededeling), ongev€er tweemaal zo groot als de staminhoud van de
boom die in 1974 al ziek was. Voorts zijn beide bomen aanmerkelijk kleiner gebleven dan twee even oude 'Barn', die er
vlak naast staan. De groei van 'Rap' lijkt dus zeer sterk te worden geremd door het knobbelverschijnsel.
Sommige van de onderste takken van de bomen in het populerum zijn vrijwel geheel bedekt met knobbels. De knobbels op

het basisgedeelte van die takken zijn veel groter dan de knobbels op de (jongere) uiteinden van de takken. De knobbels
groeien dus met de tak mee'(fi1.7).

Fig. 8 Bastvezels van zieke 'Rap' met tumoren,
Barh fibres of diseased'Rap' toith tuTr'rours.

Fig. 9 Tumoren uit grote knobbels van zieke 'Rap'
Tumours

from big hnobs of diseased'Rap'.
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Fig. 10 Knobbelzieke'Rap'. Verwijdering van de bast maakt de tumoren
in het hout zichtbaar.
Tumours sbotoing in the uood of diseased 'Rap' after remooing tbe barb.

Y Fig. 11 Eenjarig

stamgedeelte van twee jaar oude knobbelzieke Rap na
verwiidering van de bast. Rechts gezonde controle met wortelbeginsels.

One-year-old piece of stem of a tuo-years-old tree, after remoaing tbe

barh. Right: healthy control utith root primordia.

Zowel bij de oudere bomen in het populetum als bij tweejarige
bomen op het proefveld van het IPO, komen duidelijke knobbels veelal slechts hier en daar en soms in groepen aan takken
of jonge stammen voor. Ook op de plaatsen waar zich geen duidelijke knobbels bevinden is de bast echter niet vlak, doch
overal duidelijk bobbelig. Die bobbeligheid hangt samen met de
aanwezigheid van kleine bruine weefselknolletjes in de bast, die
vastgekoekt of vastgegroeid zitten aan de bastvezel (fig. 8)
maar niet verbonden zijn met de overige bastweefselcellen. De
weefselknolletjes hebben een steenachtige harde wand en kunnen plantkundig het beste worden aangeduid als steencelnesten.
\Vaar deze knolletjes in de bast uitgroeien tot grote wratachtige
tumoren (fig. 9), ontstaan de echte grote knobbels. Opvallend
is dar zich regenover elke grote knobbel in de bast ook een
tumor in het hout bevindt (fig. 10) die op doorsnede tot uiting
komt als een ronde of ovale bruine plek (fig. 11). Het inwendige van de tumoren in het hout is meestal dood, doch de
buitenwand bestaat veelal uit nog levend weefsel. De tumoren
bestaan uit ongedifferentieerde cellen en bevatten geen houtvezels.

\Taarom een sterke groei van de tumoren in de bast alleen
plaatselijk optreedt, zodat knobbels ontstaan, en hoe dit proces
samenhangt met het ontstaan van tumoren in het hout daartegenover, is niet duidelijk. Het is denkbaar, dat het tumorweefsel vanuit de bast min of meer toevallig hier en daar het cambium bereikt. Op zulke plaatsen zou dan het cambium mogelijk
betrokken raken bij de produktie van tumorweefsel en zowel
naar de bastzijde als naar de houtzijde tumorcellen aÍ gaan zetten. Het lijkt echter ook niet uitgesloten dat wortelbeginsels
(fi1. 12) een rol spelen bij het ontstaan van de grote knobbels.
Die zouden mogelijk een invalspoort kunnen vormen waardoor
of waarlangs de tumorgroei via het cambium het hout kan bereiken. \Tortelbeginsels spelen bij populier ook een rol bij het
ontstaan van sferoblasten. Daarop komen we later in dit artikel
terug.
De basr van zieke 'Rap' vertoont bij aansnijden grote aantallen
bruine vlekjes van gevarieerde afmetingen. Deze vlekjes zijn
deels door- of aangesneden tumoren met vaak een centrum van

dode cellen. Voor een ander gedeelte zijn het groepjes bruin
verkleurde cellen waaromheen zich (nog?) geen tumoten gevormd hebben.
Bij verwijdering van de bast blijkt, dat op de plaatsen waar zich
in de bast knobbels bevinden, in het onderliggende hout putjes
aanwezig zijn. Die putjes zijn vaak omgeven door een walletje
van houtweefsel dat iets boven zijn omgeving uitsteekt (fig. 10
en I2). Bij oudere aangetaste bomen worden, aan takgedeelten
zonder echte knobbels, oneffenheden over de gehele houtoppervlakte waargenomen (fig. 13). Die strucruur gelijkt veel op wat
men in het Engels ,,stem pitting" noemt, een verschijnsel dat bij
verscheidene houtige gewassen voorkomt en veelal door virus
veroorzaakt wordt.
Ond.erzoekresuharen

Toen we in 1976 voor het eerst geconfronteerd werden met de
knobbeligheid van 'Rap', was er geen materiaal voorhanden dat
met zekerheid vrij was van knobbels. Er werd daarom begonnen
met een warmtebehandeling van 'Rap' en wel op dezelfde wijze
als eerder in dit artikel vermeld voor PMV. Het daaruit in
1976/1.977 verkregen materiaal is tot nu toe volledig vrij gebleven van knobbelziekte.
Uit entproeven die sindsdien met dat gezonde materiaal zijn uitgevoerd, blijkt dat men gezonde 'Rap' ziek kan maken door er
takstukjes van zieke 'Rap'op re enten. Dat bewijst dat de knobbelziekte van 'Rap' een infectieziekte is. Het overgaan van de
ziekte door enting geeft echter geen uitsluitsel omtrent de aard
van het ziekteverwekkende organisme. Bij eerder onderzoek
door de afdeling Fytopathologie en Resistentie van ,,De Dorschkamp" en door de bacteriologische afdeling van het IPO, is men
er, ondanks herhaalde pogingen, niet in geslaagd om bacteriën
of schimmels aan te tonen in zieke 'Rap' (mondelinge mededeling van M. de Kam en H. P. Maas-Geesteranus). Tot nu toe
is het echter ook niet gelukt om een virus te isoleren uit zieke
bomen. Dit bewijst overigens niet veel, want sommige vitussen,
vooral die van houtige gewassen, laten zich zeer moeilijk of in
het geheel niet isoleren. Het speurwerk naar de aard van de
ziekteverwekker is momenteel één van de belangrijkste facetten
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Fig. 12 Tumoren in hout en bast van Fig. 13 'Stem-pirting'-achtige symp-

knobbelzieke'Rap'.

tomen bij knobbelzieke 'Rap'.

Tumours in barh and u.,ood of disea- Stem pitting-like sytnptorns in

sed'Rap'.

d.isea-

sed.'Rap'.

Fig. 14. Vlekkerigheid
ziekte.

bi,;

populier die mogelijk verband houdt met knobbel-

vari het onderzoek.

Mottle, associated with knobbiness disease.

Door middel van entproeven op gezonde 'Rap' kon eveneens
worden aangetoond dar de ziekteverwekker ook voorkomr in
'Barn' en in vier klonen uit het veredelingsprogramma van ,,De

gegevens voor de

Dorschkamp". Geen van deze vijf had knobbels, doch ze vertoonden wel alle een wat vage bontheid op de bladeren (fig.
14). Bovendien kwamen bij alle vijf bruine vlekken voor in de
bast en werden kleine tumoren gevonden in het bastweefsel. Bij
drie van de vijf, waaronder 'Barn' (fig. 15) kwamen die symptomen uitsluitend voor in het wat dikkere bastweefsel rond de
basis van de zijtakken.
Bij waarnemingen in een perceel van 10 jaar oude geknotte
zaailingen van ,,De Dorschkamp" werden bij 176 van de 1200
bomen de typische bruine vlekken gevonden in de bast (fig. 16).
Met enige ervaring en bij een juiste lichtval is aansnijden van
de bast veelal niet nodig en herkent men de ziekte aan de vele
kleine blaasachtige opzwellingen op de bovenste helft van de
éénjarige takken.

Verdere waarnemingen en proeven zullen moeten uitwijzen of
deze kennelijk met knobbeligheid verband houdende baswlekkenziekte behalve bij 'Barn', ook voorkomt bij andere gangbare
populierecultivars. Toetsing van deze cultivars, door middel van
enting op 'Rap', kan wellicht van nut zijn om vasr re stellen of
de ziekteverwekker mogelijk in sommige rassen latent voorkomt. Op dezelfde wijze zou onderzocht kunnen worden of de
al langer bekende bastvlekkenziekte van populier, die vooral
algemeen bij 'Robusta' voorkomt (Oldenkamp, 1961) verwant
is met knobbeligheid van 'Rap'.
Samenvattend kunnen we stellen dat de verkregen onderzoek-

praktijk van de populiereteelt nog lang niet
alle moeilijkheden oplossen, maar wel goede aanknopingspunten bieden voor verder onderzoek.
Ánd.ere oorzaken uan hnobbelaorming bij populier
Bij populieren komen ten minste rwee soorren knobbels voor die

met knobbelziekte verward kunnen worden. Bij geschild hout
zijn beide echter duidelijk als andersoortig te herkennen.
Fig. 17 laat een tak zien die aangetast is door Pbytobia cmnbii,
een mineervlieg, waarvan de larven in het cambium van populier leven. Uit de foto blijkt dar het hier gaat om gangen die
later overgroeien. Dat overgroeien verloopr bij de verticale gangen tamelijk regelmatig, doch bij de veelal kortere dwarse of
schuine ganggedeelten verloopt her overgroeien wanorderlijker
en ontstaan rommelige plekjes houtweefsel die aan de buitenkant van de tak tot uiting komen als knobbels. Typisch bij die
knobbels is, dat er bij verwijderen van de bast door stomen
(Van der Meer, 1978), bastvezels in de knobbels vast blijven
zitten.
De tweede soort knobbels, die men zou kunnen verwarren met
knobbeligheid, zijn bolvormige houtlichaampies die vanuit het
hout in de bast groeien en volgens de literatuur ook in de bast
zelf kunnen ootsraan. Men noemt ze sferoblasten en men kan
ze, althans bij appel en peer, opwekken door overmatig snoeien

en ontknoppen van bomen (\flellensiek, 1912). De

scheuten

die er uit ontstaan hebben een juveniel karakter. TnweI bij gezonde 'Rap' als bij gezonde 'Barn', werden bij tweejarige ge-
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Fig. 15 Bruine vlekken in de bast bii 'Barn'. Alleen plaatse-

liik.

Fig. 16 Bruine vlekken in de bast van onbenaamde populierezaailing.

Brown spots in barh of'Barn' occur only locally.

Brotan spots

in barh of

unnamed poplar

1cm

Fig.. lZ Overgroeide gangen van Phytobia
cambii.

Overgrown mines of Phytobia cambii.

seedling.

{ Fig.

18 Sferoblasten
zonde Barn.

bij

tweejarige ge-

Sphaeroblasts on tuo-year-old bealthy'Barn'.

V

Fig. 19 Doorsnede van sferoblast bij gezonde'Barn'. Rijen bastvezels en ouder hout gekleurd door
floroglucine-zoutzuur. Tuss-en bast èn gekleurd ouder hout een laagzeer jong hout dat nog niet
kleurt. Ontwikkeling van sferoblasten verloopt zeer explosief.
Sec.tion of sphaerobkst of healthy'Barn'. Tbe older uood and tbe barh fibers are stained tpith
pbloroglucine H Cl. The very yoilng uood tissue is not yet stainable.

'lcm
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knotte bomen sferoblasten waargenomen (fig. 18). Geregeld
ontknoppen van de geknotte bomen bleek ook hier de groei van
de sferoblasten sterk te bevorderen.
Vastgesteld kon worden dat de sferoblasten in onze pro€ven
waren ontstaan uit wortelbeginsels in het hout. Noch in de bast,
noch in het hout kwam rond de sferoblasten necrose of tumorvorming voor (fig. 19).
Een groeiremming bij urilgen

In de literaruur kwamen tot nu toe geen gegevens voor over
virusziekten bij wilg en dat is één van de redenen waarom er
bij het IPO weinig tijd besteed is aan wilgen.
In 1977 werden er echter bij de cultivar Drakenburg een aantal
moeren gevonden, die slecht groeiden en op een aantal van hun
bladeren een soort nerfmozaïek vertoonden. Stekken van deze
moeÍen groeiden in twee opeenvolgende jaren opvallend minder
goed dan stekken van gezonde moeren (fig. 20).
Sap van die zieke wilgen, geïnoculeerd op Chenopodianz quinoa,
veroorzaakten, in herhaalde proeven, virusachtige vlekjes op
deze indicator.
Verder onderzoek moet nog uirwijzen of dit vermoedelijke virus
inderdaad de oorzaak is van de groeiremming bij 'Drakenburg'.

Samenvatting en conclusies

In het voorgaande is getracht

een overzicht te geven van de
virusziekten, vermoedelijke virusziekten en zich als virus gedragende ziekten die tot nu toe in Nederland bij het onderzoek van
populier en wilg zijn waargenomen.
Het voornaamste doel van het onderzoek is: door selectie en
door warmtebehandeling materiaal verkrijgen dat vrij is van
deze ziekten. ZuIk materiaal wordt ter beschikking gesteld van
de NAK-B, die het verder vermeerdert op geïsoleerde percelen
en het vervolgens distribueert onder de boomkwekers.
De voor dit doel benodigde toetsmethoden zijn in een verschillend stadium van ontwikkeling. Voor populieremozaïekvirus is
een betrouwbare serologische toets beschikbaar. Voor heksenbezem lijkt een toetsing door middel van enting op 'Raket' betrouwbaar. Of een toetsing op knobbeligheid door middel van
enting op'Rap' eveneens betrouwbaar is, dient nader onderzocht
te worden. Voor het vermoedelijk met de groeiremming van
wilg verband houdende virus lijkt sapinoculatie op Cbeflopod,iant qàmoa een goede toetsmethode.

Teneinde al te grote schade door PMV bij de teelt van populieren te voorkomen, lijkt het gewenst om cultivars die erg gevoelig zijn voor PMV, niet in het verkeer te brengen. Of popu-
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De populier ln het landschap van het Nederrijngebied (vervolg)

/

Dr. G. Naumann'
Bonn (Hóhere Forstbehórde Rheinland)

Invloeil van de populier op de landschappelijke aankleding
en ile ekologie
Bij de behandeling van de invloed van de populier op de ekologie en het landschap stuit men als eerste op het probleem dat
de ene populier de andere niet is en dat de soorten en klonen
een grote verscheidenheid van groeieigenschappen, vormen en
kleuren bezitten.
Deze beschouwing zal daarom beperkt worden tot de heden
overwegend voorkomende klonen 'Robusta' en 'Regenerata'
(- 'Forndorf' : 'Serotina Erecta'), s@rten die de bewoners
van de streek Rheinland bekend zijn.
De populiereteelt zal in de toekomst toch zeer veel gedifferentieerder naar familie en soort plaats hebben. In samenwerking
met de Landesanstalt fiir ókologie, Landschaftsenrwicklung und
Forstplanung wordt daarenboven mettertijd een 5-jarenplan
voor de herplant en de bewaring van de oude zwarte populier
(P. nigra) gemaakt, die zoals bekend is op de rode lijst van bedreigde planten staat.
De behandeling van de ekologische en landschapsverzorgende
werking van de populier wordt hieronder aan de hand van de
eigenschappen van deze boomsoort beschreven en wel gesplitst
naar de belangrijkste onderdelen.

Vlrortelgroei

De populier kan een echt vlak wortelstelsel maken en is in de
gelegenheid de worteluitlopers zeer ver in de omtrek uit te
breiden, vaak meer dan 10 m. Hij zoekt met zijn wortels de
voedselrijkste en luchtigste grondlagen op. Bemeste gronden
trekken de wortels aan. De wortelgroei wordt ook niet door
strateo en wegen, ook niet als ze geasÍalteerd zijn, tegengehouden. Veeleer groeit hij daaronder door waarbij de diktegroei
van de wortel het wegdek vaak opdrukt.
Alleen verdichte gronden en stilstaand- of stromend zuur oppervlakte- of grondwater remmen wèl de wortelgroei.
Deze eigenschappen leiden tot de volgende konklusies voor de

populier:
Voor de vastlegging van losse-gronden, vootal op gronddepóts
is de populier bijzonder geschikt. Deze eigenschap heeft hij in
het herinrichtingsgebied van de bruinkoolafgravingen, ook nog
op veel minder voedselrijke en zelfs humusvrije gronden maar
wel open substraten, bewezen en is dan werkzaam om erosie op
de hellingen te voorkomen.
Hij wordr met deze eigenschap door geen andere boomsoott
overtroffen en is daarom in herinrichtingsgebieden van grote
betekenis.

Bij gebruik van populieren

langs akkers moet men er rekening
mee houden dat de wortels ver en vlak in het veld komen en
daar niet alleen voedselkonkurrent zijn voor de kultuurplanten,
maar ook een hinder bij het ploegen.
Vegen en vlakke, niet watervoerende, sloten houden de populier dikwijls ook niet voldoende van deze onhebbelijkheid af.

Drainage-buizen worden vaak doorworteld, raken verstopt en
worden kapot gedrukt. Langs de oevers van meren, watervoerende sloten en beken geplant onrwikkelt de populier zijn wortels
niet zo als de zwarte els naar het water toe of in de door waterverzadigde delen maar vermijdt deze juist.
Hij ontwikkelt dus een éénzijdig van het water afgekeerd wor-
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telsysteem, bevordert daarmee dus de onderspoeling van de
oever en neigt tot omvallen.
Lohmeijer (1) heeft deze samenhang verduidelijkt en verklaard
zodar voor oeverbescherming op de zwarte els teruggegrepen
moet worden en dat de populiereteelt alleen voor gronden gelegen boven de gemiddelde grondwaterstand aan te bevelen is.

Houtproduktie
De populier - en dit geldt in het bijzonder de hybridepopulier groeit vooral in de jeugd ongemeen snel, heeft primair een sterk
geprononceerde hoogtegroei en wordt zeer hoog. Hij verlangt
echter voor goede groei het volle licht en een goed doorluchte
en zo mogelijk voedselrijke standplaats.
De populier is de boomsoort die in onze streek de hoogste
massaopbrengst geeft en dit bij de zeer korte omloop van 40 tot

60 jaar.

De aÍzet van populierehout gaat vandaag de dag probleemloos,
als men tenminste niet ook nog de financiële opbrengst in het
oog moet houden welke men volgens vroegere te oPtimistische
berekeningen verwacht had.

De afzet van het hout wordt tegenwoordig in grotere regio s
georganiseerd. Gericht marktonderzoek verzekert de verwerking
van de toenemende kap van populierehout. Thans worden alleen

al voor de bosbezitters door de overheid van Rheinland jaadijks
ongeveer 20.000 m3 populierehout op de markt gebracht waarbij het zwaartepunt thans op de minder waardevolle populieredunningen ligt. Ook volgens de huidige opbrengstberekeningen
is de populier de enige boomsoort die bij aanplant in het open
landschap naast zijn andere invloeden ook nog een financiële
opbrengst aÍwerpt, die weliswaar niet zo hoog is als in de eerste
naoodogse jaren verwacht werd.
Dit is ook vandaag de dag nog voor de grondeigenaar een aansporing om populieren te planten, ook op plaatsen die anders
zonder landschappelijke beplanting kaal zouden blijven liggen
en waar de staat alleen met hoge kosten en overheids-maatregelen zou kunnen proberen, tegen de weerstand van de grondeigenaar in, de groenvoorziening van het landschap te realiseren:
een handelwijze die tot kritiek prikkelt en zelden tot duurzaam
resultaat leidt.
De snelle groei, vooral in de jeugd, is in verband met de geringe
gevoeligheid voor vorst niet alleen van belang voor de teelt
maar ook uit ekologisch oogpunt een belangrijke eigenschap.
Een groot aantal van onze inheemse boom- èn struikhoutsoorten, vooral de langlevende loofbomen zoals eik en beuk, kunnen
wegens hun gevoeligheid voor late vorst in het landschap slechts
onder scherm aangeplant worden. De populier biedt met zijn
snelle jeugdgroei en zijn ongevoeligheid voor late vorst de beste
beschermer om de vatbare en de halfschaduw eisende boom- en

struikhoutsoorten onder zijn hoede

te nemen en omhoog

te

trekken.
Deze eigenschap heeft de populier tot de beste schermboom in
herinrichtingsgebieden gemaakt. Hij is op dit gebied ook niet
door de zwarte els of de berk te vervangen. Na ongeveer 20 à
30 jaar heeft hij in dit soort gevallen zijn taak vervuld en kan
niet alleen, maar móét dan ook weggenomen worden om ruimte
te maken voor de onderaanplant.
De burger neemt in eerste oogopslag van de herinrichtingsgebieden voornamelijk de alles overheersende populier waar en
gelooft dat eenzijdige populiere-aanplant bedreven wordt.
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De bosbouwer echter let eerst op de beschutting behoeftige gewassen onder de populier en heeft in zijn geest het aangebrachte
populierescherm al weggenomen zodra de beplantingen goed op
Sang z\n.
De sterke hoogtegroei van de populier is ook voor het effekt in

het landschap van de grootsre betekenis. Geen andere boom kan
zo snel de nagestreefde aankleding bewerkstelligen als de populier.
De hoogte van 15 m wordt bijvoorbeeld bij een gemiddelde
groei toch al bereikt na 15 à 20 jaar waarvoor de beuk 50 jaar
en de eik 60 jaat nodig heeft.
De gemiddelde hoogte van 30 tot 60 jarige populieren is 30 m.
Deze hoogte bereiken beuken en eiken in vrije stand slechts bij
uitzondering. Dat betekent dat populierenbeplantingen in het
open landschap tot veraf te zien zíjn, de aankleding wordt voor
het oog aldus sterker en met meer effekt bereikt dan door
andere Iangzamer groeiende en lager blijvende boomsoorten.
Als de groenvoorziening alleen een landschappelijk aspekt had
konden de beplantingen met populieren op veel grotere onderlinge afstanden van elkaar staan dan bij minder sterk groeiende
en lager blijvende boomsoorten, waarmee dan dezelfde optische
werking bereikt wordt. De populier zou aldus een wezenlijk
kleinere oppervlakte van het agrarisch gebied in beslag nemen.
Velen storen zich aan de populier alszijnde stijf en onnatuurlijk
met rechte groei en stijve dikwijls in krans gerangschikte takken. Dan woÍdt echter vergeten dat ook de groeiverhouding van
de in onze weidegebieden thuishorende en op de rode lijst voor-

komende zwarte populieren de eerste 30 jaren op de hybridepopulieren lijken. Dit is daarom nog niet onnatuudijk, maar
gewoon anders dan

bij onze andere

bosbomen.

Op hoge leeftijd legt ook de hybridepopulier de wat militaire
habitus af en gaat in toenemende mate op een knoestige veldiep
of wintereik gelijken. De thans in ons land staande populieren

zijn voor 80 à 90 7o nog in de leeftijd waarop deze verandering
van habitus nog moet gaan komen; met andere w@rden, we
bevinden ons nu voor de meeste populierebeplantingen in het
Nedemijngebied in de esthetisch minst aantrekkelijke fase. Dit
zal in de komende jaren wezenlijk gaan veranderen.
Helaas stoot de populier moeilijk takken af. De met dode takken voorziene stam is zeker geen fraaie aanblik. De bomen

moeten echter nier alleen uit esthetische overwegingen maar
ook op grond van latere verkoop- en verwerkbaarheid en voor
de ruimtebehoefte van de ander groeiende soorten kunstmatig
opgekroond worden. Dit moet vakkundig gebeuren en herhaald
worden anders krijgt men re veel waterlot uit slapende ogen
die de houtwaarde doen afnemen en de weinig fraaie kleeftakken geven. De landschappelijke en ekologische waarde van de
populier wordt dus ook in belangrijke mate door de verzorgingstoestand beïnvloed.
Eigenschappen van de bladeren

De bladkwaliteit van de populier moet ook onder de gezichtspunten van landschapsaankleding en ekologie besproken worden.

Vast te stellen is dat populierenblad op grond van zijn chemische samenstelling, vooral door zijn hoge stikstofgehalte, bijzonder makkelijk ontleedt en aldus de vorming van een gunstige
humustoestand bevordert.
De populier staat volgens N7ittich (1), in de ranglijst van'inheemse boomsoorten t.a.v. de omzetting van gevallen blad, na
de els en de es, maar ver vóór de eik en de beuk. Dit betekent
dat de levensvoorwaarden voor de bodemfauna, o.a. regenwormen begunstigd worden. Aldus ontstaar een bodemaktivering,
zoals die in het bijzonder op jonge gronden nagestreefd wordr.
Dit betekent echter ook een vergroting van de humusmassa op
de omliggende gronden. Prof. Naumann van het Zoólogische

Insdtuut van de Universiteit van Keulen heeft bij omvangrijk
. . .Deze eigenschap beeft de
gebieden gemaaht. . .

populier tot de beste schermboom in inrichtings-

onderzoek

(2) in het bruinkool-herinrichtingsgebied

vastgesteld

dat het weer bewoondraken van deze jonge gronden door bodemfauna onder populieren veel sneller van starr gaat als op
tereinen zonder populierenaanplant, vooral door de snelle opbouw van humus. Zeker zal ook de onder de krachtig groeiende
populier ontstane grotere luwte en de daarmee samengaande
verzachting van de klimaatsextremen tot de snellere vestiging
van bodemfauna bijdragen. Deze samenhang is echter nog niet
volledig duidelijk.
De populier heeft niet alleen een korte vegetatietijd maar ook
een lichtdoorlatend bladerdak. Daaruit volgr dat voor de bodemflora en -fauna en voor de onder de populieren geplante boomsoorten zeer veel licht overblijft. Hierdoor wordt bodemverwildering bevorderd tenzij andere bodembedekkende houtsoorten
geplant worden of de ondergrond voor andere bodemkultuur
wordt gebruikt.
Een dergelijke bodemverwildering kan uit verschillende gezichtspunten beoordeeld worden. De veel voorkomende dichte
brandnetel- en struikenflora is b.v. als leefruimte voor verschillende vlindersoorten maar vooral ook voor vogels van groot belang. Richter heeft deze samenhang naar voren gebracht (3).
Aan de andere kant is bodemverwildering voor de aanplant van
andere boomsoorten en struiken buitengemeen hinderlijk. De
brandnetel geldt wel als stikstofver zamelaar.
Tenslotte moet men ook niet vergeten dat uit populierebeplantingen zonder een bodembedekkende onderbeplanting makkelijk onkruidzaden op de aanliggende akkers komen. Daarom
moet vooral bij beplantingen nabij akkers een bodemverplegende onderbeplanting niet vergeten worden.
De lichtdoorlatendheid van het populierenloof heeft een verdere,
juist voor Rheinland, belangrijke konsekwentie:,,Boomweiden"
geven in het weidegebied niet alleen een fraai landschapsbeeld
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maar verbeteren vermoedelijk mk het landbouwkundig gebruik
als weiland of hooiland vanwege de betere graskwaliteit. Dit
behoeft echter nog diepergaande onderzoekingen. Zeker is het
interessant om te konstateren dat de beide grootste ,,boomweide"-gebieden in het riviergebied van de Rur ten noorden
van Jiilich en op het zogenaamde Grind tussen Neuss en Zons
volgens landschapsbeheerders en landschapontwelPers, wegens
hun hoge ekologische en landschapsaankledende betekenis, als
natuurbeschermingsgebieden aangewezen zouden moeten worden. In ieder geval zijn het, in deze beide gevallen, belangrijke
broedbiotopen van de wielewaal die voorkeur heeft voor de po
pulier in het landschap en in Rheinland nergens zo veelvuldig
voorkomt als in de populieregebieden van de Erft- en Rudaagvlakten. Men mag bij de beschouwing van de invloed van het
loof zeker niet vergeten dat voor de esthetiek van de populier
een langere vegetatieperiode gunstig zol ziin. Velen storen zich,
aan het einde der vegetatietijd, aan de 2 à 3 weken aan de takuiteinden aanblijvende laatste bladeren die de populier een
typisch uiterlijk vedenen in een tijd als de andere loofbomen
hun bladeren nog niet verloren hebben.
Robuustheid

De populier kenmerkt zich verder door een ongewone robuustheid. Alleen populieren en wilgen verdragen als bomen van de
lage gronden zonder problemen overstromingen door water en
grond. De vermeerdering is bijzonder eenvoudig n.l. door stekken. Hij verdraagt net als de wilg het knotten en laat zich ook
op andere wijze mishandelen.
Zijn robuustheid is zeker een positieve eigenschap ook in eko'
logisch opzicht. Oude populieren waarvan er op dit ogenblik
helaas maar weinig zijn, zijn in de regel dik van stam met dieP
gegroefde donkere schors en een verfromfraaide kroon. Zii zijn
niet alleen een esthetisch genot, maar zij vertonen in vergelijk
met andere oude bomen ongemeen veel gaten en rotte plekken
hetgeen niet verwonderlijk is bij dit zachte hout.
Desondanks leven zulke oude populieren nog tientallen jaren.
Hier nestelen zich uilen en talloze vleermuizen, hier groeien
vaak zwammen - een teken van rottend hout - welke voor vele
keversoorten de levensbasis vormen. Dit soort eigenschappen
moet men niet al bij een 3}-jaige populier verwachten, ook
niet bij de inheemse z:waÍre populier en ook niet bij een hybride,
maar wel bij een 60-80 jarige populier. Denk eens aan, hoe oud
een beuk of zelfs een eik moet worden voor die de natuurlijke
aftakelingsfase begint die voor de instandhouding van vele we'
zens noodzakelijk is.

al veel vroeger veel intensiever heeft ontwikkeld dan dat het de
mensen vandaag de dag toesóijnt.

Samenvatting
De populier heeft veelvoudige ekologische en belangrijke land'
schapsverzorgende eigenschappen die ons aanleiding geven om
ze in de toekomst in het landschap niet alleen te dulden maar ze
ook beq'ust te benutten.
Daarbij za| onze huidige kennis het mogelijk maken de aanplant
van populieren in het Iandschap gedifferentieerder te bedrijverl

met speciale aandacht op biotoopvorming. De tegenwoordige
nog overbenadrukte landschaps-esthetische benaderingswiize zou
moeten worden bijgesruurd tot een aanvaarding van alle voor'
en nadelen van de populierenaanplant. Door de noodzakelijke
verdere intensivering van de verzorging en de deels ook bewuste
verlenging van de omloop van populieren is zeer veel goeds te
bereiken.

De hoofdaanplantgebieden zullen vrorden: De weiden in
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Regels voor de aanplant
De aanplantmethode heeft

zijn uirwerking op de landschapsontwikkeling. De ietwat strak aandoende vorm van jonge popu'
lier wordt versterkt, als hij ook in 't gelid en zo mogelijk in
oneindige rechte rijen gezet wordt. Dit moet men vermijden,
wil men niet de terechte toorn van de burgers oogsten. In de
natuur verwachten wij geen steriliteit en harde kontouren, maar
zachte lijnen die onze voorstelling van natuur meer nabij komen.
Hierin ligt toch een doelkonflikt: Rechte per-ceelsgrenzen, we'
gen en afwatersloten zijn uitgangsPunten voor beplantingen en
in die zin moet men wel de strakke aankleding op de koop toenemen om tenminste zoveel mogelijk groen te kunnen brengen.
Een rechtlijnige beplanting is zeer veel meer waard als helemaal
geen groen. Het verwijt van de onnatuurlijke verdeling van het
landschap moet dan maar op de koop toe genomen worden.
Veel burgers dromen helaas van een gebruik dat zo weinig mogelijk de scheppende invloed van de mensen vertoont' Ander'
iilds moeten we vaststellen dat de verdeling van het landschap

langs de Niederrhein al honderden jaren door de mens is bepaald en we moeten leren begrijpen dat de mens zijn landschap

de

dalen, groengebieden van de laagvlakten en herinrichtingsgebieden met een luchtige bodemstruktuur. In akkerbouwgebieden
is de populier maar beperkt toe te passen. Terwijl hij daar en
in de herinrichtingsgebieden hoofdzakelijk als tijdelijke menghoutsoort ter bescherming van de erna komende vorstgevoelige
en schaduwverlangende houtsoorten gebruikt wordt, heeft de
populier in de dalen en groengebieden buiten het bos als solitair,
in groepen, rijen of in ruimgeplante opstanden ook zonder ondergroei een belangrijke funktie in de toekomst voor het landschap en de ekologie en kan dan bovendien bij lange omlopen
waardevol hout produceren.
Niet een nieuwe overslaande populierenaanplantgolf v/ordt nagestreefd, maar bereidheid van allen om met kennis van zaken
en zonder vooroordeel deze boomsoort de hem toekomende levensruimte te geven. Niet de vraag populier ja of nee, maar hoe
moet het onderwerp van onze beschouwing zijn.
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Het aanleggên yan populierenbeplantingen met stekken

(l) /

H. W. Kolster
Stichting Bos en Hout, Wageningen

I Ontwikkeling in het gebruik van plantnateriaal
Voor de Tweede's7ereldoodog werd bij de aanleg van

zerren van de stekken
PoPu-

lierenbeplantingen veel gebruik gemaakt van Poten, Deze poten,
3 à 5 jaar oude onbewortelde planten, werden gewonnen van
knotpopulieren of gemaakt uit de toPPen van gevelde populieren. Door teleurstellingen als slechte groei, slechte vormen,
sterfte van de poten op bepaalde gronden en het optreden van
populierekanker bij sommige klonen ging men er meer en meer
toe over bewortelde planten van bekende herkomst te gebruiken.

Aan het kweken van goed plantmateriaal ging men meer aandacht besteden. Dit heeft er o.a. toe geleid dat het kweken van
populietenplantsoen sinds I)42 plaats vindt onder de verplichte
kontrole van de NAKB, waatdoor de populierentelers de garan'
tie hebben dat zij raszuiver en gezond plantmateriaal bij de
boomkwekers aanschaffen. De invoering van deze verplichte
keuring van populierenplantsoen heeft tot gevolg gehad dat er
na de Tweede S7ereldoodog vrijwel nergens meer Poten werden gebruikt. Gebruikten de populierentelers vroeger nagenoeg
alleen meerjarig plantmateriaal, in de laatste twee decennia is
ook hierin weer een verandering opgetreden. Teleurstellingen
bij de aanleg van beplantingen met meerjarig plantsoen (grote
uitval door Dothichizia, slechte aanslag en groei) leidden er toe
dat meer en meer werd overgegaan tot het gebruik van het
goedkopere éénjarige plantsoen. Aan het eind van de vijftiger
jaren bestond gemiddeld 30 7o van de gewaarmerkte planten
uit éénjarige populieren, in de laatste jaren bedraagt dit percentage ongeveer 60 Vo. Laatstgenoemde planten worden vooral bij
de aanleg van bossen gebruikt terwijl de meerjarige populieren
veelal bij de aanleg van enkelrijige beplantingen (weg- en grensbeplantingen) en in stedelijke beplantingen worden toegepast.

De zeer sterke stijging van lonen en plantsoenprijzen in de afge'
lopen jaren heeÍt de aanlegkosten van populierenbeplantingen
niet onberoerd gelaten. Het is daarom gewenst na te gaan of
men door andere teeltmethoden deze kosten kan verlagen. Een
van de mogelijkheden daartoe is het gebruik van goedkoper
plantmateriaal, bijvoorbeeld stekken in plaats van éénjarig beworteld plantsoen.
\Vij onderscheiden kort- en langstekken; de eerste zijn maximaal 30 cm lang hetgeen inhoudt dat langstekken zeer uiteenlopende lengten kunnen hebben. In de regel gebruiken boomkwekers voor het telen van beworteld plantsoen kortstekken.
Ze worden uit het goed verhoute gedeelte van éénjarige scheuten gemaakt en hebben een lengte van 20 à 23 cm en een diameter van L0 à 25 mm. De kategorie langstekken omvat zowel
éénjarige scheuten waaÍvar. de top nog aanwezig is als gedeelten daarvan; ze worden van moerstoven gesneden maar kunnen
uiteraard ook worden gemaakt uit éénjarige planten waarvan
dan zijtakken en wortelstelsel worden verwijderd.

2

Yoor- en nadelen van stekken
De prijzen van langstekken kunnen aanzienlijk (50 à 70 %)
lager zijn dan die van éénjarig plantsoen terwijl de plantkosten
eveneens veel (50 à 60 %) lager zijn. De kosten van onkruidbestrijding en onderhoud zullen in het algemeen wat hoger uitvallen dan normaal; de geringere lengte van de planten, vooral
wanneer kone stekken worden gebruikt, vraagt een nauwkeuriger werken bij de onkruidbestrijding terwijl het op één scheut

tot de bijkomende kosten moet worden

gerekend.

Het aanleggen van populierenbeplantingen met stekken heeft
ook konsekwenties voor de kwekerij. De stekken, te winnen uit
moerstoven, kunnen in zeer grote hoeveelheden op een kleine
oppervlakte worden geteeld tegen relatieÍ geringe kosten. Deze
kosten zullen lager worden naatmate de stekken kleinere afmetingen hebben.
Andere voordelen van dit plantmateriaal ziin o.a. de lagere kos'
ten voor het bewaren door de stekken in een koelcel op te
slaan (1) en de mogelijkheid om ze in perioden met ongunstige
weersomstandigheden klaar te maken.
De opslag van stekken in een koelcel geeft ook de teler de gelegenheid om het plantseizoen optimaal te benutten. Door deze

wijze van bewaring kunnen de stekken, vooral die van vroeg
uidopende klonen, op een later tijdstip dan normaal nog in
winterrust worden gestoken.
Het steken van korte stekken bij de aanleg van beplantingen,
vooral die met een kleine plantafstand, kan machinaal worden
uitgevoerd; het is echter zeer belangrijk dat de stekken voldoende diep gestoken worden zodat ze goed vaststaan.
Het stehen oan langstehhen
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Behandeling valr stekken
De ervaringen die bij het gebruik van stekken als plantmateriaal
zijn opgedaan hebben aangetoond dar het plantsoen zeer zorgvuldig moet worden behandeld. De stekken moeten zo snel mogelijk na het klaar maken in het warer worden gezet daar door
indroging van het snijvlak van de stekken de wateropname zowel in snelheid als in hoeveelheid daalt (2). Het onderste gedeelte van langstekken moet recht zijn om ze gemakkelijk te
kunnen stekken. Het wateren van kort- en langstekken (2, 5)
heeft een gunstige invloed op het aanslagpercentage waarbij
een tijdsduur van één à twee weken moet worden aangehouden.
Ze moeten diep en zoveel mogelijk vertikaal in het water worden gezet omdat de hoeveelheid opgenomen water hiermede in
nauw verband staat; indien de stekken horizontaal in het water
worden gelegd, zelfs bij volledig onderdompelen, wordt maar
weinig water opgenomen (2). Bij de aanleg van de beplanting
moer de tijdsduur tussen het uit het water halen van het plantmateriaal en het steken zo kort mogelijk zijn; vochtvedies door
verdamping heeÍt een nadelige invloed op de aanslag en groei

(2,8).
De groei van de langstekken in het eerste jaar wordt blijkens
een door ons uitgevoerde proef niet door het wateren beïnvloed.
Eénjailge, niet in het water geplaatste planten, groeiden nage-

noeg even hard als langstekken die gedurende korte of langere
tijd waren gewaterd (2).Bij een in Nieuw-Zeeland uitgevoerde
proef met langstekken bleek echter dat het wateren naast een
betere wortelvorming ook een betere jeugdgroei tot gevolg had
(3). Waarschijnlijk vormen de aard van de stekken en de omstandigheden op de plantplaats verklaringen van dit verschil in
proefresultaten.

Om de verdamping zoveel mogelijk te beperken worden langstekken na het steken vrij sterk ingekort. Dit wordt gedaan omdat door deze behandeling aanzienlijk gunstigere jeugdgroei van
langstekken en éénjarig beworteld plantsoen wotdt bewerkstel-

ligd (4,

Tabel I

Beplanting Jaarvan Voorgeschie-

Bodemprofiel

'Weert

60 à 70 cm sterk le- 0,9
mig zand op matig

kort- en langstekken betrokken.
De langstekken, die 70 à 100 cm lang waren, waren ca.25 cm
diep gestoken. Zowel de kort- als de langstekken waren vóór de
aanleg niet gewaterd.
Het gebruik van kortstekken voldeed in het geheel niet. Hetzelfde gold voor langstekken van bepaalde klonen die een te
hoog uitvalpercentage vertoonden. Deze stekken waren echter
wel goed bruikbaar op chemisch rijke gronden met een goede
vochtberging mits de vegetatie rond de planten werd bestreden.
Inkorten van de langstekken en grondbewerking vóór de aanleg
hadden een aanzienlijke betere jeugdgroei tot gevolg.

In dit artikel zullen de resultaten van zeven beplantingen worden besproken; de drie andere zijn pas in het voorjaar van 1980
aangelegd.

In tabel I en 2 is een overzicht gegeven van de belangrijkste
gegevens van de proefbeplantingen. De resultaten, die per beplanting zullen worden besproken, zijo in tabellen samengevat.

1967

Veiland

Gem. laagste
grondwaterstand ( m)

zand

Vaardenburg

1968 \íeiland

Y:'ijzwte komklei >

1,2

Hummelo

1974/75 Bouw- en

Sterk leemhoudend
zrnd op zand

>

1,2

weiland

1975/76 Veiland

Zwak leemhoudend

>

1,5

Brummen

zend
Sprang Capellel 97

5/7

6 \l

a) lichte rivierklei
(30 cm) op klei-

eiland,

0,8

houdend zand
b) idem op kleihoudend veen

Bleiswijk 1978

Vrij zware zeeklei;

Bouwland

2,3

op 70 cm diepte

Zoetermeer 7978

Vrij zware

Veiland

zeeklei,

1,1

ondergrond op 90 cm
diepte vrij slappe

klei

Tabel 2 ->

4.1

Beplantimg \Veert

Tabel 3. !íeert.

Ras

Plantsoensoort
en wrrze van on-

kruidbesrijding

Hoogte
(cm) eind

Hoogtegroei (cm)

1966

1967

1972

1968

1969

rotaal

tlm
1972

Gelrica langstek (folie)
langstek (Gram.)
eenrarlg beworteld

829
857
918

83

r28

97

148

83

r40

88
81

728

65

120

730

6l

r42

134

863

85

162

65

92

130
137

85

152

97
98
757

521
514
544

752
759

767

(Gram.)
Lóns

langstek (folie)
langstek (Gram.)
éénjarig beworteld

455
446
482

640
649
729

(Gram.)
Robusta langstek (folie)

langstek (Gram.)
éénjarig beworteld
(Gram.)

76
79

tt6

936
988

1016

665
680
663

860

909
900

De groeiverschillen na zes iaren zijn niet van praktisch belang.

4.2
De Stichting Bos en Hout beschikt over tien beplantingen waarin sinds 1!67 proeven mer stekken worden uitgevoerd. Ze zijn
aangelegd door de Stichting Industrie-Hout, die in eerstgenoemde Srichting is opgegaan.

denis

fiin

10).

4 Onclerzoek naar aanslag en groei van stekken
Aan het einde van de vijftiger jaren hebben Van der Meiden en
Overbeek (10) in de IJsselmeerpolders een onderzoek uitgevoerd waarbij aanslag en groei van verschillende plantsoensoorten van euramerikaanse populieren zijn vergeleken. In deze
proeven zijn, naast één- en meerjarige bewortelde planten, ook

aanleg

Bepknting

\Y/

aardenbarg

Bij het êénjarig plantsoen en bij de

'Robusta' langstekken is

geen uiwal opgetreden, van de 'Heidemij' langstekken is 50 %
uitgevallen.
De langstekkefl zijn vanaf het begin slechter gegroeid dan de
bewortelde planten, ook in de periode 1972-1976.
De groei van het éénjailg plantsoen was in de eerste periode
(1968 t/m 1971) evenmin bevredigend, maar in de tweede periode is het zeer goed gegroeid. Een minder goede groei in de
eerste twee jaren, soms ook in het derde jaar, is oP deze zwate,
moeilijk doorwortelbare gronden normaal. Dit moeilijke door-

Tabel 2

Tiidstip

Beplanting

van
aanleg

OnkruidGrondbewerking
vóór de amleg

Rrsen

Plantmateriaal

geen

'Gelrica'

langstek

Plant-

(vooriaar)
]$íeert

1967

en

Bemestingr)

bestriiding

Opmerkingen

in 1967

folie op de
planrpiegels;
Gramoxone in

Langstek niet gewaterd, met pootpen 40 cm
diep gestoken. Na de aanleg 15 cm ingekort.
Eéniarig plantsoen in plantgaten van 30 x 30 x 40 cm

afstand

(-)

4x4

en

1968

'Lóns'
'Robusta'

Waardenburg

1968

geen

'Robusta'

'Heidemij'

Hummelo

1974

1975

'Rap', 'Barn'
'Dorskamp'

geploegd en
gefreesd; in
de plantrijen
gewoeld2)

'Donk'
'Fritzi Pauley'

idem 1974

'Androscoggin'

éénjarig beworteld plantsoen

1967 en 1968 op
de plantspiegels

langstek en
éénjarig beworteld piantsoen

4x4

la_ngstek en
eenrang beworteld plantsoen

2,5

langstek

2,5

in 1968 t/m
1971

oppervlakte)

x2

x2

'Blom','CF'

ín 1974 en

1975

geen (te nat)
in de plantriien gewoeld

'Dorskamp'
'Barn', 'Donk'
'RrP'

2x2,5

langstek

'Fritzi Pauley'

'Rochester'
1976

ídem 1975

Stek 60 cm diep gestoken. Eénjarig plantsoen in
plantgaten van 40 x 40 x 40 cm
Voormalig weiland in 1976 bemest met 400 kg kalizov 407o/ha

in 1975 en

Gramoxone op de

Stek 60 cm diep gestoken. Perioden van wateren 10 dagen

1976

plantspiegels in
1975 en 1976

aerbrande deel

in 1975 en 1976

ín 1975, 1976

in de boomriien

en 1977
niet perbrande

(1975 dalapon,
1976 dalapon en
simazin)

deel
in 1975 en 1976

'NL 1785'r) langstek

2 x 2,5

Gramoxone in de
boomrijen in

in 1976 en

1975

ondiep gefreesd,
ca 30 cm diep
geploegd; in de

'Dorskamp'
'Barn', 'Rap'

plantrijen op het
klei op zandprofiel gewoeld2)

'Blom'

2 x2,5

langstek

in 1975 en

Stek 60 cm diep gestoken.
Periode van wateren zeven weken.
ln 1976 400 kg kalizout 407o per ha
Begin april 1976 is een gedeelte van de beplanting verbrand

idem 1976

Stek 60 cm diep gestoken.
Periode van wateren één week

geen

Stek 60 cm diep gestoken
Periode van wateren vijf weken
In 1978 400 kg kalizout 407o per ha

in 1976 en 1977

Stek 60 cm diep gestoken
Periode van wateren één week

1977

SprangCapelle

Langstek niet gewaterd, met pootpen
40 cm diep gestoken. Na de aanleg 15 cm ingekort.
Eénjarig plantsoen in plantgaten @ 40 cm, diepte 50 cm

1974

'1975

'Heimburger'

Brummen

gras geregeld gemaaid (gehele

1976

'Donk','CF'
'Fritzi Pauley'
'Heimburger'
'Androscoggin'

1976

idem 1925

2x2,5

Androscoggin' langstek

ín 1976

en

op de plantspie-

1977

gels (1976 Gramoxone;1977 dalapon)

Bleiswijk

1978

geploegd en met

'Zeeland',

stekken van

rotereg bewerkt

'Flevo', 'Barn'

23,46 en

'Dorskamp'

cm

2,5 x 1,25

69

in 1978

en

mechanisch (in
1978 drie maal
in 1979 een maal)

Stekken ran 23 cm gemaakt uit éénjarige scheuten ran
moerplanten en die van 46 en 69 cm uit de
scheuten van éénjarige planten.
Periode van wateren één week

en

in 1978 in

Stekken gemaakt uit éénjarige scheuten van moerplanten.
Periode van wateren één week. In 1979 400 kg kalizout 40%/ha

1979

'Spijk'
'Fl. Biondi'
Agathe F'

Zoetermeer

1978

geploegd; na be-

'Barn,'Donk'

werking met roter- 'Sprjk'
eg ingezaaid met

witte klaver

stekken van
46 en 69 cm

2,5 x 1,25

in 1978
1979

'Dorskamp'
'Zeeland'

1) In het eerste iaar 100 gram en in het tweede jaar 200 gram kalkammonsalpeter per plant
2) Met een woeler is de grond, in banen met een onderlinge afstand van 2 m, ongeveer ó0 cm diep losgemaakt
3) 'NL 1285'(P. deltoides x P. trichocarpa-hybride)

de

boomrijen mech.
bewerkt, in l9Z9
gehele oppervlakte gemaaid

o\

(Á
woÍtelen spe€lt uiteraard een nog belangrijkere rol als onbeworteld plantsoen wordt gebruikt. Het maaien van de grasvegetatie
zal als methode van onkruidbestrijding waarschijnlijk geen positieve invloed op de groei hebben gehad. Onderzoek in twee
beplantingen bij \7eert (7) toonde aan dat maaien van de vegetatie geen groeiverbetering gaf.
Tabel 4. Waardenburg.

Hoogte (cm)

Ras

Plantsoensoort 1967 1971

Robusta langstek

éénjarig beworteld

Heide-

langstek

ml,
éénfarig beworteld

4.3

73

eind

1976

178

Hoogregroei (cm) in
1968

1972

tlm

t/m

t97r

1976

840
134

105

662

182

788

203

840

132

637

445

1235

248

790

164

346

91
197

1

Bephnting Hammelo

Op deze beplanting wordt iets uiwoeriger ingegaan omdat hij
veel interessante gegevens opleverde. Dit is een van de ,,miniomloop" beplantingen van onze Stichting (8, 9). Hij werd deels
op bouwland, deels op weiland aangelegd.

De stekken zijn vóór de aanleg één à twee weken in het water
gezet; alleen de onderste 60 à 90 cm van de stekken bevond
zich onder water om beschadiging van de reeds uitgelopen
knoppen te voorkomen.
Het plantmateriaal van de 'Donk' was bij de aanleg aan het uitlopen, de stekken van de andere rassen hadden al volledig ontvouq/de bladeren. De aanleg vond door omstandigheden namelijk pas begin april 1974 plaats. Het zeer vroege uitlopen in
1974 enerzijds en de ongunstige weersomstandigheden vóór,
tijdens en na de aanleg (zeer warm en droog weer) vormde een
ongunstig begin van de proef.
De stekken van 'Donk' en'Dorskamp' zijn afkomstig van moerplanteq die van de andere rassen zijn gemaakt uit éénjarige
planten (8).
Uiutal
De uiwal in de eerste jaren na aanleg is vermeld in tabel 5.
De in 1974 geplante 'Androscoggin' had de grootste uiwal; aan
het einde van het eerste groeijaar was 70 %o van de planten
dood en was 20 /o bovengronds gedeeltelijk tot vrijwel geheel
afgestorven. Dit gedeelte van de beplanting is in maart 1975
met stekken van verschillende rassen opnieuw ingeplant. Die
stekken s/aren, in tegenstelling tot die van 1974, bij de aanleg
nog volledig in winterrust; alleen de knoppen van de 'Ándros-

Als plantmateriaal zijn langstekken gebruikt. Ter vergelijking
met de groei van de langstekken zijn van drie rassen éénjaige
bewortelde planten uitgeplant. Deze planten hebben één week
in het water gestaan en werden 40 cm ingekort.
Na de grondbewerking is de grond in de plantrijen met een
woeler 60 cm diep los gemaakt. In deze banen zijn de langstekken ongeveer 60 cm diep met de hand gestoken. Dit ging
gemakkelijk. Het steken van de stekken in niet-gewoelde grond
bleek door de dikte van de langstekken en de aanwezigheid van
een ploegzool ook mer behulp van een ijzeren pootpen niet

Tabel 5. Hummelo
7o

Hoogte

Hoogtegroei

eind 1977

ln 4 jear

(-)

(-)

geschiedenis

Aanleg 1974
2
18

12,6

tt,4

1

11,3

10,2

35
9

35
15

)
9 ,0

8,6
7,5

11,0

9,8

bouwland

R"P

weiland

mogelijk.
Woeler, gebruikt bij de aanlegaan de beplantingen Hummelo en Brummen

nr

ljaar 2jnr

Voor-

Ras

Uiwal

bouwland

Dorskamp

weiland

2

bouwland 6

Fritzi

7

Pauley

Barn

weiland

9

13

9,0

8,0

Donk

weiland

0

0

9,3

7,9

Blom

bouwland

0

0

5,6

4,7, )

CF

bouwland

J

3

6,5

5,2t)

Heimburger

weiland

0

0

4,1

3,2r)

Androscog-

bouwland

4

4

5,4

4,5' )

Aanleg 1975

grng

1) hoogtegroei in drie jaar
Tabel 6. Hummelo
Ras

Voor-

Plantsoensoort

geschiedenis

Rap

bouwland

9,9
9,8

7,5
8,6

êénjarig beworteld
langstek

7,1

513

6,7

5,6

êéniarrg beworteld
langstek

6,6
7,5

4,9
6,0

éénjarig beworteld
langstek

Barn

weiland

Dorskamp bouwland

Hoogte (m) Hoogtegroei (m)
eind,'t976 in 3 iaar

67

r...
Langstek aan'Donh' te Hsmmelo

-

5

4-iarige' Barn' te Hummelo

coggin' vertoonden een geringe aktiviteit. De uiwal v/as zeer

dan die van de langstekken. Het groeiverschil is vooral

gering.

eerste jaar ontstaan.

De 'Dorskamp' van 1974 heeft eveneens veel sterfte te zien gegeven. Op het voormalige bouwland bedroeg de :uit'tal 15 /o.

4.4

De sterfte trad vooral op bij de lichtere stekken; het aandeel aan
deze stekken was op het voormalige bouwland groter dan op
het voormalige weiland.
Bij de 'Rap', 'Barn' en 'Fritzi Pauley' was de uiwal aan het einde
van het eerste jaar gering ondanks het feit dat ook hier de stek-

ken bij het planten reeds in blad stonden. Bij de 'Donk' trad
geen uiwal op. Van het bewortelde plantsoen is één plant afgestorven.
Db oorzaak van de sterke toename van de uiwal

bij 'Rap' in het
tweede jaar is niet bekend. Deze toename werd alleen op het
voormalige weiland gevonden. Een duidelijke samenhang met
het optreden van de bulten op de stam en zijtakken kon niet
worden vastgesteld (6).
Hoogtegroei

De meetresultaten zijn in tabel 5 vermeld. De langstekken zijn
zowel in het eerste als in de volgende jaren zeer goed gegroeid
ondanks de ongunstige weersomsrandigheden in 1974 en het
relatief late tijdstip van planten.
De meetresultaten van het éénjarige bewortelde plantsoen zijn
in tabel 6 vermeld. Ter vergelijking is de hoogtegroei van de
langstekken in de rijen grenzend aan die van het bewortelde
plantsoen gemeten. De hoogtegroei in drie jaar van de éénjarige
planten was, vooral bij 'Rap' en 'Dorskamp' duidelijk minder

in

het

Beplanti'ng Bramnen
Om de stekken gemakkelijk te kunnen steken is ook hier met
een woeler de grond in de plantrijen ongeveer 60 cm diep losgemaakt. Door her langdurig onder water staan van een groor
gedeelte van het terrein hebben de stekken ia 1975 gemiddeld
zeven weken in het water gestaan, beschaduwd door bomen,
zonder dat dit schadelijk bleek te zijn. De onderste 80 à 100 cm
van de stekken bevond zich onder water. De stekken van de
meeste Íassen waren bij het planten in de tweede helÍt van april
1975 al sterk uitgelopen, in gelijke mate bij de verschillende
rassen, behalve bij 'Rochester' die al veel volledig ontvouwde
bladeren had. De stekken zijn direkt na het planren ingekort.
Dte 'Rochester' stekken zijn kort na de aanleg afgestorven, en in

maart 1976 vervangen door stekken van de 'NL 1785' waarvan
de helft in met een grondboor (diameter 7 cm) gemaakte gaten
60 cm diep is geplant. Eên jaar na de aanleg is een gedeelte van
de beplanting verbrand; de verbrande planten zijn direkt na de
brand vlak boven de grond afgezet.

De stekken vertoonden in het jaar van aanleg geen of zeer weinig uitval, alleen van de 'Androscoggin' stekken ging ongeveer
30 7o veilorcn en wel voornamelijk in het gedeelte van het terrein dat het langdurigst onder water heeft gestaan.
De uitval in 1976 en 1977 was voornamelijk nog het gevolg van
de brand in de eerste helft van 1976.

68
Tabel T. Brummen

Tabel 8. Sprang-Capelle

Uitval 7o na

jaar

2

Ras

3 jear

Hoogte

Hoogtegroei

eind t9z8

in 3 jaar

(-)

(-)

Verbrande gedeebe

Ras

2
7
5
5
8

10
7
16

40

45

7 1
7 ,1
7 ,9
8 ,0
7 ,2
6 ,5

6
8

7,3

Dorskamp

7,1

7,9
8,0
7,2
6,5

Barn

Donk
Niet oerbrande gedeelte

R"p
Barn
Fritzi Peuley

I

1

0
0

U

1

1,0

8,6
10,2

9,7,
7,7,

Blom

q )l

CF

Aanleg 1976

1785
1785r)

3
o

3

0

6,7
5,7

5,8
4, 8

1) hoogtegroei in 4 jaar
2) in geboorde plantgaten geplant

gesroken.

Beplanting Sprang-Capelle

Door de zeer natte temeingesteldheid is het perceel gedeeltelijk
in maart en het andere deel vijf weken later geploegd. Alleen
in het gedeelte van het perceel waar de zandondergrond zich
direkt onder de kleilaag bevond, is met een woeler de grond in
de plantrijen 60 cm diep los gemaakt; in het andere gedeelte
waren de stekken zonder te woelen gemakkelijk te steken. De
plantdiepte bedroeg ongeveer 60 cm.
De stekken hebben in 1975 door de onbegaanbaarheid van het
terrein gemiddeld vijf weken in een vrij diepgelegen sloot gestaan; de onderste 50 à 80 cm van de scheuten bevond zich in
het water.

Bij de aanleg in de eerste helft van april 1975 waren de meeste
stekken al vrijwel uitgelopen, terwijl die van P. trichocarpa 'CF'
en 'Blom' al veel volledig ontvouwde bladeren hadden. Het
plantmateriaal is direkt na de aanleg ingekort, waarmee het
grootste deel van de ontvouwde bladeren van de 'CF' en 'Blom'

werd verwijderd. De

in

Fritzi Pauley
R"P

De hoogtegroei is vermeld in tabel 7. De groei is zeer bevredigend. De stekken van de 'NL 1785' die in geboorde plantgaten
zijn gepoot, zijn vooral in de eerste twee iaar minder goed gegroeid dan die welke met de hand in de gewoelde banen zijn

4.5

Uitval 7o nt

profiel

1

lrar

3 jerr

Hoogte

Hoogtegroei

eind 1978

in 4 iaar

(-)

(-)

Aanleg 1975

Dorskamp
Barn
Donk
R"p
Fritzi Pauley
Androscoggin

NL
NL

Bodem-

maart 1976 gestoken 'Androscoggin'

kz

0

kv

1

kz
kv

0

0

0

U

kz
kv

4

10

5

kz
kv

2
2

kz
kv

0

7

2

7

kz
kv

74
21

20

kz
kv

9,7

7,5
7,8

9,4
0,2

7 ,6
8 ,4

9

8,9
9,3

7,6
8,5

8

7')

6,4

4

7,8

6,7

9,4
9,0

7,7

8,5
8,5

7,0

23

0

3

0,2

0

0

7,3

7,8
9,2

0
4

9,6

Aanleg 1976
Androscoggin

:
kv:
kz

klei op
klei op

kz

11

141

4 ,9

3

kv

20

231

5 ,5

4,5,

zandprofiel
veenprofiel

:t<

Adviseren en uitvoering van:
BOSBEDRIJFSPLANNEN
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN

iaar

In februari 1977 werden voor het eerst knobbels op de stam en
zijtakken van een klein aantal planten van de'Rap'gekonstateerd. Áan het einde van dat jaar had meer dan de helft van de
planten van dit ras deze symptomen. Bij ongeveer 50 7o van de
planten van de 'Rap', vooral bij degene die veel grote knobbels
hadden, werden in het voorjaar v^n 1978 in meer of minder
ernstige mate afstervingsverschiinselen gevonden. Het Plaatselijk afsterven van het onderste gedeelte van de stam ging gepaard met een soms zeer aanzienlijke vermindering van de
groei (6).
De uitval (zie tabel 8) is verschillend. De stekken van 'Fritzi
Pauley' vertoonden na 3 jaar ongeveer 25 /o uinal; bij de andere rassen was de uiwal gering ondanks het feit dat de stekken
bij de aanleg al bijna of geheel in blad stonden.
De hoogtegroei is vermeld in tabel 8. De stekken zijn in het
algemeen goed tot zeer goed gegroeid. Van twee rassen ziin zo'
wel stekken van moerplanten als van ééniarige planten gebruikt.
Het groeiverschil was te verwaarlozen.

(wordt vervolgd)

TUINBOUWARTIKELEN
Een kleine greep uit onze lijst:
Plastic boommanchetten - Hang- en steeketlketlen - Label!
Tonkinltokkgn - Boombanden - Acryl gaarllnnen - Schermdoek
Tulngereedcchap - Snoelgereedschap - GÍasmaalmachlnct
Pulvsrliateurr - JlÍÍypotr - JlÍÍy-Seven - Pla.llcpottên - PlantacÍyl
Blndmalerlaal - Handschoenen en wanlên - KÍulwagon!
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Waar wordt populierchout voor gebruikt

(lll) /

A. Tissingh'
Foreco BV te Arnhem

Inleiding

In de serie over de belangrijkste afnemers-kategorieën van populiere- en wilgehout is eerst de papierindustrie onder de loupe
g€nomen in het maartnuÍnmer 1980. In het septembernummer
was de klompenindustrie aan de beurt. Deze keer belichten we
de emballage-industrie als gebruiker van populier.
Wat verstaan we onder de emballage-industrie
In deze bedrijfstak q/orden uit de gtondstof hout twee hoofdkategorieën produkten gemaakt. Dat is de ,,houten fust" als kisten (bijvoorbeeld voor het vetvoer van machines en onderdelen)
en kratten voor de opslag en disributie van tuinbouwprodukten
(groenten en hard fruit). De andere kategorie is de pallet (zie
afbeelding 1).
In beide kategorieën wordt een veelheid van vormen en afmetingen gemaakt, afhankelijk van het gebruiksdoel. Zij kun'
nen wat hun gebruik betreft tevens worden onderscheiden in
één- en meermalig te gebruiken emballageprodukten. Dit onderscheid vervaagt: er wordt ook gesproken van semi-eenmalige
pallets.

De pallets, gereed ooor aJleoering

De gronitstof voor de emballage-inclustrie
In deze bedrijfstak wordt zowel naaldhout als loofhout, en dan
voornamelijk populier, gebruikt.
De vorm, waarin de bedrijven deze grondstof aangeleverd krijgen is zeer verschillend. Het rondhout (zie afbeelding 2) wordt
hoofdzakelijk betrokken uit Nededand. Voor een deel wordt
ook het rondhout geïmporteerd uit Duitsland en België. Wat
betreft populier wordt het rondhout zowel in lange vorm als in
sortimenten aangeleverd. Áls minimum toPmaat voor het langhout wordt 2í.È25 cm aangehouden, voor het sortiment veelal
18 cm over de schors gemeten. De kwaliteit van dit kisthout

kan worden aangegeven met: redelijk recht, niet te noestiS,
ijzenrij, gezond en in principe wormvrij. Alleen voor fineer'
hout zijn zwaardere afmetingen en een hogere kwaliteit vereist.
Naast het rondhout koopt de emballage-indusuie in nog grotere
hoeveelheden het reeds bezaagde produkt in. Dit wordt grotendeels ge'importeerd (o.a. uit Portugal); het bestaat overwegend
uit naaldhout.
Met name voor de produktie van de kratten zijn eveneens grote
hoeveelheden hardboard, triplex (voor tomatenbakken) en fineer (voor slakratten) nodig, welke ook grorcndeels worden ge'
importeerd.

*

met informatie van de firma's Gorter, PKF-Jongekrijg, Steyn en De

'!(/itte

De grondstof populier

Ifoeveelheden

Om een indruk te krijgen van het belang van populier in deze
branche is een schatting gemaakt van het huidige verbruik van
'W'e
komen daarbij tot een verbruik var, c .
de grondstof hout.
950.000 m3 rondhout equivalenten. Daarbij is het bezaagde en
geschilde hout omgerekend tot rondhout equivalenten bij een
zaag- resp. snijrendement van 60 /6. Het aandeel dat de houtsoort populier heeft is naar onze schatting ca. 140.000 ms ofwel
ca. 15 7o van het totaalverbruik.
Een vergelijking met andere omzetgrootheden in hout levert het
volgende beeld op. In Nederland komt jaarlijks ca. 1 miljoen mB
rondhoutequivalenten vrij uit onze bossen. Het aandeel, dat naar
de emballage-industrie gaat is naar schatting l5/o (zowel
naald- als loofhout). Het totale verbruik in Nederland aan houten houtprodukten is echter het tienvoudige van de vrij komende
hoeveelheid in ons land: ca. 10 miljoen per jaat
Enquête-gegevens van het L.E.I. (november 1972) en schattin'
gen van Foreco laten het volgende beeld zien:
H

outaerbraik in d'e emballage-indutrie.

l.aat

1972 (volgens L.E.I.)
1980 (schatting Foreco)

totaal verbruik

in

waarvan populier

rondhout-equivalenten

Ín3

721.000 m3
950.000 ma

140.000

%

61.000

9
I

t

Er heeft dus bijna een verdubbeling van het gebruik van populierehout plaats gevonden in de emballage-industrie in de loop
van de 70-er jaren. In die periode is de emballage-industrie tegelijk veruit de grootste afnemer van populierehout in Nederland
geworden.

Het produktieproc€s

Het produceren van zowel pallets als ,,houten fust" laat zich
verdelen in twee opeenvolgende produktieprocesseo. De eerste
is, uitgaande van rondhout, het maken van de basiselementen
voor de tweede fase. Voor de pallets zijn dat de planken voor
het boven- en onderdeel en de klossen, die de verbinding vormen russen deze delen. Ten behoeve van de fabikage van de
krarten worden uit het rondhout de hoekbalkjes gemaakt en,
voor een deel, de zijwanden uit fineerhout.
In de tweede produktiefase worden de produkten uit de eerste
fasg voorzover dit niet is gebeurd, op maat gezaagà. Dit is ook
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het geval mer de overige produkten, die niet uit het aangekochte
rondhour worden gemaakg maar als gereedprodukt worden aangekocht (triplex, hardboard, fineer).
In de struktuur van de Nederlandse bedrijven is bovengenoemd
onderscheid in produktieprocessen eveneens te herkennen. Een
groot aantal bedrijven houdt zich geheel of gedeeltelijk bezig met
het produceren van de basisgrondstoÍfen voor de tweede produktiefase. Een tweede groep van bedrijven heeft als belangrijkste aktiviteit het produceren van kratten en/of pallets, maar
heeft ook een stuk produktie in huis uit de eersre fase. Ten-

slotte is er een derde karegorie bedrijven, die uitsluitend de
rweede produktiefase voor haar rekening neemt en dus halfprodukten aankoopt, hetzij van de eerste kategorie, dan wel deze
importeert.

I (het bezagen van her rondhout)
Zoals reeds vermeld onderscheiden we twee sorrimenten rondhout in populier, die in de emballage-indusrie worden verwerkt.
In de eerste plaats is dat het sorriment kisthout, dat hetzij in het
bos (of langs de weg) dan wel bij de zagerij gekort wordt op de
vereiste lengte; vervolgens wordt dat stuk rondhout verzaagd tot
zogenaamde platen. Deze primaire aktiviteit wordt uitgevoerd
door een taamza g, waarbij in één keer de torale stam opgedeeld
wordt in een aantal platen, of door een bandzaag, waarbij plaat
na plaat van de stam wordt gezaagd (zie afbeelding 3).
De aldus ontstane plaatdelen worden vervolgens herzaagd op
een lattenbank tot balken. Zo'n lattenbank bestaat uir een samenstel van cirkelzagen, die op één as op van te voren ingestelde afstanden van elkaar bevestigd zijn.
Uit het aldus ontstane produkt kunnen in de tweede produktiefase de klossen voor de pallets en de pootjes voor de kratten gemaakt worden.
Een tweede herzaagmogelijkheid in deze eerste produktiefase
wordt aangewend om uit de balken de planken te produceren
voor het onder- en bovendek van de pallets. Modern geoutilleerde bedrijven beschikken daartoe over zogenaamde carousselzagen. De caroussel zorgt eÍvoor, dat een opeenvolgende serie
van platen steeds in de juiste positie door de bandzaag wordt
Produktiefase

gevoerd.

Vermeld dient te worden dat bij deze bewerkingen aanzienlijke
hoeveelheden bijprodukten ontstaan (dat kan 35 à 45 %o van
her aandeel rondhout zijn). In ieder geval ontstaan er zaagsel en
schaaldelen (,,de zijkanten") en in vele gevallen eveneens stuwhout. Dat laatste produkt wordt in de havens gebruikt om goederen en schepen op de juiste wijze te stuwen. De schaaldelen
worden soms direkt tot chips verwerkt in een hakker.
De bijprodukten: zaagsel, schaaldelen en chips vinden in toe-

Het bezagen oan rondboat
nemende mate hun bestemming als grondstof voor de spaanplaatfabrikage; een klein deel dient voor houtslijpfabrikage.
Naast kisthout kennen we in de emballage-indusuie populier
als fineerhout. Populier leent zich als houtsoort goed om re worden geschild. Daartoe dient een fineerstam wel eersr ontschorst
te worden. Bij het schilproces wordt de sram aan de beide uiteinden geklemd, daarna rondgedraaid langs een mes waardoor
de stam wordt afgerold.

Gelijktijdig met het afrollen wordt het fineer (2 à 4 mm dik)
zowel in de lengte als in de breedte op de vereiste afmetingen
gesneden. Na het afrollen blijft een zogenaamde ,,restklos" over,
die voor de houtslijpfabrikage kan worden benut.

Prod.uktiofaso

II

(het maken van fusten pallets)

Met behulp van snij- en zaagmachines worden de halffabrikaten,
die hetzij uit het eerste prduktieproces vrij komen, hetzij als
plaatmateiaal wordt aangekocht, op de gewenste afmeting gebracht.

De klossen voor de pallets en één of meerdere zijstukken van de
kratten worden voorzien van tekst (door inbranden of door bedrukken met verf).
In de meeste bedrijven worden vervolgens de pallets en de kratten in één arbeidsgang in een hoog geautomatiseerd proces in
elkaar gezet. Toevoerapparaten voor onderdelen, spijker- en
nietmachines, wentelmechanismen en stapelapparaten wisselen
elkaar af in een dergelijke pallet- en kistenstraat om deze produkten stevig en betrouwbaar in elkaar te zetten. Daarbij mag
overigens de menselijke faktor niet uit het oog worden verloren,
aangezien bij de geringste storing snel en effektief moet worden
ingegrepen om het produktieproces goed te laten verlopen.

Jaarverslag van de Nationale Populierencommissie over í980

I

kultuur uitoefenende en -verwerkende industrie is uitgetreden

De Commissie is tweemaal bijeen geweest waarvan eenmaal met

omdat de lucifersindustrie in Nederland is opgeheven.

een excursie naar jongere en oudere beplantingen in de omgeving van Liempde waar gebruik gemaakt is van het systeem van
het mengen van klonen. Het dagelijks besruur kwam 6 maal
bijeen.
Bedankt heeft de heer J. Jongekrijg, vertegenwoordiger van in-

N ati onale

dustrieën die populieren en wilgehout verwerken. Als zijn opvolger is benoemd de heer J. M. Maas te Swalmen.
Ir. P. Taconis, vertegenwoordiger van de Plantenziektekundige
Dienst is met pensioen gegaan en opgevolgd door Ir. K. I7ater.
De heer K. Adema, als vertegenwoordiger van de populieren-

Saneutelling oan
P op

d.e commissie aan tuerkgroepen
ulieren commis sie

H. A. van der Meiden, voorz. op persoonlijke titel
J. u.d.Bos,vice-voorzitter Staatsbosbeheer
C. Tutein Nolthenius, sekr. Staatsbosbeheer
K. Álkema
Ministerie van Econ. Zaken
Nederlandse Algemene KeuringsG. Elzenga
dienst voor Boomkwekerijgewassen

7l
I7. M. Fuchs

Koninklijke Nededandse Bosbouwvereniging

H. Á. van Iersel
A. A. C. van Leeuwen
Á. van Maaren
J. M. Maas

A.J. v. d. Poel
J. F. Rijsdijk
J. Sipkens

Landbouwschap
Bosschap

Landbouwhogeschool
Populiere- en wilgehout verwerkende industrie
Rijksinstituut voor onderzoek in
de bos- en landschapsbouw
,,De Dorschkamp"

Houtinstituut TNO

Algemene Vereniging Inlands

Hout

H. M. C. van der Vleuten
J. L. Volmuller

K. S7ater
J.
'S7.

A. I7uyster

Klompenindustrie
Heidemaatschappij Nederland BV
Plantenziektekundige Dienst
Papierindustrie

Dagelijks besta*r
H. A. van der Meiden, voorzitter
C. Tutein Nolthenius, sekretaris
J. u. d. Bos, vice-voorzitter
Á. A. C. van Leeuwen
A. van Maaren
A. J. van der Poel
\Y/etkgroep Teelt

R. Koster, voorzitter
H. \7. Kolster, sekretaris
G. Elzenga
B. Groenhuis
S. de Vries
H. A. van Heeswijk
H. A. van Iersel

V e& gro ep Bedrij f s ec onomi,e
E.

M

Lammerts van Bueren, voorzifter

Á. J.C. van Dijk, sekretaris
B. van Boven
P. J. Faber
B. Groenhuis
H. \í. Kolster
G. M. I-okhorst

\fl. E Meijerink
Verkgroep Afzet en Gebr*ik

K. Alkema, voorzitter
A.

If.

J. Bosman, sekretaris

K. Adema
J. M. Maas
J. F. Rijsdijk (ad hoc)
J. Sipkens

2 Aktiviteiten van de Commissie
- De Commissie heeft bij het Staatsbosbeheer

aangedrongen oP
een zodanige opname voor de 4e bosstatistiek dat een zo goed
mogelijk beeld van de in de toekomst te verwachten populierenen wilgehoutproduktie door opstanden en weg- en grensbeplantingen verkregen kan worden.
- De Commissie heeft naar aanleiding van het verdwijnen van

de luciÍersindusrie de vertegenwoordigers van de diverse bedrijfstakken in de Commissie verzocht om toch tijdig te informeren als er problemen dreigen te komen in hun bedrijfstak

zodat wellicht gezamenlijk stappen ter verbetering van de siruaties kunnen worden ondernomen. 7n zou ook Economische Zaken eventuele grondstoffenproblematiek kunnen signaleren.

-

De Vereniging van klompenfabrikanten heeft de Commissie
uitvoerig geïnformeerd over het onderzoek betreÍfende klompenproduktie en -konsumptie en de voorgestelde struktuurverbetering van de klompenindusrie.
De vakgroep Bosteelt van de Landbouwhogeschool is ondersteund in zijn pogingen het populetum aan de Haarweg te Va-

-

geningen nog een aantal jaren langer te behouden.
Dit heeft geresulteerd dat voorlopig alleen de zuidelijke (oudste) helft nog tot 1 januari 1!84 gespaard blijft. Dit is te be-

treuren omdat door kap van de noordelijke (jongste) helft interessanr materiaal verdwijnt. Uit de laatste metingen bleek dat
de bomen op resp. 2l en 29 jarige leeftiid nog zeer gezond
waren en dat de diametertoename nog steeds aanzienlijk is (1.3
à 1.4 cm per jaar).
- Door bemoeienis van de Commissie is bewerkstelligd dat het
voormalige proefveld te Elst niet is geveld doch in zijn geheel
is aangekocht door de levensverzekeringsmaatschappij,,De
Utrecht" die wil trachten de oude opstand zolang mogelijk als
een soort mooument te handhaven.
- Bij het Rijksinstituut voor bos- en landschapsbouw is aangedrongen om verdere inventarisatie te doen naar de mate van
aantasting en gevoeligheid van watermerkziekte in de verschillende klonen.
- De Commissie heeft er

bij het Staatsbosbeheer op aangedronadvisering van landschappelijke beplantingen o.a.
langs wegen en op overhoeken bij Rijkswegen meer gebruik te
maken van populieren daar hierdoor een zinvolle uitbreiding
van de houtproduktie mogelijk is.
- Aan het Staatsbosbeheer is informatie gevraagd over het beleid t.a.v. het gebruik van populieren bij bebossing en herbebossing daar de indruk wordr verkregen dat het gebruik de laatste
jaren sterk achteruit is gegaan gezien de cijfers van geplombeerd plantsoen welke in de Flevopolders gebruikt zijn.
gen om

3

bij

Samenwerking met de Stichting Populier

Het rijdschrift Populier verscheen met 4 nummers met totaal
100 pagina's en 70 foto's. In deze zeventiende jaargang is o.a.
aandachr besteed aan de rol van populieren bij de aanleg van
bos op rijke gronden. Voorts zijn enige artikelen aan het gebruik van populierenhout gewijd. Door samenwerking tussen de
redaktie ,,fotoboek" en de Stichting ,,Populier" is een fotoboek
tot stand gekomen van L32 pagina's waarvan 8 in kleuren. Van
de 2500 exemplaren zijn er in 1980 bijna 1200 verkocht.
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Aktiviteiten van de werkgroepen
De uethgroep ,,Teel/', De werkgroep kwam 2 maal bijeen. Bij
een excursie naar 8-jaige espenbeplantingen werd gekonstateerd dat de voorkeur moet worden gegeven aan de Nederlandse
espen selekties boven de Duitse herkomst ,,Tapiau".
De volgende onderwerpen zijn besproken:
a De tYaamterking aan popalie4 tailg en iep door d.e NAKB

in bet teizoen 1978/1979
IJit de verzamelde gegevens bleek het volgende:

-

de aanplant van populieren buiten de IJsselmeerpolders nam
met 10 /o af maar in de lJsselmeetpolders met 22 7o. Dit laatste wordt veroorzaakt door temporisering van de bosaanleg,
toepassen van gforere plantverbanden en het gebruik van een
andere dan de boomsoorten in urbane gebieden.

-

de gegevens over de aanplant buiten de lJsselmeerpolders
zijn niet exacr omdat niet alle in- en exportgegevens bekend
zijn.

\fel

geven ze een indruk van het gebruik in Nederland.

het aantal gewaarmerkte planten is met 7 /o teruggelopen
ofwel 25.000 sruks, dit vooral op de kwekerij bij de RIJP.
- de produktie van 1 jarige planten is gedaald; die van meer-

-

jarige echter gest€gen, mogelijk beïnvloed door nawerking van
vorige jaren.
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-

waarmerking van P. Canescens steeg met 10 % (5.000 stuks),

-

her aantal gewaarmerkte wilgen, vooral éénjarige, daalde met

30 %.

dichtheidsgetal van de monsters bepaald, waarna een onderzoek
naar het aandeel trekhout in de monsters in 1981 zal volgen.
Alle monsters zijn genomen op 50 cm boven de grond en afkomstig van ongeveer l-jafige zaailingen.

b

6

P. Álba 'Raket' daalde met 30

% (4.300 stuks).

De uaterrnerkziekte
Opnieuw is bij de Dorschkamp aangedrongen op inventarisatie
van wilgen om vast te stellen welke klonen in de praktijk niet
of nauwelijks door watermerkziekte worden aangetast. Gebruik
van deze klonen zal waarschijnlijk de minste risiko leveren en
daardoor de voorkeur verdienen indien men wilgen wil gebrui-

De Internationale Populieren Commissie
4-I2 november is in Turkije de 16e zitting van de LP.C.
van de F.A.O. gehouden. Ir. H. A. van der Meiden, voorzitter
van de N.P.C. heeft Nededand op deze zitting vertegenwoor-

Yan

digd. Het congresthema was: The association of poplar and
willow cultivation with agriculture for the benefit of rural com-

ken.

munities.
Helaas hadden slechts 6 leden w.o. Nederland een bijdrage voor

c

het hoofdthema geleverd.
Door het ontbreken van inbreng van onrwikkelingslanden aan
dit juist op ontwikkelingslanden gerichte thema, is het nut van
dit rapport erg beperkt.
Door de heer Van der Meiden was wederom aan de hand van
een gehouden enquête een rapport over de houtmarktontwikkeling opgesteld en hij lichtte dit op het congres nader toe.
Voorts heeft Nederland bijgedragen met een door de heer Aardema opgestelde ,paper" over de energiebalans van een popu-

Uitgangsntateriaal uoor espenteelt
Helaas is nog steeds geen geschikte grond voor de aanleg van
een espen zaadgaard gevonden, hoewel hiervoor wel plantsoen
beschikbaar is.
,,De Dorschkamp" zal in het plantseizoen 1980/1981 éénjarig
espenplantsoen van 19 klonen aan de NAKB beschikbaar stellen. Uir wortelbroed hieruit zal één'1arig plantsoen gekweekt
worden. De klonen moeten nog oP hun resistentie tegen kanker
getoetst worden.

lierenbos.

d

PoPulierengid.:

De werkgroep heeft voorgesteld meer informatie over de eigenschappen van de nieuwe populierenrassen te verstrekken door

een hierop betrekking hebbende ,,populierengids" samen

te

laren stellen. Hiermede is inmiddels een aanvang gemaakt.

De tuerkgroep ,,Econonzie", De werkgroep heeft dit jaar in het
onderzoek naar kosten- en baten gegevens geen belangrijke vor-

deringen gemaakt.

De tuerkgroeq ,,AÍzet en Gebutik", Ten behoeve van de rap'
portage van de N.P.C. aan de I.P.C. die in Turkiie bijeen kwam,
is door de werkgroep bijdrage geleverd.
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Populierenhoutonderzoek
In het kader van het onderzoek naar de houteigenschappen van
jonge populieren zaailingen zijn doot TNO van de Dorschkamp
ruim 500 monsters van veelbelovende zaailingen ontvangen. Op
gelijke wijze als in vorige onderzoekingen is thans weer het

De bijeenkomst was bevredigend. Interessante diskussies werden
meer dan voorheen vooral door niet lVest Europese landen gevoerd. Opmerkelijk was de goede en open inbreng van het nog
jonge I.P.C. lid China, die veel informatie wilde ontvangen doch
ook kon en wilde geven. Aandacht zal moeten worden besteed
aan aanpassing van de teelt aan plaatselijke mogelijkheden. Een
verdere inventarisatie van sooften en rassen in de wereld moet
uitgevoerd worden. Deze rassen zijn de basis van selektie en
veredelingswerk.
De Chinese delegatie maakte van de gelegenheid gebruik om,
ter oriëntering, een aantal'West Europese landen te bezoeken.
Het is voor het populierenonderzoek van ons land van belang
de onrwikkelingen in China nauwlettend te volgen.

De I.P.C. heeft besloten de F.A.O. te vragen aan Nieuw Zeeland
een brief re sturen ter ondersteuning van hun aktiviteiten in de
kontakten met China over o.a. uitwisseling van zaad en stekmateriaal. Dit is voor de westerse wereld van groot nut omdàt
er zeer goede kontakten met Nieuw Zeeland bestaan.

KALENDER

De verkoop van hout, het reserveren
van plantsoen en het aanvragen van
subsidies voor de aanleg van beplantingen zijn onderwerpen waaraan we

in de komende maanden moeten

den-

ken.

Voor populierentelers, die in aanmerking komen voor subsidie in het kader
van het ,,Besluit bijdragen herbeplantingen", is goed nieuws te melden
(zie,,subsidieregelingen").

en de aanwezigheid van

stambescha-

digingen spelen ook de grootte van de
partij, de ligging van de beplanting
en de transportafstand een rol bij de

prijsvorming. De prijs op stam wordt
verder bepaald door de vraag of het
om een dunning of een eindk^p gaat.
Voor het verkrijgen van een zo gunstig mogelijke prijs is het zeer gewenst

zich over de

verkoopmogelijkheden

en houtprijzen te oriënteren (zie

o.a.

Houtverkoop
De houtprijs wordt door veel faktoren

ook pag. 50). Men doet er daarom
verstandig aan kontakt op te nemen
met verschillende houthandelaren of
met verbruikers die het hout recht-

bepaald. Naast diamerer, snoeitoestand

streeks van de producent kopen.

Het verkopen van hout op stam kan,
vooral als de velling door minder ervaren personeel moet gebeuren, voordeliger zijn dan de verkoop van geveld hout. Bij verkoop op stam is het

zeer belangrijk

te weten om

welke

hoeveelheden hout het gaat; alleen
dan valt te beoordelen of men een

redelijke prijs voor het hout krijgt.
Klachten over het te lang in het bos
laten liggen van hout, vooral van hout
dat per ton wordt verkocht, kan men
voorkomen door bij de verkoop een

datum

af te

spreken en schriftelijk

vast te leggen wanneer het hout moet

zijn

afgevoerd.
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Voor de verkoop van hout moet men
niet alleen denken aan bomen uit bossen en landschappelijke beplantingen
(weg- en grensbeplantingen, overhoeken) maar ook aan die uit stedelijke
beplantingen.

Subsidieregelingen
De voor de populierentelers meest van
belang zijnde subsidieregelingen zijn

in het november-nummer van ,,Populier" 1980 besproken.
Het,,Besluit bijdragen herbeplandngen" regelt onder bepaalde voorwaarden de subsidiëring van herbebossingen. Deze regeling is in april 1981
gewijzigd. De door de overheid te verlenen bijdrage in de kosten is met
terugwerkende kracht tot 1 januari
1981 van 50 naat 75 7o verhoogd terwijl ook de kosten van planvoorbereiding en toezicht op de uitvoering van
de werkzaamheden bij de subsidievaststelling worden betrokken. Deze
subsidie zal niet meer in twee termijnen maar ineens na de uitvoering worden uitgekeerd.

De subsidiëring van nieuwe beplan-

tingen van minimaal t ha is geregeld
in het ,,Besluit bijdragen bebossingen".
Onder dit besluit valt ook de subsidieverlening voor de aanleg van rijbeplantingen langs wegen en perceelsgrenzen, mits deze uit tenminste 200
bomen bestaan.

De ,,Beschikking Bosbijdragen" is ook
voor populierentelers van belang.
Naast een jaarlijkse bijdrage in de kosren van een planmatig beheer, inklusief de openstelling voor het publiek,

wordt onder bepaalde

voorwaarden
een aanzienlijke bijdrage, nl. 75 o,/o,
toegekend in de kosten van bepaalde
onderhoudswerkzaamheden, zoals het
opsnoeien van de bomen en het uitvoefen van onrendabele dunningen.
Deze beschikking is eveneens in april
1981, en wel met terugwerkende

kracht tot 1 januari 1981, gewijzigd.

in het ,,Besluit bijdragen herbeplantingen" zullen ook in deze regeling de kosten van planvoorbereiEvenals

ding en toezicht op de uiwoering van

de werkzaamheden

bij de subsidie-

vaststellingen worden beuokken. Voor

uitgebreide inlichtingen over

tot het

schadigingen en van goede kwaliteit
zijn. Ze moeten in september nog
volop in blad staan; er mag nier te
veel blad door Marssonina of roestaantasting zijn afgevallen. ,,Van goede
kwaliteit" houdt voorts in dar de planten niet te klein mogen zijn en niet
te slap, dus niet te lang in verho'uding
tot de dikte. De diameter van éénjaige planten met een lengte van 1,5 à
2,0 m, gemeten op 50 cm hoogte, moer
L2 à 16 mm bedragen. Exacte normen
zijn nog niet bekend omdat er tussen
de rassen verschillen in slankheid be-

voor nieuwe bebossingen als herbebossingen. De lengtegroei van éénjarig plantsoen is in de eerste jaren na
aanleg in het algemeen beter dan die
van tweejarig en overrreft zeker die
van oog ouder plantsoen. De aanschaÍen, in mindele mate, de plantkosten
van eenjarige populieren zijn aanzienlijk lager dan die van meerjarige planten. Bij herbebossingen moeren aan
de lengte van de planten hogere eisen
worden gesteld dan aan die voor een
eerste bebossing van wei- of bouwland. Voor herbebossingen moeten de
planten maximaal 1,8 à 2,0 m lang

zijn om overgroeiing door een vegetatie van bijvoorbeeld brandnerels of

In de tabel is aangegeven in welke
mate de Nederlandse handeisrassen

voor genoemde bladziekten en kanker
gevoelig zijn.
In het artikel ,,Populierenteelt, bodem-

en

grondonderzoek",

de bodem betreffen.

Het mengen van rassen bij de aanleg
van beplantingen, zowel Í1j- als
boomsgewijs, moer worden ontraden.
STil men meer rassen planten dan verdient het de voorkeur dit vakgewijs te
doen. Rassen waarvan nog zeer weinig
bekend is moet men in vakken plan-

ten die niet grorer zijn dan 0,25 ha.
In het komende planrseizoen zullen er
voor het eerst éénjarige planten van
de P. nigra'Ankum'te koop zijn.
Het populierensortimenr, afgezien van

de P. canescens rassen, kan in drie
groepen worden onderscheiden:
a rassen waarmee ruime ervaring bestaat

'ZeeIand','Robusta','Dorskamp','Fle-

bossingen moeten de planten minimaal 1,5 m lang zijn (zie het artikel
,,Het gebruik van één- of tweejarig
populierenplantsoen bij herbebossingen" op paginaT3 van het novembernummer van ,,Populier" 1979).
Indien door bepaalde omsmndigheden

vo','Gelrica','Heidemij','Geneva',
'Oxford','Rochester' en'Androscog-

het gebruik van éénjarig plantsoen
niet mogelijk is (bijvoorbeeld in wegof grensbeplantingen) dan verdienen

gin'

b

rassen waarmee de ervaringen be-

perkt zijn
'Ágathe F, 'Florence Biondi', 'Spijk',
'BIom','Fritzi Pauley','Heimburger',

'Barn'en'Donk'

c

rassen waarmee nog nauwelijks er-

varing bestaat

stevige tweejarige planten de voorkeur

'Ankum', 'Brandaris',

boven ouder plantsoen. Het gebruik
van meerjarig plantsoen houdt niet in,

'Terwolde' en'\trTolterson'.
Deze indeling wil niet zeggen dat de
in elke groep genoemde rassen onder
alle omstandigheden even bruikbaar

dit in

tegenstelling tot hetgeen

in

de

mate het plantsoen ouder en groter is,
is de verhouding tussen boven- en ondergronds gedeelte ongunstiger waardoor de aanslag moeilijker vedoopt.
De genoemde onderhoudsmaatregelen
zijn bij juist gebruik van ouder plantsoen absoluut noodzakelijk.

Plantsoen

buitenlandse rassen zonder het advies
van een deskundige.

distels te voorkomen. Voor nieuwe be-

zijn in

Het gebruik van goed plantmateriaal
is van groot belang om een goed
groeiende, gezonde beplanting te krij-

grote gevoeligheid voor Marssonina
en van roestgevoelige rassen in de nabijheid van lariks is altijd af te raden
evenals het planren van onbekende

vruchtbaarheid

ting kunnen worden nagelaten. Naar-

adressen en telefoonnummers
deze Kalender vermeld.

langrijke faktor is de weerstand die de
rassen tegen ziekten, zoals de bladziekten roest en Marssonina, bezitten.
Het aanpianten van rassen met een

gepubliceerd op pag. 75 van het novembernummer van,,Populier" 1!78,
is een aantal faktoren besproken die

zich

moet men

ning moeten houden. Een derde, be-

staan.

Staatsbosbeheer. De

deze

Rassenkeuze'
Bodemkundige en klimatologische omstandigheden zijn belangrijke faktoren
waarmede wij bij de rassenkeuze reke-

Stevige éénjarige, zo mogelijk vertakre
planten, verdienen de voorkeur boven
meerjarig plantsoen. Dit geldt zowel

praktijk nogal eens wordt gedachr, dat
onkruidbestrijding en stikstofbemes-

subsidieregelingen

wenden

gen. Het is dan ook aan te bevelen in
deze tijd van het jaar boomkwekerijen
te bezoeken om zich persoonlijk op de
hoogte te stellen van de kwaliteit van
de aan te kopen planten. De planten
moeten gezond, vrij van insektenbe-

'Schoorldam',

zijn, omdat de roepasbaarheid mede
door bodemkundige en klimatologische faktoren wordt bepaald. De gebruiksmogelijkheden van bijvoorbeeld
'Robusta' en 'Zeeland' zijn groter dan
die van 'Dorskamp' en die van'Agathe F' groter dan die van 'Heimburger'. Daar het niet mogelijk is om in
de Kalender de gebruiksmogelijkhe-
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den van alle rassen uitvoerig te bespreken moet worden verwezen naar
de tabel op pag. 54 van het augustus'
nnmmer van ,,Populier" 1978 (\7elke
populiereklonen Plant men waar). De
aanplant van 'Rap', die ook in deze
tabel staat vermeld, moet ten zeerste
worden afgeraden (zie het artikel

,,Raadselen rond de

'R.p"', op pag.81

van het novembernummer,,PoPulier"
1978). Uitvoerige informatie over de
Nederlandse handelsrassen en hun ge'
bruiksmogelijkheden kan men in het
,,Handboek voor de Populierenteelt"
(4e druk 1976) vinden.

Enkele beperkingen van een aantal

Gevoeligheid voor roest, Marssonina en kanker van Nederlandse handelsklonen (eksklusieÍ
die van P. canescens en P. alba 'Raket') gebaseerd op gegevens van de Stichting Bos en
Hout en het R.B.L. ,,De Dotschkamp" te Wageningen.
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melde P. nigra rassen (Europese zwar'
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Genoemde rassen zijn weinig gevoelig
voor Marssonina, zij hebben een goede
weerstand tegen kanker. P. nigra, een
in ons land inheemse soort, heeft in

het algemeen een vrij goede windresistentie. Men mag daarom veronderstellen dat deze rassen vooral
voor het kustgebied van belang ziin.

rassenkeuze voor weg- en Per'
ceelsgrensbeplantingen moet men on'
derscheid maken naar de ligging van

Bij de

de beplanting

in

dit in verband met

de

windgevoeligheid van
de rassen. In het kustgebied zijn alleen
'Robusta','ZeeIand' en waarschijnlijk
'Agathe F', 'Florence Biondi' en de
P. nigra rassen aan te bevelen' In de
overige gebieden komen daarbij 'Fle'

verschillen

vo', 'Gelrica', 'Heidemij', 'Spijk', 'Barn',

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

0nilerhoud
Het djdig schoonmaken van dichtge'
groeide greppels en sloten bevorden
de afvoer van oPPervlaktewater en
vergemakkelijkt daardoor bepaalde
werkzaamheden zoals het maken van
de plantgaten.
HI7K

tt

u denhou
ulieren
een oude naam tussen nieuwe DO
I.an old name, between new pgplars
un ancien nom. entre nouveaux p3gpllers
ein alter name. zwischen neue pgp-peln
Witte abeel
íP. albal

'Raket'

Nivea'

Esp
(P.

tremulal

'Tapiau'

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

Europese zwarte populier
(P. nigral

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P. trichocaroa),

'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

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

31

Euramerikaanse
populier
(P. euramericana)

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spijk'

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'1214',

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

Zwarte balsempopulier
'Barn'
'Donk'
'Geneva'
'Oxford'
'Rochester'
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U bent bezitter of beheerder

van

POPULIEREN OP STAM of GEVELD?
En U wilt dit hout verkopen?
Neem dan contact op met FORECO bv!
Naast hout op starn zijn

afrolhout
klomphout
zaaghout

wij regelmatig geïnteresseerd in:

- onderstammen, foutvrij
@ 30 cm top en op - gezonde stammen
Q 20 cm top en op - gezonde stammen
kisthout en pallethout 0 18 cm top en op - afgekorte lengten
papierhout
A10-28cmtop -lmof2mlengte
vezelhout
A 8-45cmtop -lmof2mlengte
@ 40 cm top en op

foreco @
internationale houthandel bv

Telefoon: 085-77881 I

lid van de Heidemij Groep

Telex: 45960 forec nl.

Lovinklaan
6800

AE

l,

Postbus 230

Arnhem

