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Eectification: In "Pop*lier", j*ne

1Q82 d tt)rong rtlmmdry tuas p*blished.. Here is tbe right
Pseudomonas
syringa-e and frost, a dangerous combination.
/
Symptomi on Popdts trichocarpa ca*sed by Pteadomons syringae in combinalion uitb frost
are d.escribed.. They almost excl*siaefu occlt on the soath iàe of the stems, 'jut aboae soil leael.
Altboagb this damage is commonly consi.d.ered' at rhe resalt of froa, P. syringae uras reg*laily

summary

itolated. from these so-called.'frost-cracks', and' utben inoctla.ted into beahhy plants, d'eteloped'
the same sympromt of the d.isease.
Tbe uriter demonstrates tltat P. syringae increates Íron sensitioitlt in poplar leaaes. Fhcttating
,emperdrtues promote tbe deaelopment of P, syringae in poplar barh, prooided. tlre tet pelallre
drops belout freezingpoiw.
Symptomt often considered to be ca%ed. b! frost, are in rcali4 in many caser the rewlt of tbe
cooperation betueen P. ryringaz and fro*.
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De teelt van populierehout bii zeer korte omlopen

*/

H. W. Kolster
Stichting Bos en Hout, Wageningen

I

The production oÍ poplar wood with short rotations

Inleiding

Onderzoek naar de mogelijkheden van brandhoutproduktie was
niet de eerste doelstelling van de Stichting Industrie-Hout - in
1981 in de Stichting Bos en Hout opgegaan - toen zij in het
begin van de zeventiger jaren startte met het onderzoek in miniomloopbeplantingen met populieren. Zoals reeds eerder is vermeld (Kolster en Van der Meiden, 1974/1975), was de primaire
opzet om ía te gaaft in hoeverre het mogelijk is om bij kone

omlopen (vijf à zeven jaar) tot een hoge houtproduktie bij
populier te komen via dichte planwerbanden (2,0 à 2,5 m) en
inelgroeiende rassen, vooral rassen met een zeer goede jeugdgroei. Het was tevens de bedoeling te onderzoeken of dergelijke

Summary
Since 1974, tbe Stichting Bos em Hott (Forest and. tYood Inttittte) bas
established' fiae experimental poplar plantationt uith mini'rotaions.

The resdts from tbe three old'est plantatioos (uith 1600 to 2500 tees
per hectare) are d.iscused. The topis being std'ied in tbe triah incl*de:
the bett clones to ase on tarions types af soil, the relation betueen rpd'
elones ,o *se on oarioss fupes of soil, te relatio* behteen
spacing and. prod.action, the ,ttpe and. ,rearmen, of planting material,
optimarn rolalion, haruesti*g, regeneration, taood' quliry and' linancial

tbe best
aspecrt.

1 The resilfi obtained. so f ar thout tltat higlr prodactior can be
a relatiaely large ntmber of lreet. Aíter six ot seten

beplantingen als een hakhoutkultuur kunnen worden geëxploiteerd. Als afzetmogelijkheid van het hout werd gedacht aan de
vezelhoutverwerkende industrie. Maar ook bij de teelt van brandhout zal een grote massaproduktie in een zo kort mogelijke tijdsduur voorop staan. Anders gezegd: men zal dezelfde teelworm
in beide gevallen kunnen toepassen. De resultaten die tot nu toe
verkregen ztjn in de bij de Stichting Bos en Hout in onderzoek
zijnde mini-omloopbeplantingen kunnen dus ook worden gebruikt bij het beantwoorden van vragen over de mogelijkheden
van brandhoutproduktie in energiebeplantingen.
Het aanleggen van beplantingen met zeer kleine plantafstanden
met de bedoeling deze met omlopen van één jaar of. langer te
exploiteren is overigens geen teelt die pas in de laatste jaren is
ontstaan. Men behoeft slechts te denken a fl oÍLze snij- en hakgrienden met wilg en aan het essen- en eikenhakhout. In het
Nabije Oosten is het zeer dicht planten van populieren, die met
een korte omloop van vijf à zes jaat worden geëxploiteerd, reeds
lang bekend en uitgebreid toegePast.
In verband met de mogelijkheden van houtproduktie in miniomloopbeplantingen (of, zo men wil, energiebeplantingen) rijzen tal van vragen waarvan we er enkele zullen noemen:

achieted' from

1

van 1974 gestart. In totaal zijn er vijf aangelegd waarvan de
laatste twee in het voorjaar van I978- In dit artikel zullen alleen
de drie oudste proefbeplantingen worden besproken die op sterk
uiteenlopende bodemtypen staan, namelijk de beplantingen bij
Hummelo (bruine beekeerd), Brummen (zwak lemige gooreerd)
en Sprang-Capelle (kleidek op veen of zand, resP. waardveen en
vlakvaaggrond). De eerstgenoemde beplanting is in het vooriaar
van I97 4 aangelegd, de twee andere één jaar later. Een overzicht
van de algemene gegevens over deze beplantingen is gepubli'
ceerd in het tijdschrift ,,Populier" (Kolster, 1p81).
Áls plantmateriaal zijn langstekken gebruikt. Dit is gedaan om
de plantsoen- en aanlegkosten zo laag mogelijk te houden, in het
algemeen van belang maar hier te meer door het grote aantal
plànten per hektare (Kolster, 1981). LangstekkèÁ zijn goed ontwikkelde eenjarige scheuten waarvan de top nog aanwezig is.
Deze scheuten worden van moerstoven gesneden maar kunnen
ook uit eenjarige planten worden gemaakt waarvan dan zijrakken en wortelstelsel worden verwijderd. De toppen van de langstekken zijn na de aanleg verwijderd. Dit inkorten van de scheuten geschiedt om de verdamping te beperken. Deze behandeling
heeft een gunstige invloed op de jeugdgroei, overigens niet alleen bij langstekken maar ook bij eenjarige beworteld plantsoen

Eisen aan de groeiplaats in verband met de vereiste hoge

massaproduktie.

2
3

De relatie per kloon russen de plantafstand en de produktie.
De soort plantsoen die gebruikt moet worden en de behandeling daarvan.
4 De grondbewerking en de bemesting die men moet toePaspassen, ook in relatie met het soort Plantmateriaal'
5 De methode van houtoogst.
6 Het uitstoelingsvermogen van de stob en de hergroei na de
kap bij verschillende klonen.
7 Het drogestofgehalte van het nog jonge hout.

Het bovenstaande betekent dat het onderzoekprogramma

zee!

omvangrijk, veelzijdig en zeet kostbaar is. De groeiplaats speelt
in dit onderzoek een zeer belangrijke rol. Uit reeds eerder gepubliceerde resultaten van dit onderzoek blijkt dat het zeer goed
mogelijk is grote hoeveelheden hout in een relatief kort tijdsbestek te produceren (Van der Meiden en Kolster, 1'979 en
1980). Hier wordt volstaan met een samenvatting en enkele
nieuwe gegevens.

*

Tevens verschenen

nr. 7 /8, 1982.

in

Nederlands Bosbouw

Tiidschrift )4e iaatgatg,

yars, d.epend.ing on the clone ased' and. its tpaciag, a ool*me prodution
ooerbarh of 120 lo 220 ms per hectare uas obtained. taith a mean anntal
increment (nz.a.i.) of 20 to 30 m3 per bectare: after 4 to 5 yean lbe
m.a.i. d.ecreaset. The c*nen, intement, uhieb after 6 to 7 years is in
general still higher than tbe m.a.i, is i0-50 m3 per ba after 4 to 5 yeart,
2 Tbe mean ann*al prod'action of taood (stem and' branchet) after six
to Jel)er, ttedrs u)dt 25 to 30 tons (frab ueight) per beclare and the
mean anntal prod*ctior ol d.ry maíter uas 10-12 tont pq hectare.
3 DiÍferences in prod.action behueen clones are àso related' to tbe
sbare of brenchtaood. in the total tree taeight. For inslance, in'Rap' tbe
tbare of the branchuood is conid'erabfu smaller tban that in Dorskamp
(7 7o and' 22 ,46 respectitefu, after 6 years).
ttood. prod.action in mini-rotations are ttery higb in
relation lo the rettenues obtaineà' front' the uood'. More rcsearcb on technical and. economic aspects is aeeded.
5 Haraesting tbe p*lpruood. in tbe trad.itional tta11 (haraett and transpor, in the form of ro*ndlaood.) caases lotses ol aboat 25 /o oÍ the
biomass prodaètion (stern and branches).
6 The regeneration of tbe sr*mps, importdn, for tbe next generation,
req*ires m*ch more research,

4 The corts of

2

De beplantingen van de Stichting Bos en Hout

Het onderzoek in mini-omloopbeplantingen is in het voorjaar

(Kolster, 1973; Kolster en Van der Meiden, 1974/1975). De
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1 Spilhoutmassa bij verschillendeplantafstanden (A: 2,0 X 3,0 m-B :2,0X 2,5m--.C:.2,0X 2,0m) envanrassen-geplantop
Z,óXZ,jm(a:'Barn',b:'Donk',c:'FritziPauley',d:'Dorskamp,ene:'Blom')indriemini-omloopbeplantingenvandeStichting
Fig.

Bos en Hout.

Fig. 1 Vol*me oaer barh uitb diÍÍerent tpacings

4-7

gtoeiseizoen

/

and. d.ifferent clones

in three sbofi rolatioo plantations ol the Sticbting Bos en Ho*r.

grouting se4son.

1) Stam een jaar jonger dan wortelstelsel / Stem one lear loanger lhdn roo,

syrrent.
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bij volledige bezetting in de beplantingen Hummelo, Sprang-Capelle en Btummen.

1

Spilhoutmassa

Vol*rne oter bark uith 100 /o oí the treer present in the plantations Hammelo, Spraog-Capelle

plantafstand

spilhoutmassa per ha (m3)

spacing

Hummelo

1)

X 3,0
2,0 X 2,J
2.0 X 2,O
2,O

aol*me ouer barh per ba (ms)
Brummen

Sprang-Capelle

r5t

t79

188
198

2It

X

x
x

3,O

r17

t72

2,5
2,0

r39

t7r

t73
2r8

132

168

r62

172

r74

169
169

r7t

219

'Dorskamp'

2,0
2.0

Br*mmen.

6 jaar/lear 7 jaar/year 6 jaar/lear 7 jaar/year 6 jaar/lear 6 iaar2)/year2) 7 iaar/year

'Rap'

2,O

/

and.

u4

203
219
222

19r

rt7
r6t

206

130

rt2

172
183
185

138

216
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2,0
2,0
2.0

x
x
x

),0
2,5

2,0

'Donk'

2,0

X

'Fritzi

2,0

x

2,5

t4t

r44

186

Lli

r67

163

200

L)6

190

r29

17t
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164
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2,,

15t

170

'Blom'

2,0

x

1) 2,0

2,5

X 3,0m: 166r,2,0X 2,5m:200en 2,0 X 2,0 m 2500 bomenperha/trees
/ Root system one lear older than íhe stern.

2) \Tottelstelsel één jaar ouder dan de stam

0er ba.
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2

Fig.
Beplanting Hummelo. Áanwas bij verschillende plantafstanden (A:3,0 X 2,0

m-

( : 2,0 X 2,0 m).
B = 2,1 X 2,0 m
Fis. 2 Plantation -H*mmelo. Iocremen, uitb
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3 Beplanting Hummelo. Aanwas van
'Barn' (a), 'Donk' (b) en 'Fritzi Pauley' (c)
Eig.
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///
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j Plantation H*mmelo. lncremenï of
'Barn' (a),'Donk' (b) and'Frirzi Pa*14' (c)
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Beplanting Hum.melo
De opzet en de groeigegevens in de eerste jarcn ziinreeds eerder
uitvoerig beschreven (Kolster en Van der Meiden, T974/1975,
1979). Door omstandigheden had de aanleg vrij laat in het voorjaar van 1974 plaats toen de langstekken al vrijwel in blad stonden. Bij 'Donk' trad desondanks geen sterfte oP, de uiwal bij
'Fritzi Pauley' bedroeg 7 %, bij 'Rap' gemiddeld 10 /6 en bii
'Barn'13%.De grootste uiwal trad op bij 'Dorskamp',30 tot
45 %.In verband met de uitval zijn de berekeningen uitgevoerd
op basis van de meetgegevens van die bomen welke aan alle
zijden door even oude bomen en dus niet door inboetelingen
zijn omgeven. In figuur 1 is het vedoop van de spilhoutmassa
en in figuur 2 en 3 dat van de aanwas weergegeven. Ongeacht
het stamtal per ha bedroeg de spilhoutmassa na zeven iaar bii

hoeverre het opueden van knobbels op stammen en takken van
vrij veel bomen van 'Rap' invloed heeft gehad op zijn houtaanwas is niet bekend (Kolster, 1978; Van der Meer, 1981).
De lopende aanwas van 'Rap' is bij de plantafstand 2,0 12,0 m
na het vierde jaat afgenomen, bij de twee andere plantafstanden

t//
t.'

2345678
Leeftijd beplanting

6

'Rap'en'Dorskamp'I70à220 m3. en dievan deop2,5 X2,0
m geplante 'Barn', 'Donk' en 'Fritz Pauley' gemiddeld 185 m3
en qa acht jaar 225 m3. De houtproduktie van 'DorskamP' en
'Barn' was na zeven jaar vrijwel even groot (ca. I70 mB), die
van 'Donk', 'Fritzi Pauley' en 'Rap' was 10 à 25 % groter. In

20

/"

4

beplanting (Age of the plantation)

2.1

aanwas (Mean annual increment)

50

t0

2

Leeftijd

planted on 2,5 X 2,5 m,
Aanwas (m3) per ha
( increment )
Lopende aanwas (Current increment)

(Age

of

Èhe planÈation)

Iengte van de scheuten vóór de aanleg varieerde, afhankelijk van
het ras, vaÍ ca. 1,5 tot 3,0 m. De langstekken hebben vóór de
aanleg gedurende korte tijd (een week) of langer in het water
gestaan. Zij zljn ongeveer 60 cm diep gestoken. In elke beplantitg zíjn één of twee rassen op drie verschillende afstanden geplant (2,0 X 2,0,2,0 X 2,5 en 2,0 X 3,0 m) en drie of meer
rassen alleen op 2,0 X 2,5 m. De resultaten zullen per beplanting zeer beknopt worden behandeld. In een ander artikel zal
te zijner tijd uitgebreider op het uitgevoerde onderzoek worden
ingegaan. In figuur 1 is een algemeen overzicht gegeven van de
ontwikkeling van de spilhoutmassa bij verschillende rassen en
verschillende plantafstanden. De spilhoutmassa Per ha na zes en
zeven jaat is vermeld in tabel 1. Voorzover niet anders aangegeven hebben alle in dit artikel geooemde massa- en aanwascijfers betrekking op een volledige bezetting.

en

bij

'Dorskamp' na het vijfde jaat. De gemiddelde jaarlijkse

aanwas van beide rassen is na het vijfde jaar sterk gedaald; in
het zevende jaar is de lopende aanwas van 'RaP'geringer dan de
gemiddelde. De lopende aanwas van de op 2,5 X 2,0 m geplante
rassen (zie figuur 3) nam weliswaar na het vijfde jaar eveneens

af

maar is na acht jaar nog steeds groter dan de gemiddelde
jaarlijkse aanwas. Deze bedraagt na acht jaar 25 à 30 m3.

Houtoogtt De oogstkosten van het hout zijn

naast aanleg-, onderhouds-, grond- en andere kosten, een zeer belangrijke faktor
voor de bedrijfsuitkomsten. In 1980 is 24 are en in I98I 72 arc
geveld; de helft van deze oppervlakte was beplant met 'Rap' en
de andere helft met 'Dorskamp', beide verdeeld over verschillende vakken. De bomen in de in 1!80 gevelde vakken, met
een plantafstand van 2,5 X 2,0 m, ziin ter Plaatse tot chips ver-

werkt. De kosten van velling, uitslepen en verchippen bedroegen f 74;- per ton chips. Bij een hoeveelheid van 500 ton

t0
stam- en takhout ztrller, ze naar schatting Í 40,- à f 52,- per
ton chips bedragen en wel Í I5,- à I 20,- voor de velling
Í i0,- à f 20,- voor het verchippen aan de bosweg (mede-

deling Foreco). Rekening houdend met transportkosten

van

Í 25,- à f 30,- en een nettoprijs

aan de fabriek van f 75,per ton chips dekt de houtprijs de oogst- en transportkosten dus
niet of nauwelijks. De gemiddelde jaadijkse produktie bedroeg
na zes jaar bij 'Rap' 26 ton en bij 'Dorskamp' 32 ton per ha vers

gewicht. Uit de gegevens van het door het Houtinstituut TNO
uitgevoerde onderzoek blijkt dat de gemiddelde drogestofproduktie 10 à13 ton per ha per jaar bedroeg (Van der Meiden en
Kolster, i980). De houtopbrengst van 'Rap' bestond voor J 7o
uit takhout en die van 'Dorskamp' voor 22 %; dit verschil verklaart dat het totale drooggewicht van 'Dorskamp' 20 7o $oter
was dan dat van 'Rap' (resp. 78 en 65 ton/ha) terwijl hun stamgewicht per ha gelijk was.

De in 1981 uitgevoerde velling van het vezelhout is volgens de
traditionele methode uitgevoerd waarbij de stammen op 8 cm
diameter ztjn afgetopt Per plantafstand is één vak van 12 are
geveld, zowel

bij 'Dorskamp'

als 'Rap'. De kosten van het vellen,

het in het bos uitsnoeien en korten (in 1 m srukken) en het
uitrijden inklusief transport naar de verharde weg bedroegen

/ 110,-

per ton. De vellingskosten van 'Dorskamp' waren iets
hoger dan die van 'Rap' en de verschillen tussen de drie plantafstanden zijn te verwaarlozen (mededeling afdeling Bedrijfskunde van de ,,De Dorschkamp"). De oogstkosten waren aanzienlijk hoger dan die van 1980 en overtroffen in sterke mate
de opbrengst. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat in tegenstelling tot de veiling in 1980 nu het hout over de moeilijk
berijdbare toegangsweg tot aan de op 0,5 km van het gelegen
verharde weg mo€st worden gebracht. De gemiddelde jaadijkse
produktie bedroeg bij beide rassen, afhankelijk van het plantverband, 22 à 30 ton vers gewicht en de drogestofproduktie, gebaseerd op de resultaten van het in 1980 uitgevoerde onderzoek,
9 à 12 ton per ha per jaar. Yan de totale massa aan stam- en
takhout is gemiddeld 25 7o op het terrein achtergebleven (ca.
54 ton btj 2,0 \ 2,0 m, 46 ton bij 2,5 X 2,0 en 40 ton bij
3,0 X 2,0 m).

stobben Een belangrijk element in het
onderzoek in mini-omloopbeplantingen is het uitstoelingsverDe uitstoeling aan

d.e

mogen van de stobben; de uitlopers op de stobben zullen immers de volgende generatie moeten leveren. De volgende faktoren zijn in dit onderzoek van belang:

-

het ras;
het tijdstip van velling;
de methode van velling;
de hoogte van de stobben;

het tijdstip van uitlopen van de stobben;
het aantal scheuten per stob.

Aan de stobben van de in de afgelopen jaren gevelde bomen is
de mate en wijze van uitlopen nageg^an terwijl ook aandacht is
besteed aan de invloed van de hoogte van de stobben en van het
tijdstip van velling. Het onderzoek had steeds betrekking op
'Dorskamp' en 'Rap' en bij de eerste velling ook op 'Barn' en

'Donk'.

Kort samengevat zijn de ervaringen tot dusverre als volgt:
1 Het aantal niet uitlopende stobben varieert zeer sterk. De
uitval staat waarschijnlijk in verband met de wijze van vellen
(veel meer uitval in 1981) en met de onkruidgroei. De reaktie
is bij de verschillende rassen niet even duidelijk.

2 Et zijn grote verschillen

tussen de rassen wat betreft het
aantal uitlopers; na verloop van enkele maanden blijken de verschillen tussen de aantallen doorschietende uitlopers veel minder
groot.

3

De hoogte van afzagen van de bomen heeft geen duidelijke
invloed op her aantal uitlopers. Zowelbij 5 cm als 30 cm hoogte
van de stob loopt deze steeds op het zaagvlak uit.

4 Bij stobben van proefvellingen in 1979 werd in het geval
van 'Dorskamp' na twe€ jaar een scheutlengte van 2,8 m gebij die van 1980 3,8 m. De lengte van de scheuten bij
'Rap'was 2,4 rcsp.3,5 m.

meten,

5

Het tijdstip van velling heeft geen duidelijke invloed op

uitstoeling en scheutgroei.
Zie verder tabel 2.

2.2

Beplanting Brummem

Een jaat na de aanleg is een gedeelte van de beplanting verbrand; de verbrande planten zijn direkt na de brand vlak boven
de grond afgezet. Nagenoeg alle stobben zijn opnieuw uitgelopen en hebben gemiddeld vijf goed ontwikkelde en vrij veel
lichte scheuten gevormd. De stobben zijn één jaar na de brand
op één scheut gezet. Het wortelstelsel van de verbrande bomen
is dus één jaar ouder dan de stam. De uitval van 'Rap' bedroeg
maximaal 5 /o en die van 'Dorskamp' 6 /o, 'Barn' 8 /o,'Donk'
I0 /o en'Fritzi Pauley' 16 %.Figuur 1 en 4 geven de onrwikke-

ling vao de spiihoutmassa en van de

aanwas weer.

De spilhoutmassa van de zesjarige 'Rap' in het verbrande deel
van de beplanting bedroeg 200 m3 bij de kleinste (2,0 X 2,0 m)
en 170 mB bij de twee andere plantafstanden (2,0 X 2,5 en
2,0 X 3,0 m). De zeven jaar oude 'Rap' in het niet-verbrande
deel had een spilhoutmassa van 200 à 220 m3 per ha. De lopende aanwas is na zes of zeven jaar nog steeds groter dan de gemiddelde, die ongeveer 30 mB per ha per jaar bedraagt. De
andere rassen, alleen geplant op 2,0 N 2,5 m, hebben na zes jaar
een houtmassa van I40 à 170 ms per ha; de lopende aanwas is
eveneens nog steeds groter dan de gemiddeld, (zl a 28 ms per
ha per jaar).

2.3

Beplanting Sprang-Capelle
Stekken van 'Barn' en 'Dorskamp' staan op drie verschillende
afstanden in een deel van het terein waar klei op veen voorkomt. Zowel op dit profiel als waar klei op zand voorkomt zijn
ook 'Donk', 'Blom' en 'Fritzi Pauley' geplant op 2,0 \ 2,5 m.
De uiwal van 'Barn' en 'Dorskamp' bedroeg gemiddeld 12 7o en
die van 'Blom', 'Donk' en 'Fritzi Pauley' resp. 5, 18 en 21 7o.
De uitval is overwegend in het eerste jaar ontstaan. Figuur 1 en
5 geven het vedoop van de spilhoutmassa en de aanwas weer.

De spilhoutmassa van 'Barn', geplant op drie verschillende afstanden, bedroeg na zeven jaar I70 à 185 ms en die van'Dorskamp' 190 à2I5 ms.Tussen de kleinste en grootste plantafstand
is het verschil, ondanks een 50 (y'o groter stamtal per ha, bij 'Barn'
maar I5 mB en bij 'Dorskamp' 25 m3. De lopende aanwas van
'Barn' en 'Dorskamp' is na zeven iaar nog steeds groter dan de

gemiddelde, alleen bij het 2,0 X 2,0 m verband van 'Barn' vertoont de lopende aanwas een duidelijke tendens af te nemen. De
gemiddelde aanwas van 'Barn' bedroeg na zeveí jaar ca.25 ms
en die van 'Dorskamp' ca.29 mB per ha per jaar.
De spilhoutmassa van de rassen die op beide bodemtypen op
2,0 X 2,5 m staan bedroeg na zeven jaar ongeveer 175 mB per
ha. Er is geen duidelijk verschil in produktie tussen de bodemtypen, behalve bij de balsempopulieren 'Blom' en 'Fritzi Pauley'
die ca. 30 o/o meer produceren op het klei- op veenprofiel. De
lopende aanwas is duidelijk groter dan de gemiddelde, die ongeveer 25 mB per ha per jaar bedraagt.
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Beplanting Hummelo. Gegevens over het uitstoelen van stobben.
Plantation Hummelo. Regeneration oÍ tbe Jïilmps.
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Invloed van de uitval op ilo houtproduktie

De in het voorgaande genoemde produktie, ongeacht stamtal of
ras, bedroeg 120 à 200 ms per ha na zes jaar en 160 à 220 ms
per ha na zeveo jaar (zie tabel 1). Dit zijn cijfers bij volledige
bezetting. Ze komen overeen met een gemiddelde jaarlijkse aanwas van 20 à 30 ms per ha.
In verband met de vrij grote uiwal in Hummelo bij 'Dorskamp'
in het eerste en bij 'Rap' in het tweede jaar is in tabel 3 de
spilhoutmassa bij het werkelijke stamtal per ha vermeld. Hieruit blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse aanwas van 'Rap'na zeven
en acht jaar 23 to 27 mB per ha per jaar bedroeg en die van
'Dorskamp' '1.7 tor 23 m3. In de beplanting Sprang-Capelle be-

5

6

123456
Leeftijd beplanting (Age of the planÈaÈion)

droeg de uitval bij 'Barn' en 'Dorskamp' ca. 12/6. De gemiddelde aanwas van 'Barn' is 19 à 24 ms en die van 'Dorskamp'
2I à 27 ms per ha per jaar. De aanwas in deze beplantingen met
eeo stamtal van 1100 à 2200 stuks per ha is ongeveer I07o
lager dan de hiervoor genoemde aanwas van 20 à 30 mB per ha
per jaar bij een volledige bezetting.
Samenvatting
1 Het is technisch mogelijk grote hoeveelheden populierehout
per ha in beplantingen met kleine plantafstanden en bij zeer
korte omlopen te produceren. Afhankelijk van ras en Plantafstand zijn na zes eo zeverL jaaÍ spilhoutprodukties van 120 tot
22O ms haalbaar.
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De gemiddelde jaarlijkse aanwas bedraagt 20 à 30 m3 na zes
zeven jaar. Enkele jaren na aanleg kan de lopende aanwas
reeds 30 à 50 mB per ha peÍ jaar bedragen.
3 Het drooggewicht van her hout is zowel voor energiehout-

of

als voor vezelhoutproduktie belangrijker dan het volume. De
hoogte van het drogestofgehalte van stam- en takhout van de
rassen is daarom een zeer belangrijke faktor.

4 De gemiddelde
wicht) bedroegna

produktie van stam- en takhour (versgeen zeven jaar 25 à 30 ton en de gemid-

zes

delde jaarlijkse drogestofproduktie

134567

Leeftijd beplanting

(Age

cf

Lhe plantation)

5 Verschillen in produktie per ras worden mede veroorzaakt
door het takhoutaandeel in hun totale massa. Dit aandeel is bij
'Rap aanzienlijk kleiner dan bij 'Dorskamp'.
6 De kosten van de houtproduktie in mini-omloopbeplantingen zijn zeer hoog in relatie tot de houtopbrengst. Verder technisch en bedrijfekonomisch onderzoek is nodig.
7 Bij de velling op de traditionale wijze (oogst en afvoer in de
vorm van rondhout) blijft ca. 25 Vo van de biomassa op het terrein achter.

Koister, H. W. 1971. Het inkotten van plantsoen bij de aanleg van
populierebeplantingen. Populier 10 (1): 11-12.
- Kolster, H. W. 1978. Raadselen rond 'Rap'. Populier 11 (4): 81.
- Kolster, H. \f. 1981. Het aanleggen van populierenbeplantingen met
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Perspektieven voor het populierenschilbedriiÍ?!

/

H. A. van lersel
Udenhout

Bladerend door oude jaargangen van onze Populier, kwam ik
verzeild in het nummer van augustxs 1967 van K. Ádema ,,Ir
het populiercnschilbed.rijf op d.ood' spool'.
de gedachte dat er sinds 1!67, dus in 15 jaren,
wel het een en ander veranderd kon zijn in deze sektor van onze
populier verwerkende industrie.

Dir bracht mij op

Een telefoongesprek met Van Hout in Mill bracht alras uitkomst. Van Hout in Mill verwerkt nog steeds, zij het in kleine
hoeveelheden, populier en blijft dit mk doen. Maar sinds vele
jaren is de verwerking hiervan wel zo klein dat dit bijna niets
meer betekent.
,fnag het Oedemans

in Schijndel," was de duidelijke reaktie
in Mill. ,,Die weten ervan en die verwerken ook nog erg veel

populieren."
Dit bracht mij op een maandagmorgen naar het populierenland
bij uitstek, de gemeente Schijndel.

Fineermachine

bij Oerlemans in Scbilxàel.

De produktiemethoden zijn grotendeels ongewijzigd gebleven.

Áls we dan ook nog horen dat het importhout uit deze landen
steeds duurder wordt doordat men steeds verder het binnenland
in moet om het hout te vinden met als resultaat veel duurdere

In het ,,Handboek voor de Populierenteelt" van 1960 is beschre'
ven hoe populierehout geschild wordt tot fineer, en in dat-

prijsstijgingen bij het tropische hout nog niet in zicht. Boven-

Mijn bedoeling is niet om hier te beschrijven hoe populier geschild wotdt want dat is in de laatste 15 jaren weinig veranderd.

zelfde boek wordt weer uiwoerig beschreven hoe fineer wordt
verwerkt tot triplex.
I)it allemaal weer te vertellen zou met plagiaat gelijk te stellen
zijn en in de produktie is te weinig veranderd om hierover opnieuw uit te weiden.

aanvoer naar de betreffende zeehavens, dan is het einde van de

dien moeten de meeste buitenlandse houtsoorten nog gestoomd
worden oÍ gekookt worden om op vochtigheid gebracht te worden, wat ook veel energie kost.
Populier laat zich etg goed koud schillen zonder enige vootbewerking mits de stammen na velling niet al te lang hebben
gelegen.

De uiteindelijke reden om dit aritkel te schrijven was de vraag:
Is er sinds 1967 werkelijk wat veranderd en zo ja, wat is er dan
veranderd?

Volgens de Gebroeders Oerlemans is door de energiekrisis veel
gewijzigd. Door de enorme stijging van energiekosten is transport duur geworden. Vooral de duurdere zeevracht heeÍt een
enorme invloed gehad op het prijsbeeld van de buitenlandse
houtsoorten.

In de 60er jaren werd het populierehout geleidelijk aan in

de

hoek gedrukt door het ropische hout. Speciaal de houtsoort
Okoumé is de grote konkurrent van populier. Okoumé (Aucoumea klaineana) is een tropische houtsoort afkomstig uit tropisch

\fest Afrika.
Deze tamelijk snelgroeiende houtsoort (vergelijk goeisnelheid
met beuk) laat zich na een stoom- of warm water behandeling
erg goed schilien. Het hout is grijs tot bruin van kleur met een
fijne nerf en is min of meer kruisdradig.
Het hout is zeer geschikt voor verwerking tot alle soorten fineer
voor binnenwerk. Het hout bevat veel kiezelzuur wat vroeger
een probleem was doordat de messen vrij vlug bot werden. Met
de tegenwoordige staaisoorten is dit geen probleem meer'

De prijs van populierehout is de laatste jaren weinig in beweging geweest. Daardoor is de prijsverhouding tussen tropisch
hout en inlands hout in 15 jaren geweldig gewijzigd.
Men kan nu rustig stellen dat populier en Okoumé zich nu in
een prijsvergelijking opseellen als van I tot 4. Dat betekent dat
populierehout slechts l/a kost van het veel duurdere tropische
hout.

Dit zijn enkele redenen waarom het weer wat vriendelijker gaat
in de populieren schilindustrie.
De Gebroeders Oerlemans vertelden ook dat de import uit de
lage lonen landen als Korea en Taiwan, van goedkopere triplexplaten, voornamelijk voor de emballage-industrie, min of meer
stagneert; weer vanwege die steeds stijgende zeevracht.

Bij mijn inleiding had ik gezegd niet verder te willen gaan op
de produktie van fineer maar ik kan het toch niet nalaten iets
te vertellen over het bedrijf van de Gebroeders Oedemans.

Het bedrijf oerlemans bestaat sinds 1901 en is zoals zovelen
in het Schijndelse land begonnen met klompen te maken. In de
dertiger jaren zijn zc overgeschakeld naar het verzagen van hout
voor allerlei doeleinden. Maat pas na de oorlog, in 1951, ziin ze
gestart met de fineerfabrikage en zijn toen geleidelijk aan hier
verder in gespecialiseerd. Oerlemans maakt nu het kant en klare
produkt voor diverse industrieën.
Álledei soorten triplex of multiplex - gebogen en rechte plaat voor meubelindustrie, voor de keuken en huishoudelijke voorziening en voor grote en kleine afnemers.
Oedemans verwerkt per jaar 1500 à 2000 ms populierehout
tot fineer. Meestal worden de stammen in de handel gekocht.
Voor 1e soort fineer vedangen ze zstate stammen die mooi
regelmatig gegroeid zijn met niet al te grote jaarringen.

Het populieren fineer wordt meestal verwerkt als tussenlaag in
ripléx met aan de buitenkant beuk of eik; om de goede spanning te behouden of om spanning te vermijden bestaat een plaat
triplex steeds uit een oneven getal lagen.
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Strijkplankies, uoot motnaen te $rijám, tan pop*licr fineer.

Fineersrammem

Oerlemans is naar zijn zeggen de enige in NededanC die eiken
fineer maakt d.m.v. schillen.
De Gebroeders Oedemans spraken geen voorkeur uit voor bepaalde populierenrassen maar vertelden wel dat bepaalde soorten veel slechter waren als andere. \7elke en waarom was hen
niet bekend. Zij stelden eigenlijk met het blote oog vast welke
stammen geschikt waren voor fineer.

diverse reeds eerder genoemde oorzaken, steeds schaarser en
duurder wordt.
De Gebroeders Oerlemans willen hier gr ag op in haken en
hopen door een voorzichtig beleid hun aandeel in deze markt
geleidelijk aan re vergroren.
Zij werken nu met + 25 mensen en hopen hier niet veel boven
uit te groeien.
Zij zeggen zelf: ,,Als wij niet re groor worden dan blijven wij
beweeglijk en kunnen wij beter inspelen op de zich snel wisselende vragen die op ons afkomen."

Voor 2e soort fineer neemt men wel genoegen met iets lichtere
stammen.

bij Oerlemau in Schijndel,

Het wordt wel steeds moeilijker om voldoende goede fineerstarnmen te kopen. Volgens Oerlemans worden de bomen ook
niet zo goed verzorgd als vroeger.
Vooral de boeren die vroeger veel populieren langs de randen
van hun percelen hadden staan, is de interesse om ze goed te
verzorgen sterk aÍgezwakt. Dat komt omdat de prijzen van
fineerstammen niet in verhouding staan tot de arbeidskosten.
De Gebroeders Oerlemans vonden wel dat huns inziens er nog
een goede toekomst is weggelegd voor de telers van goed verzorgde populieren. Huns inziens zal de prijs hiervan zich gunstig blijven ontwikkelen temeer omdat het tropische hout, door
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Resumerend kunnen

BOOMKWEKERIJEN

stellen dat het sombere toe-

in

1967 er wel iets

Udenhout, zomer 1982.
Met dank aan:
Gebroeders Oedemans in Schijndel

Houtindusrie Van Hout in Mill
Stichting Centrum Hout in Amsrerdam.
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Energieverbruik en energieproduktie op griendbedrijÍ Y 66 .

/

W. Boxsem
R.lJ.P., Lelystad

Inleiiling
Eén van de mogelijkheden om onafhankelijk te worden van fossiele energiedragers zoals olie, steenkool en aardgas, is het benutten van de chemische energie die is opgeslagen in biomassa.
Op griendbedijÍ Y 66 in Oostelijk Flevoland, gesticht aan het
eind van de jaren 60 door de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders voor de produktie van rijshoutbossen ten behoeve van
dijkenbouw, produceren de grienden in een 2- tot 3-jarige produktiecyclus een niet onaanzienlijke biomassa (figuur 1). Deze
biomassa kan worden omgezet in houtchips, welke daarna kunnen worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden.

Voor griendbedrijf Y66 is nu rLagega n hoe de energiebalans er
voor de oogstseizoenen 1978/L979 tor en met L980/1981 er
uitziet. Aan de €ne kant is bepaald war her totale energieverbruik is; aan de andere kant is vastgesteld hoeveel energie in de
geoogste biomassa

-

bossen rijshout

-

aanwezig is. Heel globaal
wordt daarna nog enige aandachr geschonken aan de bedrijfsekonomische aspekten van deze vorm van energieproduktie.

Energieverbruik
Energie in afueià
De energie die de mens verbruikt kan worden verdeeld in:
a de energie nodig voor her verrichten van de levensfunkties;
b de energie beschikbaar voor inspanning i.c. arbeid.

Voor zware handarbeid wordt gerekend met 8 MJ,/uur, voor
lichte handarbeid met 4 MJ/u,u en voor machinale arbeid met
2 MJ/wt (Aardema, 1979). Op griendbedrijf Y66 bestaat het
merendeel van de werkzaamheden uit machinale arbeid.
de reden dat gerekend is met het geral van 2 MJ/uar.

Fig.

1

Fis.

1

Dit

is

Energy use and energy production in the willow coppice
proiect Y 66
Sum,mary
The uillou coppice field. in the ruillotu-coppice project Y 66, esablisbed
at tbe end of tbe sixties for the prodtction of btndles of osi.ert, prod*ce
a biglt quantitlt of biomass (figilre 1),
The energy-ase and energyprod.*ctioo on thfu utillout-coppice project
Y 66 it calcalated. for 3 seasons (table 3, 4 and. 5).
Conidered from energy stanàpoint tbe energyprod*ction of tbe uillotu
copp-ice f;eld. is *sefd, The energyratio E, is calcilated. on appr. 10
(table 6).
Tbe energyprodacrion on the raillora-coppice project Y 66 is no, taseÍll
consid.ered. front economic ttand.point (table 7). The caJc*la.ted cosrprice
is macb bigber thao ,be cons*mer price of Groninger nataral gas.

Energie in nzachines

Voor de machines op griendbedijf Y 66 is berekend war het
indirekte en direkte energieverbruik is.
Het indirekte energieverbruik is enerzijds gekoppeld aan het
gewicht van de machine. Als normgetal is hiervoor aangehouden 90 MJ/kS (Leach, 1975). Anderzijds is er indirekt energieverbruik in de vorm van reparatie en onderhoud. Dit is berekend als percentage van de energie, die is besteed aan de produktie en verkoop. De percentages zijn zo goed mogelijk geschar
aan de hand van het bestede aantal manuren voor reparatie en
onderhoud. De totale indirekte energie wordt afgeschreven over
de ekonomische levensduur van de machines.
Het direkte energieverbruik wordt bepaald door het brandstofverbruik. Dit brandstofverbruik is afhankelijk voor het motorvermogen, het deel van het mororvermogen dat wordt verbruikt
en het specifieke brandstofverbruik.

Geproduceerde biomassa op griendbedrijÍ Y 66 tildens de 2- resp. 3-jarige produktiecyclus.
Prodaced biomar oo the ailllout-coppice froiect Y 66 d.uring tbe 2- anà. j-yea.r prod.tctiancycle.
BIOMASSA IN TONNEN OVENDROGE STOFIHA/JMR
BIOMASS IN OVENDRY TON MATTER/HA/YEAR
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Voor de bepaling van het totale energieverbruik op griendbedrijf Y 66 is gerekend met de volgende getallen:
trekkers
300 MJldraai'uur
griendoogstmachine 100 MJ/draai-uur

in

u er b rui È smidd el

de lJsselmeerpolders aan Rijkswaterstaat, Dienst Zuíderzee'

en

De bilangrijkste verbruiksmaterialen op griendbedtiif. Y 66 zijn
kunstmest (kalkammonsalpeter met 26 7o zuivere stikstof) en
besuijdingsmiddelen, met name voor de onkruidbestrijding. De
energetische waarde van N-meststoffen is hoog, hoewel de stikstofmeststoffenindustrie tegenwoordig N-meststof fen produceert
met een aanzienlijk lagere energetische waarde ' It 1975 werden
nog getallen genoemd van 85 À.dJ/kS zuivere stikstof, thans
*o.dèn ook gètailen genoemd van 52 MJ/kS. In de energiebeis echter nog gerekend met het getal van 85 MI/kS
rekeningen
-stikstof.
Voor 1 kg kalkammonsalpeter komt dit dan
zuivere
neer op een energetische waarde van22 MI/kS.
De energetische waarde van bestrijdingsmiddelen loopt enorm
uiteen en hangt nauw samen met de fabrikagewijze. k zíin
slechts enkele onderzoekers die gedetailleerde informatie geven
op dit gebied (Green, l9'/9 en Nalewaja, i980)- De getallen-die
no.-..t lopen uiteen van 80 MI/kS tot 460 MJ/!<g effe\1
"ij
tiáve stof. Vór de besrijdingsmiddelen op griendbedtiif.Y 66
is gerekend met hff getal van 100 MJ/kg.

Enagie in loonwerk

Een áeel van de oogstwerkzaamheden op griendbedrijf Y66 is
uitbesteed aan loonwerkers. Helaas bestaat er geeo eenvoudige
rekenregel die aangeeft met hoeveel MJ per gulden loonwerk
moet wórden berekend. De beste benadering die thans mogelijk

is is schatten hoeveel manuren, trekkeruren en werktuiguren
nodig zouden ziin als het werk zelf zou zijn uitgevoerd en deze
geschatte uien vermenigvuldigen met de energetische getallen,
die al bepaald zijn.
Energie in ut-erkzaambed'en op yind'bed'riif Y 66

Uitgangspunt voor de bepaling vq let enelgieverbruik vormt
het gewerkte aantal uren op griendbedrijf. Y 66 (Boxsem, 1980)
(tabel 1).
Hierbij is korrektie doorgevoerd, namelijk in plaats van transPort
van rijshout van griendbedriif Y 66 naar Lelystad-Haven is aangenomen dat bij de doelstelling energieproduktie de bossen
iilshoot worden verspaand tot houtchips met behulp van eeo
chipper.
Tabel
Tabte

I
1

1!81 vergeleken met de voorgaande seizoenen hangt samen met:
a andere oogstorganisatie, waardoor minder mannen nodig
waren;
b de overdracht van het griendbeddjf van de Rijksdienst voor

1950 MJldraaiuur
chipper
ovgrige machines 30 MJ/draai'uur

En er gie

De aanzienlijke daling van het gewerkte aantal uren in 1980/

werken. Veel werkzaamheden zijn uitbesteed en het toezicht kon
daardoor aanzienlijk worden verminderd.
Het hoge a4ntal man- en machine-uren voor het onderhoud van
de ontwatering in het seizoen 1979/1980 hangt nauw samen
met het noodzakelijke herstel van de drainage, waarin een groot
aantal man- en machine-uren is gaan zitten.
Tijdens het onderhoud zíin aanzíenliike hoeveelheden kunst'
mest en bestrijdingsmiddelen gebruikt (tabel 2).
Tabel 2 Gebruikte hoeveelheden kunstmest en bestrijdingsmiddelen
in kg op griendbedrijf Y 66 gedurende 3 seizoenen.
Table 2 used qaantity of lertilizers and' pesticides in kg in tbe
willotu-coppice Proiect Y 66 for 3 rcasom,

t978/1979 1979/1980 r98o/r98t

Seizoer-/ season

Kunsrmest / f er t il iz er s
Bestri j di ngsmiddelen/

petticidet

16.02t

13.270

rJ.r)8

3.181

2.2t8

4.t5r

Door vermenigvuldiging van het gewerkte aantal man- en ma'
chine-uren en de gebruikte hoeveelheden verbruiksmiddelen
met de eerder bepaalde energetische waarden ontstaat inzicht in

het energieverbruik van de werkzaamheden op griendbedrijf
Bij de berekening is toeslag opgevoerd van 10 Vo voor
algemeen transport en mogelijk niet in rekening gebracht ener'

Y 66.

gieverbruik van werkzaamheden (tabel 3).
Uit de berekeningen blijkt dat het enetgieverbruik van de pro'
duktiefaktor arbeid te verwaadozen is vergeleken met de overige
produktiefaktoren. Een en ander is nog eens grafisch weergegeven in figuur 2, waarbij tevens een onderscheid is gemaakt in
indirekt en direkt energieverbruik bij de trekkers en chipper.
Uit figuur 2 valt ook op te maken dat het direkte energieverbruik van de uekkers en chipper ca. 40 /o uitmaakt van het
totale energieverbruik in een seizoen. De verbruiksmiddelen
namen eveneens ca. 40 7o van het totale energieverbruik.
Van de werkzaamheden op griendbedrijf Y 66 neemt de griendoogst tussen de 45 en 50 7o van het totale energieverbruik in
een oogstseizoen voor zijn rekening (figuur 3).

Gewerkte ulen op griendbedrijf Y 66 gedurende 3 seizoenen.
Vorked bous in the taillout-coppice proiect Y 66 Íot 3 seatons

r98o/198r

r979/1980

r978/1979

Seizoen/ seaton

Omschriiving
Description

Oogst Onderhoud Álgemeen werk Oogst Onderhoud

Arbeid,/labou
Trckkers/tactors

12.429

Harae$ Mainlenance Genera| u,ot6
1.130

921

Chipper/chiPPer
Oogstmachine/
haraesting ncacbine
Overige machines/
other machinet

249

Álgemeen werk
Harttest Maintenance GeneralutorA

Oogst Onderhoud

Algemeen werk
Hdn)est Maintenance General urorh

t.649

12.848

1.811

1.689

7.n2

t)7

78t

135

913

812

tt2

1.18 1

198

t1

1.029 r7 j

66

130

r4t

205

466

4t0

640

866

249

7t9

1.796

797

86

Geoogste oppervlakte

in

in

ha/baroested. area

ba

maintenance

t4

53

Oppervlakte in onderhoud in ln/area in

ia

ba

124

70

124

124

57
Tabel
Table

3

3

Energieverbruik op griendbedriiÍ Y 66 gedurende 3 seizoenen in GJ
E*ergy-*se in lhe tuillou-coppice project Y 66 fot 3 teasons in Gl'

Seizoen/teason

r978/r979

Omschrijving

Oogst Onclerhoud

Description

Haraest Mainte- General Total

mítnce

Álgemeen Totaal

werk

r979/1980

r98o/1981.

Oogst Onderhoud

Oogst Onderhoud

Algemeen Totaal
werk
Hfi1)er, Mainle- General Total

,utnce

urorÈ

27

)

4

33

Írckkets/ tractors

104

82

4,

43r

Chipper/ chiPPer
Oogstmachine/

279

279

)rt
jrl

51

tl

45

42

40

Arbeid/labo*r

baraestmacbine

Overige machines/
other macbines
Ktnstmest/f ertiJizer
Bestrii dingsmiddelen/

29

8

2
2

44
268

37

26)

j6

t6

1

2

19

620

190

65

17

3tr

440

LO12
440

45

70

70

69

34

388

328

328

3t0

3r0

244

244

4>t

4t7

1.573 739 86t

L646 9r0 8r7

44

t6a6 GJ

1.828

1BLO GJ
42,6oh

%,c%

45,"7o

'rTt4/rc?o

4s18 /1s19

A
B
C
D
E

3
3

2t

Energieverbruik produktiemiddelen op griendbedrijf Y 66 gedurende 3 seizoenen'
Energy t+te prod.action factor in the uillout-coppice project Y 66 Íor 3 seasons.

sa,e7"

Fig.

42

2

)2t

í5J 3 GJ

Fig,.

6

32r
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Totaal/totaL

nance uorh

utorh

388

petticides

Eig.
Fig.
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Álgemeen Totaal
werk
Haraest Mainte- General Total

ARBEID

/

t6&o/<4&r

T-A.BOUR

TREKKIRS EN CHIPPER(INDIR, VERBR.) / TRACTORS AND CHIPPER (INDIR. USE)
TREKKERS EN CHIPPER(DIR' VERBR.) / TRÀCTORS AND CHÍPPER (DIR. USE)

ovERrcE I'tAcHrNEs

/ ortlER IíACHTNES
/ MÀTBRIALS

VERBRUIKSMIDDELEN

Energieverbruik werkzaamheden op griendbedriif Y 66 gedurende 3 seizoenen.
Energy *se operationr in the tuillou-coppice proiect Y 66 for 3 seatons'

t4;t

o/"

-t2,P7.

3CJ

s,í7"

1646 8J

t€zB GJ

n3%
?211olo

ep%

11,3'/.

8,5%

2s,1

d,z%
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/
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TMNSPoRT

/

CHTPPTNG

DTVERSE oocsrwERKzAÁMHEDEN
BEMESTEN

/

FERTILIZING

/

orHER BÀRVESTTNG oPEMTToNS

lqeo

4S?9/4geo

<g?ohq"g
F
G
H
1

BESTRIJDEN

/

COTIBA,IÏING DISEASES

oNDERHoUD ONTWATERING / MAIMENANGE
ovERrG GRIENDoNDERHoUD / orHER I'IATNTENANGE
ALGEMENE WERKZAÁMHEDEN / GENERÀL WORK

heel

t8
Tabel

4

Totaal energieverbruik

in GJ/ha tijdens de 2- en

3-jarige

produktiecyclus op griendbedrijf Y 66 gedurende 3 oogstseizoenen.

Table 4 Total energy-tse in GJ/ha d.*ring tbe 2- and, j-year prodactioncycle in the raillont-coppice projeet Y 66 Íor 3 seasons.

1978/1979 1979/1980 1980/1981
2jaar )jaar 2jaar
2 jaar
2 year j yeu 2 year
2 lear

Seizaen/searon

Produktiecyclus

Prcdrctioncycle

Tabel 6 Energieratio E. voor de 2- en 3-jaige produktiecyclus op
gtiendbedrijf Y 66 voor 3 seizoenen.
Table

6

Erergyario E, Íor the 2- and. 3-ltear prodactioncycle in the

utilloru-coppice project Y 66

1978/1979 t979/1980 t980/r98t
2 jaar 3 jaar 2 taat
2 jaar
2 year 3 year 2 !etfi
2 yar

Seizoen/season

Produktiecyclus
Prod.actioncycle

Omschrijving

Energieproduktie in

Desuiption

GJ

r1

Oogst/ haruest

13

O nderhoud. / m ain t e n dn c e

rj

19

t4

t4

1

27

Totaal/total

28

Energyprodaction

in tbe

teasorts.

GJ/ha/energ11-ase
GI /ba

Produktiecyclus

2 jaar

Prod.*ctionqcle

2 year

Geoogste oppervlakte
in ha/ bantesled area
in ha
Geoogste aantal bossen/ baraesteà bmdles

17r

33

28

28

1

10,0

t2,t

r3,3

1,1

5

1980/1981

voor energieproduktie op
gtiendbedrijf Y 66 gedurende 3 seizoenen. Prijspeil janu&i L982.
Table 7 Economic cotrprice for energyprod*ction on tbe utillotttco?P;ce fuoject Y 66 for 3 seasons. Priceletel lanury 1982.

Seizoen/rcaton

1978/1979

Produktiecyclus
Prodttctioncycle

2 jaar

uillout-coppice lroiect Y 66

3 jaar

2 jaar

2 jaar

ltear

2 year

2 year

j

for

3L

22

54

70

3.100

42.840

106.380

t49.940

3

of

b*nd.les

t.73t 1.906 1.965

/ha/ energyprod.*c-

tion in GJ/ha

Tabel..7 . Bedlij{s-ekonomische kostprijs

300 329

340

2.149

37t

totale energieverbruik.

Voor een zinvolle energie-analyse en her opstellen van een redelijk betrouwbare energiebalans is het noodzakelijk te kijken
naar het rorale energieverbruik per ha gedurende de 2- c.q.
3-jaige produktiecyclus op her griendbedrijf (tabel 4).
Energie-opbrqrgs, op griend,beà,rijf Y 66

energyprodttction

X VSr

energll per

-

2 jaar

2 jaar

yar

2 ltear

2

27i

296

19.7 kg/bos)

het drogestoÍgehalte van rijshout (bepaald op

de verbrandingswaarde (energiewaarde) van
ovendroge houtchips (bepaald op 18,7 GJ/ton

)12

343

Í 13.500,- Í t3.500,- f 73.500,- Í t3.tO},-

f

Gl

48,10

í

44,71

Í

42,41

f

38,60

De oogstresultaten op griendbedrijf Y 66 en de berekende enerin tabel 5.

Energiebal.ans
Een maatstaf voor de energiebalans op griendbedrijf Y 66 vormt
de energieratio E,, die als volgt wordt gedefinieerd:

, _

totale energieproduktie in GJ/ha

"'-@
Indien E.

) 1

E,

<1

de energie-opbrengst in GJ/ha

ovendroge stof).

jaar
year

gerische waarde zijn samengevat

is de energiebalans positief, d.w.z. de energieproduktie is hoger dan het energieverbruik van
de produktiefaktoren arbeid, machines en verbruiksmiddelen.
is de energiebalans negatief, d.w.z. de energie-

produktie is lager dan het energieverbruik van
de produktiefaktoren arbeid, machin€s en ver-

het geoogste aantal hssen rijshout per ha
het gewicht van 1 bos rijshout (bepaald op

46,9 %o van het vers gewicht)

v'$7

in

costprice per hd
Kostprijs energie
per GJ / costprice

De energie-opbrengst van de geoogste bossen rijshout is bepaald
met de volgende formule:
DS

3

j

yar

Kostprijs per ha/

Bij het onderhoud wordt her grootsre energieverbruik opgesouPeerd door de bemesting en bestrijding, samen ca. 40 7o van her

E-ÁXGX
Hierin is: E :
A:
G_
DS-

2

r979/1980 t980/1981

Netto energieproduktie in GI/ha/nett

Gl/ba

Enetgieproduktie in
GJ

)40

in

enefgttforio Er

Áantal bossen per ha/
msmber

329

Energieratio Er/

28

1978/1979 1979/1980

Seizoen/ season

per lta

300

Energieverbruik in

1

33

/ha/ enersyprodtrc-

tion in GI/ba

Energieproduktie op griendbedrijf Y 66 gedurende 3 oogst-

5

seizoenen.

Table 5

r3

I

Álgemene s'erkzaamheden/general uork

Tabel

t3

for J seasou.

E.

: 1

bruiksmiddelen.
is de energiebalans in evenwichr.

Voor de 3 beschouwde oogsrseizoeoen
berekend (tabel 6).

Uit de berekening

is deze energierario

Er

van de energierario's blijkr dat het vanuit
energetisch standpunr bezien zner lonend is de bossen rijshout

59

om te zetten in houtchips, welke kunnen worden gebruikt voor
verwarmingsdoeleinden.
Energie en ekononzie
Bedrijfsekonomische berekeningen hebben geleerd dat de kostprijs van de geoogste bossen rijshout ca. f 15.000,- per ha bedraagt op kommerciële basis inklusief tansport over een afstand
van 35 km. Deze rransportkosren bedragen ca. f 25A0,-/ha
(Boxsem, 1980).

Gebracht op prijspeil 1982 betekent dit een kostprijs van ca.
13.500,- per ha. eksklusief rransport. Met behulp van dit
globale getal en de netto energieproduktie (- energieproduktie
- energiegebruik) is zeer globaal te benaderen, war de kostprijs
van de geproduceerde energie in de vorm van houtchips is op
griendbedrijf Y 66 (tabel 7).

Í

De prijs van het Groningse aardgas bedraagt thans 10,55 per
m3. De energetische waarde van 1.000 m3 bedraagt ca. 32 Gl,
zodat de konsumentenprijs voor het Groningse aardgas dan
neerkomt op f 17,20 pèr GJ. Bedrijfsekonomiih geziei is het
daarom niet zinvol de bossen rijshout van het griendbedrijf om

te zetten in houtchips voor

verwarmingsdoeleinden.

Het

is

overigens zeer de vraag of. de huidige bedrijfsvoering van het
griendbedrijf de meest geschikte is voor het doel: energie-

produktie.

Zo is het ook de vraag of de gebruikte wilgenklonen (Salix alba,
kat 7-4 en Salix alba, grauw 128) de meest geschikte houtsoorten zijn. Nader onderzoek naar de gewenste bedrijfsvoering en
oogstorganisatie, alsmede naar geschikte houtsoorten is dringend
gewenst. InZweden en Canada gebeurt al her een en ander op

dit gebied (Mattson[rlilson, 1p81) en ook in Nederland (Van
der Meiden/Kolster, 1980).
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Samenvattend kan worden gekonkludeerd:

- Uit energetisch standpunt bezien is de omzetting van het geoogste rijshout van griendbedrijf Y 66 zinvol. Tegenover een
globale energieproduktie van ca. 3i0 GJ/ha sraar een energieverbruik van ca. 28,5 GJ,/ha. Van het totale energieverbruik
nemen de trekkers en de verbruiksmiddelen samen meer dan
90 Vo voor hun rekening.
De produktiefakror arbeid is te verwaarlozen.
- Uit bedrijfsekonomisch standpunt bezien is de omzetting van
het geoogste rijshout van griendbedrijf Y 66 niet zinvol. De
kostprijs bedraagr globaal genomen ca. f 43,- per GJ, terwijl
de konsumentenprijs van het Groningse aardgas f 17,20 per GJ
bedraagt. Het is echter de vraag of de huidige bedrijfsvoering
en oogstorganisatie de meest geëigende is voor het doel: energieproduktie via biomassa. Hetzelfde moet worden afgevraagd voor
de gebruikte wilgenklonen.
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2604Í101 t.n.v. KNHM, Lovinklaan 1, Arnhem, ondor vermeldlng
van:,,Handboek Populierenteelt".
De prijs van het handboek bedraagt
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Ekskursie Brabantse Populieren Vereniging 11 iuni 1982

I

F. G. Bevort
Oisterwiik

Vrijdag 11 juni is door de Brabantse Populieren Vereniging
haar jaadijkse voorjaars-ekskursie gehouden.
Een bezoek aan de Parenco Papierfabrieken en de populieren
proefvelden van het Rijksinstituut ,,De Dorschkamp" stonden
op het programma.
De moeilijkheid een ptoduktieproces te schetsen binnen de mij
gegeven ruimte, zonder aan duidelijkheid te moeten inboeten,
noodzaakt mij ongewiid de nadruk te leggen op de door ons in
de ochtenduren bezochte Parenco-fabrieken.
Ik moet echter zeggen dat het bezoek aan de proefvelden mij,
de verslaggever van deze ekskursie, zeker zo interessant is gebieken, zeker met de uitleg van de heer Koster.

Bezoek Parenco

Na ontvangst en uitleg van het ontstaan en de verdere

geschie-

denis van Parenco, werd aan ons het produktie-proces uitgelegd,
waarvan onderstaand een verslag in de vorm van de inhoud van
de aan ons uitgereikte ekskursiefolder vao de fabriek.

(Een zo'n uitgebreid' uerslag adtu een niet-popali'erehouruerwerkenl,e inàustrie is in d,it tiid'schrift uai ongeuoon. Tocb utillen
utij w geen inlornzatie onthoud'en oaet een prod.akt, dat dagelijks
bij u in d.e bus aalt; dat ntar ook d'e rcd'en uaaton d.e Brabanile
Pop*lieren Vereniging d.eze fabriek bezocht. '. rcd.aktie).

Voor de papierproduktie wordt uitgegaan van vier hoofdgrondstoffen:
- Rondhout in de vorm van 2 m lange stammen met bast, aangevoerd per auto (ca. 500.00 ms/jaat).
- Houtchips (zonder bast) aangevoerd per auto en afkomstig
van houtzagetijen (ca. 20.000 m3/jaar).
- Oud papier bestaande uit ca. 60 %o kranten en 40 % tijdschriften (ca. 50.000 ton/jaar).
- Celstof (ook cellulose genoemd): Langs chemische weg uit
hout verkregen pure vezels, voornamelijk geÏmporteerd vanuit
Skandinavië (ca. 20.000 ton/jaar).

a Het rcnàhout (ca.70 7o gtenen en 30 /o vuren) wordt eerst
gedurende ca. 6 weken opgeslagen en beregend om geschikt te
maken voor verwerking en vervolgens gezaagd tot 1 m lengte
en ontbasr.
Daarna worden de beste paaltjes geselekteerd voor de houtslijperij en daartoe verzameld in een tussenopslag (grenen en
vuren gescheiden). De overige palen worden in een hakmolen
(chipper) verkleind tot chips, die opgeslagen worden als grondstof voor de TMP-produktie (maksimale voorraad ca. 7 dagen).
b Aangekochte chi'pt worden gescheiden van de in eigen regie
gemaakte chips opgeslagen (maksimale werkvoorraad ca.7 dagen).
c Orà papier wordt binnen opgeslagen (voorraad ca. 2 weken).
d Celstof wordt eveneens binnen opgeslagen.
De gehele Grondstoffendienst werkt in 2 ploegen.
tot

sorteren
zagên

afvcr
ontinktestoÍsilo

RJB
cêlstofbalen
Íolleninpakst@t

papiermehine24
(renkum

I

pakFpierrcllen

)

bobineuse

papiermachine 2

witwateÍsilo

K

msg
pmp

PARsrco@

6T

Hout, chips, oud papier en celstof worden op verschillende wiizen tot pulp (: mengsel van vezels en water) verwerkt.

De 8,50 m brede rollen van de papiermachine worden op de
bobineuse bij een snelheid var' 1500-2500 m/minuut gesneden

-

tot rollen op afnemerformaat. Er zijn 3 vatiabelen t.w. het gramgewicht, de roldiameter en de rolbreedte.
Deze leiden tot ca. 200 rolspecifikaties. De optimalisering van
de breedte-benutting van de papiermachine geschiedt per komputer. Deze zorgt tevens voor de orderverwerking.
In de inpakmachine worden de rollen rondom ingepakt, gewogen en van de nodige etiketten voorzien.
In het magazijn voor gereed produkt worden de rollen per specifikatie opgeslagen. In principe wordt papier uit voorraad ge-

De geschilde houtpalen worden via transportbanden mechanisch ingelegd in de houtslijpers. Hierin worden onder toevoeging van het water, de afzonderlijke vezels losgemaakt uit het
hout. Na uitsorteren van te grote vezels en reiniging wordt de
houtslijp in een grote silo gepompt.
- De eigen en gekochte chips worden, in de gewenste verhouding gemengd, per ffansportband in de TMP-fabriek gebracht
waar ze, na wassing, eerst worden verhit met stoom (Thermobehandeling) . Daarna worden ze tweemaal door een maalapparaat (refiner) geperst (rl4echanische behandeling). Na reinigen
en sorteren is de gerede T.M.-Pulp ontstaan die in een silo
wordt opgeslagen. Een gedeelte van de pulp kan ook ontwaterd
worden tot TMP-balen t.b.v. verkoop aan derden.
- De oudpapiet-balen worden onder toevoeging van chemikaliën in warm water opgelost. De verkregen brij wordt eerst ontdaan van metalen, zand, plastic etc. en vervolgens uitgeperst,
zodat de losgemaakte inkt verwijderd wordt. De ingedikte pulp
wordt met water van de papiermachine verdund opgeslagen in
een voorraadsilo.

- De celstofbalen worden zonder enige toevoeging in water
,,opgelost" en in een opvangkuip gepompt.

leverd.

Alleen de ekspeditie werkt in 2 ploegendienst.

Na

deze uitleg werd door ons, met 3 begeleiders, de fabriek bezocht. Veelvuldig gestelde vragen werden uitvoerig beantwoord.
Kortom een bezoek dat voor een ieder, die kranten leest of zich

met één van de produkten van het bos bezighoudt, de moeite
waard was.
Gelukkig was in de middagpauze ruimte gekreëerd om in een
rustige corner in één van de bekende wegrestaurants van een
toch wel lawaaierige en bij sterk wisselende temperaturen uitgevoerde papier-produktieproces te bekomen.

De pulpproduktie geschiedt volkontinu (4 ploegendienst).
De papiermachine wordt gevoed vanuit de opslagsilo's met divetse soorten pulp.
In de mengkuip wordt de gewenste mengverhouding gerealiseerd. Tevens worden daar de nodige hulpstoffen toegevoegd.
De mengpomp brengt een grote hoeveelheid water oP het eindloze zeef van de vormpartij. Aan dit water is juist vóór de pomp
het juiste pulpmengsel toegevoegd. Het water dat door de zeef
valt wordt opgevangen en weer door de mengpomp aangezogen.
De op de zeef gevormde papierbaan wordt in de perspartij en
droogpartij verder gedroogd.
In de droogpartij is een tussengladwerk aanwezig om het papier
reeds in een nog vochtig stadium zo glad mogelijk te maken.

Na de droogpartij volgt dan nog een zware kalender voor

een

goede eindgladheid.

Bij de oproller wordt het papier opgewikkeld tot rollen van

ca.

20 ton netto. De papierbaan is ca. 850 cm breed. De machinesnelheid varieert tussen 900 en 1100 m/minuut. Het gramgewicht van het te produceren papier ligt tussen 36 en 48,8
g/m2.De jaarproduktie zal ca. 165.000 ton papier bedragen.
De papiermachine loopt volkontinu (4 ploegendienst).

Bezoek proefvelden
In schrille tegenstelling tot bovengenoemd proces, maat zoals
gezegd, zeker niet minder interessant, was het bezoek aan de
populieren-proefvelden van her Rijksinstituut,,De Dorschkamp",
gevestigd te'$Tageningen.
Overzichtelijk zijn alle mogelijke en onmogelijke soorten aangeplant.
Z,eker is dit interessant te bezien met de tekst en uitleg van de
heer Koster, die naast een theoretische uitleg ook een hoop
praktische ervaringen bevatte.
Tijdens de rondwandeling bleek dat deze proefvelden veelvuldig
worden bezocht door buitenlandse groepen. Uitwisseling van
plantmaterialen vindt plaats tot in Canada toe.
Kortom: de proefvelden dienen eigenlijk bezien, maar ook bestudeerd te worden door iedet die maar mer bomen te maken

heeft of krijgt.

(In een uolgend, tijdscbrift bopen utij d'e bezochte prcefaelden
te bespreken... redaktie).

VOORSTEL WIJZIGING HERPLANTPLICHT IN BOSWET

Minister Drs. J. de Koning (Landbouw en Visserij) wil voor
nieuw aan te leggen beplantingen, onder voorwaarden, vrijstelling verlenen van de herplantplicht zoals die in de Boswet is

Deze wijziging van de Boswet kan een stimulaos zijn om nieuwe
beplantingen van vootal populieren aan te leggen.

vastgelegd.

Om evenwel aanplant op grote schaal te bereiken, zodat een
wezenlijke bijdrage kan worden geleverd in de grondstoffen-

De bewindsman heeft het Bosschap, de Bosbouwvoodichtingsraad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten omtrent een
ontwerp-regeling advies gevraagd.
De regeling is bedoeld om de grondstofvoorziening en de houtproduktie te bevorderen. Nieuwe beplantingen aangelegd op
geregistreerde percelen, zijn vrijgesteld van de herplantplicht als
ze binnen 20 jaar na de aanleg (in bijzondere gevallen 25 jaar)
worden gekapt. De vrijstellin g zaI nier gelden voor beplantingen
die worden aangelegd om aan een reeds bestaande herplantplicht
te voldoen. Níorden de beplantingen die op grond van deze
regeling worden aangelegd niet binnen 20 (25) jaar gekapt, dan
zullen ze onder de werking van de Boswet vallen.

voorziening, zullen meer maatregelen nodig zijn.
Te denken valt daarbij aan verhoging van de bijdrage in de kosten van aanleg. Voorts zal een verlaging van de minimum oppervlakte voor een bijdrage in aan te leggen beplantingen het beplanten van overhoeken stimuleren.
Verder zullen er garanties moeten zljn, dat dergelijke beplantin-

gen niet worden vastgelegd door struktuur- en bestemmingsplannen en buiten het regiem van de aanlegvergunningen blijven. Deze beplantingen moeten worden beschouwd als een teelt
van een gewas, waarbij de teler de vrijheid moet hebben bij
wijziging van de omstandigheden zijn teeltplan aan te passen.
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BrieÍ van de Stichting Bos en Hout aan de Minister van
Landbouw en Visserij, inzake opschorting
van bosbijdragen

Excellentie,

Met enigszins gemengde gevoelens hebben wij kennis genomen
van IJw besluiten de dato 8 juli jl. waaruit blijkt dat dit jaar
geen aaovragen mee! kunnen worden ingediend tot het verkrijgen van bijdragen voor bebossing, herbeplanting en bosontsluiting.
Een positief element in de situatie welke U tot IJw besluiten
bracht is ongetwijfeld het feit dat de velplichtingen, in 1982 ten
aanzien van de genoemde bijdragen tot dusverre aangegaan, nu
reeds een bedrag belopen dat overeenstemt met de ruimte die
voor het aangaaÍt van deze veqplichtingen voor het gehele jaar
beschikbaar is. Dit betekent dat de genoemde bijdragen in een
groeiende behoefte voorzien en derhalve dat de desbetreffende
maatregelen destijds zeer terecht door de Regering zijn genomen. Het betekent tevens dat de boseigenaren in ons land in
toenemende mate bestaand bos verbeteren en verjongen en
nieuw bos aanleggen, dit ten gunste van de kwaliteit van het
bos, van de uitbreiding van het bosareaal en daarmee van de
huidige en toekomstige houtproduktie in ons land.
Het voorgaande sluit niet uit dat de door U noodgedwongen genomen besluiten een ongunstige weerslag dreigen te hebben op
de aktiviteiten in de boomkwekerijen, de bosbouw en de houthandel en een gevaar betekenen voor de kontinuïteit in de voorziening van de industrie met Nederlands hout. Tal van boseigenaren, die immers nog geen inzicht hebben in de omvang van
de mogelijkheden om volgend jaar met een bijdrage Uwerzijds
te kunnen herplanten, zullen de uiwoering van vellingswerkzaamheden opschorten tot de gewenste zekerheid is verkregen.
Dit impliceert een uitstel van de kap en daatmee een verstoring
van de beschikbaarheid van hout voor de industrie. Het heeft
voorts tot gevolg een verminderde of uitgestelde vraag naar bosplantsoen waardoor de boomkwekers met afzetproblemen worden gekonfronteerd. Verder zullen die bedrijven die boswerkzaamheden uiwoeren ongerwijfeld reperkussies van de ontstane
situatie ondervinden. De laatstgenoemde rwee effekten worden
versterkt doordat Uw besluiten ook de bijdragen aan nieuwe
bebossingen betreffen, bebossingen w^ taarL juist een dringende
behoefte bestaat. Alle konsequenties, hiervoor opgesomd, zijn
nadelig voor de werkgelegenheid.
\Vij beseffen dat moeilijk was te voorzien dat halverwege het
jaar het aantal aanvragen om bijdragen zo zoa zijn gegroeid dat
nu geen verdere verplichtingen Uwerzijds kunnen worden aangeaan. \Vij verzoeken U echter met de meeste klem de desbetreÍfende begrotingsposten zo spoedig mogelijk alsnog te willen
verhogen en ook te willen bevorderen dat in 1983 voldoende
gelden op Uw begroting aanwezig zijn om aan alle aanvragen te
kunnen voldoen. Een herhaling van de nu ontstane situatie zal,
ter wille van de kontinuïteit in het bosbouwbeleid en in de
houwoorziening en terwille van de werkgelegenheid in de bij
bos en hout betrokken bedrijfstakken moeten worden voorko
men.

Een afschrift van dit schrijven zenden wij aan de Minister van
Ekonomische Zaken en aan de leden van de Vaste Kommissies
van Landbouw en van Ekonomische Zaken vat de Tweede
Kamer.

Ir. H. Á. van der Meiden, direkteur

KNP vouwkarton
De Verenigde Papierfabrieken Eerbeek B.V. is
producent van meerlagig vouwkarton en

handelt onder de naam KNP VOUWKART0N.
Het KNP vouwkarton is een hoogwaardig,
gespecialiseerd produkt dat o.m. gebruikt

wordt voor verpakkingen en
g

ram mofoonplaathoezen.

Bij de fabrikage van dit produkt wordt voor
een belangrijk deel gebruik gemaakt van
inlands populierenhout,
De Verenigde Papierfabrieken zijn daarom
geinteresseerd in de aankoop van
populierenhout op stam of geveld.

Wij willen in kontakt komen met bezitters of
beheerders van populieren die willen
verkopen.
Nadere informatie willen wij graag geven via
de heer W. Boot, hoofd inkoop van de
Verenigde Papierfabrieken te Eerbeek.
Het telefoonnummer is 08338-9133.
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Jaarverslag van de Nationale Populieren Commissie over 1981

I

op de markt veel minder verkoopbare planten dan men zou v€r-

De kommissie heeft tweemaal vergaderd, wa^rvan één gevolgd

wachten.

werd door een exkursie naar een moderne klompenindustrie met
volautomatische boormachiÍle en naar beptrantingen in het
Lingebos. Dit jonge bos, eigendom van het Staatsbosbeheer, is
een gebied dat sedert 1966 aangelesd en onrwikkeld wordt ten
behoeve van de rekreatie. Gezien de ligging op lage zware gronden is er veel gebruik gemaakt van populier en wilg.

De door de NPC aan haar ITerkgroep Afzet en Gebruik
gegeven opdracht om te onderzoeken of de uitgave van een
brochure over de eigenschappen en kwaliteiten van populieren
te realiseren is, is nog niet tot een afgerond resultaat gekomen.
De medefinanciering door anderen is een belangrijk punt.
i Het houtonCerzoek voor zover door de NPC gestimuleerd zal
een andere richting krijgen. De onderzoeken bij nieuwe klonen
naar vezellengte, droge-stofgehalte en dergelijke zijn na aa*
vankelijke stimulering door de NPC thans als routineonderzoek
door ,,De Dorschkamp" ondergebracht bij het houtinstituut
TNO als verlengsruk van het selektieonderzoek.
j De kommissie verzocht ,,De Dorschkamp" gezien de toenemende mate van aantasting van populier door Dendromyza om
een onderzoek in te stellen naar het voorkomen en het al of niet
kloongebonden zijn van deze aantasting. Verzocht is om voorschriften voor passende maatregelen ter voorkoming te onrvrikkelen. ,,De Dorschkamp" is met de voorbereiding van dit onder-

Het dagelijks bestuur vergaderde 5 maal.
Als nieuwe leden zijn benoemd:
- ing. FL A. van Heeswijk, die ir. J. L. Volmuller opvolgde als
vertegenwoordiger van de Heidemij Nededand b.v.;
- de heer H. M. Groenewegen, opvolger van de heer \Tuijster
als vertegenwoordiger van de papierindustrie;

-

de heer R. Nas, als vertegenwoordiger van de landschaps-

2
a

Aktiviteiten van de kommissie
Aan het einde van het jaar is in een schrijven aan de minis-

bouwsektor in het bijzonder met betrekking tot de v/egen.

ter van Landbouw en aan de Vaste Kommissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kommentaar geleverd op het
Strukruurschema Natuur- en Landschapsbehoud. In dit kommentaar wordt erop aangedrongen dat meer dan nu in dit struktuurschema gebeurt, de houtproduktie wordt ontzien. In dit verband
acht de kommissie het noodzakelijk dat het in voorbereiding
zijnde Meerjarenplan Bosbouw op een zelfde niveau fuktioneert
als de struktuurschema's.

b

De kommissie beraadt zich op maatregelen die genomen
zouden kunnen en moeten worden om de aanleg van beplantingen mer als belangrijk doel de houtproduktie op overhoeken en
Iangs perceelsgrenzen door partikulieren te stimuleten.
c De I/erkgroep Ekonomie is bezig met een enquête over de
reëel gemaakte kosten bij aanleg en onderhoud van populierenbeplantingen.
Het hierbij te betrekken eigenarenbestand zal goeddeels hetzelfde zijn als dat van het ,,Robusta-onderzoek" van,,De Dorschkamp". De adressen komen geleidelijk, provinciegewijs, ter beschikking. In deze volgorde zullen ze ook geleidelijk voor de
enquête benaderd worden.

d

Mede op verzoek van de NPC heeft de Advieskommissie
voor de 4e Bosstatistiek besloten bij de opname ook gegevens op
te nemen betreffende de houtmassa van weg- en grensbeplantingen.
e De kommissie heefr besloten een gidsle uit te geven, waarin
een aantal nieuwe populierenklon€n op korte instruktieve wijze
wordt beschreven. Van deze klonen is steeds een vijftal foto's
opgenomen, waarop tak, blad, stam, schors en boom in kleur
zijn afgebeeld. Herkenning van de klonen in de praktijk zal
hiermede voor vakmensen veel gemakkelijker worden.
f De I7erkroep Teelt attendeerde de NPC op de sterk verminderde aanplant van populieren in de Flevopolders, een bepaald
ongewenste ontwikkeling die wordt veroorzaakt door afremming
van de aanleg van bossen en landschapselementen en door verschuiving in de keuze van de gebruikte boomsoort.
Het blijkt dat de planning van groenelementen steeds meer door
stedebouwkundigen wordt beïnvloed die zich bij het onrwerpen
vooral richten op de rekreatieve aspekten.
g De \íerkgroep Teelt heeft een nota over de stekvoorziening
gemaakt. Hieruit bleek, dat veel door de NAKB uitgegeven stek
een jaar later niet gepoot of niet aangeslagen zijn. Áldw zijn er

h

zoek gestart.

k De kommissie heeft ,pe

Dorschkamp" verzocht nadere

inventarisatie te verrichten naar het voorkomen van de watermerkziekte bij verschillende klonen, orndat de indruk verkregen
wordt dat niet alle thans in omloop zijnde wilgeklonen in gelijke mate gevoelig zijn. De kennis van de mate van gevoeligheid is van groot belang bij de advisering van de soortenkeuze.
I De kommissie heeft de heer'Evers, werkzaam bij ,pe Dorschkamp", bereid gevonden om onderzoek naar de vermeerdering
van populier middels weefselkweek te doen.
Getracht wordt een eenvoudige methode te ontwikkelen om
populieren uit enkele cellen moedermateriaal op te kweken. Zo
dit lukt zal genenbewaring sterk vereenvoudigd kunnen worden
en voorts zal hiermee internationale uitwisseling van plantenmateriaal ziektekiemvrij kunnen plaatsvinden.
m In het voorjaar is door ,,De Dorschkamp" uitgangsmateriaal
van 10 espeklonen aan de NAKB beschikbaar gesteld. Dit materiaal, in totaal 500 planten, zal worden gebruikt voor uitgifte
van klonen in afwachting van de zaadproduktie in een espenzaad,gaard waarvoor rhans na lang zoeken en ijveren van de
NPC een geschikt terrein in de gemeente Someren is gevonden.

3

Samenwerking met de Stichting Populier

Het tijdschrift ,,Populier" verscheen wederom met een 4-tal
nummers met totaal 100 pagina's en verlucht met 65 foto's. Het
tijdschrift geniet een onverminderde belangstelling. Het brengt
artikelen over, tal van aspekten van de boomsoorten populier en
wilg en van hun teelt, hun houtproduktie en hun ekonomische
betekenis. De verkoop van het fotoboek, dat in 1980 in samenwerking met de stichting werd uitgebracht, loopt zodanig, dat
nog enkele jaren uit voorraad geput kan worden.

4

De Internationale Populierenkommissie
blijkt zich steeds meer te richten op de situatie in ontwiklingslanden. Het eigenmachtig optreden van Italië ten aanzien
van de kontakten met China kan de NPC niet waarderen, daar
duidelijk in de IPC besproken was, dar de IPC deze kontakten
zou leggen en onderhouden.
Nederland zal in het Executive Committee toch vertegenwoordigd moeten blijven wil het in bepaalde gevallen nog proberen
wat bij te sturea. S(/e zullen echter alleen aktief optreden als er
op regionaal niveau nuttige zaken aan de orde te stellen zijn.
Deze
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Sanenstelling a*n d.e Nationale Popalieren Commbsie en
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de tuerkgroepm per 31-12-1981

lY/ ar k gr o ep B e drii f rc c o notnie
E. lvÍ. LammeÍts van Bueren,

lVerkgroep Áfzet en Gebruih

K. Alkema, voorzitter

H. A. van der Meiden, voorz. op persoonlijke titel

voorzitter

G. Bikker, sekretaris

J.".d. Bos,vice-voorzitter

A.J.C. van Dijk, sekrearis

K. Adema

B. van Boven
P. J. Faber
B. Groenhuis
H. 17. Kolster
G. M. I-okhorst

J. M. Maas
J. F. Rijsdijk (ad hoc)

C. Tutein Nolthenius,

Alkema
G. Elzenga

sekr.

K.

17. M.

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer

Ministerie van Econ. Zaken
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerij-

Fuchs

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

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

Vleuten
H. A. van Heeswijk
J. K. ITater
\7. Á. \Tuyster
H. M. C. van der

f,ïïrufr;u.

\í.

Nederlandse Bos-

J. Sipkens

E. Meijerink

bouwvereniging
Landbouwschap

snqmnn-sorsr hv

Bosschap

Landbouwhogeschool
Populiere- eo wilgehout verwerkende industrie
Rijksinstiruut voor onderzoek in
de bos- en landschapsbouw
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KALENDER

In

de komende maanden zijn de ver-

koop van hout en het reserveren van
plantsoen de belangrijkste onderwerpen om onze aandacht op te richten.
Er zijn in de eerste helft van dit jaat
zoveel aanvragen om subsidies voor
nieuwe bebossingen en herbeplantingen

(besluit bijdragen bebossingen,/herbe-

plantingen) binnengekomen, dat de
daarvoor op de staatsbegroting uitgetrokken middelen voor dit jaar zijnuit-

tot 1

Houtverkoop
De houtprijs wordt door veel faktoren
bepaald. Naast diameter, snoeitoestand
en de aanwezigheid van stambeschadigingen 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 €en dunning of een eindkap gaat.
Voor het verkrijgen van een zo gun-

januari
1983 geen nieuvre aanvragen voor deze
subsidies meer worden ingediend. Ilij

stig mogelijke prijs is het zeer gewenst

adviseren

ook pag. 46). Men doet er daarom
verstandig aan kontakt op te nemen
met verschillende houthandelaren of
met verbruikers die het hout recht-

geput. Derhalve mogen

u deze subsidie-aanvragen

direkt na 1 januari a.s. in te dienen
om alsnog in het komende plantseizoen
te kunnen planten.

zich over de

verkoopmogelijkheden

en houtprijzen te oriënteren (zie

o.a.

smeeks

van de prodracent kopen.

Het verkopen van hour 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 hour
dat per ton wordt verkocht, kan men
voorkomen door bij de verkoop een

darum

af te

spreken en schriftelijk

vast te leggen wanneer het hout moet

zijn

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

Subsidieregelingen

In het

december-nummer van ,,Popu-

lier" 1981 zijn de voor

de populierentelers meest van belang zijnde subsi-

die-regelingen besproken. ITel moet
worden veÍwezen naar de in de inleiding van deze,,kalender" vermelde
tijdelijke stopzetting van nieuwe subsidie-aanvragen voor bebossingen en

herbeplantingen (zie ook pag.62).

Het,,Besluit bijdragen herbeplantingen" regelt onder bepaalde voorwaarden de subsidiëring van herbebossingen. Deze regeling is in april 1981
gewijzigd. De door de overheid te ver-

lenen bijdrage

in de kosten is met

terugwerkende kracht tot 1 januari
1!81 van 50 naar 75 7o verhoogd terwijl ook de kosten van planvoorbereiding en toezicht op de uiwoering 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 160
bomen bestaan (overeenkomend met
een lengte van t 1200 m
- t ha).
De ,,Beschikking Bosbijdragen" is ook

voor

van

Plantsoen

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

door de aanslag moeilijker verloopt.
De genoemde onderhoudsmaatregelen
zijn

blj juist gebruik van ouder plant-

soen absoluut noodzakelijk.

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 insektenbeschadigingen en van goede kwaliteit
zijn. Ze moeten in september nog
volop in blad staan; er mag niet te
veel blad door Marssonina of roestaantasting zijn aÍ.gevallen. ,,Van goede
kwaliteit" houdt voorts in dat de planten niet te klein mogen zijn en niet
te slap, dus niet te lang in verhouding
tot de dikte. De diameter van éénjaige planten mer een lengte van 1,5 à

Rassenkeuze

Bodemkundige en klimatologische omstandigheden zíjn belangrijke f aktoren
waarmede

wij bij de rassenkeuze reke-

ning moeten houden. Een derde,

be-

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

grote gevoeligheid voor Marssonina
en van roestgevoelige rassen in de nabijheid van lariks is altijd af te raden
evenals het planten van onbekende
buitenlandse rassen zonder het advies
van een deskundige.

2,0 m, gemeten op 50 cm hoogte, moer
12 à 16 mm bedragen. Exacte normen

In de tabel is aangegeven in welke
mate de Nededandse handelsrassen

zijn nog niet bekend omdat er tussen
de rassen verschillen in slankheid be-

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

staan.

Stevige éénjarige, zo mogelijk vertakte
planten, verdienen de voorkeur boven

meerjarig plantsoen. Dit geldt zowel
voor nieuwe bebossingen als herbebossingen. De lengtegroei van éénjarig plantsoen is in de eerste iaren na
aanleg in het algemeen beter dan die
van tweejarig en overtreft zeker die
van nog ouder plantsoen. De aanschafen, in mindere mare, de plantkosten
van eenjarige populieren zijn aanzienlijk lager dan die van meerjarige planten. Bij herbebossingen moeten 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

vruchtbaarheid

en

grondonderzoek",

gepubliceerd op pag. 75 van het novembernummef van,,Populier" 1978,
is een aantal faktoren besproken die
de bodem betreffen.

Het mengen van rassen bij de aanleg
van beplantingen, zowel rij- als
boomsgewijs, moet worden ontraden.
IDlil men meer rassen planten dan verdient het de voorkeur dit vakgewijs te
doen. Rassen waarvan nog zeer weinig
bekend is moet men in vakken planten die niet groter zijn dan 0,25 ha.
In het komende plantseizoen zullen er
voor het eerst éénjarige planten van
de P. nigra 'Ankum' te koop zijn.
Het populierensortiment, afgezien van

Naast een jaarlijkse bijdrage in de kosten van een planmatig beheer, inklu-

zijn om overgroeiing door een vegetatie van bijvoorbeeld brandnetels of

sief de openstelling voor het publiek,

in drie.
groepen worden onderscheiden:
a rassen waarmee ruime ervaring be-

distels te voorkomen. Voor nieuwe be-

staat

populierentelers

belang.

wordt onder bepaalde

voorwaarden
een aanzienlijke bijdrage, nl. 75 9ó,
toegekend in de kosten van bepaalde
onderhoudswerkzaamheden, zoals het
opsnoeien van de bomen en het uitvoeren van onrendabele dunningen.

Deze beschikking is eveneens in april

1981, en wel met terugwerkende
tot 1 januari i981, gewijzigd.
Evenals in het ,,Besluit bijdragen herbeplantingen" zullen ook in deze regeling de kosren van planvoorbereikracht

ding en toezicht op de uitvoering van

de werkzaamheden bij de subsidievaststellingen worden betrokken. Voor
uitgebreide inlichtingen over
subsidieregelingen

wenden

deze

bossingen moeren de planten minimaal 7,5 m lang zljn (zie het arrikel

,,Het gebruik van één-

het gebruik van éénjarig plantsoen
niet mogelijk is (bijvoorbeeld in wegof grensbeplantingen) dan verdienen
stevige tweejarige planten de voorkeur

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

dit in

tegenstelling tot hetgeen

adressen en telefoonnummers
deze Kalender vermeld.

ztjn in

in

de

praktijk nogal eens wordt gedacht, dat
onkruidbestrijding en stikstofbemes-

moer men zich ting kunnen worden

tot het Staatsbosbeheer. De

of rweejarig

populierenplantsoen bij herbebossingen" op pagina 73 van het novembernummer van ,,Populier" 1979).
Indien door bepaalde omstandigheden

nagelaten. Naarmate het plantsoen ouder en groter is,
is de verhouding tussen boven- en ondergronds gedeelte ongunstiger waar-

de P. canescens rassen, kan

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

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

b

rassen waarmee de ervaringen be-

perkt zijn
'Agathe F', 'Florence Biondi', 'Spijk',
'Blom','Fritzi Pauley','Heimburger',

'Barn'en'Donk'

c

rassen waarmee nog nauwelijks er-

varing bestaat

'Ankum', 'Brandaris',

'Schoorldam',

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

zijn, omdat de toepasbaarheid mede
door bodemkundige en klimatologische faktoren wordt bepaald. De gebruiksmogelijkheden van bijvoorbeeld
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'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 gebruiksmogelijkheden van alle rassen uitvoerig te bespreken moet worden veÍwezen naar
de tabel op pag. 54 van het augusrus-

nummer van ,,Populier" 1978 (\íelke
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 'Rup"', op pag.81
van het novembernummer,,Populier"
1978). Uitvoerige informatie over de

Nederlandse handelsrassen en hun gebruiksmogelijkheden kan men in het
,,Handboek voor de Populierenteelt"
(4e druk 1976) vinden.

Enkele beperkingen van een aantal

in het navolgende vermeld, hun gevoeligheid voor bladziekrassen worden

ten en kanker is

in de tabel

aange-

geven.
Gevoeligheid voo! ioest, Marssonina en kanker van Nededandse handelsklonen (eksklusieÍ
die van P. canescens en P. alba 'RakeC) gebaseerd op gegevens van de Stichting Bos en
Ilout en het R.B.L. ,,De Dorschkamp" te !íageningen.
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E
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'Dorskamp'
'Flevo'
'Florence Biondi'

'Fritzi

Pauley'

'Loenen'
'Lóns'
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4
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,
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4
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1

3

3

1
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1

-

resisteot oÍ zo goed als resistent; 2
matig gevoelig

-

zercr

'Rochester','Blom','Fritzi Pauley',
'Heimburger'
moeilijke aanslag en slechte jeugdgroei
op zware gronden
'Oxford'
kans op ernstige stambeschadigingen
op nachworstgevoelige plaatsen
'Heidemij'
nier ten noorden van de grote rivieren
aanplanten

'Fritzi

Pauley'

zeer windgevoelig,

in de zomer

vaak

topbreuk

De ervaringen met de in groep c vermelde P. nigra rassen (Europese zwar-

te populieren), zijn nog gering. Het

gebruik kan daarom alleen op zeer
beperkte schaal worden aanbevolen.

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 windMen mag daarom ver-

1

4

resistentie.

1

2

1

4

1

onderstellen dat deze rassen vooral
voor het kustgebied van belang zijn.

I

3

)

2

zijn aangaut):
1

windgevoelig

)

r) Indeling van de groepen
Hb - Hybride lalsempopulier
N - P. nigra oÍ Europese zwarte populier
E - P. euramericana oÍ Euramerikaanse populier Zb - Zwarte balsempopulier
B - P. trichocarpa of Westamerikaanse balsempopulier
2) Roest (alleen van belang in nabijheid van Lariks) en Marstonina:
1 - resisteot; 2 - zeer weinig gevoelig; 3 - weinig gevoelig; 4 - gevoelig;
1 - zeer gevoelig
3) Kanker (alleen van belang als in de omgeving bomeo staan die zwaar door kanker
4

'Flevo'

'Androscoggin','Geneva','Oxford',

roest2)

'Àokum'
'Àgathe F'

'Dorskamp'
zeer windgevoelig

weinig gevoelig; 3

- weinig gevoelig;

Ádressen van de Hoofdingenieur-Direkteur voor Landinrichting, Grond- en Bosbeheer in
de provincie:
-239lII
Engelsekamp 6,9722 AX
tel.
Groningen
- 44t31)
tel.
Friesland
Tesselschadestrazt 7, 8913 HA
tel. 05920-2791I
Drenthe
Mandenmaat ),9405 TG
tel. 05200 - 10533
Overijssel
Assendorperdijk 2, 8012 EH
- 629lll
tel.
Gelderland
Gildemeestersplein
6826 LL
- t20814
tel.
Utrecht
Museumlaan 2,
HK
-tl902l
tel.
Noord-Holland
Klein Heiligland 84, 2011 EJ
-924481
tel.
Zuid-Holland
Van Speykstraat 11,2118 EV Den
'S7estsingel
tel. 01100 - 16440
Zreland.
,8, 4461 DM
-6787J5
Prof. Cobbeohagenlaan 221,5037 DB Tilburg tel.
Noord-Brabant
Limburg
Lindanusstraat 12,6041 EC
tel. 047i0 -l42tl
Flevopolders
Postbus 21,8200 ÁA
tel. O32OO-26184

Groningen
heu$/arden
Ássen
Zwolle
l,
Átnhem
Utrecht
)t9l
Haarlem
Haag
Goes
Roermond
Lelystad

0J0
018

08J
030
O2)
070
013

Bij de rassenkeuze voor weg- en perceelsgrensbeplantingen moet men on'
derscheid maken naar de ligging van

de beplanting

in

dit in verband met

de

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

verschillen

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

0nderhouil

Het tijdig schoonmaken van dichtgegroeide greppels en sloten bevordert
de afvoer van oppervlaktewater en
vergemakkelijkt daardoor bepaalde
werkzaamheden zoals het maken van
de plantgaten.
HWK

U bent bezitter of beheerder

van

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

afrolhout
klomphout
zaaghout

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

en op

foreco @
internationale houthandel bv

Telefoon: 085-77881

lid van de Heidemij Groep

Telex: 45960 forec nl.

Lovinklaan
6800

AE

l,

Postbus 230

Arnhem
I

tt

u denhou
een oude naam. tussen nieuwe

ulieren
an old name. between new ppplars
un ancien nom. entre nouveaux peupllers
ein alter name. zwischen neue pgp-peln
Witte abeel
lP. alba)

'Nivea'

'Raket'

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

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

Europese zwarte populier
(P. nigral

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

Westamerikaanse
balsempopulier
{P. trichocarpa)

'Fritzi ;:iïS;
'Heimburger'

tt

hoomkweke rl|
Schoorstraat 21 - Postbus
Udenhout - Holland
Teleíoon 04241 -21 31

31
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Euramerikaanse
populier
(P. euramericana)

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spijk'

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'1214'.

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulÍer
'Androscoggin'

Zwarte balsempopulier

'Barn'
'Donk'
'Geneva'
'Oxford'
'Rochester'

u

ttlltl

udenhout h.v.
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