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Stichting Pop*lier

Verschijnt tenminste één keer per
kwartaal

Dit novembeÍnummer is niet als los nummer verkrijgbaar.
De,,Populierengids nr. 1" is te bestellen door overmaking van het verschuldigde
bedrag* op gironummer 1L729\5 t.n.v. Stichting Populier te \Tageningen, met
vermelding van ,,Populierengids nr. 1".

* Í 10,- per gids plus verzendkosten (- .f 2,50 per gids, .f 4,50 per 2 gidsen,

Redaktie:

verder volgens Pfi-tarieven).

R. Eppenga,
sekretaris, S7ageningen
H. A. van Iersel, Udenhout

!7. E. Meijerink, Doorwerth
A. Schoweld, Lelystad
A. Tissingh, Lochem
Mevr. I. M. van Vliet
Adoiserenàe led'en:

H. A. van Heeswijk, Schijndel
H. Lenderink, Gouda

PLANNEN VOOR 1983

-REDAKTIONEELdat het tijdschrift

,,Populier", met ingang van het februarinummer 1983 een nieuw gezicht krijgt door een nieuwe lay-out, terwijl ernaar wordt
gestreefd om ook ,,thema-nummers" te brengen.
Met de huidige onderzoeks- en praktijkervaringen, zullen praktische aspekten van de
populierenteelt hernieuwd aan bod komen.
Door de vrijstelling van de herplantplicht in de boswet is er een opleving te verwachren van kleinschalige populierenbeplantingen; hieraan zal grote aandacht worden

Het is de bedoeling,

besteed.
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Mej. A. M. L. Vertommen,
\Tageningen
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en ad.minh rratie :

Ook de financiële kant van de populierenteelt zal uitgebreid ter tafel komen, met
name voor kleine oppervlakten en grensbeplantingen.
Het groei- en opbrengstonderzoek zal nauwlettend worden gevolgd, waarbij het
energievraagstuk niet zal worden vergeten.
Met het leggen van een goede basis voor een juiste rassenkeuze is met dit novembernummer het startsein gegeven; onderzoekresultaten zullen de ,,Populierengidsen"

Bosrandweg 5,

begeleiden.

6701 EB \Tageningen
Telefoon 08370-I0I2L

Uiteraard zal de prijsvorming van populierenhout op de voet worden gevolgd, waarbij o.a. uw medewerking op hoge priis wordt gesteld.
In het licht van een roenemende schaarste aan hout, zal de populierenteelt, alle strukturele schommelingen ten spijt, een steeds belangrijkere rol in de houtvoorziening
gaan spelen. Het tijdschrift ,,Populier" zaI in deze onrwikkelingen een centraal
informatiemedium ziin.

Postrekening m.: II729L5

t.n.v. Stichting Populier
te \Tageningen
Abonnement I
losse nummets

10,-

Í 3,-

HOUTPRIJZEN-

Per jaat,

Drakkeilj:
Boek- en Offsetdrukkerij
Verweij \Tageningen B.V

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

Bij

Bergstraar. 46,

Ter oriëntatie enkele prijzen voor populierehout met schors aan de voor

\Tageningen
Telefoon 08370-1283I

transportvoertuigen berijdbare weg.

670L

AD

fineerhout(ó')50cm)

:

zware

1110,-àf120,-perm8

: J 80,-à1100,-permg
klompenhout/ zntau zaaghovt (): @ 40 cm)
licht zaaghout (kistenhout) (Q:21-50 cm) lengte 2m: -+ l 55,-perstère
: f 60,-tot f 75,- per ton
papierhout ( @: 10-50 cm, lengte 1 tot 3 m)
: I 35,-totf 40,- perton
spaanplaathout
Openbare inschrijving te Schijndel, november 1!82, op stam:
\Tegbeplanring, koper ruimt takken, totaal 500 m3:

kwaliteit B/C - f 6Q- per mg
kwaliteit B/C - I 70,- per mB
Bos: 200 ms kwaliteit B/C - I 60,- per m3 (geen takken ruimen)
N.B. De pijzen zijn beïnvloed door een groot aanbod van populierenhout uit België
1,5 ms per boom

2,0 m3 per boom

Biizondere uitgave

-

7l

AAN DE ABONNEES VAN HET TIJDSCHRIFT ,,POPULIER''

Het voor u liggende novembernummer 1982 van ,,Populier" heeft een zeer bijzondere inhoud: Naast enkele belangrijke
delingen en de voor populierentelers onmisbare ,,kalender", bestaat dit tijdschrift uit de ,,Populierengids nr. 1".

In

,,Een woord vooraf" van de populierengids leest u waarom en op welke wijze deze gids

tot stand is gekomen. Op

mede-

deze plaats

willen wij de heer Ir. R. Koster van het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw ,,De Dorschkamp" hartelijk
danken voor zijn aktiviteiten bij de realisatie van de,,Populierengids nr. 1".
Een samenwerking russen de Nationale Populieren Commissie en de Stichting Populier heeft ertoe geleid, dat aan u, abonnee van

het tijdschrift ,,Populier", deze populierengids hierbij kan worden aangeboden.
Met het u toezenden van de eerste populierengids als novembernummer van ,,Populier" komt de normale inhoud aan artikelen te
vervallen; de N.P.C. en de Stichting Populier Ínenen, door de uitgave van dit in kleur uitgevoerde overzicht van populiereklonen,
u meer te bieden dan door afzonderlijke artikelen (in zwart/wit).

U kunt

in dir novembernummer van ,,Pópulier" bewaren, maat eÍ ook uitnemen ter verkriiging van een handzame leidraad

de gids

voor b.v. een goede rassenkeuze. Deze eerste populierengids kan later worden aangevuld met opvolgende gidsen, waarmee uiteindelijk een volledig overzicht van de Nederlandse handelsrassen wordt bereikt.
Redaktie ,,Populier"

TUINBOUWARTIKETEI{
Een kleine greep uit onze lijst:

snEruunn-sorsr hv

- Labels
Schermdoek
TuingeÍeedschap - Snoeigereedschap - Grasmaaimachlne3
Pulverisateurs - JiÍÍypota - JiÍÍy-Seven - Plasticpotten - Plantacryl
Blndmateriaal - Handschoenen en wanten - Kruiwagens
Kaskitten en verÍwaren - BestÍildlngsmlddelen - enz, enz.
Plastic boommanchetten

Tonkinstokken

-

-

- Acryl

gaaslinnen

A. MAURITZ & ZN. B.V.
POSTBUS

112

-

-

speciatisr in machines,

ERJO- BRUKS- JUNKKARIhoutversnipperaars

Hang- en steekelikettên

Boombanden

:

gereedschappen en materialenvoor bos,tuin,
park en plantsoen.

-

BUSSUM

TELEFOON s2159 - 439í4*

De speciaalzuh, uoor alle trinbouumtikel.en

b.v. TAATSCHAPPIJ voor
TANDSCHAPSBOUW en REGREATIE
F. G. Bevort: direkteur

Heusdensebaan 125

Oisterwijk

Te!.04242-13624

*
Adviseren en uitvoering van:
BOSBEDRIJFSPLANNEN
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN

ook uw populierenbeplantingen

Bii ons kunt u terecht voor hoiltversnipperaars met
eeír bereik van 3 tot 40 cm@. Prijzen vanaÍ Í 7OOO,Dokumentatie over ons gehele machineprggramma
met o.a. kompost- en aÍvalverwerkingsmachines wordt
u op aanvraag gaarne toegezonden.

Sïr

bv
Postbus 84 3760 AD Soest
Torenlaan lO8 3743 Hl Baarn
Telefoon OZl55 - lOnZ*

72

VRIJSTELLING HERPLANTPLICHT
TEN BEHOEVE VAN DE HOUTPRODUKTIE

(Persbericht Ministerie
van Landbouw en Visserij)

Nieuw aan te leggen bossen kunnen voortaan, onder voorwaarden, worden vrijgesteld van
de herplantplicht, zoals die in de Boswet is vastgelegd.

Minister drs. J. de Koning (landbouw en visserij) wil met deze regeling de hourproduktie

in ons land bevorderen.

-

Nieuwe beplantingen aangelegd op aan te melden percelen, zijn vrijgesteld van de herplantplicht als ze binnen 25 jaar na de aanleg worden gekapt. De vrijstellin g zal niet
gelden voor beplantingen die worden aangelegd om aan een reeds bestaande herplantplicht te voldoen. I7orden bossen die onder de vrijstellingsregeling worden geplant niet
binnen 21 jaar gekapt dan vallen zij automatisch onder de Boswet en geldt dus zowel de
aanmeldingsplicht vóór de kap als de herplantplicht.

Voor bossen die zijn vrijgesteld van de herplantplicht geldt, dat geen bijdrage zal worden
verstrekt in de beheerkosten volgens de Beschikking bosbijdragen.

Om een nieuw aan te leggen bos in aanmerking te laten komen voor de vrijstellingsregeling dient vooraf tijd en plaats van aanleg te worden aangemeld. Formulieren hiertoe
kunnen bij het Staatsbosbeheer worden verkregen.
Inlichtingen over deze nieuwe boswetregeling zijn te verkrijgen bij het kantoor van het
Staatsbosbeheer in uw provincie of bij de Stichting Populier re'rtr?'ageningeo.
Staatsbosbeheer:
Adressen vao de Hoofdingenieur-Direkteur voor Landinrichting, Grond- en Bosbeheer in
de provincie:

ÁX Groningen

Groningen
Friesland

Engelsekamp 6, 9722

Drenthe

Mandenmaat

Overijssel
Gelderland

Limburg

Assendorperdijk 2, 80L2 EH Zwolle
Gildemeestersplein l, 6826 LL Arnhem
Museumlaan 2, 3581 HK Utrecht
Klein Heiligland 84, 2011 EJ Haarlem
Van Speykstraat 13, 2rl8 EV Den Haag
'Síestsingel
,8, 4461 DM Goes
Prof. Cobbenhagenlaan 22r, 5$7 DB Tilburg
Lindanusstraat 12, 6041 EC Roermond

Flevopolders

Postbus

Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
7,eland,
Noord-Brabant

Tesselschadestr^

t 7,8913 HÁ Ieeuwarden

3,940, TG

21,8200 ÁA

Assen

Lelystad

HA]IDBOEK VOOR

tel.02) -tl902l

tel. 070 -924481
tel. 01100 -16440
tel. 013 -67875t
tel. 047J0 - 14251
tel.03200-26184

Gebr, van den Berk b.v.

DE POPULIERENTEELT

BOOMKWEKERIJEN

Vierde, geheel herziene druk (1976)

ST. OEDENRODE

Onder redaklie van lr' H. A. van der Meiden
Uitgave van de vereniging
Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij

POSTBUS 130
TELEFOON 04í38-72331

LAANBOMEN EN BOSPI.ANTSOEN

*
Os prijs van h€t handboek bedraagt

tel. 050 -239lLl
tel. 0J8 - 4433rJ
tel.0)920-27911
tel. 05200 - 10533
tel. 085 - 629111
tel. 030 - t20834

I 60,-

inkl. verzendkosten.

Beslelling ullslult nd door oveÍmaklng van dit bedrag op glro
2604{X)l t.n.v. KNHM, Lovinklaan 1, Arnh€m, onder vormeldlng
van:,,Handbo€k Populier€ntoelt".

Specialiteit:

POPULIEREN EN WILGEN
Ádilteriog et aanleg oan bepla*inget

trlt'ir

Populierengids
nr. I

Populierengids
nr.

L

Uitgegeven door
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Wageningen,l9S2
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Europese zw arte populieren

'Ankum'
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'Brandaris'
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'Wolterson'

L5

'Agathe F.'
'Florence Biondi'
'Sprjk'
'Flevo'
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2t
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30
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t6
t9
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25
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29
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34
37

'Heimburger'
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Verantwoording der fotots

Alle foto's zijn gemaakt door J. B. W. Weg en A. Stolk, "De Dorschkamp",
Wageningen, uitgezonderd die van

H. W. Kolster, Wageningen:blz.6
R. Koster, Doorwerth: blz. 13r.b. en 14 r.b.
H. A. van der Meiden, Wageningen: omslag, blz.27 r.b. en 3l r.b.
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Een woord vooraf
Deze Populierengids nr. I is de eerste van een serie waarin de Nederlandse
handelsklonen van populier worden behandeld. Hij is uitgegeven door de Nationale Populieren Commissie (NPC) met medewerking van het Rijksinstituut
voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" en de Stichting Bos en Hout, beide te Wageningen.

Voor deze eerste gids zijn veertien klonen gekozen, die in 1966, 1972 en 1976
in ons land in de handel zijn gekomen.
Het was de NPC namelijk gebleken, dat er grote behoefte bestaat aan een
korte kenschets in woord en beeld van deze goeddeels nog betrekkelijk nieuwe
klonen. Met de uitgave van Populierengids nr. I wordt beoogd in deze behoefte
te voorzien . Deze kenschets is gebaseerd op de huidige ervaringen met deze
klonen, voornamelijk in Nederland. Het is te verwachten dat meer kennis en
nieuwe ontwikkelingen zullen kunnen leiden tot nieuwe inzichten waardoor
aanvulling of verbetering van deze kenschets nodig zal blijken.
Vele gegevens voor deze gids zijn verzameld door dr. K. J. Roller van het
Maritimes Forest Research Centre te Fredericton, New Brunswick, Canada.
Als auteur van de "Guide to the identification of poplar cultivars on the prairies" in Canada had hrj zoveel belangstelling voor de veredeling van populieren
in Nederland, dat hij geheel belangeloos zijn medewerking aanbood, verscheidene maanden naar Nederland kwam en in samenwerking met ir. S. M. G.
de Vries teeltkundige, taxonomische en andere gegevens van een aantalklonen
op schrift zette. Tesamen hebben zij in diverse beplantingen die bomen uitgezocht, die voor elk van deze veertien klonen typerend waren. Deze zijnhier
in beeld weergegeven.
Aan de samenvatting van teeltkundige gegevens heeft ook de heer H. W. Kolster van de Stichting Bos en Hout te Wageningen meegewerkt. Aan de heren
Roller, De Vries en Kolster en vele anderen, die hebben bijgedragen aan deze
Populierengids nr. l, wil ik hier graag mijn dank betuigen.

R. Koster
voorzitter van de
werkgroep o'Teelt" van
de Nationale Populieren
Commissie
5

Kies uw kloon met overleg

'Fritzi Pauley'
wind niet.......

'Agathe F'wel.

6

verdraagt

Kies uw kloon met overleg
Een verkeerde keus leidt tot teleurstelling of erger. Het is daarom zaak goed
te overwegen welke kloon men op een bepaalde plaats zal planten.
Met de meeste van de veertien hier behandelde klonen is nog weinig praktijkervaring opgedaan. De gegeven toelichting over aard en eigenschappen van
deze klonen kan daarom niet anders dan onvolledigzijn. ook het advies over
de klonenkeuze voor bepaalde groeiplaatsen kan in dit stadium niet meer zijn
dan voorlopig en globaal.
voor een verantwoorde keuze is kennis van de eigenschappen van de klonen
niet voldoende. Inzicht in de kwaliteit van grond en klimaat is daarvoor ook
vereist. Dit inzicht kan deze gids niet verschaffen; wel is ernaar gestreefd duide-

lijke algemene gegevens te leveren.
wie snel zijn keus wil maken kan in het overzicht opblz.l l de belangrijkste
gegevens hiervoor vinden.
De basis voor het kiezen van klonen
De keuze van te planten klonen moet vooral gebaseerd worden op enerzijds
de kwaliteit van de grond en de beperkende faktoren zoals wind, dan wel de
aanwezigheid van lariks of het voorkomen van glasvlinder in de omgeving
en anderzijds de eigenschappen van de klonen. uit de groep klonen die op
grond van deze overwegingen in aanmerking komen voor aanplant op een
bepaalde plaats kunnen dan een of meer klonen de voorkeur krijgen omwille
van hun specifieke eigenschappen zoals bijvoorbeeld vorm of groeisnelheid.
De specifieke eigenschappen van elk van deze veertien klonen zijn te vinden
op de foto's en in de tekst.
De kwaliteit van de grond

Van belang is dat de grond een goede vochtvoorziening heeft, d.w.z. dat in
de zomer de grondwaterstand niet beneden 2 m is; anderzijds ook niet ver
boven 60 cm. De grond moet ook voldoende vruchtbaar zijn voor populier.
Door bemesting is de vruchtbaarheid zo nodig te verbeteren. verder moeten
we in verband met de keuze van klonen drie groepen grondsoorten onderschei-

den:

l.

klei, zavel, leem, leemhoudend zand:
hier kunnen alle klonen van het overzicht op blz. 11 met succes worden geplant. Het volgende is hierbij van belang:
- op zware klei en leem is de aanslag van Westamerikaanse- en van zwarte
balsempopulieren veelal moeilijk. Inkorten van de top geeft hierin verbetering en bevordert de begingroei. Het is dan wel nodig de planten één of
twee jaar later op één top te zetten.
- op lichte gronden zoals leemhoudend zand groeien Westamerikaanse- en
zwarte balsempopulieren veelal sneller dan Europese zwarte populieren en
euramerikanen. Een uitzondering vormt de euramerikaan'Dorskamp' die
ook hier zijn snelle groei demonstreert.
7

2 vruchtbare niet te zure veengrond:

-

vooral indien met klei gemengd: hier kunnen alle klonen van het overzicht
op blz. 1l een redelijke tot goede groei vertonen, mits de ontwatering voldoende is.

3

humeuze, niet-leemhoudende niet te zure zandgrond:
hier kunnen de Westamerikaanse- en de zwarte balsempopulieren een relatief
goede groei vertonen, die als regel de groei der euramerikanen en Europese
zwarte populieren duidelijk overtreft. Een uitzondering vormt wederom de
euramerikaan 'Dorskamp', die hier in groei niet onderdoet voor klonen van
de genoemde twee groepen met balsembloed.

Beperkende factoren in de omgeving Yan de groeiplaats
De keuze van de te planten klonen wordt beperkt door:
- de mate waarin de klonen aan wind zullen zijn blootgesteld.
- de mate waarin de bladziekte roest (Melampsora larici-populina) kan optreden. Dit hangt samen met de aanwezigheid van lariks in de omgeving (3-5
km) van de beplanting. Tot op welke afstand lariks een bedreiging vormt
voor de groei van voor roest gevoelige klonen is afhankelijk van vele factoren. Lariks op 3-5 km afstand is te beschouwen als een aanvaardbaar risico.

-

de vraag of schade door glasvlinder (Paranthrene tabaniformis) te verwachten is.

Kustgebied, overgangszone en binnenland
Daar de beperkingen in verschillende delen van ons land in aard en intensiteit
uiteenlopen is het noodzakelijk voor de keuze van de klonen onderscheid te
maken tussen het kustgebied, de overgangszone en het binnenland. Deze drie
gebieden zijn - globaal - aangegeven blz. I 0. Omdat de wind binnen een gebied
van plaats tot plaats sterk kan verschillen moeten ook plaatselijke omstandigheden bij de keuze een rol spelen. In grote trekken kan men zijn keuze als

volgt bepalen:

A.

het kustgebied

delen van Groningen, Friesland, Noord- en Zuid-Holland
enZeeland. De groei en de vorm van de bomen wordt hier zeer sterk beïnvloed
door wind. Roest is hier geen probleem omdat lariks vrijwel nergens in het
kustgebied voorkomt.

Dit omvat grote

Klonen met goede weerstand tegen wind, evenals 'Robusta' en 'Zeeland', en
daarom geschikt voor dit gebied zljn (zie overzicht op blz. 1l):
L alle vier Europese zwarte populierenklonen nl.: 'Ankum', 'Brandaris',
'schoorldam' en'Wolterson' en de twee euramerikanen'Agathe F.' en'Florence Biondi'.
Deze zes klonen hebben slechts een matige weerstand tegen roest.
8

2. De euramerikaan'Spijk'met

een uitstekende weerstand tegen roest is hier
ook bruikbaar, doch alleen in opstanden, niet in enkele rijen.

B.

overgangszone

Hiermee wordt gedoeld op de verder van de kust verwijderde delen van de
onder A genoemde provincies; voorts: delen van Overijssel, Gelderland,
Utrecht en N-Brabant; tenslotte de IJsselmeerpolders Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. In deze overgangszone kunnen worden aangeplant, evenals 'Robusta' en'Zeeland' (zie overzicht op blz. I l):
1. 'Ankum', 'Brandaris', 'Schoorldam', 'Wolterson', Agathe F.' en 'Florence
Biondi', doch uitsluitend indien geen lariks in de omgeving (3-5 km) voorkomt.
2. in enkele rijbeplanting: 'Spijk'.
3. in opstanden: behalve deze drie klonen ook: 'Flevo', 'Dorskamp' en 'Blom'.
Glasvlinder (Paranthrene tabaniformis):
In sommige delen van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland worden zwarte balsempopulieren en Westamerikaanse balsempopulieren de laatste vijf tot tien jaar
sterk aangetast door glasvlinder. Zolangdeze plaagvoortduurt moet aanplant
van de klonen 'Donk', 'Rochester' en 'Blom' daar worden afgeraden. In Nederland komt glasvlinderschade buiten deze beide polders slechts sporadisch voor.

C.

het binnenland

Indien geen windschade of roestaantasting te vrezen is kan men in dit gebied
alle veertien klonen, vermeld in het overzicht op blz I I onder C. gebruiken.
'Fritzi Pauley'kan alleen op tamelijk droge, voldoende rijke gronden worden
gebruikt. Op vochthoudende grond bestaat grote kans op topbreuk in de zomer t.g.v. wind. Veiligheidshalve moet aanplant van 'Fritzi Pauley' in enkele
rijen overal worden afgeraden. 'Heimburger' die ook weinig bestand is tegen
wind leent zich meer voor aanplant als solitair in parken en plantsoenen dan
voor houtprouktie.
Waar gevaar voor roest bestaat wegens het voorkomen van lariks in de omgeving (3-5 km) is de keuze beperkt tot 4 klonen, met een uitstekende weerstand tegen roest nl. 'SpUk', 'Flevo', 'Dorskamp', 'Donk' en vier klonen met
een redelijke weerstand tegen roest nl. 'Rochester', 'Blom','FriÍzi Pauley' en
'Heimburger'.
De onder Al. genoemde, voor het kustgebied geschikte, zes klonen met niet
meer dan matige weerstand tegen roest zijn ook in het binnenland bruikbaar
doch uitsluitend daar waar niet voor roest behoefte te worden gevreesd, bijvoorbeeld in sommige delen van het rivierengebied, waar geen lariks in de
omgeving voorkomt.
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Nederland

A. Kustgebied
B. Overgangszone
C.

Binnenland

DEN HMG

t'

.HEERLEN

10

Bruikbare klonen in drie delen van Nederland

(globaal)

N.B. De euramerikaanse klonen'Robusta' en'Zeeland'zijn in alle 3 gebieden
bruikbaar. Ze worden hier verder niet behandeld. Hun weerstand tegen roest
is als vermeld onder (l).

A.

Kustgebied

Europese

zwartepopulier'Ankum' (l)
'Brandaris'(1)
'Schoorldam'( l)

'Wolterson'(l)

populier 'Agathe F.' (1)

Euramerikaanse

'Florence Biondi'

(l)

'Spijk'(2)

B.

Overgangszone

Europese zw arte populier

'Ankum'(l)
'Brandaris'(l)
'Schoorldam'(l)
'Wolterson'(l)

Euramerikaanse populier

'Agathe F.'(l)
'Florence Biondi'(1)
'Spuk'

'Flevo'(2)
'Dorskamp'(2)
Zwarte balsempopulier
Westamerikaanse

'Donk'(2)
'Rochester'(2)

balsempopulier 'Blom'(2)

C. Binnenland

Europese

zwartepopulier'Ankum' (l)
'Brandaris'(l)
'Schoorldam'(l)
'Wolterson'(l)

Euramerikaanse

populier'Agathe F.' (l)
'Florence Biondi'
'Sprjk'
'Flevo'
'Dorskamp'

Zwarte balsempopuher
Westamerikaanse

'Donk'
'Rochester'

balsempopulier 'Blom'

'Fritzi Pauley'(2)
'Heimburger'(3)

l. Roest
Deze klonen

hebben
slechts een matige weerstand tegen roest. Zlj zijn
alleen bruikbaar indien in
de omgeving (3-5 km)
geen lariks voorkomt.
Vooral voor aanplant in

het binnenland zijn

ze

slechts beperkt bruikbaar.

In delen van het rivierengebied waar geen lariks
voorkomt zijn ze b.v. wel
op hun plaats.

2.

Wind
Deze klonen zijn in het
aangegeven gebied alleen
bruikbaar in opstanden,
niet in beplantingen in enkele rijen (weg- en grensbeplantingen enz.).

3. Produktie
Deze kloon is voor houtproduktie minder geschikt
dan andere klonen. Zie
tekst.

1l
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Ankum )
Europese zwarte populier (P. nigra)

J

Ontstaan

Door "De Dorschkamp" te Wageningen geselecteerd in 1962 in de omgeving
van Ankum (Overijssel) ,waar deze boom langs een weg stond (zie foto). Sedert
1976 in de handel.

Vorm

'Ankum' heeft een meestal iets golvende stam en een matig brede kroon. De
takken zijn dun en ook iets golvend. Zij staan in duidelijke kransen en zijn
omhoog gericht.

Ontluiking

Laat, eind april tot midden mei. Het jonge blad is groen.

Weerstand

tegen wind
roest:

Marssonina
kanker:

goed

matig
redelijk
uitstekend

Groei

Redelijk snelle groei; 'Ankum'blijft in groei de eerste jaren meestal iets achter
bij 'Robusta', doch na enkele jaren wordt de achterstand veelal ingehaald.

Gebruiksmo gelijkheden

'Ankum' is evenals vele andere klonen van Europese zwarte populier zeer
windbestendig en daarom vooral geschikt voor aanplant in het kustgebied.
Wegens zijn gevoeligheid voor roest moet aanplant van deze kloon worden
afgeraden op plaatsen waar lariks in de omgeving voorkomt, zoals MiddenBrabant.

In het rivierengebied is aanplant van 'Ankum' in het algemeen verantwoord,
tenzij lariks in de omgeving voorkomt.
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tBrandariso
Europese zwarte populier (P. nigra)

ó

Ontstaan

Door "De Dorschkamp" geselecteerd in 1964 rtit zaailingen, ontstaan door
kruising van twee Europese zwarte populieren. De moeder is afkomstig uit
Brummen (Gld) en de vader is geselecteerd in Wageningen dt zaailingen, geteeld uit zaad, aflromstig uit Noord-Italië. Het zaadis verzameld door professor G. Piccarolo. Sedert 1976 in de handel.

Vorm

De stam is tamelijk recht, ook in de kroon. De takken zijn fors doch niet extreem zwaar. Zij staan in kransen. De schors is vrij dik. De kroon is matig
breed.

Ontluiking

Laat, eind april tot midden mei. Het jonge blad is groen.

Weerstand

tegen wind:
roest:

Marssonina:
kanker:

goed

matig
goed

uitstekend

Groei

Tamelijk snelle groei; van de hier behandelde vier Europese zwarte populiereklonen vertoont 'Brandaris'de beste groei, althans in het binnenland.

Gebruiksmogeliikheden

'Brandaris' is, evenals vele andere klonen van Europese zwarte populier zeer
windbestendig en daarom vooral geschikt voor aanplant in het kustgebied.
Wegens zijn gevoeligheid voor roest moet aanplant van deze kloon worden
afgeraden op plaatsen waar lariks in de omgeving voorkomt, zoals MiddenBrabant.
In het rivierengebied is aanplant van 'Brandaris' in het algemeen verantwoord,
tenzij lariks in de omgeving voorkomt.

l5

oSchoorldam )
Europese zwarte populier (P. nigra)

Ontstaan

Q

Door "De Dorschkamp" geselecteerd in 1967 uit zaailingen, ontstaan door
kruiiing van twee Europese zwarte populieren. De moeder is de kloon 'Loenen'
afkomstig uit Gelderland en de vader 'Vereecken' afkomstig uit Zeeland. Sedeft 1976 in de handel.

Vorm

In het binnenland is 'Schoorldam' lang en slank met regelmatige betakking
in duidelijke kransen; in het kustgebied meer gedrongen doch ook daar relatief
slank. De takken zijnlangen dun.

Ontluiking

Laat, eind april tot midden mei. Het jonge blad is groen.

Weerstand

tegen wind:
roest:

Marssonina:
kanker:

Groei

goed

matig
goed

uitstekend

Op aan de wind blootgestelde groeiplaatsen zoals te Schoorldam vertoont
'Schoorldam', vergeleken met andere Europese zwarte populieren, een zeer
goede groei. Meer landinwaarts is zijn groeisnelheid ongeveer als die van 'Robusta'.

Gebruiksmogeliikheden

'Schoorldam' is, evenals vele andere klonen van Europese zwarte populier,
vooral geschikt voor aanplant in het kustgebied.
Wegens zijn gevoeligheid voor roest moet aanplant van deze kloon worden
afgeraden op plaatsen waar lariks in de omgeving voorkomt, zoals in MiddenBrabant.
In het rivierengebied is aanplant van 'Schoorldam' in het algemeen verantwoord, tenzij lariks in de omgeving voorkomt.
zeer windbestendig en daarom

l6
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oWolterson'
Europese zwarte populier (P. nigra)

Q

Ontstaan

Door "De Dorschkamp" geselecteerd in 1960 in de IJsseluiterwaarden nabij
Doesburg, waar ir. J. F. Wolterson in een wegbeplanting een aantal bomen
van deze kloon aantrof. Sedert 1976 in de handel.

Vorm

Vrij rechte stam met tamelijk

Ontluiking

Zeer laat'. eerste helft mei. Het jonge blad is licht bruingroen

Weerstand

tegen wind:

brede kroon. Oudere bomen vertonen zwaÍe,
schuin opstaande, zijtakken; soms ook een zware gaffel op grotere hoogte.

goed

roest

matig

Marssonina:
kanker:

uitstekend

goed

Groei

Redelijk snelle groei, vooral op zware gronden. De groei
de eerste jaren meestal iets achter bij die van 'Robusta'.

Gebruiksmogelijkheden

'Wolterson'is, evenals vele andere klonen van Europese zwarte populier, zeer
windbestendig en daarom vooral geschikt voor aanplant in het kustgebied.
Wegens zijn gevoeligheid voor roest moet aanplant van deze kloon worden
afgeraden op plaatsen waar lariks in de omgeving voorkomt, zoals Midden-

van'Wolterson'blijft

Brabant.
In het rivierengebied is aanplantvan'Wolterson'in het algemeen verantwoord,
tenzij lariks in de omgeving voorkomt.

l9

oAgathe F.'
Euramerikaanse populier: hybride (P. deltoides

x

P. nigra)

!

Ontstaan

De kloon is geselecteerd door twee Amerikanen, dr. E. J. Schreiner en dr. A.
B. Stout in de V.S. uit zaailingen, ontstaan door kruising. De moeder is een
P. deltoides virginiana en de vader een P. nigra caudina. De kloon is sedert
1972 in de handel.

Vorm

Rechte stam met enigszins opstaande takken, uiteenlopend van licht tot vrij
fors. Kroon matig breed met op oudere leeftijd zware gaffels. Deze kloon vertoont nog meer uitgesproken gaffelvorming dan 'Florence Biondi'.

Ontluiking

Matig laat: tweede helft april (meestal iets eerder dan 'Florence Biondi'). Het
jonge blad is bruinrood, de bladsteel is opvallend rood.

Weerstand

tegen wind:
roest:

Marssonina:
kanker:

vrij goed tot goed
matig
goed
goed

Groei

'Agathe F.'is een snelgroeiende kloon die'Robusta'in groei meestal overtreft

Gebruiksmogelijkheden

In het kustgebied, de IJsselmeerpolders en in het rivierengebied is de aanplant
van 'Agathe F.' in het algemeen verantwoord, tenzij lariks in de omgeving
voorkomt.

2l

tFlorence Biondi'
Euramerikaanse populier: hybride (P. deltoides

x

P. nigra)

Q

Ontstaan

De kloon is geselecteerd door twee Amerikanen, dr. E. J. Schreiner en dr. A.
B. Stout in de V.S. uit zaailingen, ontstaan door kruising. De moeder is een
P. deltoides virginiana en de vader een P. nigra caudina. De kloon is sedert
1972 in de handel.

Vorm

Rechte stam met opstaande, matig zwaÍe tot zware takken. Kroon matig
breed, op oudere leeftijd met vrij zware gaffels, doch iets minder extreem dan

bij'Agathe F.'.
Ontluiking

Matig laat: tweede helft april (meestal iets later dan 'Agathe F.'). Het jonge
blad is groenbruin, de bladsteel is opvallend rood.

Weerstand

tegen wind:
roest:

Marssonina:

kanker:

vrij goed tot goed
matig
goed
goed

Groei

'Florence Biondi' is een snelgroeiende kloon, die 'Robusta' in groei meestal
overtreft.

Gebruiksmogelijkheden

In het kustgebied, de IJsselmeerpolders en in het rivierengebied is de aanplant
van 'Florence Biondi' in het algemeen verantwoord, tenzij lariks in de omgeving voorkomt.
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ospiik'
Euramerikaanse populier: hybride (P. deltoides

Ontstaan

x

P. nigra)

g

Door "De Dorschkamp" te Wageningen in 1966 geselecteerd uit zaailingen,
ontstaan door kruising. De moeder is een P. deltoides, afkomstigvan het Rijksstation voor Populierenteelt te Geraardsbergen, België; de vader is een P. nigra,
gevonden nabij Wageningen. Sedert 1972inde handel.

Vorm

Jonge bomen hebben een enigszins bochtige stam met matig zwaÍe opstaande
takken, die bij ouder worden van de boom een forse kroon kunnen opleveren.

Ontluiking

Matig laat: tweede helft april. Het jonge blad is bruingroen

Weerstand

tegen wind:
roest:

Marssonina
kanker:

vrij goed
uitstekend
goed
goed

Groei

'Sprjk'vertoont een goede totzeer goede groei op vruchtbare vochthoudende
gronden. In het algemeen groeit'Sprjk' duidelijk sneller dan 'Robusta'. 'Spijk'
zal'Robusta' echter slechts weinig in groei overtreffen wanneer de groeiplaats
aan sterke wind is blootgesteld.

Gebruiksmoge[ikheden

Hoewel 'Sprjk' een vrij goede weerstand tegen wind vertoont is de ervaring
met deze kloon nog te beperkt om aanplant in enkele rijbeplantingen in het
kustgebied aante raden. Hij kan hier echter wel zonder bezwaar in opstanden
worden aangeplant. In de overige delen van Nederland kan 'Spijk' zonder beperking worden gebruikt, ook in rijbeplantingen. De aanwezigheid van lariks
is geen bezwaar.
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oFlevot
Euramerikaanse populier: hybride (P. deltoides

Ontstaan

x

P. nigra)

J

Door "De Dorschkamp" te Wageningen geselecteerd in 1956 uit zaailingen,
ontstaan door kruising. De moeder is een P. deltoides uit Missouri (VS), de
vader is een P. nigra uit Noord-Italië. 'Flevo', een broer van 'Dorskamp' is
sedert 1966 in de handel.

Vorm

Stam matig recht, soms enigszins golvend. Vrij brede open kroon door afstaande, overwegend vrij lichte takken. Vaak komen in de kroon enkele zwarctak-

ken voor.

Ontluiking

Vroeg: eerste helft april. Het jonge blad is bruinrood.

Weerstand

tegen wind:
roest:

Marssonina:
kanker:

matig tot redelijk
tritstekend
zeer goed

redelijk

Groei

'Flevo'vertoont veelal een wat snellere groei dan 'Robusta' doch blijft in groei
duidelijk achter bij'Dorskamp'.

Gebruiksmogelijkheden

In het kustgebied is aanplant van 'Flevo' af te raden; ook voor beplantingen
in enkele rijen in de overgangszone is 'Flevo' in het algemeen ongeschikt. Op
andere plaatsen met veel wind kan 'Flevo' zich meestal goed handhaven. De
aanwezigheid van lariks is geen bezwaar.
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oDorskampt
Euramerikaanse populier: hybride (P. deltoides

Ontstaan

x

P. nigra)

J

Door "De Dorschkamp" te Wageningen geselecteerd in 1956 uit zaailingen,
ontstaan door kruising. De moeder is een P. deltoides uit Missouri (VS), de
vader is een P. nigra uit Noord-Italië. 'Dorskamp', een broer van 'Flevo', is
sedert 1966 in de handel.

Vorm

Stam bochtig, soms slingerend. 'Dorskamp' heeft een brede kroon met
zware takken. Hij neigt tot gaffelvorming op wat oudere leeftijd.

Ontluiking

Vroeg: eerste helft april. Het jonge blad is donkerbruinrood.

Weerstand

tegen wind:
roest:

vrij

matig
uitstekend

Marssonina:

zeer goed

kanker:

redelijk

Groei

'Dorskamp'vertoont een bijzonder snelle groei en produceert soms meer dan
twee maal zoveel volume als 'Robusta', althans op plaatsen, die niet te zeer
aan de wind zijn blootgesteld.

Gebruiksmo gelijkheden

'Dorskamp' verdraagt wind slecht. In het kustgebied is aanplant van 'Dorskamp' daarom af te raden. Ook voor beplantingen in enkele rijen in de overgangszone is'Dorskamp' in het algemeen ongeschikt. Overigens is'Dorskamp'
vrijwel zonder beperkingen bruikbaar.De aanwezigheid van lariks is geen bezwaaf

.
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tDonk )
Zwarte balsempopulier: hybride (P. deltoides

Ontstaan

x

P. trichocarpa)

Q

Door "De Dorschkamp" te Wageningen geselecteerd in 1965 uit zaailingen
aÍkomstig van zaad ontvangen van het Rijksstation voor Populierenteelt te
Geraardsbergen, België. Sedert 1972 in de handel.

Vorm

Redelijk rechte stam, meestal tamelijk smalle kroon; op oudere leeftijd wordt
de kroon breder.

Ontluiking

Laat: eind april tot midden mei. Het jonge blad is groen.

Weerstand

tegen wind:
roest:

Marssonina
kanker:

Groei

redelijk
uitstekend
goed

redelijk

'Donk' vertoont een bijzonder snelle groei. In vergelijking met 'Robusta' is
'Donk' veruit de meerdere in groei, vooral op minder vruchtbare gronden.
Op zware, vruchtbare gronden is het groeiverschil tussen beide klonen geringer.

Gebruiksmogelijkheden

30

Op beschutte, niet te droge gronden groeit'Donk' het best. In het kustgebied
is aanplant van 'Donk' af te raden. Ook voor beplantingen en enkele rijen
in de overgangszone is 'Donk' in het algemeen ongeschikt; op andere plaatsen,
ook die met veel wind kan'Donk'zich meestal goed handhaven. De aanwezigheid van lariks is geen bezwaar.

(

Rochester'
Zwarte balsempopulier: hybride (P. maximowiczii

x

P. nigra)

!

Ontstaan

De kloon is geselecteerd door twee Amerikanen, dr. E. J. Schreiner en dr. A.
B. Stout in de V.S. uit zaailingen, ontstaan door kruising. De moeder is een
Oostaziatische balsempopulier, P. maximowicziiende vader een P. nigra plantierensis. De kloon is sedert 1972in de handel.

Vorm

Tamelijk rechte stam met opvallend horizontale takstand. Takken vrij grof,
Kroon vrij breed, open.

Ontluiking

Zeer vroeg: eind maart begin april. Het jonge blad is groen.

Weerstand

tegen wind
roest:

Marssonina:
kanker:

redelijk
redelijk
uitstekend
redelijk

Groei

'Rochester'vertoont een goede groei. Op rijke, vochthoudende gronden is de
groei ongeveer even snel als die van'Robusta', op iets drogere of armere gronden overtreft'Rochester''Robusta' veelal in groei.

Gebruiksmogelijkheden

In het kustgebied is aanplant van'Rochester' af te raden. Ook voor beplantingen in enkele rijen in de overgangszone is 'Rochester' in het algemeen ongeschikt; op andere plaatsen, ook die met veel wind kan'Rochester'zich meestal vrij goed handhaven. Ook indien lariks in de omgeving voorkomt is'Rochester'zonder al te groot risico bruikbaar.
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oBlomt
Westamerikaanse balsempopulier (P. trichocarpa)

j

Ontstaan

Afkomstig uit West-Canada (omgeving van Vancouver) en aldaar geselecteerd
door ir. G. Blom, Canada. De kloon is door "De Dorschkamp" getoetst en
sedert 1972 in de handel.

Vorm

'Blom' heeft een matig rechte stam. De kroon is in de jeugd vrij smal, tamelijk
dicht met vrij lange slanke opstaande takken. Op latere leeftijd heeft 'Blom'
een meer open kroon.

Ontluiking

Zeer vroeg'. eerste helft april. Het jonge blad is lichtgroen. De jonge bladstelen

zijn iets roodachtig.

Weerstand

tegen wind:
roest:

Marssonina:
kanker:

matig
redelijk
goed

uitstekend

Groei

'Blom heeft een goede groei en kan ook op zware gronden de groei van'Robusta' tenminste evenaren. Op lichte gronden (leemhoudend zand, zavel) met een
goede vochtvoorziening is de groei van 'Blom' veelal duidehjk sneller dan van
'Robusta'.

Gebruiksmogelijkheden

'Blom' is evenals andere Westamerikaanse balsempopulieren een kloon die
niet geschikt is voor het kustgebied. Sterke wind verdraagt hij slecht. Ook voor
beplantingen in enkele rijen in de overgangszone is deze kloon ongeschikt.
Aanplant in opstandsverband in de overgangszone is verantwoord.
In het binnenland is 'Blom' in het algemeen zonder beperkingen bruikbaar.
Ook indien lariks in de omgeving voorkomt is 'Blom'zonder al te groot risico
bruikbaar.
'Blom' heeft enige neiging tot vorming van waterlot doch minder dan'Heimburger'.
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oFritzi Pauley'
Westamerikaanse balsempopulier (P. trichocarpa)

Q

Ontstaan

Afkomstig uit het NW van de staat Washington (V.S.) en aldaar geselecteerd
door dr. Scott Pauley (VS) en dr. Helge Johnson (Zweden). De kloon is in
verschillende Europese landen ingevoerd. In Nederland na toetsing door "De
Dorschkamp" in de handél sedert 1972.

Vorm

'Fritzi Pauley' heeft een vrijwel rechte stam; de open kroon is smal met dunne
takken, vooral op lichte gronden.

Ontluiking

Zeer vroeg: eerste helft april. Het jonge blad is bruingroen

Weerstand

tegen wind:

roest:

Marssonina:
kanker:

slecht

redelijk
uitstekend
uitstekend

Groei

'Fritzi Pauley' heeft een uitstekende groei, die vooral
meuze, vochtige, en eventueel lemige zandgronden.

Gebruiksmoge[ikheden

'Fritzi Pauley' is een kloon die niet geschikt is voor het kustgebied en de overgangszone. Op vruchtbare vochthoudende gronden vormt deze kloon in zljn
top vaak zeer veel opvallend groot blad. Bij zomerstormen kan dit aanleiding
geven tot topbreuk, zelfs op jonge leeftijd. In het binnenland, op lichte voldoende vochtige gronden, waar de kans op topbreuk gering is, is deze kloon op
zijn plaats, doch niet in beplantingen in enkele rijen. Ook indien lariks in de
omgeving voorkomt is 'Fritzi Pauley' zonder al te groot risico bruikbaar. 'Fritzi Pauley' heeft de neiging waterlot te vormen, doch minder dan 'Heimburger'.

tot uiting komt op hu-
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KALENDER

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

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

wordt voor verpakkingen en
g ra m

mofoon plaathoezen.

Medio oktober 1982 is in de Staatscourant eeo, voor populierentelers en voor degenen die door de herplanrplicht werden weerhouden populierenbeplantingen aan te leggen, zeer belangrijke
beschikking gepubliceerd. De,,Beschikking vrijstelling meldings- en herplantplicht" regelt de vrijstelling van de herplantplicht voor nieuw aan te leggen bos. Deze bossen zijn onder
bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de herplantplicht als ze
binnen 25 jaar worden geveld. De aanlegsubsidie in het kader
van het ,,Besluit bijdragen bebossingen" is voor deze nieuwe
beplantingen van toepassing, de,,Beschikking bosbijdragen",
vooral van belang voor opengestelde bossen, niet. Het is van
belang bij de gemeente te informeren of het bestemmingsplan
of het voor het betreffende gebied geldende voorbereidingsbesluit de aanleg van ,,vrijgestelde" beplantingen toestaat. Formulieren kunnen bij het Staatsbosbeheer worden aangevraagd.
Uitgebreide informatie kunt u vinden in het ,,Persbericht" van
het Ministerie van Landbouw en Visserij, gepubliceerd op pag.
72 van dit nummer.
De verkoop van hout en de aanleg van beplantingen zijn de
belangrijkste onderwerpen waarop we onze aandacht in de komende maanden moeten richten. Tot de aanleg worden tevens
het aanvragen van subsidies en van vrijstellingen van de her-

plantplicht, plantsoenaankoop en de rassenkeuze gerekend. In
verband met de in juli 1982 afgekondigde tijdelijke stopzetting
van nieuwe subsidie-aanvragen in het kader van het ,,Besluit
bijdragen bebossingen/herbeplantingen", moeten nieuwe aanvragen direkt na 1 januari 1983 worden aangediend om alsnog
in het komende plantseizoen te kunnen planten.
Houtverkoop
Voor dit onderwerp kan worden verwezen naar de ,,Kalender"
in het septembernummer van ,,Populier" 1982. Ter oriëntatie
zijn op pagina 70 van dit nummer enkele houtprijzen vermeld.
Subsidieregelingen

De subsidieregelingen, die voor de populierentelers het meest
van belang ztjn, zijn het ,,Besluit bijdragen bebossingen", het
,,Besluit bijdragen herbeplantingen" en de ,,Beschikking Bos-

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.

bijdragen". Deze regelingen zullen hieronder beknopt worden
besproken. Uitgebreide inlichtingen en aanvraagformulieren zijn
bij het Staatsbosbeheer verkrijgbaar en wel bij de Hoofd-

ingenieur-Direkteur voor de Landinrichting, Grond- en Bosin de provincie waarin de beplanting of het grootste
gedeelte daarvan is gelegen. Op Pug. 72 ziin adressen en telefoonnummers vermeld (zie ook de ,,inleiding" van deze Kalenbeheer

der).

De subsidiëring van de aanleg van nieuwe beplantingen en van
herbebossingen is geregeld in de twee bovengenoemde Besluiten. Onder bepaalde voorwaarden kan men een bijdrage van de
overheid ontvangen in de aanleg- en eerste onderhoudskosten.
Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet men, vóórdat met de aanleg van de beplanting wordt begonnen, de toestemming van het Staatsbosbeheer hebben. De oppervlakte van
nieuwe beplantingen moet minimaal 1,0 ha bedragen en in geval
van een heibeplanting 0,5 ha. Deze beplantingen mogen uit één oÍ
meerdere percelen bestaan. Het ,,Besluit bijdragen bebossingen"
geldt tevens voor de aanleg van weg- en perceelsgrensbeplantingen onder voorwaarde dat de beplanting uit tenminste 160 bomen bestaat over€enkomend met een lengte van ca. 1200 m (-

t ha). Het is bij dit soort bePlantingen niet van belang of het

een

nieuwe beplanting of een herbeplanting betreft. De overheidsbijdrage bij de aanleg van nieuwe bebossingen en van'weg- en
perce.lsgrensbeplantingen bedraagt maksimaal 80 7o van de door
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de direkteur van het

Staatsbosbeheer

normaal geachte kosten. Voor herbeplantingen bedroeg de subsidie tot
voor kort maksimaal 50 7o maar, met
terugwerkende kracht tot 1 januari
1981, is dit percentage sterk verhoogd
en bedraagt nu maksimaal 75 %. Bo-

vendien zullen in geval van herbeplanting, en dit geldt tevens voor de
hierna te bespreken ,,Beschikking Bos-

bijdragen", ook de kosten van planvoorbereiding en toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden met
terugwerkende kracl'rt tot 1 januari
1981 bij het vaststellen van het subsidiebedrag worden betrokken. De
subsidie zal bovendien niet meer in
twee termijnen maar ineens na de uitvoering worden uitgekeerd.
De ,,Beschikking Bosbijdragen" is een
regeling die ook voor populierentelers
van belang is. Naast een jaarlijkse bijdrage in de kosten van een planmatig
beheer, inklusief de openstelling voor

het publiek, kunnen onder bepaalde
voolwaarden ook aanzienlijke bijdragen (namelijk

lt 9í

van de normaal

geachte kosten) worden verleend in de
onderhoudskosten, zoals het opsnoeien

van de bomen. Voorwaarde is dat de
minimum-oppervlakte van de beplan-

ting 5,0 ha bedraagt; deze

regeling

geldt ook als deze oppervlakte in het
bezit is van meerdere samenwerkende
eigenrren. Genoemde minilnumopper-

vlakte kan tot I ha worden verlaagd
indien het om beplantingen met een
bijzondere landschappelijke betekenis
gaat. Ook over deze regeling verstrekt

het Staatsbosbeheer uitgebreide infor-

tingen worden meestal in de nawinter
en het voorjaar aangelegd. Indien door
bepaalde omstandigheden pas laat in
het seizoen kan worden geplant verdient het aanbeveling in beplantingen
waarin meerdere rassen voorkomen

met de vroeguitlopende rassen te beginnen. De populieren hebben dan
wat minder van het late planten te
lijden. Plantgaten van 3J à 40 cm ln
het vierkant bij een diepte van ca. 40
cm zijn voor éénjarige populieren voldoende groot, voor twee- en drie;'arige

populieren bedragen deze afmetingen
50 à 60 cm bij een diepte van 60 cm.
Het is zeer belangrijk dat populieren
voldoende diep staan vooral om het
scl.reefwaaien van de planten of het
draaien van de stammetjes op sterk
aan de wind blootgestelde gebieden te

voorkomen.

Bij te ondiep geplante po-

pulieren breken, als gevolg van

de

wind, de nieuwgevormde wortels af
en slaan de planten slechr arn.
Het maken van te grote plantgaten
verhoogt onnodig de aanlegkosten. Te

kleine gaten, bijvoorbeeld met een
halfronde planrschop voor éénjarig
plantsoen, zullen vooral op onbewerkte grond in veel gevallen een minder
goede aanslag en jeugdgroei tot gevolg
hebben.

Het verdient aanbeveling de plantgaten op percelen die bij de aanleg zeer
nat ztjn of die een hoge grondwaterstand hebben, direkt voor het planten
te graven waardoor ze niet vol water
kunnen lopen of ineen zakken. Het
gebruik van poten op laatstgenoemde
percelen, vooral indien deze een kleine
oppervlakte hebben, kan worden overwogen. De poten moeten bij voorkeur

plantmateriaal moet niet worden ondergedompeld en zeer zeker niet als
de knoppen reeds aktief zijn.
Het verdient aanbeveling bij gebruik
van meerjarig beworteld plantsoen alleen opvallend zware zijtakken vóór

het planten te verwijderen; be takte
éénjarige planten moeten bij de aanleg
nooit worden gesnoeid, tenzij men

hinder ondervindt van de zijtakken bij
het bevestigen van plastic manchetten,
e.d. tegen windschade.

Op zware leem- of kleigronden

ver-

tonen beplantingen, die met éénjarige
planten van S7estamerikaanse balsempopulieren ('Blom', 'Fritzi Pauley' en

'Heimburger'),'Ándroscoggin','Gene-

va', 'Oxford' en 'Rochester' zijn aangelegd, in de eerste twee tot drie jaar na
aanleg vaak een teleurstellende groei
en een door het uitgroeien van de zij-

takken vaak struikachtige vorm. De
hoogtegroei in de eerste jaren kan
worden verbeterd door de pianten
vóór of direkt na de aanleg iets in te
korten. Aan het einde van het eerste
of tweede groeijaar moeten de planten,
ter voorkoming van dubbele toppen,
op één top worden gezet (zie ,,Popu-

lier", februarinummer 197 3, pag. ïl).
In het algemeen is het snoeien van
populieren in de wintermaanden niet
aan te raden en zeer zeker niet tijdens
vorstperioden. Dit onderhoud moet bij
voorkeur in de periode tussen eind

mei en half juli worden uitgevoerd,
omdat de wonden dan beter overgroeien en de vorming van waterloten

geringer is. Uitgebreide informatie
kan men vinden in het artikel ,,Het

Plantsoen en rassenkeuze

uit door de NAKB

gewaarmerkte

snoeien van populieren" in het novembernummer van ,,Populier' 1979.
lVildschade bij populieren door reeën,

In de kalender van het septembernumm€r van ,,Populier" l)81 zijn deze
twee onderwerpen uitgebreid bespro-

meerjarige planten worden gemaakt
omdat men dan van de kwaliteit en de

hazen of konijnen kan men voorkomen, of althans beperkt houden, door

raszuiverheid zeker is. Bovendien komt

de jonge bomen met gazen kokers

ken. Degenen, die

men voor de eerder genoemde Rijksbijdragen alleen in aanmerking als bij
de aanieg van de beplanting door de

(kippegaas, Italiaans gaas) of plastic
manchetten te beschermen. Het Ita-

NÁKB gewaarmerkt plantsoen is ge-

bij de fabriek*

bruikt. Poten moet men planten in zo
smal mogelijk, 70 à 80 cm diepe gaten, die bijvoorbeeld met een grondboor zijn gemaakt; door de onderzijde
van de poten schuin af te hakken komen ze stevig in het gat te staan. Alle
zijtakken moeten worden verwijderd
om het uitdrogen van de poten, door
verdamping na het uitlopen, te voor-

Magazijn Bosbouwgereedschappen van
Heidemij Nederland BV te Arnhem
(Postbus 139). Bomen die met kokers
van kippegaas zljo beschermd moet
men regelmatig op het ingroeien van
het gaas in de stam kontroleren. Bij
gebruik van Italiaans gaas is een dergelijke kontrole in het algemeen over-

matie.

in het

komende

plantseizoen gevelde opstanden opnieuw moeten inplanten, worden vetwezen naar het artikel ,,Het gebruik
van één- of tweejarig populierenplantsoen

bij herbebossingen" op pagina
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van het novembernummer van ,,Popu-

lier"

1.979.

Aanleg van beplantingen
Dichtgegroeide greppels en sloten
moeten, waar nodig, tijdig worden
schoongemaakt om de afvoer van oppervlaktewater te bevorderen; dit vergemakkelijkt bepaalde werkzaamheden
zoals het maken van Plantgaten. Hin-

derlijk loofhoutopslag en bramen moet
men in geval van herbebossing door
afzeuen bestrijden. Populierenbeplan-

komen. De poten moet men enkele
dagen zo diep en zo rechtstandig mogelijk in het water zetten. Dit geldt
overigens ook voor beworteld plantsoen dat tijdens het transport of door
andere oorzaken is uitgedroogd. Het

liaans gaas kan men zowel rechtstreeks
bestellen als bij het

bodig.

*

Eraclit-Venier S.p.A.
Casella Postale 128
Portomarghera i01270
c.c.i.a. Yenezia 22156

Italie

oHeimburger'
Westamerikaanse balsempopulier (P. trichocarpa)

i

Ontstaan

Afkomstig uit West-Canada (omgeving Port-Coquitlam nabij Vancouver), en
aldaar geselecteerd door dr. C. Heimburger, Canada. De kloon is getoetst door
"De Dorschkamp" en sedert 1972in de handel.

Vorm

'Heimburger' heeft een iets golvende stam met vele tamelijk dunne korte opstaande takken. In vrije stand is de kroon de eerste acht à tien jaren pyramidaal
en gesloten.

Ontluiking

Zeer vroeg: eerste helft april. Het jonge blad is groen

Weerstand

tegen wind:
roest:

Marssonina:
kanker:

Groei

matlg
redelijk
uitstekend
redelijk

'Heimburger' vertoont een redelijke groei, die vooral op lichtere gronden in
van'Robusta'kan overtreffen. Op wat oudere leeftijd
wordt de groei in vergelijking met die van 'Robusta'minder.
de eerste jaren de groei

Gebruiksmo gelijkheden

38

Uit een oogpunt van produktie van kwaliteitshout is de aanplant van 'Heimburger' minder aantrekkelijk, daar de boom takkig en weinig recht is. Andere
Westamerikaanse balsempopulieren leveren kwalitatief beter hout. De gesloten pyramidale vorm van de kloon maakt hem bij uitstek geschikt voor aanplant als solitair, b.v. als parkboom, of in een enkele rij als afscheiding, doch
uitsluitend in het binnenland. Ook indien lariks in de omgeving voorkomt is
'Heimburger' zonder al te groot risico bruikbaar.Deze kloon heeft de neiging
veel waterlot te vormen.

tt

u denhou
een oude naam, tussen nieuwe p9 ulieren

an old name. between new ppplars
un ancien nom. entre nouveaux peupllg$
ein alter name. zwischen neue pgp-peln
Witte abeel
(P. alba)

'Raket'

'Nivea'

Esp
íP. tremulal

'Tapiau'

Grauwe abeel
(P. canescens)
'Bunderbos' 'De Moffart'
'Schleswig'
'Enniger'
'Schiindel'
'Honthorpa'
'Tatenberg'
'Limbricht'

'Witte van Haamstede'

Europese zwarte populier
(P. nigral

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

Westamerikaanse
balsempopulier
{P.

trichocarpal

'Blom'
'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

I

(li,'N',

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'

')0h(*;''
X

e

hoomkwekerij
Schoorstraat 21 - Postbus
Udenhout - Holland
TeleÍoon 04241-2'131
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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 wij regelmatig geïnteresseerd in:

afrolhout
klomphout
zaaghout

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

foreco @
internationale houthandel bv

Telefoon: 085-77881

lid van de Heidemij Groep

Telex: 45960 forec nl.

Lovinklaan 1, Postbus 230
6800

AE

Arnhem
I

