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Redaktioneel
Voor u ligt een vernieuwd tijdschrift 'Populier'.
Vanaf de eerste uitgave in l9ó4 is de kwaliteit van tekst en foto's steeds verbeterd, maar
met ingang van dit nummer is het aanzien van 'Populier' totaal veranderd. De omslag
heeft nu een eigentijds gezicht. Het nieuwe vignet geeft een beeld van de vormrijkdom
van de boomsoorten Populus en Salix: breed- en smalkronige rassen, terwijl het totaal de
karakteristieke vorm van een populierenblad weergeeft.
Het 'binnenwerk' van 'Populier' is ook totaal veranderd. Een driekolommig tekstsysteem
maakt een lees- en kijkvriendelijke opmaak van de pagina's mogelijk. Ook het lettertype
is gewijzigd en de letters zijn iets groter dan voorheen.
De omslag en de basis-lay-out zijn ontworpen door Emmerik & Emmerik b.v., Den
Haag; het vignet is gemaakt door R. Eppenga, sekretaris-penningmeester van de Stichting
Populier.

Met deze nieuwe vormgeving van 'Populier' hopen wij u een aanÍekkelijk tijdschrift te
bieden.

Redaktie Populier

Folo omslag
P, 'Robusta' in de wintertooi
Foto's
Omslag: Staatsbosbeheer, Utrecht
Pag. 3 en 5: E. van der Zwan, Den Haag
Pag. 7 en 17: H. A. van der Meiden,
Wageningen

Pag. 8: B. A. Wolters, Utrecht
Pag. 13 en 20: R. Eppenga, Renkum
Pag. 14: A. Tissing, Lochem
Pag 15 en 16: C. M. Mortier, Utrecht
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Houtprijzen
Bij de verkoop van hout spelen verschillende faktoren een rol bij de prijsvorming:
b.v. houtkwaliteit, hoeveelheid, bereikbaarheid, e.a. Die faktoren zijn voor elke partij
hout verschillend. Onderstaande cijfers geven derhalve slechts een indruk van het huidige
prijsbeeld.
Ter oriëntatie enkele prijzen voor populierehout met schors aan de voor zware transportvoertuigen berijdbare weg.
fineerhout (O: ) 50 cm)
: f ll0,- í f 120,- per m'
klompenhout /zwaar zaaghout (): Q 40 cm)
: / 80,- à / 100,- per m3
lichtzaaghout(kistenhout) (A:25-50cm) lengte2m : x. I 55,- per stère
papierhout (O: 10-50 cm, lengte I tot 3 m)
: Í 60,- tot f 75,- per ton
spaanplaathout
: f 35,- tot Í 40,- per ton

de westelijke provincies yan ons land zijn sinds de vijftiger jaren ten behoeve van de
rekreatie een aantal zeer santrekkelijke boscornplexen aangelegd, zoals'Spaarnwoude',
'Brielse Maas', 'Oude Maas' en 'Rottemeren'. In deze beplantingen zijn soms op vrli
grote schaal populieren aangeplant nasst andere houtsooÉen, zoals eik, es, els en wilg.
In landschappelijk maar ook in produktief opzicht is de populier, vooral voor het westen
van ons land, een zeer belangriike boomsoort. Door zdn snelle groei vormt hd, mits niet
te wijd geplant, binnen korte tiid een yoor de rekreatie aantrekkelijke omgeving. In de
luwte van de populierenbeplantingen is het niet alleen voor de bezoekers van deze rekreatiegebieden aantrekkelijk venoeven maar ook voor boomsoorten die in deze luwte aan-

In

Populieren
en het rekreatiegebied'Rottemeren'

H.

merkeldk beter tot ontwikkeling komen dan in open terrein. In zonnige en warme perioden van het jaar verschaft de populier sneller schaduw dan welke andere ook. Een ander

wel aan elkaar grenzende deelgebieden, te
weten: Bleiswijkse Zoom, Lage en Hoge
Bergse Bos en de Zevenhuizer Zoom. Het
oudste deelgebied, de Bleiswijkse Zoom,
bestaat uit de twee delen Bleiswijkse Zoom
Midden en Zuid, die omstreeks 1970 zijn

voordeel is dat uit de opbrengsten van dunningen of eindkap andere beheersmaatregelen
geheel of ten dele kunnen worden gefinancierd.
In een van deze rekreatie-gebieden, de'Rotterneren', heeft onze Stichting sinds 1977 de
groei van de populieren in een aantal beplantingen gevolgd.

Het rekreatiegebied'Rottemeren'
Het rekreatiegebied, één van de zogenaamde 'groene sterren' uit de tweede nota
Ruimtelijke Ordening, ligt aan weerzijden
van de rivier de Rotte tussen de gemeenten
Bergschenhoek, Bleiswijk, Zevenbergen en
de noordelijke wijken van Rotterdam. Het

jaar no aanleg bepaolde de populier,
door zijn snelle groei, het landschoppelijk

Negen

aanzien bij de Rottemeren.

gebied heeft een oppervlakte van ongeveer
1.000 ha \ryaarvan al meer dan de helft is ingericht. Het bestaat uit verschillende, vrij-

lU. Kolster

Stichting Bos en Hout, Wogeningen

aangelegd. De andere deelgebieden zíjnnadien aangelegd of nog in uitvoering. De
plannen voor het gebied worden door de

Provinciale Planologische Dienst uitgewerkt die daardoor ook in de houtsoortenkeuze een belangrijke stem heeft. De Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland is belast met de aanleg, het onderhoud en het
beheer.

Een groot gedeelte van het rekreatiegebied
wordt ingenomen door speelweiden terwijl
ook de oppervlakte aan watei zeer aanzienlijk is. Naast lanen, singels, grienden en gebieden met een natuurlijke opslag bedraagt

de oppervlakte aan beplantingen ca. 2N
ha.

Populier komt op ongeveer de helft van de
ingeplante oppervlakte voor, wilg op ca. 20
ha. Het meest aangeplante populiereras is
de 'Robusta', maar ook nieuwe rassen komen in dit rekreatiegebied voor. Andere
loofhoutsoorten, die op veel minder grote
schaal zijn aangeplant, zijn o.a. es, els, esdoorn, eik en iep.
De hoofddoelstelling voor het gebied is de
duurzame instandhouding van bos- en natuurterreinen zodanig dat:
de belangen van de rekreatie binnen het
-gebied
worden behartigd en
het natuurschoon wordt bewaard en bevorderd, alsmede flora en fauna.
Deze hoofddoelstelling wil echter niet zeggen dat de houtproduktiemogelijkheden
van de beplantingen worden genegeerd. De
belangen van de houtproduktie zijn wel ondergeschikt aan die van natuurschoon, flora en fauna.
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D i

ameter

rRobustarproefperken

(cm)

ELEtStitJKSE Z00lr

40

625 st/ha
q16-493 st/hè
185-222 st/ha

35

l0

Tabel l,Jaar van aanleg en plantafstand van de

'Robusta' proefperken

Proefperk

nr.

Jaar van

Plantafstand (m)

aanleg

voor

dunning
13

1967

5A

t97t

5B

t9'n
t9'n
t9'n

8

l4A
l48
2A
28
25

t97t
1972
1972

t972

4,5 x 6,0
4,5 x 5,0
4,5 x 5,0
4,5 x 5,0
4,5 x 5,0
4,5 x 5,0
4,5 x 4,5
4,8 x 4,5
4,0 x 4,0r)

na
dunning

4,5

x

20
2A

121)

5A

2B

4,5
4,5

x l0í)
x l0r)

zl

15

il
Fig, 1

De ontwikkel

12

16
rq
15
leeftijd beplanting (jaar)

13

ing van de diametergroei

spi lhoutmassa (m3) per

tRobustar proefperken

na

BLETS\./rJKSt Z00r4

260

1) driehoeksverband

240

625 st/ha
220

'Robusta' in de Bleiswijkse Zoom

\16-\93 .t/ha
185-222 sï/ha

200
180

Om inzicht te krijgen in de groei van de po-

pulieren

in het gebied Bleiswijkse Zoom

Midden en Zuid heeft onze Stichting, in
overleg met het Recreatieschap 'Rottemeren', in de winter van 1977 /78 negen proefperken in'Robusta'beplantingen uitgezet.
Bijna alle populierenbeplantingen in dit gebied zijn met dit ras aangelegd. Het bodemprofiel bestaat overwegend uit vrij zware
zeeklei op lichte klei. De gegevens van de
proefperken staan in tabel l. De beplantingen zijn met éênjarig plantsoen aangelegd,
alleen in proefperk 25 zijn tweejarige planten gebruikt. De uitval bij de populieren

was zeer gering; de bomen zijn geregeld

160

rq0
120
100
80
60

25

2B

40

t3

2A
5A
8

58

20
0

l0

Fi9, 2 0e ontwikkel ing van de spi

lhoutmassa-aanwês

ll
pêr ha

12

r4

13

leeftijd

15

beplanting (jaar)

gesnoeid.

De ondergroei, uitgezonderd die in proefperk 25, bestaat uit verschillende loofhoutsoorten zoals es, esdoorn, eik, hazelaar, els
en veldiep. De veldiep is in verband met de
iepziekte verwijderd, ook zijn veel elzen na
het afzetten afgestorven. Het laatste is ook
het geval in de beplanting van proefperk 25
waar de ondergroei volledig uit els bestond.
De beplantingen waarin proefperk 58 en 8
zijn gelegen, zijn drie jaar na de aanleg gedund en die van proefperk 13 na 6 jaar. Deze dunningen, waarbij de helft van de bomen is geveld, zijn uitgevoerd om de ondergroei meer licht te geven. De dunningsopbrengsten zijn niet bekend, ze zullen gezien
de leeftijd van de bomen op het tijdstip van
dunning en het oorspronkelijke stamtal
(370 of 444 bomen per ha) niet hoog zijn
geweest.
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De groeigegevens van de bomen aan het
einde van 1982 zijn vermeld in tabel 2.
In figuur l, 2 en 3 zijn resp. de ontwikkeling van de diametergroei, de spilhoutproduktie en de jaarlijkse aanwas over een periode van 6 jaar weergegeven.
Tabel 2.Meetesultaten aan het eind van 1982

Proefperk Leeftijd N per Diameter Hoogte

nr.
l3
5A
5B
8

l4A
l4B
2A
2B
25

0aar) ha
16 185
t2 444
t2 222
t2 222
t2 444
12 444
ll 493
1l 4t6
ll 625

(cm)

(m)

Inhoud per Spilhoutmas- Aanwas per ha (m3)
boom (m') sa per ha (m!) in 1982 Gem. per jr.

36,4

23,0

0,92

26,1

19,5

3l ,6

20,4
20,2
20,8
20,7
18,9

0,43
0,63

33,9
28,7
28,9
26,3
26,0
23,6

18,3

19,9

0,70
0,54
0,54

0,42
0,39
0,36

170,8
188,7

22,2

10,7

28,0

t5,7

r39,6

21,5
23,8
34,7
34,2

l l,6
13,0
20,0

15ó,3

239,8
241,5
205, I
163,5

3l ,6

226,9

3l,3

27,9

20,1
18,7

14,9
20,6

(r3) per ha. (spi

Aanwas

lhoutmassa)

rRobustar proefperken ELEISlflJKSE 200Í
lopende aanwas

------"- bz5 stlhê
ql6-493 stlha
----

tqB\
j0

25

r4A-.-..-

185-222 sr/ha

-/</

gem.

jaarl.

----25

2A---

aanwas

--...--.- 625 stlha
ql6-q93 stlha
t8S-222 st/ha

5A

20

2S

t3

t--"'

15
2A
qB
4A

Tabel 3, De hoogte van de bomen (m) op
verschillende leeftijden

28

van Hoogte (m) na
aanleg 3jaar 4jaar Tjaar Sjaarlljaar
Jaar

lt

t967
197 I
1972

7,6
6,1

13,4
13,7

a

16,7

14,9
15,0

18,9
19,0

5A

I

13

5B

7
Fig. I

De groei van de bomen

8

9

r0

11

12

rl

De ontwikkel ing van de lopende en de gemiddelde
jaarl ijkse êênvlas per ha.

r4

15

16

leefti jd beplanting (jaar)

De gegevens in de tabellen 2 en 3 tonen aan

dat de 'Robusta'beplantingen in de 'Bleis-

wijkse Zoom' in het algemeen zeer goed

zijn gegroeid, zowel in de hoogte als ten
aanzier, van de boomdiameter (zie ook fig.
l). De populieren, nu l8 à 23 m. hoog, hebben het landschappelijk aanzien van het gebied in sterke mate bepaald. De hoogte van
de elzen, maar vooral van de eiken en essen
in ongemengde beplantingen is beduidend
lager. De inhoud per boom bedraagd na
à 16 jaar 0,4 á 0,9 m3 (meer bij de grotere
plantafstand) en de spilhoutmassa per ha
160 à 2Q m' (meer bij de kleinere plantà
afstanden). De lopende aanwas is na
16 jaar nog beduidend groter dan de gemiddelde jaarlijkse aanwas. Eerstgenoemde
aanwas bedroeg in 1982 20 à 35 m3 per ha
en de laatstgenoemde l0 à 20 m3 per ha per
jaar (zie fig. 2 en 3).

ll

ll

Uit

deze gegevens blijkt dat ook rekreatiegebieden een aandeel aan de Nederlandse
houtproduktie kunnen leveren. De hoofddoelstelling van deze gebieden heeft tot gevolg dat de beplantingen op een andere wijze dan produktiebossen worden beheerd
waardoor de vellingskosten hoger en de opbrengsten lager zijn, Zo worden voor een
goede ontwikkeling van de ondergroei in
verband met de rekreatie de populierenbeplantingen al in een vrij jong stadium gedund. In deze winter zijn o.a. in de 12 jaar
oude beplantingen waarin de proefperken
5A, l4A en B liggen, de helft van de bomen
verwijderd. Door deze dunning is het stamtal van l,!y', 1a47 222bomen per ha teruggebracht. De stammen zijn gedeeltelijk als
papier- en gedeeltelijk als licht zaaghout afEezet.

In korte tijd biedt de populíer

Samenvatting

In het oudste

gedeelte van het rekreatiege-

een bosomgeving voor b.v. relaeatie. (Rottemeren, 9
jaar na oanleg).

bied 'Rottemeren' is in de afgelopen jaren
de groei van de populieren nagegaan. Hoewel de houtproduktie in rekreatiegebieden
zeer zeker niet de hoofddoelstelling is,
blijkt deze zeer aanzienlijk te zijn. Afhankelijk van de plantafstand bedroeg deze na
à 16 jaar 160 à240 mt per ha. Door zijn

ll

snelle groei heeft de populier in vrij kort
tijd het landschappelijk aanzien sterk bepaald en er toe bijgedragen dat een voor de
rekreatie aantrekkelijk gebied is ontstaano

Literatuur
Lenderink, H. 1979
Welke beheersrol en produktiefunktie kan de
-populier,
geplant in nieuwe bossen in het westen
van Nederland; worden toegekend.

Populier 16(2) :27-33.
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Het afsterven van populieren in 1982

M.

In 19E2 zijn honderden hektaren 'Robusta' afgestorven in West-Europa, met name in
België. De oorzaak is een ernstige fysiologische verzwakking, waardoor Dothichizo popu/ea de bomen kon aantrsten en doden. De primaire oorzaak van de verzwakking is niet
onderzocht, maar er zijn aanwijzingen dat vorstschade en in mindere mate vitaliteitsvermindering ten gevolge van te weinig groeiruimte een rol gespeeld hebben. In België heeft
bovendien een ernstige roestaantasting in de jaren 1980 en 19E1 extra aan de verzwakking
bijgedragen. De roestaantasting in België is van dien aard, dat wordt aanbevolen een onderzoek in te stellen naar het optreden van fysiologische rassen van Melampsora laricipopulina. Een systematische inventarisaÍie van de schade en de uitbreiding daarvan in
1983 is gewenst. Aanbevolen wordt ook, om een grotere diversiteit aan te brengen in de
Nederlandse populierebeplanting om een betere spreiding van de risiko's te bereiken.
2. Omvang van de schade en relatie met
de kloon

1. Inleiding

In het voorjaar van 1982 bereikten ons berichten omtrent het afsterven van populieren in Oostelijk Flevoland en in Brabant en
Limburg. Behalve in Nederland werd ook
afsterving gemeld in West-Duitsland (Hessen), in Noord-Frankrijk (Picardie) en in
vele populieregebieden in België. Aangezien de situatie zich vrij ernstig liet aanzien
werden door verschillende afdelingen van
'De Dorschkamp' oriënterende waarnemingen verricht in de getroffen gebieden. Om
een zo volledig mogelijk beeld van de aard
en de omvang van het probleem te krijgen,
werd bovendien kontakt gelegd met een
aantal onderzoekers buiten 'De Dorschkamp'. Intensief overleg vond plaats met
de Stichting Bos en Hout te Wageningen

(dhr. Kolster), met het Rijksstation voor
Populierenteelt in Geraardsbergen (ir. Stee-

nackers),

met het Instituut

fiir

Schnellwachsende Baumarten (Dr. Kechel)
en de Biologische Bundesanstalt fiir Landund Forstwirtschaft (prof. Butin), beide in
Hann-Mi.inden en met het Laboratoire de
Pathologie Forestière in Champenoux (Dr.

Pinon)í)
In dit verslag zijn de ons tot nu toe bekende
gegevens omtrent het afsterven samengebracht en wordt getracht op grond daarvan
een eerste, zij het ook voorzichtige conclu-

2.1. Nederlond. In Oostelijk Flevoland is
circa 15 hektare 'Dorskamp' afgestorven,
terwijl in nog eens l5 hektare min of meer
ernstige schade is opgetreden. Andere klonen waaronder 'Robusta' en'Zeeland' zijn
in de polder niet aangetast. In het zuiden
van Brabant en Limburg wordt het verlies
op minstens 12 hektare 'Robusta' of 'Zeeland' geschat. Enkele bomen 'Agathe F', 'I
214' en'BL' werden in Zuid Limburg gedood. Vrij ernstige sterfte trad op in kloon
'B 132 6' bij Nederweert. 'Dorskamp' ver-

toont geen verschijnselen in Brabant en
Limburg.

Aangezien uit andere delen van ons land
geen meldingen over ernstige afstervingsverschijnselen zijn binnengekomen zal de
afsterving in Nederland momenteel waar-

gegevens.

6

hektare; exacte gegevens zijn nog niet bekend.

3. Onderzoek
3.1. Relatie met de plantafstand

Uit

een inventarisatie door 'De Dorsch-

kamp' van de schade in een plantafstandenproef van P. 'Dorskamp' in Flevoland
bleek, dat in de dichte plantafstanden meer
sterfte optrad dan in de ruimere, maar de
verschillen waren net niet signifikant. De
vrijliggende randen van de opstanden waren niet aangetast. In Brabant en Limburg
trad de sterfte vooral daar op, waar de bomen minder groeiruimte hadden. Ook Steenackers vermeldt dat in België de sterfte
vooral optreedt in de nauwe plantafstanden. De buitenste rijen van de opstanden
blijven ook daar gespaard.
3.2. Het vóórkomen van Dothichiza
schorsbrand

Een oriënterend onderzoek door

'De

Dorschkamp'toonde aan, dat de stervende
bomen waren gekoloniseerd door de schim-

mel Dothiehiza populea. In België, Duitsland en Frankrijk kwam men tot dezelfde
konklusie. De schimmel vormt massaal
pycniden in de dode bast. Grote schorsbranden snoeren takken en de stam af,
waardoor de bovenliggende delen afster-

ven. De vraag blijft echter, hoe

deze

Dothichiza-aantasting moet worden verklaard. Deze schimmel tast-namelijk alleen

minder sterke mate

bomen aan, die een sterk verminderde vitaliteit vertonen. Er moet dus gezocht worden
naar een primaire oorzaak van de verzwak-

stambeschadigingen

zijn opgetreden.
2.2. Duitslond: Over de omvang van

de

king.

schade is weinig bekend. Honderden zoge-

naamde Sáulenpappel zijn afgestorven in
de omgeving van Hiimme in Hessen. (Dit
zijn fastigiaat groeiende klonen van het ty-

3.3. Vorstschade als mogelijke primaire

pe P. nigra'Italica').

mair pathogeen aangetroffen, zodat de

2.3. Frankrijk' De schade is gering. Problemen doen zich vooral voor bij 'Robusta' in

konklusie voor de hand lag, dat de primaire
oorzaak van de verzwakking van abiotische
aard was. Aangezien er in Nederland in de
jaren voorafgaande aan de afsterving geen

kwekerijen
De hier genoemde personen en instellingen
dank ik hartelijk voor de door hun verstrekte

Andere klonen vertonen geen symptomen,
De schade wordt geschat op 500 tot 1000

schijnlijk minstens 30 hektare bedragen, afgezien van de opstanden waarin in meer of

sie te formuleren.

1)

de Kam

Rijksinstituut voor onderzoek in de bosen landschapsbouw 'De Dorschkamp'

in

Picardie. Exacte

gegevens

oorzaak
In de getroffen opstanden werd geen pri-

over de omvang ontbreken.

duidelijke groeivermindering werd gekonstateerd, lijkt het erop, dat de verzwak-

2.4. België: In de meeste populieregebieden
in heel België sterft 'Robusta' massaal af.

king plotseling is opgetreden in het rustseizoen 198l-1982. De verzwakking is dus niet

ging gebracht dat er in België een nieuw fysiologisch ras van Melampsora is ontstaan;
'Robusta' zou zeeÍ gevoelig voor dit ras
zijn en de aanwasvermindering waarover in

hoofdstuk 3.3. wordt gesproken zou door
Melampsora zijn veroorzaakt. Pinon stelde
vast, dat het in elk geval wèl om M. laricipopulina ging.
Een en ander is aanleiding geweest om na te
gaan of deze theorie wellicht bruikbaar is
voor de Nederlandse situatie. De schaarse
gegevens die we tot nu toe hebben veÍzameld wijzen erop, dat op sommige plaatsen
in Nederland in l98l meer roest is opgetreden dan in de daaraan voorafgaande jaren.
De aantasting was echter niet zó hevig dat
daarmee d,e Dothichiza-explosie kan worden verklaard. Verder is deze roesttheorie
volstrekt niet bruikbaar om de afsterving
van 'Dorskamp' in de polder te verklaren,
omdat 'Dorskamp' in het geheel geen roest
heeft gehad. Ook in Duitsland en Frankrijk
kon geen verband worden gelegd tussen het
afsterven en het optredenvan Melampsora.

3.5. Schimmelluis als mogelijke primaire

Een fraai singel van 'Robusta'

het rèsultaat van een geleidelijke vermindering van de vitaliteit. Dit in tegenstelling tot
de Belgische situatie, die een sterke teruggang
de aanwas van de aangetaste
opstanden laat zien in 1980 en 1981. Sommige bomen in Limburg vertoonden cambiumsterfte over grote delen van de stam.
Samen met het feit, dat de afsterving op zoveel verschillende plaatsen in Europa voor-

in
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komt, wijzen deze waarnemingen in

oorzaak
Op P. 'Dorskamp' in Flevoland komt veelvuldig de zogenaamde schimmelluis (Phloeomyzus passerinií) voor. Dit insekt kan de
stammen soms volledig koloniseren en leeft
van sap uit het floeem. Er zijn in de polder
echter gezonde'Dorskamp'-opstanden bekend, die eens geheel bezet waren met deze
luis, zodat deze niet direkt als primaire oorzaak van het afsterven wordt gezien. Over
het optreden van de schimmelluis op 'Robusta' zijn geen gegevens verzameld; voor
een oorzakelijk verband met het afsterven
van deze kloon bestaan echter in het geheel
geen aanwijzingen, daar hij er maar bij uitzondering in grote aantallen op voorkomt.

4. Diskussie en konklusie

de

richting van vorstschade. Ook de onderzoekers in België, Duitsland en Frankrijk houden ernstig rekening met vorstschade als
mogelijke aanleiding voor het optreden van
Dothichiza.
3.4. Roest als mogelijke primaire oorzaak
Steenackers vermeldt, dat zich in de getroffen opstanden in 1980 en l98l een buitengewoon ernstige roestaantasting (Melampsora larici-populina) heeft voorgedaan.

Veronderstelt wordt, dat deze roestaan-

tasting de bomen heeft gepredisponeerd
voor Dothichlza. Naderhand werd vastgesteld, dat klonen zoals 'Isières', 'Unal' en

'Ghoy', die jarenlang vrij waren gebleven
van roest en als resistent werden be-

schouwd, nu plotseling wèl roest kregen.
De roest trad ook eerder in het jaar op en
zou een kortere incubatietijd hebben. Een
en ander heeft Steenackers tot de overtui-

4.1. Oorzaken van vitoliteitsvermindering

Uit de waarnemingen mag worden gekonkludeerd dat de afgestorven opstanden te
lijden hebben gehad van een sterke vitaliteitsvermindering. In Nederland heeft deze

vrij plotseling plaatsgevonden, waarschijnlijk in het rustseizoen l98l-1982; in België
was deze al sinds 1980 aan de gang. Tengevolge van deze verzwakking zijn de bomen
gepredisponeerd voor een aantasting door

Dothichiza, een zwakteparasiet die altijd
overal aanwezig is in populierebossen. Er

zijn aanwijzingen dat vorstschade in het
rustseizoen l98l-1982 een rol heeft
gespeeld bij het afsterven. Een te dichte
stand heeft in een aantal opstanden eveneens aan de vitaliteitsvermindering bijgedragen.
Met name in België heeft Melampsora Íoest
vermoedelijk een belangrijke rol gespeeld.
Er is dus mogelijk sprake van een kumula7

tief effekt: in Flevoland vorst en stress als
gevolg van dichte stand. In Limburg vorst,
dichte stand en een verhoogde roestaantasting. In België vorst, dichte stand en
zware roestaantasting
jaren.

in twee voorgaande

Opgemerkt moet worden dat de vorstresistentie van planten afhankelijk is van fysiologische faktoren. Daarom is het niet onmogelijk dat de beschikbare groeiruimte al
dan niet in kombinatie met een hevige
roestaantasting (vroege bladval) de vorstresistentie beïnvloedt. Ook hoge temperaturen doen de vorstgevoeligheid van planten

sterk toenemen, waarschijnlijk

door veranderingen

eveneens

in de fysiologische

toestand. Dat maakt planten vooral na een

betrekkelijk warme periode in het vroege
voorjaar, waardoor de sapstroom wordt
geaktiveerd, zeer gevoelig voor yorst. Een
en ander kan verklaren waarom in de polder 'Dorskamp' wèl en 'Robusta' en'Zeeland' niet zijn bevroren, terwijl in Limburg
de situatie juist omgekeerd was. Deze kumulatieve en elkaar beïnvloedende faktoren
verklaren dan tevens de massale sterfte in

Stormschade in Spmrtg-Capelle

België en het verschijnsel dat de randrijen
gespaard blijven: In België hebben alle ver-

zwakking veroorzakende faktoren (zie boven) samengewerkt. Bomen in randrijen
hebben meer groeiruimte, dikkere bast, een
diepere kroon, kortom zijn in veel opzichten minder aan stress onderhevig dan de
bomen binnen in de opstanden en daardoor
minder aantrekkelijk voor Dothichizo.
4.2, Een nieuw fysio van Melampsora?
Wat betreft het optreden van roest in België
werd door Steenackers vastgesteld, dat deze
in 1982 ernstiger was dan in 1981. Dit in tegenstelling tot de Nederlandse situatie waar
de summiere gegevens wijzen op een verminderde roestaantasting in 1982. Uit eigen
waarnemingen bleek dat in de omgeving
van Geraadsbergen opvallend meer roestschade voorkwam dan in Zeeland en Noord
Brabant. Het bewijs voor het optreden van
een nieuw fysio is nog niet geleverd, maar
de argumenten zijn van dien aard, dat een
onderzoek daarnaar op zijn plaats is. Wanneer namelijk blijkt dat er een Melampsora
ras voorkomt, dat 'Robusta' zodanig aan-

tast, dat Dothichizo de boom kan aantasten, heeft dit ernstige konsequenties
voor de populiereteelt in Nederland, waar
meer dan 5090 uit 'Robusta' of 'Zeeland'
bestaat. Wat echter ook de uitkomst van
zo'n onderzoek mag zijn, nu reeds is duidelijk dat een grotere diversiteit van klonen in
de beplantingen dringend gewenst is, zodat
een betere spreiding van de risiko's wordt
bereikt.

5. Onderzoek
Om antwoord op de gestelde vragen te kunnen geven is het noodzakelijk een indruk te
hebben van de schade en van de uitbreiding

daarvan

in het volgende groeiseizoen.

Daartoe dient in 1983 een systematische inventarisatie in en rond de getroffen gebieden te worden uitgevoerd waarbij wordt ge-

let op

afsterving,

stambeschadigingen,

soort kloon, roestaantasting en schimmelluis. Een pathologisch onderzoek om vast
te stellen of er van een ander fysio sprake
is, is eveneens noodzakelijk.
O
Op 9 juli 1981 trof een windhoos vanuit het
oosten de omgeving van Sprong-Capelle

(N.8.). De verzekeringsmaotschoppij'De
Utrecht' heeft in deze omgeving ongeveer
25 ha populieren in bosverband oI als
grensbeplanting. Van dit bezit gingen tijdens de windhoos ongeveer 800 bomen ten
onder en van deze zijde ontvingen wij enkele luchtfoto's en informatie.
Door de hoge grondwaterstanden ter ploat-

se kunnen de bomen slechts oppemlakkig
wortelen, woardoor in enkele bospercelen
aanzienlijke schade werd toegebrocht, terwijl één perceel vrijwel geheel verloren
ging.

Bij

de stormschade in de grensbeplantingen
is een opmerkelijk beeld waor te nemen: Bii

de windhoos uit oostelijke richting ziin
voorol de bomen san de westzijde vqn slo-

ten het slachtoffer geworden. Volledige rijbeplantingen van bomen met een inhoud
van I m3 en meer gingen verloren omdot de
bomen juist aan de kant vanwaar de wind
kwam, vrijwel geen wortels hadden kunnen
vormen door de op te korte afstond van de
bomen aanwezige sloot.
De storm van 9 juli I98l kwam dan wel uit
een voor Nederland ongebruikeliike ríchting, moar onderstreept wel het grote belang dat er bij het planten van bomen enige
afstand moet worden bewoard tot ondoorwortelbare plaotsen. Ook bij de aanleg van
leidingen, wegen, fietspaden e.a. is de
grootste voorzichtigheid geboden t.a.v. beschadiging von wortelstelsel.

Alle omgewaoide bomen in Sprang-Copelle
zijn inmiddels opgeruimd. Doordat onmiddellijk na de storm de stammen werden afgezaagd, was het mogelijk de stobben met
de nog vochtige wortelkluit terug te kantelen, waardoor de slootkanten weer redeliik
konden worden hersteld.
8

Het recente afsterven van 'Robusta' en 'Zeeland' in België en, in veel mindere mate, in
het hieraan grenzende deel van ons land in 19E2 is zeer waarschijnlijk het gevolg van een
samenloop van omstandigheden. Afhankelijk van weersomstandigheden en andere faktoren zal men in de nabije toekomst nog met naweeën van 1982 rekening moeten houden.
Een al te grote verontrusting over deze rassen is waarschijnlijk niet nodig. We zijn echter
wel door'moeder natuur' gewaarschuwd voor het op te grote schaal aanplanten van bepaalde rassen. Opnieuw is aangetoond welke risiko's daaraan verbonden zijn. De grote
Íoename van de aanplant van'Robusta'en'Zeeland' in de periode 1950-1970 is verklaarbaar omdat andere oude rassen te weinig weerstand tegen ziekten bleken te hebben en

Populierensterfte en rassenkeuze

H.

ook in andere opzichten grotere risiko's boden. Sinds die periode is het sortiment sterk
uitgebreid. Het is zeer belangrijk bij het opstellen yan beplantingsplannen het risiko over
meerdere rassen te spreiden en bij de rassenkeuze vooral ook rekening te houden met het
al dan niet aanwezig zijn van lariks in de omgeving, diÍ in verband met het gevasr van
roesÍaantasting. Voor aanplant in het binnenland zijn wel voldoende rassen beschikbaar,
voor opstanden in het kustgebied is het aanÍal beperkter. Rassen met een zeer goede
windresistentie zoals 'Robusta' en 'Zeeland' zijn schaars. Bij het beoordelen van de geschiktheid van nieuwe rassen zou, behalve met bladziekten, ook met deze faktor rekening

In 1962 stierven als gevolg van late wintervorst, vooral ten noorden van onze grote rivieren, op grote schaal windsingels van P.

moeten worden gehouden.

De berichten over het afsterven van populieren in het voorjaar en de zomer van 1982
in het zuiden van ons land en in België hebben op veel plaatsen verontrusting veroorzaakt. Dit was temeer het geval omdat het
'Robusta' en 'Zeeland' betrof, rassen die
jarenlang vrijwel geen problemen hebben
gegeven. De bomen stierven af of werden
zwaar beschadigd door Dothichiza. Het artikel 'Het afsterven van populieren in 1982'
van M. de Kam, gepubliceerd op pag. 6 van
dit nummer, geeft o.a. een overzicht van
wat zich in 1982 bij enkele populiererassen
in bepaalde delen van ons land, in België en

in Duitsland heeft voorgedaan.

Schade

bij populieren in het verleden

l4/. Kolster

Stichting Bos en Hout, Wageningen

nigra 'Italica' af terwijl ook

veel

'Serotina'beplantingen zwaar werden beschadigd. In wat mindere mate trad sterfte
en zware stam- en kroonbeschadigingen op
bij 'Heidemij', 'Robusta' en 'Geneva', De
schade werd hoofdzakelijk buiten de steden
en dorpen in weg- en perceelsgrensbeplantingen en in jonge opstanden gevonden.
Het afsterven van de bomen of van gedeel-

ten van de kroon werd uiteindelijk ook
Ziekten en insektenaantastingen kunnen
periodiek bij veel meer houtsoorten tot ernstige schade leiden. Ook het op vrij grote
schaal aangetast worden van populieren is

in het verleden in ons land vaker voorgekomen, overigens zonder dat dit ooit heeft geleid tot een belangrijke afname in de aanplant. Zo trad in de vijftiger jaren als gevolg van hevige roestaantastingen sterfte op

in

beplantingen in het gebied van Best,
St. Oedenrode en Liempde, vooral bij 'Marilandica' en'Heidemij'.

Als gevolg van een andere bladziekte,
Marssonina, stierven l0 à 20 jaar geleden
op grote schaal'Regenerata'beplantingen
af, o.a. in de Noordoostpolder en Zeeland.

Dit ras, vroeger 'Serotina erecta' genoemd,
kwam in deze gebieden voornamelijk in rijbeplantingen langs wegen en op dijken
voor, in andere gebieden ook in opstanden.
Ook beplantingen van 'Marilandica', 'Gelrica' en 'Heidemij' werden door deze bladziekte zwaar beschadigd. In'1 214' beplantingen, een ras dat nooit op grote schaal is
aangeplant, trad eveneens in zeer ernstige
mate schade op.
Als gevolg van de vroegtijdige bladval door
roest respectievelijk Marssonina, soms al in
juli, tastte Dothichiza de sterk verzwakte
bomen aan waardoor deze afstierven.

weer door Dothichiza veroorzaakt (Van der

Meiden, 1965).
Dothichiza, een ziekte die nooit primair optreedt, tast alleen bomen aan die door andere oorzaken zijn verzwakt. Deze schimmel kan de boom in het gehele groeiseizoen
binnendringen. In het voorjaar komt ze via
de bladmerken na het afvallen van de knopschubben de populier binnen en in de zomer via de bladlittekens, ontstaan door een
voortijdige door bladziekten veroorzaakte
bladval. Dothichiza is een zwakteparasiet
die ook in zeer goed groeiende bomen latent aanwezig is. Ze wordt echter aktief
door verlaging van het vochtgehalte aan de
bast. Deze verstoring kan zowel door bladziekten (roest en Marssonina), door vorst,
maar ook door een slechte behandeling van
het plantmateriaal worden veroorzaakt.
De bastziekte Dothichiza was vroeger ook

een beruchte kwekerij-ziekte. De infectie
van het plantsoen vond op de kwekerij
plaats als gevolg van de hier veelvuldig optredende roestziekte. De soms zeer voortijdige bladval als gevolg van deze ziekte, in
kombinatie met de zeer dichte stand van het
meerjarig plantsoen, had een zeer nadelige
invloed op de plantsoenkwaliteit. Veel beplantingen di-e met meerjarig plantsoen van
voor Dothichiza gevoelige rassen waren
9

aangelegd stierven in het jaar van aanleg
dan ook geheel of gedeeltelijk af. Momenteel komt deze ziekte in nieuwe beplantingen vrijwel niet meer voor. Op de kwekerij-

en heeft men o.a. het teeltsysteem aangepast, tevens is de teelt van plantsoen van
een aantal roestgevoelige rassen sterk verminderd. In de laatste 15 jaar is bovendien
het sortiment met minder roestgevoelige of
roestresistente rassen uitgebreid. Een zeer

belangrijke faktor

bij de afname

van

Dothichiza-aantastingen in jonge beplantingen is het sterk toegenomen gebruik van
éénjarig plantsoen in de periode na 1965
(zie fig. l). Bij éénjarige planten komt deze
ziekte vrijwel nooit voor.
Dit korte overzicht toont aan dat het afster-

ven van populieren door Dothichiza geen

nieuw verschijnsel is. Uitgebreidere informatie over Dothichiza kan men o.a. vinden
in een door Gremmen in 1968 gepubliceerd
artikel.
Schade

bij populieren in

af. De sterfte trad alleen op in bosverband
waarbij in de meeste gevallen de buitenste
rijen bomen duidelijk minder schade vertoonden. De schade in dicht geplante
opstanden, 400 of meer bomen per ha, was
in het algemeen groter dan in die met een

1982

grote plantafstand.
Het afsterven van populieren heeft echter
zelden zo sterk de aandacht getrokken als
in 1982, met name in het zuiden van ons
land. Dit komt waarschijnlijk ook door het
massale afsterven van 'Robusta' in België
waar ongever 6090 van de beplantingen uit
'Robusta' bestaat. In dit land stierven beplantingen van ongeveer 15 jaar en ouder af
met stamtallen van 200 of meer bomen per
ha (Steenackers e.a., 1982). Onbevestigde
berichten spreken over een oppervlakte van

t
100

In

weg- en perceels-

grensbeplantingen bleven de bomen gezond. Zeer ernstige schade in 'Robusta' en
'Zeeland'beplantingen trad alleen op ten
zuiden van de lijn Eindhoven-Venlo. In dit
gebied, maar ook in enkele beplantingen
ten noorden hiervan, werden in juni enkele
licht beschadigde beplantingen van deze
rassen gevonden, maar in het najaar bleek
de schade hier toch groter te zijn dan zich
eerst liet aanzien. Het aantal en de omvang
van de beschadigingen op de onderste 5 à 6
m van de stam waren in het najaar talrijker
en groter. De wonden waren aanvankelijk
minder goed te zien maar door de diktegroei van de bomen in 1982 later duidelijk

zichtbaar geworden. De faktoren die de
zeer sterke aantasting door Dothichiza in
1982 kunnen hebben veroorzaakt, zijn vermeld in het eerder genoemde artikel van De
Kam. De kombinatie populierenteelt en lariks zou, zeker in België, een belangrijke rol
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De aanplant van 'Robusta' en 'Zeeland' in
ons land
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Tabel I geeft een overzicht van het procentuele marktaandeel van 'Robusta' en'Zeeland' in ons land buiten de lJsselmeerpol-
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Fig.

'l Het percentage bij de boomkwekers gewaarmerkte éénjarige
(excl. P, alba en P. canescens) vanaf het seizoen 1963/6\,

NAKB opgestelde'Statistiek veldkeuring
en waarneming', Het percentage planten

popul ieren

Tabel l,Het procentuele marktaandeel van
'Robusta' + 'Zeeland', '.Regenerata' en
'Heidemij' in Nederland (excl. de lJsselmeerpolders) in de afgelopen 30 jaar (gem.
van drie jaren).
Jaren

9o gewaarmerkte planten

Robusta Regeneiata Heidemij
+

Zeeland Ser. erecta
t952-t954

19,8

29,6

35,4
16,4

l

t955-1957
1958-1960

33,3

12,7

t7,l

l96l-1963

33,

I

lt,2

16,'l

t9u-1966

39,2
53,2

6,6

t967-t969
1970-1972
1973-1975

49,1

t976-1978

49,4

r979-1981

47,1

*) alleen voor het jaar
10

3,5

57,t

1961

l,8

t4,4

*)

18,2
13,4

ders in de afgelopen 30jaar. In deze tabel is
tevens het marktaandeel van de 'Regenerata' en 'Heidemij' opgenomen. Deze gegevens zijn afkomstig uit de jaarlijks door de

500 tot 1000 ha. De relatief kleine oppervlakte aan beschadigde beplantingen in ons
land vallen hierbij in het niet. In het zuiden
van ons land is tenminste 12 ha aan opstanden verloren gegaan, afgezien van de oppervlakte aan beplantingen waarin in meer
of minder ernstige mate stambeschadigingen zijn opgetreden. De schade trad voornamelijk op in 'Robusta' en 'Zeeland' beplantingen. De eerste berichten over het afsterven van populieren in dit gebied bereikten ons begin juni na de voor de tijd van het
jaar extreem warme periode aan het eind
van de maand mei. Deze warme periode
heeft, door de grote vochtbehoefte van bo-

men onder dergelijke weersomstandighe-

heeft betrekking op alle bij de boomkwekers gewaarmerkte populieren waarbij de
groep 'Witte populieren' (P. alba en P. canescens) buiten beschouwing is gelaten.

De'Robusta','Regenerata' en'Heidemij'
zijn sinds 1937 onder kontrole van de
NAKB in de handel en de 'Zeeland' sinds
1953. De 'Regenerata' was tot 1967 in ons
land bekend onder de naam'Serotina erecta', de 'Heidemij' droeg tot 1957 de foutieve naam P. deltoides missouriensis. De gegevens van de'Regenerata' en de'Heidemij' zijn in deze tabel naast die van 'Robusta' en 'Zeeland' opgenomen omdat alleen bij deze vier rassen van het toen
bestaande sortiment in de periode 1952t/m

1966 opvallende veranderingen in het
marktaandeel zijn opgetreden. De introduktie van nieuwe rassen in 1967, 1972 en

8,2
3,2

den, het afstervingsproces door Dothichiza

4,2
2,6

kroon werd door de op veel plaatsen sterk

in het sortiment.

beschadigde bast vertraagd, waardoor deze
uitdroogde. Tien à vijftien jaar oude Dopulieren stierven soms binnen zeer korte tijd

De gegevens van tabel I tonen aan dat'Robusta' en 'Zeeland' in de afgelopen 30 jaar
in ons land een zeer belangrijke plaats in

sterk versneld. De vochttoevoer naar

de

197

5 veroorzaakte opnieuw verschuivingen

het populierensortiment zijn gaan innemen.

Tabel 2 Overzicht van de gewaarmerkte po(excl.
alba
P.

Ter bevordering van de overzichtelijkheid

puliererassen

zijn de percentages van deze sterk op elkaar

canescens).

lijkende rassen samengevoegd. Tot l96l
werd echter voornamelijk 'Robusta' aangeplant en na 1970'Zeeland' . In de tussenliggende periode was het marktaandeel van
beide rassen vrijwel gelijk. In de periode
1952-1954 bedroeg het marktaandeel van
de 'Robusta' nog maar 2090, sindsdien is
dit percentage sterk gestegen. Grote stijgingen deden zich in de perioden 1955-1957 en
1967-1969 voor. In de laatste 15 jaar
bestond ongeveer de helft van de in ons

uit 'Robusta' en 'Zeeland', Sinds 1980 treedt vermoedelijk een kentering op. In 1979 bedroeg het marktaandeel van deze klonen
nog 56% en in 1980 en l98l nog maar 4l
resp. 4390. Deze afname is waarschijnlijk
veroorzaakt door de sterk toegenomen belangstelling voor de P. nigra rassen die
sinds 1975 onder de NAKB-kontrole in de
handel zijn. De sterk toegenomen aanplant

en

Onder NAKB-

Croep

Rasnamen

kontrole
gekomen in
de periode

Oude rassen

1937

Nieuwe

rassen

t/m

Robusta, Zeeland,, Regeneratat), 1: Serotina erecta), Gelrica,
Heidemij, Marilandica, Serotina, | 214, Harff , Lóns, Tardif
de Champagne, Vereecken, Loenen.

1966

Dorskamp, Flevo, Geneva, Oxford, Androscoggin
Agathe F, Florence Biondi, Spijk, Barn, Donk, Rap2), Blom,
Fritzi Pauley, Heimburger, Rochester
Ankum, Brandaris, Schoorldam, Terwolde, Wolterson

1967

r972

Iand gewaarmerkte populieren

van 'Robusta' en 'Zeeland' sinds

P.

t97s
1) sinds 1967
2) sinds 1977

uit de handel
uit de handel

t00
90

1950

hangt zeer waarschijnlijk samen met de afname van het marktaandeel van de 'Regenerata'. Behalve 'Robusta' en 'Zeeland'
heeft alleen dit ras ooit een zeer groot
marktaandeel gehad. In de begin van de
vijftiger jaren is het op zeer grote schaal
aangeplant (zie tabel l). De sterke daling in
het gebruik omstreeks 1955 was het gevolg
van de teleurstellende ervaringen met dit
ras door zijn grote windgevoeligheid. En-

80

kelrijige beplantingen, vooral die

de

20

kustgebieden, bestonden uit kromgroeiende, zwaar vertakte bomen. Na 1960 nam de

l0

in

aanplant verder af toen bleek dat dit ras
zeer gevoelig was voor de bladziekte Marssonina. ln 1967 is de 'Regenerata' uit de
handel genomen. Behalve het marktaandeel
van 'Robusta' en 'Zeeland' is ook dat van
'Heidemij' in de jaren tot 1966, maar dan
in veel geringere mate, gestegen. Dit ras
heeft in die jaren in verband met zijn grote
windresistentie vermoedelijk voor een klein
gedeelte de plaats van'Regenerata' ingeno-

men. Na 1967 nam de aànplant van

de

'Heidemij' echter zeer sterk af, mede als gevolg van zijn grote gevoeligheid voor Marssonina, vooral in die gebieden waar hij om
zijn windresistentie veel werd gebruikt. De
introduktie van beter groeiende en voor
bladziekten resistentie rassen zal eveneens
aan d,eze daling hebben bijgedragen.
Het op grote schaal aanplanten van êén populiereras, maar dit geldt tevens voor ande-

re houtsoorten, bergt risiko's in zich. De
'Robusta' in België, al is
die dan ook door een samenloop van omstandigheden veroorzaakt, toont dit wederom duidelijk aan. Om dit soort risiko's te
voorkomen is het noodzakelijk een grotere
massale sterfte van

diversiteit in het populieresortiment aan te
brengen en dit regelmatig te vernieuwen.
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De waarmerking van populieren

In fig. 2 is het procentuele verloop van de
waarmerking van 'oude' en 'nieuwe' rassen
bij de boomkwekers sinds 1964 weergegeven, Tot de groep 'oude' rassen behoren
die, welke vó6r 1967 al in omloop waren en
tot de groep 'nieuwe rassen' de rassen die
resp. in 1967,1972 en 1975 in de handel zijn
opgenomen (zie tabel 2). Í{et marktaandeel
van 'Robusta' en 'Zeeland' is eveneens in
fig. 2 weergegeven. Deze figuur toont twee
ontwikkelingen aan. De gunstige ontwikkeling is de sterk afgenomen vraag naar de
voor bladziekten zeer gevoelige, oude rassen. De gevaarlijke ontwikkeling is het verloop van het marktaandeel van'Robusta'
en'Zeeland'. Het aandeel van de oude rassen is sinds 1967 met meer dan 5090 afgeno-

men.

In l98l

maar

bedraagt het percentage nog

470/o waarvan 4390 'Robusta' en

'Zeeland' . Het aandeel van de andere, oude

rassen bedroeg in 1964 nog 6090 en in de
periode 1975 t/m l98l 4 à 990. Het marktaandeel van de nieuwe rassen is in de laatste
jaren van ongeveer 40 naar 5390 gestegen,
Deze stijging is vooral veroorzaakt door de
sterk toegenomen afzet van P. nigra rassen.
Twee van deze rassen, de'Vereecken' en de
'Loenen', waren al sinds 1959 en 1966 in de
handel maar werden vrijwel nooit gewaar-

merkt. De veranderingen in het sortiment
zijn echter, afgezien van de jaren l97l t/m
1973, 1980 en l98l vrijwel niet ten koste gegaan van het marktaandeel van 'Robusta'
en 'Zeeland'. In de praktijk is dit marktaandeel wat groter dan in fig. 2 is aangegeven omdat de aankoop van plantsoen voor
aanplant in de IJsselmeerpolders en de in

bepaalde jaren

vrij aanzienlijke

export,

voornamelijk van eenjarig plantsoen van
nieuwe rassen, buiten beschouwing zijn gelaten.

ll

De rassenkeuze voor nieuwe beplantingen
Hoewel schade door bepaalde kalamiteiten
nooit geheel is uit te sluiten kan men via de
rassenkeuze trachten de risiko's zoveel mogelijk te beperken. Het inplanten van, al
dan niet aaneengesloten, grote oppervlakten met één ras moet worden vermeden. De
eind 1982 doór de Nationale Populieren
Commissie uitgegeven Populierengids nr.
l*, is voor de rassenkeuze een goede leidraad. Het gebruik van andere, oude rassen
dan 'Robusta' en 'Zeeland' (zie tabel 2) is
vrijwel in het gehele land af te raden o.a. in
verband met hun grote gevoeligheid voor
bladziekten en late wintervorst. De P. nigra
rassen 'Vereecken', 'Loenen' en 'Terwolde' kunnen op dezelfde plaatsen worden
aangeplant als de vier in de 'Populierengids' besproken P. nigra rassen. Ze zíjn
echter gemiddeld iets gevoeliger voor roest
en Marssonina. De in deze gids evenmin
besproken nieuwe rassen Androscoggin,
Barn, Oxford en Geneva komen voor aanplant in het binnenland in aanmerking alsmede in opstanden in de overgangszÓne (zie
Populierengids). In dit gebied kan het, afhankelijk van de omstandigheden, soms
raadzaam zijn aan de windzijde van de beplanting enkele rijen van een ras met een
goede windresistentie te planten. Nadere in-

Wilgen bruikbaar
als geluidswal

formatie over de gebruiksmogelijkheden
van deze rassen kan men vinden in de Kalender van het september-nummer van 'Populier' 1982 en in de door het SBB in 1978
uitgegeven folder 'Populierenteelt in het
kort'. De inhoud van deze folder is ook in
het augustus-nummer van 'Populier' 1978

'Robusta' of 'Zeeland' te vergelijken is. O

gepubliceerd.

Uitbreiding van het sortiment

Literatuur

Uitbreiding van het populierensortiment

Anonymus, 1982.
Populierengids nr.

met enkele euramerikaanse rassen die een
goede weerstand tegen roestziekte hebben is

noodzakelijk. Mocht blijken dat in België
een nieuw fysiologisch ras voorkomt, waarvoor sterke aanwijzingen bestaan, dan
moeten ze ook tegen die vorm van roest resistent zijn. Het is wenselijk dat deze nieuwe populiererassen de windresistentie van
'Robusta' en' Zeeland' evenaren. Internationale samenwerking bij het toetsen van
nieuwe rassen is voor een spoedige oplossing van problemen als welke nu in België
voorkomen noodzakelijk. Een aantal nieuwe Belgische rassen, die sinds enkele jaren
in de handel zijn, is tot heden niet door
roest aangetast. Deze rassen kunnen, indien
ze vrij verhandelbaar zouden zijn, een (tijdelijke) aanvulling zijn op het Nederlandse
sortiment. Voorlopige ervaringen met de

SLIEDRECHT - Langs de rijksweg 15 zullen proeven genomen worden met een unieke geluidswerende wand. Het systeem, geluidswerend groeiweefsel genoemd, berust
op een soort vlechtwerk van levend wilgenhout. Twee rijen wilgenstokken worden vrij
dicht tegen elkaar op lange rijen gezet. Binnen drie jaar moeten de wilgen zover gegroeid zijn dat zij klem tegen elkaar een
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nieuwe Belgische euramerikaase populieren
in jonge proefbeplantingen van de Stichting
Bos en Hout in het rekreatiegebied 'Rottemeren' en Poortugaal (resp. ten westen en
ten oosten van Rotterdam) duiden echter
niet op een windresistentie die met die van

hechte geluidswal vormen.

Het idee is afkomstig van een Dordrechts
architektenbureau. Mosterd en De Winter
Groenvoorziening BV uit Sliedrecht heeft
het plan verder uitgewerkt. Van dit bedrijf
maakt ook de nationale bomenbank deel
uit. De heer M. de Winter heeft veel ver-

in deze natuurlijke geluidswal.
Omdat de wilg het gemakkelijkst en snelst
groeit is men uitgegaan van wilgen als
trouwen

groeiweefsel.
Tussen de twee rijen wilgen zal geluidswe-

rend materiaal worden geplaatst, omdat de
eerste jaren de wilgen nog niet tegen elkaar
gegroeid zijn. Deze groene afscherming zal
een goede bijdrage leveren aan milieu en
werkgelegenheid.

l,

Nationale Populieren
Commissie
Gremmen, J., 1968.
Is de schorsbrand (Dothichiza populea) van de
populier nog wel actueel?
Populier 5 (l): l2-14.
Kam, M. de, 1983.
Het afsterven van populieren in 1982.
Populier 20 (l).
Meiden, H. A. van der, 1965.
Schade door late wintervorst bij populier.
Populier 2 (l): 6-8.
Steenackers, V., e.a., 1982.
Dêperissement et mortalitê de peupliers
Bulletin trimestriel. Centre de populiculture du
Hainaut nr. 3: ll-18.

* Populierengids no. I te bestellen bij Stichting
Populier te Wageningen door overmaking van
12,50 op postrekenine ll7.29.15.

Í

Grienden

Het onderhoud aan de groene geluidswal
valt mee volgens de heer De Winter. De wilgen zullen één of twee keer per jaar gesnoeid moeten worden. Het onderhoud en
het planten zal wel seizoenwerk worden,
Als het geluidswerkend groeiweefsel op
grote schaal zal worden toegepast zullen de
oude en verwaarloosde grienden in Nederland weer in kultuur gebracht kunnen worden.

Voor Sliedrecht en omgeving bijzonder interessant omdat voor de Sliedrechtse baggeraars en dijkenbouwers vroeger het griendhout gebruikt werd voor zinkstukken aan
de voet van de dijken. Op deze manier van
natuurlij k groeiweefsel als geluidsweefsel is
door het bedrijf Mosterd en De Winter oktrooi aangevraagd.
Het gemeentebestuur van Sliedrecht heeft

laten blijken positief tegenover deze ontwikkeling te staan en wil bevorderen dat in
het komende plantseizoen langs rijksweg l5
ter hoogte van de nieuwbouwwijk Kraai
estein een proefscherm zal worden aangelegd over een lengte van ongeveer 750 me-

ter. Door rijkswaterstaat is een kommissie
gevormd om na te gaan of de groeiende geluidswal aan de daarvoor gestelde voorwaarden zal

l2

voldoen.

o

Huidige situatie van populierenbossen in België
voor wat betreft het gebruik in de diverse industriële sektoren en de ontwikkeling daarvan

1. Statistische en ekonomische gegevens
Volgens de laatste, tienjaarlijkse inventarisatie van bossen in 1970, welke gegevens
zijn vastgelegd in het rapport dat werd gepresenteerd op de l5e bijeenkomst van de

Internationale Populierencommissie, is de
totale oppervlakte aan populieren in België
momenteel 42.720 ha. Dit areaal vertegenwoordigt 7,ls/o van alle bos in België en kan
worden verdeeld over 990 staatsbossen en
919o partikulier bezit. Ondanks de slechte

ekonomische situatie van de laatste jaren
heeft de Belgische populierenteelt een niet
onbelangrijk aandeel in de markt gehad
van 200.000 mi hout. Dit cijfer is tekenend
voor het belang van deze houtsoort voor de
bosbouw in België als men bedenkt dat de
populier de eerste plaats inneemt op de
houtmarkt; daarna volgen diverse naaldhoutsoorten in volume rondhout wat jaar-

lijks wordt verwerkt. Het is belangrijk te
zien dat de populier de eik is voorbij
gestreefd en ook de beuk, die een totale op-

pervlakte vertegenwoordigt van 77.830 ha
en een jaarlijks volume van 165.000 m3
rondhout van meer dan 90 centimeter.
Zoals uit voorafgaande jaren blijkt, hebben
de prijzen van hout op stam sterke fluktuaties ondergaan in alle kategorieën rondhout, maar de gemiddelde prijzen hebben
zich gehandhaafd ten opzichte van het jaar
1980, dat wil zeggen tussen 700 Belgische
francs per m3 voor stammen met een om-

trek van 100 à 120 cm en 1.600 Belgische
francs voor de kategorie 200 en meer (=

Í 41,- resp. / 94,-).
De Belgische populierenteelt levert jaarlijks
dus zo'n 200.000 m' aan de diverse verwerkende sektoren, terwijl onze nationale konsumptie slechts ca. 150.000 m3 bedraagt;
het gevolg is zowel import als export van
rondhout en gezaagd hout. De invoerstatistieken van de Economische Belgisch-

Luxemburgse Unie in l98l laten zien, dat
de invoer 27.000 m' bedraagt terwijl de export 75.082 m'is. Hoewel de import in l98l

A. Leclerq
Station de Technologie Forestière du
Centre de Recherches A gronomiques,
Gembloux, België.

ten opzichte van 1980 met 8l9o steeg, betreft het hier vooral de invoer van gezaagd
hout (20.692 m3). Het gezaagde hout is

voornamelijk afkomstig uit West-Duitsland (12.994 m'), Frankrijk (5.893 m') en
Nederland (1.780 m3). In totaal wordt

6.709 m3 rondhout geimporteerd, grotendeels afkomstig uit Nederland.
Het totale exportvolume in l98l (75.082
m3) bestaat voor het grootste deel uit rondhout (70.286 m'); dit is een lichte daling ten
opzichte van 1980, hoewel dit jaar ondanks
de ekonomische krisis een recordjaar is geweest met een totaal exportvolume van
80.566 m3. De daling van onze export is
grotendeels te wijten aan gezaagd hout,
waar de konkurrentie met andere houtsoorten groot is. Rondhout, vooral fineerhout,
werd geëxporteerd naar Nederland, Frankrijk en Algerije, en in mindere mate naar
Italië, Israel en Egypte. Gezaagd hout werd
vooral naar Nederland geëxporteerd.
Konklusie uit de voorafgaande statistieken
mag zijn, dat de markt voor populierehout
in 1981 relatief goed is gebleven en op ongeveer hetzelfde niveau als in 1980 is blijven
staan.

2. Gebruik van populierehout in de diverse
industriële sektoren

Populierehout wordt voornamelijk gebruikt voor verwerkende industrieën (lucifers, wandbekleding, licht verpakkingsmateriaal), de zaagindustrie (meubels, timmerhout, konstruktiehout, kratten, pallets,

kisten), panelen (vezel), papierpap

en

klompen.

Door gebrek aan statistieken inzake het gebruik van populieren in deze industrieën, is
het moeilijk exacte cijfers voor de diverse
sektoren te geven. Toch kan de orde van
grootte voor de twee voornaamste verbruikerssektoren worden geschat op 60.000 m3
voor de verwerkende industrie (excl. lucifers) en 80.000 m3 voor de zaagindustrie.
Tot 1970 bedroeg het gebruik van populierehout in de luciferindustrie + 40.000 m'.
In de 3 daaropvolgende jaren liep dit met
250/o terug als.gevolg van de vervanging van
het houten doosje door een kartonnen doos
en door de terugloop in het verbruik van lucifers. Vervolgens is dit verbruik nog verder
gedaald in de jaren van slechte ekonomie en

t3

in l98l

volgde een kleine opleving tot

l7 .6'10 m3 als gevolg van de overname door
de Belgische fabriek UNAL van de fabrika-

ge door een kleine buitenlandse onderneming.
In de sektoren van de wandbekleding en
houten panelen wordt de populier bekonkurreert door produkten die worden geïmporteerd vanuit het Verre Oosten (Singapoer, Korea en Maleisië) en Oost Europa
(beuk). De vermindering van het aantal

grote populieren voor fineer en de vraag
voor de export veroorzaken moeilijkheden
in de bevoorrading van deze industrie. Aan
de andere kant is de vermindering van het
verbruik een gevolg van de meer belangrijke fabrikage van speciale panelen op maat,
welke de produktie van standaard maten
steeds meer overbodig maakt.
Op het gebied van het lichte verpakkingsmateriaal is de populier uitermate ge-

schikt in de vorm van fineer

oÏ

gezaagd

hout door zijn geringe gewicht en reuk- en
smaakloosheid (fruitdozen, groentekisten,
kaasdozen etc). Grote konkurrentie wordt
ondervonden van Afrikaanse houtsoorten
zoals okoumé, alsmede karton, metaal en
plastiksoorten.

Het gebruik van timmer- en meubelhout
bedroeg in 1980 nog ongeveer 1090 van de
totale konsumptie van gezaagd populierehout, ofwel ca. 8.000 m3. In deze sektor on-

dervindt de populier konkurrentie
naaldhout

uit

van
Noord-Europa, exotische

houtsoorten uit Afrika en Azië en van de
panelenindustrie. Toch blijft er vraag naar
gezaagd populierehout van goede kwaliteit.
In de sektor van grof timmer- en konstruktiehout neemt de populier l0-1590 van het
totale marktaandeel voor zijn rekening en
ondervindt dezelfde konkurrentie als hierboven genoemd.
Gezien de geringe dichtheid ten opzichte
van de sterkte en de geringe kans op splijten
maakt de populier bijzonder geschikt voor
kratten, pallets en kisten. Als gevolg van
een grotere tolerantie in de kwaliteit van het
hout vormt dit gebruik in grote mate het afzetgebied voor populierehout van matige
kwaliteit. De populier ondervindt voornamelijk konkurrentie van gezaagd naaldhout
voor een relatief lage prijs op de markt ge-

bracht afkomstig uit o.a. Portugal (Pinus
pinaster) en Chili (Pinus radiata) en door
de invoer van pallets van Franse makelij.
De vezelpanelen van populierehout worden

uitsluitend gefabriceerd door UNALIT in
de vorm van poreuse panelen die licht van
kleur zijn. Deze onderneming verbruikte
bijna 14.000 m' in l98l tegen ongeveer

m' in 1976. De terugloop werd veroorzaakt door de slechte ekonomische situatie en het stopzetten in 1978 van de fabrikage van harde vezelpanelen, waarin de populier een belangrijke grondstof was.
30.000

Voor wat betreft de produktie van samen-

l4

gestelde panelen, bedroeg het verbruik van
populierehout + 28.000 m' voor de jaren
1974-1977. In 1978 en 1979 nam dit nog toe
tot 35.000 m3, doordat de fabrieken van deze panelen ruw materiaal gingen gebruiken
dat voorheen slechts voor de fabrikage van
harde vezelpanelen werd gebruikt. In 1980
en l98l werd een daling geregistreerd, zoals

daarvoor. Toch moet een lichte stijging
worden genoteerd van de prijzen van hout

op stam.

In de loop van 1977, na een duidelijke
-verbetering
van de markt in het begin van

in alle verwerkende sektoren, van l0-1590,

het jaar, is de ekonomische bedrijvigheid
sterk teruggelopen, met als gevolg een daling van de vraag naar populierehout ten
opzichte van 1976.

waarbij het verbruik bleef staan om 30.000
m' terwijl de populier nooit echt onder-

De ekonomie verslechterde in 1978 nog
-verder
en men heeft een zekere daling ge-

zocht is op de verwerkingsmogelijkheden in
deze soort panelen.
Onderstreept dient ook te worden dat voor
een totaal verbruik van 2.000.000 m3 naalden loofhout door de Belgische papierindustrie de hoeveelheid inlandse populier
onbelangrijk blijft en niet meer bedraagt
dan 5.000 m3 in l98l (4.000 m' in 1980).
Tenslotte wordt opgemerkt dat één enkele
Belgische onderneming + 4.000 mr populierehout en l 000 m3 wilgehout verwerkt
voor de fabrikage van klompen.

konstateerd in zowel de produktie en het
verbruik van populierehout als in de prijs
van hout op stam.
ln 1979 stabiliseerde de situatie zich
-enigszins
en kon een stijging van de prijs
van hout op stam worden gekonstateerd.

3. Toekomstperspektieven voor het gebruik

In 1980 heeft de krisis zich echter sterker
-voortgezet
dan in de voorafgaande jaren in
de meeste takken van industrie en in het

bij-

zonder in de bouw, waar een daling van
2090 werd gekonstateerd. Op het gebied
van de fabrikage van pallets, kisten en verpakkingsmateriaal heeft de konkurrentie
van de houtsoorten afkomstig uit Portugal

van populierehout

en Chili een vermindering van de vraag
naar populier op de binnenlandse markt

Een terugblik op de ekonomische situatie,
die de vraag naar populierehout sterk beïnvloedt, leidt tot de volgende opmerkingen:

veroorzaakt, met als gevolg een stijging van
de export van rondhout, vooral naar Algerije, Nederland en Frankrijk.
De algemene situatie in 1981 is vrijwel
-ongewijzigd
gebleven, de krisis beheerst in
grote mate de industrie, vooral de bouw,
waar een terugloop van 3090 valt te konstateren. Het gevolg van dit alles is dat de situatie in België nog steeds matig is voor wat
betreft de konsumptie van populierehout.
Deze houtsoort spant zich in om haar kon-

van ekonomische recessie, die be-gondeintijd
de tweede helft van 1974, heeft zich

over geheel Europa uitgebreid in de loop
van 1975. In Belgiê heeft dit als gevolg gehad een stagnatie en terugloop van de
markt, hetgeen heeft geleid tot een aanzienlijke daling in het verbruik van populierehout in alle verwerkende industrieën.
Het jaar 1976 werd gekenmerkt door een

-lichte opleving van de ekonomie,

kurrentiepositie te handhaven, maar de
markt laat zich de komende jaren moeilijk

maar deze

voorspellen, want mag men verwachten dat

opleving heeft zich niet doorgezet in de
tweede helft van dat jaar en het verbruik is
gelijk gebleven ten opzichte van het jaar

de bouw weer zal aantrekken, zodat het
verbruik van populierehout gelijk blijft dan
wel groter

wordt?

O

Populus tremula,
ontwikkelingen in de venneerdering
en het gebruik

C. M. Mortier, Staatsbosbeheer Utrecht
Afd. zaad- en plantsoenvoorziening.

In de Populier van juni 1981 schrijft H. van de Hoef over het gebruik van Populus
tremula in Nederland en geeft daarbij een indruk van de herkomst van Tapiau langs het
Mittellandkanaal bij Wedesbiittel in Duitsland. In dat aíikel worden ook mededelingen
gedaan over de teelt van planten uit zaad. Gebruikelijk is dat het zaad bij de zaadoogst
alleen van de lagere bomen geplukt wordt, waardoor een verminderde kans op goed
groeiende bomen ontstaat. Daarom gaat de voorkeur van Duitse onderzoekers uit naar
vegetatief vermeerderde planten.
Het merendeel van de afgelopen jaren in Nederland aangeplante trilpopulier is als
éénjarige plant in Sleeswijk-Holstein aangekocht, vaak van de herkomst Tapiau, en hier
verder geteeld. Het gebruik van woÍelbroed is daarmee naar de achÍergrond verschoven.
Verschillende boomkwekers zijn begonnen met het telen van laanbomen van trilpopulier
door snelgroeiende exemplaren uit zaailingen en of wortelbroed door te Íelen. Yan
overheidszijde worden nog maar weinig laanbomen van deze soort aangekocht.

selekteerd uit kruisingen van Populus tremula met de Canadese soort Populus tremuloides vertoont goede groeieigenschappen en is daarom mogelijk ook voor Nederland interessant.

Gebruik van Populus tremula in Duitsland

Onderzoek van Populus tremula en
Populus tremula x tremuloides in Duitsland

Van Populus tremula heeft de Duitse over-

Er werden meerdere klonen van Populus

heid de aanplant langs het Mittellandka-

Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt
dat het bomen betreft die voortgekomen
zijn uit in l94l aangevoerd plantmateriaal

tremula beoordeeld.
Eén kloon (Astria) van de kruising Populus tremula x tremuloides en 36 klonen Populus tremula waaronder van de herkomst
Tapiau. De beoordeling bevatte de volgende aspekten: stamvorm, fototropisch ge-

Proefveld met P. tremula, met een aontal

afkomstig van de houtvesterij Tapiau Oostpruisen, nu behorend bij Polen.
In Duitsland zijn verschillende onderzoeksinstituten geinteresseerd in het gebruik van
de sektie Leuce voor de bosbouw omdat de-

drag, kroonvorm, gaffelen, takdichtheid,
takdikte, aantasting door de grote en de
kleine populiereboktor, schors- en bastziekten (kanker, schurft en Dothichiza),
bladziekten (Marssonina), Pollaccia en

individueel gemengde klonen.

ze soorten nog redelijk voldoen wanneer

vorstlijsten.
Opgemerkt moet worden dat bijvoorbeeld
kanker in Duitsland veel minder voorkomt
dan bij ons, de uitkomsten van de waarmeningen zijn daarom niet onvoorwaardelijk
van toepassing voor Nederland. Uit dit on-

naal in de omgeving van

Wedesbi.ittel
(Braunschweig) als herkomst goedgekeurd.

f

soorten van de sekties Aigeiros en Tacamahaca minder geschikt worden.
Het gebruik van de sektie Leuce met andere
boomsoorten, zoals Populus tremula met
Picea abies, bleek in de bosbouw goede resultaten te leveren. Daarom werd in 1973
begonnen met een vergelijkend onderzoek
naar de gebruikswaarde van klonen van populierensoorten uit de sectie Leuce. In het
programmma werden klonen uit de volgende soorten opgenomen: Populus tremula,
Populus tremula x tremuloides, Populus x
canescens, Populus alba, Populus tremuloides en Populus grandidentata. Populus
tremuloides en Populus grandidentata zijn
bij de Nederlandse gebruikers onbekend,
van Populus x canescens worden in Duitsland andere klonen gebruikt dan bij ons,
oriëntatie over klonen uit deze soorten is
daarom nog niet van betekenis, Populus
tremula wordt in Nederland als bosplantsoen gebruikt terwijl de Nederlandse Popu-

lieren Commissie het gebruik van
soort wil stimuleren. De kloon

deze
'Astria' ge-

derzoek kwam naar voren dat de kloon

'Astria', de beste groei-eigenschappen vertoonde. Het schijnt dat Populus tremuloides onder Nederlandse omstandigheden als
soort kankergevoelig kan zijn. Het is een

goed groeiende boom met grote donker-

groene glimmende bladeren. Zoals de
meeste trilpopulieren krijgt hij wortelopslag. Deze kloon is door het Hessische
Institut fi.ir Forstpfl anzenziichtung gekruist
en geselekteerd.
Vervolgens toonden de klonen Braunsch-

weig l, 9,3,6, 12, ll,2 en l0 de beste
groei- en gezondheidseigenschappen. Deze
8 klonen zijn afkomstig uit de beplanting
langs het Mittellandkanal en voor gebruik
vrijgegeven onder de namen 'Tapiau' I tot
en met 8. Al de overige klonen worden voor
verdere teelt niet geschikt geacht.

l5

Vermeerdering en toepassing van de goedgekeurde klonen

Tot op heden was het gebruikelijk Populus
tremula te vermeerderen middels wortelbroed of zaad. Nu het gebruik van klonen
ingang gevonden heeft wordt in Duitsland
gebruik gemaakt van zelfstandige laborato-

ria, die het verstrekte uitgangsmateriaal
vermeerderen in vitro. De samenstelling
van de groeimedia wordt daarbij geheim
gehouden en als zodanig geëxploiteerd.
Het Hessische Institut fiir Forstpflanzen-

P. tremula klonen

ziichtung te Hannover Miinden verstrekt
wortelmateriaal van de acht Tapiau klonen
en de kloon 'Astria' aan het laboratorium.
Van daaruit worden bewortelde planten
aan afnemers verkocht, De kwekers telen
de afzonderlijke klonen verder, maar zijn
verplicht bij verkoop de acht klonen'Tapiau' zodanig te mengen dat van iedere kloon
minimaal 590 en maximaal20tlo in de partij
vertegenwoordigd is. Deze maatregel is genomen om de bebossing met deze klonen
minder kwetsbaar te maken voor ziekten en
plagen. Op welke wijze de kontrole van deze methode moet plaatsvinden is niet duidelijk, een sluitend systeem is nog niet be-

halverwege het groeiseizoen.

kend.
Nabeschouwing

Het laatste jaar wordt in toenemende mate
gebruik gemaakt van vitro cultuur, er worden niet langer uitsluitend landbouwgewassen, tuinbouwgewassen, kamerplanten en
heesters op deze manier vermeerderd, maar
ook planten bestemd voor bebossing. Het is
waarschijnlijk een kwestie van een tiental
jaren om deze wijze van vermeerdering algemeen ingang te doen vinden. Een oriëntatie en standpunt-bepaling door de gebruikers, of zij partijen planten van ongelijke
kwaliteit maar met een grotere genetische
variabiliteit wensen of partijen die bestaan
uit één kloon met een betere kwaliteit maar
met een zeer beperkte genetische variabili-

P. tremula klonen, later geplant, op hetzelÍde tiidstip
Enige keren per joar levert het laboratorï
um planten aan de kwekerij.

'/bjary"

teit lijkt noodzakelijk. Het verplichte gebruik van meerdere klonen in een partij

lijkt

een oplossing om te voorkomen dat
grote aantallen van favoriete klonen aangeplant worden met alle risiko's van dien. O

É*: 1, ,
W.4

*

sii*.
l6
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De'Spijk' is een ras dat,

gezien zijn

vrij

goede tot goede weerstand tegen bladziekten en

zijn goede groei, een grotere belangstelling verdient dan het tot nu toe heeft gekregen.
Over de windresistentie van dit ras is nog onvoldoende bekend. In het binnenland is
aanplant zowel in bosverband als in weg- en grensbepluntingen verantwoord. In het
kustgebied echter zijn de ervaringen nog te beperkt om het gebruik in grensbeplantingen
aan te raden; in bosverband, bij voorkeur in de beschutÍing van enkele rijen 'Robusta' of
'Zeelund', is aanplant, zij het op niet al te grote schaal, verantwoord.

Nieuwe populiererassen

Populus euramericana'Spij

k'

H.

W. Kolster
Stichting Bos en Hout, Wageningen

Inleiding
Populier is zowel in produktief als in landschappelijk opzicht een van de belang-

rijkste boomsoorten in Nederland. Zoals
uit figuur I blijkt groeit populier veel sneller dan andere belangrijke soorten, bereikt

dus veel eerder een bepaalde dikte en
hoogte. Dit betekent dat populieren veel
eerder

-

verkoopbaar hout leveren en daardoor
opbrengsten geven
een landschap helpen ontwikkelen
voor de recreatie beschikbaar bos vormen
een bosmilieu kunnen doen ontstaan.

De laatste drie effekten worden nog vergroot doordat populieren zich bij uitstek
lenen voor het aanbrengen van een
struikenétage. Populier is namelijk eenzogenaamd lichthoutsoort die veel licht op de
bodem doorlaat. Als bezwaar tegen deze

bomen voert men nogal eens aan dat in
populierenbossen de bomen keurig op
rijtjes staan. Dat is echter een kwestie van
aanleg, niet van de boomsoort. De meeste
bossen worden puur om doelmatigheidsredenen in rijen geplant, bij vele boomsoorten verdwijnt echter dat beeld sneller
dan bij populier doordat ze dichter worden
geplant en daardoor sneller worden gedund. Men kan evenwel elke soort, ook de
populier, net zo verspreid over het terrein
planten als men wil!
Populieren worden meestal vegetatief, dus
via stekken of enten en niet uit zaad vermeerderd. Zo'n vegetatieve vermeerdering brengt met zich mee dat alle daaruit
voortgekomen populieren, samen een zogenaamde kloon vormend (ook wel ras genoemd), dezelfde eigenschappen hebben

t7

als de oorspronkelijke boom. Dat is een
nadeel als een kloon gevoelig blijkt te zijn
voor een bepaalde ziekte. Alle bomen van
die kloon zijn dan even gevoelig. De Hol-

Groei van populier, vergelekên met die van eik en gíoveden.

(m,

landse iep is daarvan een voorbeeld bij de

iepziekte, Populus 'Regenerata' bij de
bladziekte Marssonina. In het algemeen
echter heeft vegetatieve vermeerdering
een groter voordeel namelijk dat men bomen kan selekteren met gunstige eigen-

Popu I i
30

25

schappen waarna alle bomen die daaruit
langs vegetatieve weg voortkomen, dus de

hele kloon oftewel het hele ras, dan die

20

eigenschappen zullen hebben. Dat kunnen

eigenschappen zijn met betrekking tot
vorm, kleur, groei maar ook resistentie te-

gen ziekten. Het

is duidelijk dat

Grove den

ik

r5

het

kruisings- en selektiewerk van populier,
dat in Nederland bij het R.B.L. 'De
Dorschkamp' te Wageningen een hoge
vlucht heeft genomen, van dit voordeel gebruik maakt om zo goed mogelijke rassen
in de handel te brengen.
Om de risico's van het gebruik van klonen

zoveel mogelijk te verminderen is het
noodzakelijk over een behoorlijk sortiment klonen of rassen te beschikken.

5

0

l0

5

15

20

25

30

Leeftijd

(jaren)

Daarom worden na uitvoerige toetsing op
groei en resistentie regelmatig nieuwe populiererassen in de handel gebracht. Een
aantal daarvan zal in dit Bos en Hout Bericht en in enkele volgende Berichten worden behandeld.

Diàmeter (cm) op 1.30 m. hoogte
Popu I

i

Populus euramericana'Spijk'

Herkomst, vorm en eigenschappen
Dit ras is in 1972 in de handel gekomen.
Het is een mannelijke populier die door het
Bosbouwproefstation'De Dorschkamp' in
1966 is geselekteerd uit een groot aantal
zaailingen van een in 1959 uitgevoerde
kruising (Koster, 1972). De moeder is een
P. deltoides die afkomstig is van het Rijks-

station voor de Populierenteelt

te

20

Eik

Ge-

raardsbergen in België. De vader, een P.
nigra, stond aan de Rijnsteeg te Wageningen.

De zaailing is destijds in een proefbeplan-

ting in het boscomplex "Het Spijk" in
Oostelijk Flevoland uitgeplant. Aan dit gebied ontleent de'Spijk' dan ook zijn naam.
Gezien zijn geboortejaar bestaan van dit
ras nog geen oude bomen.

De jonge bomen hebben een enigszins
bochtige stam met matig zware opstaande
zijtakken. De wat losse, vrij transparante
kroon is in de jeugd matig breed. In gebieden met veel wind vormen de bomen wat
zwaardere zijtakken dan in het binnenland.
Op oudere leeftijd zullen de bomen vermoedelijk een vrij zware kroon gaan vor-

men. De bomen hebben een wat lichtgroene bladkleur. De 'Spijk' komt in het
voorjaar ongeveer gelijktijdig met 'Mari-
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Tabel

1:

Het percentage en aantal gewaarmerkte planten van 'Spijk'

Seizoen

1973/74 1975/76 1977/78 1978/79 1979/80

Boomkwekers
% planten

1,0

1,5

aantal plantent)

2200

3200

RIJP
% planten
aantal plantenl)

0
0

3600

r) één- en meerjarig

plantsoen

2,3

5700

2,4

13,4
1

2300

1980/81

2,0
4800

3,5
8900

3700

9,1

4,5
6800

2200

7700

1,7

6,8

landica' in blad waarbij het jonge blad een
bruingroene kleur heeft.
De weerstand tegen de bladziekte roest
(Melampsora larici-populina) is zeer goed
en die tegen Marssonina is goed; het ras

Tabel

heeft een goede weerstand tegen kanker.
Uit een oriënterend onderzoek, uitgevoerd
aan 9 à l0 jaar oude stammen, is gebleken
dat de fineerkwaliteit van het hout van de
'Sprjk', uiteraard nogjong hout, zeergoed
was (Steenackers en Koster, 1979).

Garrelsweer

Gebruik
De 'Spijk' is een ras dat nog maar op bescheiden schaal wordt aangeplant. Een en
ander blijkt uit de jaarlijks door de NAKB

opgestelde "Statistiek veldkeuring

2:

Enkele gegevens over proefbeplantingen van de Stichting Bos en Hout met 'Spijk'
Jaar

Beplanting

van

aanleg

(Gr) 1971

Weert (a) (Lb)

197

Maastricht (Lb)

1972

1

Plant-

afstand Bodemtype

Ras

5

vrij zware zeeklei

4x5

steÍk leemhoudend zand Spijk

4x4

lichte rivierklei

Spijk

(U)

Vlaardingen

(ZH)

1972
1973

en

4x

5

4x5

vrij zware rivierkler

havenslib

waarmerking". In tabel I is het percentage

Gemonde (NB)

1974

4x4

zwak leemhoudend

en het aantal, voornamelijk eenjarige

Hengelo (Gld)

197 4

4x5

leemhoudend

planten vermeld dat in zes seizoenen bij de

boomkwekers

en de Rijksdienst

IJs-

selmeerpolders (RIJP) is gewaarmerkt.
Het percentage planten heeft betrekking
op alle bij de boomkwekers en de RIJP
gewaarmerkte populieren waarbij de groep
'Witte populieren' buiten beschouwing is
gelaten.
Het bij de boomkwekers genoemde aantal
planten bestaat voor een klein gedeelte uit
geëxporteerd plantsoen.
Het aantal bij de boomkwekers gewaar-

merkte planten dat in de loop der jaren
geleidelijk was toegenomen, is in het
seizoen 1980/1981 sterk gedaald. Dit is al
sinds het seizoen 19781 1979 ook het geval
bij de RIJP. De sterke afname is vooral

Spijk
Robusta

(Lb)

Weert (b)

Rottum

(GÍ)

Tienhoven (U)
Baarland (Z)

Heusden

(NB)

Warnsveld

(Gld)

1974

1974

4x5
6x4

(cm)

.t0

13,8
13.7

20,4

10

15,8

leemhoudend zand

vrij zware zeeklei

Spijk
Robusta

8

16,8
5,1

25,9
19,6

Spijk
Zeeland

7

7

10,2
9,4

16,6
13,6

7

1

Spiik
Dorskamp

7
7

14,4

20,4

5,1

21 ,O

Spijk
Dorskamp

7

12,2
12,9

18,0

7

Spijk
Robusta

7

8,4

13,9

7

8,1

12,1

o

4x4

madeveengrond

Spijk

o

973

4x4

vrij zware zeeklei op veen Spijk

1975

1976

4x5
2,5

24,2
17,6

8

'1973

1

19.1

10,3
9,6

zand Spijk

zand

.10

I

Flevo

Houten

(m)

meting

(m)

4x

LeeÍtijd (jaar)
bij laatste Hoogte DiameteÍ

1

1

1,8

11,7

14,3

16,3

19,1

17,3

b

aa

(ca.lmdiepte)

Robusta

t)

6,8

zware rivierklei

splik

5
5

8,0
6,9

11.2

Flevo

Spijk
Dorskamp

5
5

9,8
11,0

17,2
18,2

Flevo

5

8.9

15,1

leemhoudend zand

8,5
7,8

8,5

veroorzaakt door de sterk afgenomen aan-

plant van populieren in het algemeen
waarbij tevens veranderingen in het sortiment zijn opgetreden. De kans dat men
een beplanting met 'Spijk' in de Flevopolders tegenkomt is groter dan in de rest van
het land.
Gegevens van de beplantingen met

'Spijk'

De 'Spijk' is sinds 197 I in een aantal beplantingen van de Stichting Bos en Hout
uitgeplant. Deze beplantingen liggen in het
gehele land verspreid. In tabel 2 zijn d,e
belangrijkste gegevens van de beplantingen vermeld naast de hoogte en diameter
van de bomen bij de laatste meting. Het
zijn voornamelijk proefueplantingen

voerd. Alleen

in de proefbeplanting

bij

Hengelo is de grond over de gehele oppervlakte mechanisch bewerkt.
De vegetatie in de beplantingen bestaat
voornamelijk uit grassen, brandnetels en

andere kruidachtige planten; in

de

proefbeplanting bij Houten bestond de onderbegroeiing tot voor enkelejaren uit een

goedgroeiend snijgriend

dat gelijktijdig

met de populierenbeplanting is aangelegd.
Uitgezonderd bij de beplantingen Weert
(a), Tienhoven en Gemonde zijn in tabel2,
naast de groeigegevens van de'Spijk', ook
die van een ander, bekender ras vermeld.
Om een indruk te krijgen van de groei van
de populieren is de hoogte van de bomen

waarin verschillende nieuwe rassen zijn

een betrouwbaarder maatstaf dan

aangeplant; de in 1976 bij Warnsveld aangelegde proeÍbeplanting is een grensbeplanting.
Bij de aanleg van alle beplantingen is éénjarig plantsoen gebruikt; de lengte van de
planten bedroeg in doorsnee 1,5 à 2 meter.
De meeste percelen waren als landbouw-

diameter. De diametergroei wordt op een

grond (bouw- of weiland) in gebruik, de
beplanting bij Maastricht is na het rooien
van de boomgaard aangelegd. In de eerste
jaren na aanleg zijn de bomen met stikstof
bemest en is een onkruidbestrijding uitge-

de

Naar aanleiding van de groeigegevens per
beplanting kan het volgende worden geconstateerd.
De zeer goede groei van 'Spijk' evenals
van de vergelijkingsklonen in de beplan-

tingen bij Hengelo en Houten met een
hoogte-aanwas van gemiddeld 1,8 m per
jaar is waarschijnlijk vooral het gevolg van
de uitgevoerde onkruidbestrijding. In de
eerstgenoemde beplanting is in de eerste
twee jaar na aanleg de gehele oppervlakte
mechanisch bewerkt en in die bij Houten
is, in verband met het jaarlijks snijden van
de griend, het onkruid in de eerste jaren

vrij intensief bestreden.
De 'Spijk' in de vijfjaar oude beplantingen
bij Heusden en Warnsveld en de één à twee

jaar oudere beplantingen bij Tienhoven,

gegeven moment wel door de plantafstand

Gemonde en Weert (b) zijn goed gegroeid.

beïnvloed, de hoogtegroei niet of nauwelijks.

In de op zware rivierklei gelegen beplanting bij Heusden bedraagt de gemiddelde

De 'Spijk' is in het algemeen goed tot zeer
goed gegroeid. De groei is overal zeker met

jaarlijkse hoogtegroei (gerekend vanaf de
aanleg) 1,2 m en in de andere, op lichtere

die van 'Robusta' ('Zeeland') vergelijk-

grond gelegen beplantingen ca. 1,5 m.
De populieren in de andere zes beplantin-

baar. In het binnenland groeit de 'Spijk' in
de eerste vijf à zeven jaar minder snel dan
'Dorskamp' , de groei is hier ongeveer vergelijkbaar met die van 'Flevo'.

gen (Rottum, Garrelsweer, Vlaardingen,
Baarland, Maastricht en Weert (a)) zijn in
de eerste jafen na aanleg niet hard gegroeid. Deze beplantingen, uitgezonderd
t9

Winterbeeld van de 'Spijk',

die bij Weert (a), staan op zee- of rivierklei.

Dê geringe jeugdgroei was voornamelijk
het gevolg van bewortelingsmoeilijkheden

door de vrij zware bovengrond of door
wateroverlast (Weert a). Na enkele jaren is

b

de hoogtegroei in de beplantingen bij

Vlaardingen en Weert (a) geleidelijk verbeterd.
De geringere hoogte van de bomen in de
beplantingen bij Rottum en Garrelsweer
komt waarschijnlijk door de wind; beide
beplantingen liggen in het noorden van het
land in open terrein.
In de beplanting bij Baarland, die eveneens

sterk aan de wind is blootgesteld, is de
minder goede hoogtegroei waarschijnlijk
mede het gevolg van zoutschade door het
brakke grondwater.
In de proefbeplanting bij Maastricht heb-

ben 'Spijk' en 'Flevo' na acht jaar nog

maar een vrij geringe hoogte, De oorzaak
hiervan is niet bekend; vermoedelijk speelt
een wat minder goede stikstofvoorziening
hierbij een rol. De vegetatie in het gedeelte
van de beplanting waarin deze rassen zijn
aangeplant, bestaat voornamelijk uit grassen. Bij een oriënterend onderzoek in 1977
naar de in deze beplanting optredende

hakhout en twee stukken oud griendhout

De openbare
griendverkoop te
Vianen van 1982
C. Tutein Nolthenius.
Utrecht, november 1982

onder populieren welke eigenlijk niets meer
voorstelden. De 20 overige percelen hadden
een gezamenlijke oppervlakte van ruim 27
ha. Er waren 3 kavels bij uit een geheel andere hoek namelijk uit grienden gelegen in

de Hoekse Waard ten zuiden van Rotterdam, eigendom van W.V.C.
Bij de loting van welke eigenaar de percelen
het eerste aan bod waren bleek W.V.C. het
eerste te zijn. Nog wat onwennig over het te
verwachten prijsniveau in dit seizoen werd
geheel onverwacht direct bij de inzet toch al
'mijn' geroepen zodat de spanning er meteen goed inzat.
De gemiddelde prijs die de eerste drie percelen opbrachten was 475,- /ha waarbij
aangetekend moet worden dat voor alle
drie meer dan 1000 stuks topstek per ha uitbedongen waren en dat het eerste perceel

/

De traditionele griendverkoop in Vianen

heeft op 23 november jl. weer plaatsgevonden. Door de nog steeds grote vraag naar
rijshout voor werken aan een zeehaven in

België waren de verwachtingen hooggespannen en de belangstelling groot. Meer
dan 100 kopers en belangstellenden waren
om 10.00 uur in het Hervormd Jeugdgebouw bijeen voor de veiling bij afslag van
24 door twee notarissen ingebrachte percelen.
Eén van de percelen werd teruggenomen en
3 percelen blijven in het hier onderstaande

buiten beschouwing omdat die van geheel
andere aard zijn; het waren wat zwaar elze20

gezien zijn ligging en relatief lage inzet
waarschijnlijk meer had kunnen maken.
De inzetprijzen werden na dit incident duidelijk verhoogd en zo kwam het afslaan beter tot zijn recht. Ondanks het feit dat er
zeer hoge prijzen werden gemaakt leek het
er een ogenblik op dat de afslager het toch
nog niet voldoende vond want na een inzet
ging hij onder grote hilariteit per vergissing
met de prijs omhoog in plaats van omlaag.
Om te illustreren dat men zeker tegen het
einde erg happig op het hout was moet verteld worden dat voor een perceel toen de eigenaar de afslager zijn inzetprijs noemde

nog voor het opgehangen werd al 'mijn'

groeiverschillen bij 'Robusta' en 'Dorskamp' is gebleken dat er een duidelijk verband bestond tussen de totale hoogte, het
stikstofgehalte van het blad en de vegetatie; bij een grasvegetatie was de stikstofvoorziening slechter en de groei minder dan bij een uit brandnetels bestaande
vegetatie (Van den Burg en Kolster, 1977)

o
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werd geroepen en dat voor een prijs van

f

3.465,- per ha!
Een opvallend verschijnsel was dat een aantal kopers niet behoorden tot de vrij vaste
groep die altijd op deze openbare verkoop
de hoogste bieders waren.
verschillende kopers
Uiteindelijk waren
voor de 20 percelen die samen 69.000,-

ll

/

gemiddelde prijs was
per
dus duidelijk minhectare,
2.523,f
der dan de f 3.428,- van het vorige jaar'

opbrachten.

De

Elf

exact dezelfde percelen met een oppervlakte van 12,80 ha die ook in 1979 geveild
werden brachten toen gemiddeld

Í

1.224,-

op en nu Í 2939,- /ha ofwel biina

ZYz

maal zoveel.
een 4-tal percelen samen even 5 ha
groot zijn ook cijfers van 1976 bekend, de
trits daarvan is 1976 Í 2.W0,-, 1979

Voor

Í

5.605,-,

1982

Í

17.350,-.

Van deze groep gaf het perceel waarbij

bij de hak 1000 stuks topstek werd
uitbedongen de grootste stijging in prijs te
zien. Toeval??
Wel valt op dat destijds hooguit bij I à 2
percelen topstek werd uitbedongen en nu
bij 9 van de 20 percelen. Men heeft nu
blijkbaar wat meer financiën ter beschikking voor de instandhouding van de grierrdeh en wat meer hoop op de toekomst dat
dit werk niet voor niets is. Bij elkaar genosteeds

men zien we een geslaagde verkoop met
veel belangstelling en met prijzen die
plusminus l3t/o lager zijn dan vorig jaar.O

liggen en dat de herbebossing in veel gevallen meer gaat kosten door een toegenomen
verwildering. Ter orientatie zijn op pag. 2

van dit nummer enkele houtprijzen vermeld.
Subsidieregeling, plantsoenverkoop en
rassenkeuze

Gezien de tijdelijke stopzetting in juli 1982
van subsidie-aanvragen in het kader van het
'Besluit bijdragen bebossingen/herbeplantingen' raden wij u aan uw aanvraagformulieren in een zo vroeg mogelijk stadium in
te dienen. Door de in oktober 1982 in de

Staatscourant gepubliceerde beschikking,
de 'Beschikking vrijstelling meldings- en
herplantplicht', is het nu mogelijk om te
worden vrijgesteld van de herplantplicht bij
de aanleg van nieuwe beplantingen, zij het
onder bepaalde voorwaarden, Zo moet o.a,
het bestemmingsplan of het voorbereidingsbesluit van het betreffende gebied de
aanleg van 'vrijgestelde' beplantingen mogelijk maken. Deze beplantingen moeten

verder binnen

25 jaar worden

geveld.

Grondeigenaren, die in het verleden door
de herplantplicht ervan werden weerhouden populierenbeplantingen aan te leggen,
zullen nu wel subisdie voor het aanleggen
van nieuwe beplantingen kunnen gaan aanvragen waardoor opnieuw een vroegtijdige
uitputting van de beschikbare fondsen

dreigt. Informatie over deze nieuwe beschikking is te vinden in het novembernummer van 'Populier' 1982 of te verkrijgen bij
het Staatsbosbeheer. De adressen en telefoonnummers van het Staatsbosbeheer

kunt u eveneens in dit nummer vinden.
De belangrijkste onderwerpen voor de komende maanden zijn de aanleg en onderhoud van beplantingen. Andere onderwerpen, zoals de houtverkoop, subsidieregelingen, plantsoenaankoop en rassenkeuze zijn
reeds eerder in de 'Kalender' besproken.
Wij raden u aan de twee artikelen in dit
nummer 'Het afsterven van populieren in
1982' en 'Populierensterfte en rassenkeuze'
te lezen, artikelen die met de rassenkeuze
nauw te maken hebben,

Houtverkoop

Voor dit onderwerp kan worden verwezen
naar de 'Kalender' in het septembernummer van 'Populier' 1982 en naar het artikel
'Wanneer hout op stam verkopen, wanneer
geveld' in het septembernummer van 1980.
Het is van groot belang, indien u nog populieren moet verkopen, hiermee niet te lang
te wachten om nog dit voorjaar opnieuw te
kunnen planten. Uitstel van de herbeplan-

ting betekent dat het perceel renteloos blijft

een P-totaal cijfer lager dan 30 zijn voor
populier ongeschikt. Opgemerkt wordt dat
de eisen die balsempopulieren en hieraan
verwante rassen aan de chemische toestand
van de grond stellen, nagenoeg gelijk zijn
aan die van P. nigra en P, euramericana
(zie het artikel 'Populierenteelt, bodemvruchtbaarheid en grondonderzoek' op
pag.75 van het novembernummer van 'Po-

Het eerstgenoemde onderwerp is uitgebreid
besproken in de 'Kalender' van het novem-

pulier'1978).

bernummer, de twee andere onderwerpen

Fosfaat
In de grond moet voldoende fosfaat aanwezig zijn daar dit element een belangrijke rol
speelt bij de wortelvorming. Het P-totaal
cijfer, d.w.z. het aantal miligrammen P.0.
per 100 gram droge grond, moet tenminostË
40 of meer bedragen. Een grond met een
P-totaal cijfer van 30 of minder is meestal
ook om andere redenen ongeschikt voor

in die van het septembernummer van 'Populier' 1982. De eind 1982 door de Nationale Populieren Commissie uitgegeven'Po-

pulierengids nr. I' is bij de rassenkeuze een
goede leidraad. Indien men nog geen subsidie heeft aangevraagd of plantsoen gekocht
moet men dit niet langer uitstellen. De behandeling van een subsidie-aanvraag kost
tijd, terwijl het beste plantsoen het eerst
wordt verkocht. Het 'Besluit bijdragen bebossingen' is de subsidieregeling voor de
aanleg van nieuwe beplantingen waarvan
de oppervlakte minimaal 1,0 ha moet bedragen. Dit besluit geldt tevens voor het
(opnieuw) aanleggen van weg- en perceelsgrensbeplantingen onder voorwaarde dat
deze beplantingen uit tenminste 160 bomen
bestaan. Het 'Besluit bijdragen herbeplantingen' heeft betrekking op het opnieuw
aanleggen van gevelde opstanden (min. op-

gebrekssymptomen
aan de bladeren (zie Handboek voor de Populierenteelt, pag. ll6t). Het bepalen van
het kaliumgehalte van de grond heeft weinig zin omdat het geen uitsluitsel geeft over

pervlakte 0,5 ha). Inlichtingen over deze
subsidieregelingen, die onder bepaalde
voorwaarden worden verstrekt, kan men
verkrijgen bij het Staatsbosbeheer. Informatie over het opnieuw inplanten van gevelde beplantingen kan men vinden in het
artikel 'Het gebruik van één- of tweejarig

de vraag of de kaliumvoorziening van de
boom voldoende zal zijn. Een breedwerpige
bemesting met 350 kg à 400 kg kalizout
4090 per ha is in de meeste gevallen voldoende. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan deze bemesting al in februari
of maart worden gegeven.

populiereplantsoen bij herbebossingen' op
pag.73 van het novembernummer van 'Po-

Stikstof

pulier'1979.
Het aanleggen van beplantingen

Het maken van plantgaten en het planten
van populieren zijn besproken in de'Kalen-

der' van het novembernummer van 'Popu-

lier'

1982.

Bemesting

populieren (bijvoorbeeld

te droog of

te

zuur).

Kalium
Kaligebrek, dat vooral

bij populieren op
beekbezinkingsgronden (beekeerden) nogal
eens

voorkomt, is alleen vast te stellen door

de aanwezigheid van

De noodzaak van stikstoÍbemesting bij populieren in de eerste jaren na aanleg is uitgebreid behandeld in het artikel 'Onkruidbestrijding bij populier'. Dit artikel is opgenomen in het februari- en meinummer van
'Populier' 1979. Stikstofbemesting in kom-

binatie met onkruidbestrijding is in de
eerste twee, soms drie jaar absoluut noodzakelijk om een goede aanslag en jeugdgroei te krijgen. In het jaar van aanleg is

gift van 100 gram kalkammonsalpeter
(kas) per boom voldoende. Stikstof, eveneen

Het laten onderzoeken van een grondmonster vóór de aanleg van een beplanting
kan veel teleurstellingen en kosten besparen
vooral indien men twijfelt aan de geschikt-

heid van de grond voor populieren. Dit
geldt vooral voor de lichtere zandgronden.
De geschiktheid van de grond wordt door

een deskundige mede

op

basis van de

analyse-resultaten van een grondmonster
vastgesteld. Voor het nemen van een grondmonster Ínoet men kontakt opnemen met

als kalimeststoffen mogen nooit met

de

grond in het plantgat worden vermengd. De
bemesting moet omstreeks half mei worden
gegeven. Het op een vroeger tijdstip in het
jaar bemesten van pas geplante populieren
heeft weinig zin omdat deze dan nog niet

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

het Bedrijfslaboratorium voor Grond-

en

Gewasonderzoek te Oosterbeek.
Gronden met een pH-KCl lager dan 4,0

derde jaar kan worden volstaan met 200 à
250 gram kas per boom.

of

Deze bemesting kan op zware grond (bij-

2t

voorbeeld kleigrond) al eind februari of begin maart worden uitgevoerd mits de grond
niet bevroren is en er'geen sneeuw ligt of
wordt verwacht. Bomen op lichte grond geplant moeten in de tweede helft van april
worden bemest.
Bij de uitvoering van de bemesting moet er
nauwkeurig op worden toegezien dat de
kunstmest goed op de plantspiegels (ca. I
m' boom) wordt verspreid. De meststof
moet niet te dicht bij de voet van de jonge

Onkruidbestrijding is evenals stikstofbemesting niet alleen noodzakelijk in nieuwe
beplantingen maar ook in herbebossingen
waarbij het niet van belang is of bij de aan-

boom worden gestrooid om schade door
verbranding van bast en bovenste jonge

tussen bovengronds en ondergronds gedeelte en slaat daardoor moeilijker aan. De mate waarin de jonge planten boven de vegetatie uitsteken wil dus niets zeggen over het al

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

leg éénjarig of ouder plantsoen is gebruikt.
Eénjarig plantsoen lijkt door zijn geringere

afmetingen weliswaar meer hinder van de
vegetatie te ondervinden, maar meerjarig
plantsoen vraagt zeker niet minder een goede onkruidbestrijding. Dit soort plantsoen
heeft namelijk een ongunstiger verhouding

dan niet uitvoeren van de onkruidbestrijding. Voor het bestrijden van de vegetatie
heeft men de keuze uit een bestrijding over
de gehele oppervlakte, in banen langs de
bomen of alleen op de plantspiegels (ca. I
mt per boom); bovendien kan tussen mechanische chemische bestrijdingsmethoden
worden gekozen.
Bij de eerstgenoemde bestrijdingswijze,
bijv. door cultivateren, frezen of plaggen,

Het gebruik van mengmeststoffen bij po-

moet er nauwkeurig op worden toegezien

pulieren is af te raden. De voor populieren
geschikte bodemtypen bevatten in het algemeen voldoende fosfor en kalium.
In de eerste jaren na aanleg is alleen een
stikstofbemesting noodzakelijk. In vergelijking met kalkammonsalpeter moet echter
bij veel mengmeststoffen een dubbele hoeveelheid worden gebruikt om dezelfde hoeveelheid stikstof te geven.

dat deze ondiep geschiedt om wortelbeschadiging te vootkomen. Bovendien moet men
er op letten dat de bomen niet worden beschadigd i.v.m. het risiko van aantasting

Onkruidbestrijding
De reden, de methoden en het effekt van
onkruidbestrijding op de aanslag en jeugdgroei van populieren zijn uitgebreid behandeld in het hiervoor bij 'Stikstof'genoemde

artikel. In een met

grÍrssen verwilderd per-

ceel is het bestrijden van deze vegetatie
naast stikstofbemesting absoluut noodzakelijk. Een vegetatie die uit lage kruidachtige planten bestaat (andere dan grassen,
bijv. boterbloemen, muur, hondsdraf) behoeft men niet te bestrijden omdat deze de
jonge populieren weinig of niet bekonkurreert.

door insekten (bijv. populierglasvlinder).

Op percelen met een hoge grondwaterstand
is de beworteling van de populieren oppervlakkiger dan op percelen met een lage
grondwaterstand. Bovendien vormen balsempopulieren en hieraan verwante rassen
meer wortels in de bovengrond,

Een gunstig tijdstip voor het chemisch
bestrijden van grassen en kiemende
zaadonkruiden is de periode tussen half
maart en half april. Op bewerkte grond kan
men volstaan met een bespuiting met simazin tegen kiemende zaadonkruiden. Indien
een onderbeplanting met struiken aanwezig
is moet de bespuiting over de gehele opper-

vlakte worden uitgevoerd en indien

zeer zorgvuldige verspreiding wordt zorggedragen. Nadelen van deze middelen in gra-

nulaatvorm zijn de minder snelle werking
en het geringe effekt indien na het strooien
een droge periode optreedt. Grassen en
kruidachtige planten kunnen ook op een later tijdstip in het jaar met Gramoxone worden bestreden. Het tijdstip van uitvoering is
aÍhankelijk van de mate van ontwikkeling

van de vegetatie; de bespuiting wordt
meestal in de tweede helft van mei uitgevoerd en wel op basis van 3 à 5 l. per ha. Bij
een sterke hergroei van de vegetatie is soms

een tweede bespuiting noodzakelijk tenzij
de bomen al zeer goed groeien. Het effekt
van de bespuiting met dit middel is beter als
deze bij een bewólkte hemel wordt uitgevoerd. Om schade aan de stammetjes door
Gr,amoxone te voorkomen mag de druk bij
het spuiten niet meer dan 1,5 atm. bedragen.

Het verdient aanbeveling een spuitkap te
gebruiken. Men vermijdt hiermee dat de
bladeren en jonge scheuten door de spuitvloeistof worden geraakt. De kans op beschadiging is groot indien de bespuiting in
nieuwe, met éénjarig plantsoen aangelegde
beplantingen (vooral bij zeer vroeg uitlopende rassen) en tijdens perioden met zeer
veel wind wordt uitgevoerd.
Het is zeer belangrijk vóór het gebruik van
genoemde middelen de gebruiksaanwijzing
op de verpakking nauwkeurig te raadplegen.

Onderhoud

Het snoeien van populieren in de wintermaanden en het voorkomen van schade
door reeën, hazen of konijnen zijn besproken in de 'Kalender' van het novembernummer van 'Populier'

1981.

a
H.W.K.

deze

ontbreekt alleen op de plantspiegels. Gras
op de plantspiegels kan men in genoemde
periode met dalapon bestrijden. Het gebruik van dalapon en simazin in granulaatvorm is eveneens mogelijk mits voor een

í)

Handboek voor de Populierenteelt, 4e geheel
herziene druk.

Uitgave van de vereniging Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij.

Voor alle voorkomende werkzaamheden in bos, stad en landschap
Gespecialiseerd in
de aanleg van beplantingen
en het bestriiden
van opslag.

KEIZER KARELLAAN 70
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Fa Seko
Bosonderhoudsbedriií

Het afzetten en bestrijden
van ondergroei, b.v. Prunus
en wilgenopslag, voeren
wij in één arbeidsgang uit.

ZJ

DEVENTER

TELEFOON 05700-2490s / 34282

b.v. ilIAATSGHAPPIJ voor
LANDSCHAPSBOUUY

en RECREATIE
Heusdensebaan 125

F. G. Bevort: direkteur

Oisterwijk

Tel. 04242-83624

*

KNPvouwkarton

Adviseren en uiWoering van:
BOSBEDRIJFSPLANNEN

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

LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN

ook uw populierenbeplantingen

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

wordt voor verpakkingen en
g

ram mofoon plaathoezen.

ER.N HO{JTVEMNIPPERAAR
FIet opruimen van snoeihoutafval is een probleemgeunrden.
lrbrtranden is vaak nkrt meer to€gestaan m het tijdrovende
\,€rvo€r rnn

dit snoeihout is zeer kostbaar.

Het ter plekke versnipperen van snoeihout biedt uitkomst,

wrsnipperd neemt snoeiafval haast geen ruimte rneer in en
in de meeste gevallen unrden de snippers direkt in bos of
plantsoen teruggespoten.

í

Bij de fabrikage van dit produkt wordt voor
een belangrijk deel gebruik gemaakt van
inlands populierenhout.

Stierman heeft een komdeet programma wrsnipperaars,
sterk,robuust en, zoals b.v. de ERJO troutwrsnipperaar, ook
relatief geluidsarm. Dit laatste is ÍÍret naÍne belangrijk
wann@r in woonwijken geu,erkt wordt.

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.
BUSSUM

Nadere informatie willen wij graag geven via
de heer W, Boot, hoofd inkoop van de
Verenigde Papierfabrieken te Eerbeek.
Het teiefoonnummer is 08338-9133.

Ons bedrijf heeÍt door zijn jarenlange ervaring
een grote keuze in vak-gereedschap
voor groenvoorziening en bosbouw.
Postbus 112 1400 AC BUSSUM
Telefoon: 02159-43914 Telex: 43402 Amazo
De speciaalzaak voor alle tuinbouwartikelen
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ulieren
an old name, between new ppplars
un ancien nom, entre nouveaux peuplies
ein alter name, zwischen neue pgppeln

een ou de naam. tussen nieuwe

DO
-t-

Witte abeel
(P. albal

'Raket'

Nivea

Esp
(P.

tremulal

'Tapiau'

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

'Witte van Haamstede'

Europese zwarte populier
'Ankum'

(P. nigral

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P.

f(li,rrts

trichocarpal

'Blom'
'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

I
',

Euramerikaanse
populier
(P. euramericanal

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spiik'

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'1214',

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

Zwarte balsempopulier

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

,AJb(r,;'oL
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hoomkwekerii
Schoorstraat 21 . Postbus
Udenhout - Holland
TeleÍoon 04241-2131
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