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Erratum: de roestgevoeligheid van de Belgische klonen 'Ghoy' en 'Ogy'

Í 10,- per jaar,
5,-

losse nummers "/

Ir. V. Steenackers uit Geraardsbergen maakte ons onlangs attent op een storende fout
in het artikel 'Het afsterven van populieren in 1982' (Populier febr. '83, 2e iaargang

Druk: Verweij Wageningen b.v.

nr. l, pag. 6).
Gesteld wordt dat de kloon 'Ghoy' na jarenlang vrij te zijn gebleven van roest' nu
plotseling wél wordt aangetast. Bedoeld is echter de kloon'Ogy'' De kloon 'Ghoy' is
ook tijdens de roestepidemie van de laatste jaren in België nog steeds vrij van roest
gebleven.

Lay-out: R. Eppenga, redaktie
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Houtprijzen

Foto omslag:
De stadia van de satijnvlinder. Kloksgewijs

vanaf

ll

uur: eihoopje, vlinder, rups

en

pop. Zie artikel pag. 67.

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 transportFoto's
Omslag, pag. 67,68, 74 en75:'De Dorsch-

kamp', Wageningen
Pag. 69: R.IJ.P. Lelystad
Pag.70: V.d. Waal, Schelluinen
Pag.
66
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en 72:

H. Lenderink, Gouda

voertuigen berijdbare weg'
fineerhout (6: ) 50 cm)
klompenhout /zwaar zaaghout (>: Q 40cm)
licht zaaghout (kistenhout) (Ó:25-50 cm) lengte 2
papierhout (O: 10-50 cm, lengte I tot 3 m)

spaanplaathout

m

: / I10,- á Í 120,- per m3
: / 80,- à / 100,- per m3
i t í 60,- per mr
| í 60,- tot Í '15 '- per ton
: Í 35,- tot Í 40,- per ton

Excursie Nationale Populieren Commissie
naar Flevoland i.v.m. aantasting satijnvlinder

P. Grijpma
Rijksinstiíuul voor onderzoek in de bos- en
landschapsbouw' De Dorschkamp'

A. Schotveld
Rij ksdienst lJsselmeer Polders

Op 2 juni jl. heeft de N.P.C. een bezoek gebracht aan de Hollandse Hout bij Lelystad
om zich op de hoogte te stellen van de aantastingen in populier door de rupsen van de

Rupsen van de satijnvlinder

satijnvlinder.

opstanden aangetast in de leeftijd van 8 tot
12 jaar, en dat gedurende enkele jaren ach-

tereen. Het spreekt vanzelf dat er op deze
wijze grote aanwasverliezen ontstaan.
Luitjes (l) berekende in l97l dat een l0-

jarige populieren-opstand, die gedurende
Staande onder een reeds dun geworden bladerdak hoorde de Commissie, die voor deze
gelegenheid met de leden van alle werkgroepen tot volle sterkte was opgevoerd, onder
zacht geruis van intussen gewoon doorvretende rupsen en zich terloops de uitwerpselen van deze schadelijke dieren op diskrete
wijze van het gezicht vegend, in diepe ernst
korte uiteenzettingen aan van resp. Schotveld en Grijpma over de stand van zaken
rond deze katastrofe in de Hollandse Hout
en het daarop aansluitende onderzoek.
Vreterij door rupsen van satijnvlinder komt
in Flevoland regelmatig voor; in hoofdzaak
in populier, verder bij wilg. Vrijwel ieder
jaar komen er opstanden volledig kaal te
staan. Het meeste gevaar daarbij lopen klonen uit de sektie Aigeiros. Daarvan worden

twee achtereenvolgende jaren een bijgroeiverlies heeft van 6090 (d.w.z. een groeiverlies van 1.2 jaar) een financiële schade van
Í 650,- per ha lijdt, uitgedrukt in kontante waarde bij 390 rente. Hoewel sterfte van
de aangetaste bomen zeker niet op grote
schaal voorkomt, is er dus wel sprake van

Fig. I Hollandse Houl. De oppervlakle van de aonlasting door de salijnvlinderrupsen in de
t/m 1983. De opname is síeeds gemaakt holf juni.

In de Hollandse Hout treedt de satijnvlin-

jaren I98I

aanzienlijke derving van inkomsten. Ook
zal in de polders door de relatief grote oppervlakten die met populier en wilg beplant
zijn, een achterstand in de gestelde doelprodukties ontstaan. Op basis van de gegevens

uit proefvelden, waar de klonen doorgaans

vrij van

insektenschade worden gehouden,
te
hoog ingeschat.

is de volumeproduktie daardoor vaak
Aantasting

der schadelijk op sinds 1981. Voor een kor-

te beschrijving van de biologie van de satijnvlinder wordt verwezen naar het boek
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100

6
c

90

-o

co

ci
o.
o

o.

(!

80
60

Íoo

50

ci

70

@

Í)

40

o
6
6

c(!

o.

o

o

(l
(!

30

lr)

N

I
7
%

*u",

.*^u,
^^r,n
licht

1009o
8090
4Oolo

2Oo/o

fig.2.

o

20
10

kaalvraat sati.invl i nder

o
'1981

'Bosbescherming' (2).
Nadien neemt de omvang van de schade
steeds toe, zie fig. l. Ook hier zien we de
verschijnselen die we reeds kennen uit oudere bossen in de polder: een ernstige aantasting is er aanvankelijk slechts in enkele
opstanden, maar de plaag zet de volgende
jaren vandaaruit sterk door, zodat het
schadebeeld van dit jaar kan ontstaan, zie

1982

1983

Omdat bij de aanleg van bos in Flevoland
veel populier wordt gebruikt is het van het
grootste belang om iets tegen deze jaarlijks
weerkerende vreterij te kunnen doen.
67

Fig. 2 Hollandse Hout. AantasÍing door
rupsen van de satijnvlinder gelokaliseerd in
het kompleks. Ontwikkeling van 1981 í/m
1983.
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Er zijn aanwijzingen dat de schadelijke vreterij vooral begint in de klonen 'Robusta',
'Zeeland', 'Flevo' en 'Dorskamp', allen
Euramerikanen. Deze aantastingen worden
de infektiehaarden voor het overige deel
van het bos, waarbij tijdens de plaag dan
canescens,

kunnen worden aangetast.
Het is echter nog niet duidelijk of het ont-

staan van een dergelijke plaag verband
houdt met het ontbreken van een optimale
konditie van de opstand, het openen van
het kronendak door dunningen, of juist
door een te dichte stand van de bomen.
Ook andere faktoren kunnen een rol spelen, zoals de leeftijd van de opstand (voorkomen van bastgroeven als overwinte-

at

ringsplaats voor jonge rupsen) of optimale
klimatologische omstandigheden voor de
populatie-ontwikkeling van de satij nvlinder
dan wel negatieve omstandigheden voor het
parasieten- en predatorenbestand.

blw&t

a kaar
a.wa.

$tijnvlindd

Vast staat wel dat de bomen van Robusta
en Zeeland, die het eerst in de Hollandse
Hout werden aangetast, niet in optimale
konditie verkeerden omdat zij aangetast
waren door de zgn. bastvlekkenziekte. In
deze aanplantingen, die respektievelijk in
1972 en l97l werden aangelegd, had ook
nog geen dunning plaatsgevonden. Voor de
verbreiding van de plaag speelt naast de
mate waarin genoemde klonen bij de aanleg
van een bos zijn gebruikt ook een rol of het
bos een grote afwisseling kent van houtsoorten en leeftijdsklassen.
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Bestrijding

Met de directe bestrijding van de rupsen
door middel van bespuiting met Dipel of
Tribaktuur (Bacillus thuringiensis) zijn tot
nu toe niet steeds de gewenste resultaten behaald, in die zin dat aanwasverliezen konden worden voorkomen. De werking van
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biologische bestrijdingsmiddel is nl.
vooral effektief bij temperaturen boven de
20"C, waar we, in tegenstelling tot onze ervaringen ditjaar, lang niet altijd op kunnen
rekenen. Overigens is door het Staatsbosbeheer een algemeen spuitverbod tegen insekten in opstanden en beplantingen opgelegd,
waar slechts bij uitzondering van wordt afgeweken. Anders zou het eveneens selektie-

ve Dimilin kunnen worden gebruikt, dat
wel de rupsen dood maar niet de predatoren en parasieten. Waarschijnlijk zou dit

effektiever zijn, omdat het ook bij lagere
temperaturen goed werkzaam is.
Voor de preventie en bestrijding van deze
plagen wordt nu door de Dorschkamp, de
Afdeling Maatschappelijke Technologie

van T.N.O.-Delft en het Laboratorium
voor Virologie van de L.H. naar een geïntegreerde aanpak van het satijnvlinderprobleem gezocht. Het onderzoeksprojekt dat

de titel'Biologische bestrijding van de sa68

tijnvlinder met behulp van feromonen en
baculo-virussen' heeft gekregen wordt, in
verband met het belang dat het ook voor
andere landen van de E.G. heeft, voor een
periode van 3 jaar mede door de Europese
Gemeenschap gefinancierd.
Een korte samenvatting van de uiteenzetting die ter plekke werd gegeven, volgt hier-

onder:
Feromonen (signaal- of lokstoffen) zijn enkelvoudige chemische stoffen of mengsels
daarvan, die door insektenen andere dieren
worden afgescheiden en die bij andere individuën van dezelfde soort, specifieke gedragsreakties oproepen. Het zijn meestal
vluchtige verbindingen die al in zeer lage
koncentraties werkzaam zijn. Omdat het
voortbestaan van de soort van dergelijke
'boodschappers' aÍhankelijk is, blijft de gedragsreaktie van het ontvangende dier zelden uit.
Een groot aantal lokstoffen kan al door de

industrie gesynthetiseerd worden.

De

lokstoffen kunnen niet alleen gebruikt worden om de grootte van een populatie te bepalen maar ook om de schadelijke insekten
in vallen te vernietigen.

Op het ogenblik wordt door T.N.O.-Delft
hard gewerkt aan de chemische bepaling
van het sexferomoon van de satijnvlinder.

In een later stadium zal, indien de fondsen
daarvoor toeÍeikend zijn, getracht worden
deze geurstof te synthetiseren.
Het feromoon zou in beginsel ook gebruikt
kunnen worden om de aangelokte mannetjes te besmetten met een baculo (kernpolyeder)-virus. Dergelijke virussen zijn eveneens in hoge mate soortspecifiek en daarom
uiterst selektief. Besmette mannetjesvlinders zouden dan voor de verspreiding van
het virus in het bos kunnen zorgen. Ook is
het niet ondenkbaar dat het virus na paring
via het vrouwtje op de eitjes terecht komt
en zo de jonge eirupsen besmet. De bruikFig. 3 Telenomus nitidulus, lijdens de parositering van satij nvlindereitjes.

baarheid van deze, vooralsnog'hypothetische oplossingen' zal nog terdege getoetst
moeten worden. Vast staat wel dat voor de

satijnvlinder een dergelijk virus bestaat en
dat dit onlangs door het Laboratorium
voor Virologie van de L.H. uit Joegoslavië
werd ingevoerd. Het eerste onderzoek naar
de aard van dit kernpolyedervirus en de
hoeveelheid die nodig is om de verschillende stadia van de rupsen te doden, werd
kortgeleden op de Landbouw Hogeschool
te Wageningen gestart.
Naast de toetsing en ontwikkeling van deze

bestrijdingsmethode voert de Dorschkamp
een inventarisatie van de natuurlijke vijanden van de satijnvlinder uit, waarbij de nadruk ligt op parasieten die mogelijk in een
geïntegreerde biologische bestrijdingsmethode kunnen worden gebruikt. Een van de
parasieten die voor een dergelijke methode
in aanmerking komt is de eiparasiet Telenomus nitidulus Thom. die tijdens een enkele
jaren durende aantasting van de satijnvlin-

der in steeds grotere aantallen op de
hoopjes is te vinden (fig. 3).

ei-

adFig. 4 Hollandse Houl. Schadebeelden bij een aanlasting van'Robusta'en'Zeeland,
door de satijnvlinder. De opstanden zijn aangelegd in 1972 en in beheer bU S.B.B.

v
Uit eerdere onderzoekingen van Bosman,
Blankwaardt en Doom bleek al dat dit kleine sluipwespje zeer efficiënt is en gemiddeld 6090 van de eieren van de satijnvlinder
kan vernietigen. De eerste resultaten van
het huidige onderzoek wijzen er op dat Telenomus nitidulus zeer waarschijnlijk specifiek is voor de satijnvlinder. Ook bleek dat
de parasitering van eitjes op een niet nader
geïdentificeerde kloon, beduidend hoger

lag.
Dergelijke vondsten bieden goede aanknopingspunten voor een biologische bestrijdingsmethode, waarbij eventuele menging
van klonen het bestand van deze eiparasiet
zo hoog zou kunnen houden dat de satijnvlinder niet tot een plaagstatus kan komen.
Een andere mogelijkheid voor het gebruik

van deze Telenomus

in

een biologische

bestrijding bestaat uit het loslaten van grote
aantallen van deze sluipwespjes, zodra er
sprake is van een populatie-opbouw van de
satijnvlinder. Dit laatste kan dan weer met
behulp van op vaste plaatsen gestationeerde

feromoonvallen gekonstateerd worden.

Voor deze laatste methode is het echter nodig grote aantallen van de eiparasiet op te
kunnen kweken waarvoor het noodzakelijk
is een kunstmatige kweekmethode voor de
satijnvlinder te ontwikkelen. Ook hierin

worden op het ogenblik vorderingen gemaakt.

Na de uiteenzetting van

bovengenoemde

(die inmiddels met
enkele resultaten werden verrijkt) en de
onderzoeksaktiveiten

geanimeerde gedachtenwisseling werd te
voet een ronde gemaakt door enkele zwaar

Literatuur

aangetaste vakken (fig. a). De zo ordelijk
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Verslag yan de excursie van de Brabantse
Populieren Verenigrng op
mei 19E3

J.

n

Vorstelmans,

Oisterwijk

Het arboretum is opgebouwd uit verschillende boomsoortenassortiatie's die ieder
een bepaald bos uit de gematigde streken
van het noordelijk halfrond moeten voorstellen.
Het ongeveer 100 ha. grote arboretum is te
groot om in een halve dag te bezichtigen.
De excursie beperkte zich tot de bosgroepen uit de westkust van Noord-Amerika.
Na een uitstekende lunch werd de ekskursie
voortgezet naar de proefvelden van het
Rijksstation voor Populierenteelt in de omgeving van Brussel. Leider van de middagekskursie was ir. V. Steenackers van het

Rijksstation voor Populierenteelt.
De proefvelden zijn in 1920-1930 aangelegd

door K. E. Hedborg, de stichter van het

'

'Instituut voor Populierenteelt' van

de

N.V. Union Allumettière.

,.':3:.

In 1976 is bij de verkoop van alle bossen
door de Union het Instituut overgedragen
aan het Rijk, het Rijksstation voor Populierenteelt.
In het terrein konden we verschillende klo-

Na een kopje koffie vertrokken we om
08.00 uur vanaf de Liempdse Barrière met
de bus naar het geografisch arboretum van
Tervuren,
Om 10.00 uur werden we hier welkom geheten door de heer Swanenpoel, houtvester
bij het Belgische Ministerie voor Bossen en
Wateren, en de heet Dievoet, de beheerder
van de Koninklijke Schenking.

Het geografisch arboretum werd

vanaf

nen met elkaar vergelijken waarvan

de
meest succesvolle o.a. waren de Ghoy, Ogy
en Beaupré. Een groot aantal van de be-

in het Kapucienenbos, een
privé-domein van de Koninklijke Schenking. De bodem bestaat uit leemgronden,

zichtigde populieren maakte ook deel uit

welke vroeger waren ontgonnen voor de

van het Nederlandse onderzoekprogram-

landbouw. Het heersende klimaat is een ge-

ma.

matigd zeeklimaat met een jaarlijkse

Na een diner in een echt oud Belgisch boerderijtje vertrok het gezelschap weer richting
Brabant.

1902 aangelegd

neerslag van ongeveer 780 mm en een gemiddelde jaartemperatuur van 9,7oC.

HANDBOEK VOOR
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Vierde, geheel herziene druk (1976)
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TAANBOMEN EN BOSPI.ANTSOEN
Specialiteit:

POPULIEREI{ WITGEN

Nieuw aan te leggen bossen kunnen voortaan onder bepaalde voorrvasrden vrijgesteld
worden van de herplantplicht zosls die is vastgesteld in de Boswet.
De Minister van Landbouw & Yisserij heeft dsartoe besloten om de aanplant van nieuw
bos door partikulieren te stimuleren.
Omdat gemeentebesturen met deze regeling gekonfronteerd kunnen worden heeft het
Staatsbosbeheer, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, voor
deze instanties een informatieblad samengesteld. De inhoud daarvan treft u hierbij aan,
gevolgd door de originele inhoud van de beschikking in de Staatscourant.

Beschikking
Yrijstelling meldings- en herplantplicht

Staaísbosbeheer

Waarom deze Beschikking

De verwachting is dat percelen, waarvoor
vrijstelling van de meldingsplicht en her-

Het beleid van de overheid is gericht op een
vergroting van de houtproduktie en uitbreiding van het bosareaal in ons land. De Minister van Landbouw en Visserij heeft nu

plantplicht geldt, veelal beplant zullen worden met snelgroeiende boomsoorten zoals
wilg en populier. Soorten die in 25 jaar zo
groot zijn dat ze een redelijke hoeveelheid
hout voortbrengen. De vrijstellingen kun-

de mogelijkheid tot vrijstelling van

her-

plantplicht geopend. De bedoeling daarvan

nen alleen maar betrekking hebben op vel-

is de aanplant van nieuw bos te stimuleren.

ling van bos dat na het van kracht worden

De Boswet

van de beschikking is aangelegd.
Yoorwaarden

De Boswet bepaalt dat na het kappen van
tot herbeplanting
bestaat. Dit betekent dat de grond waarop
het bos staat voor 'eeuwig'bosgrond blijft
en niet meer voor andere doeleinden is te

bos een verplichting

gebruiken. Daardoor heeft de grond bij
eventuele verkoop ook minder waarde dan
bij voorbeeld landbouwgrond.

Vrijstelling

Aan de wijze van bebossing (aanleg, boomsoort) worden geen bepaalde eisen gesteld.
Om tot aanleg van 'vrijgesteld' bos over te
gaan moet aan de volgende voorwaarden

zijn voldaan:

-

Het bos moet na l0 oktober 1982 aangelegd zijn;

-

Bossen geplant om te voldoen aan de

De herplantplicht volgens de Boswet is voor

herplantplicht komen niet

in

aanmer-

king;

de grondeigenaren een belemmering om
nieuw bos aan te leggen. Op deze manier
zalvan uitbreiding van het bosareaal en van
vergroting van de houtproduktie weinig terecht komen. Om deze belemmering weg te
nemen heeft de Minister van Landbouw &

Visserij de 'Beschikking

te

verlenen

van de

mel-

dingsplicht (artikel 2) bij voorgenomen velling en van de herplantplicht (artikel 3). Op
ll oktober 1982 is de Beschikking gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en in
werking getreden.

Voordat men tot aanleg overgaat moet

tijdstip en plaats worden gemeld bij

de
algemeen direkteur van het Staatsbosbe-

heer, Pas wanneer men een mededeling
op de aanmelding van de algemeen di-

rekteur heeft ontvangen kunnen

vrijstelling

meldings- en herplantplicht' op 5 oktober
1982 vastgesteld. De Minister heeft namelijk volgens de Boswet (art. ó eerste lid) de
bevoegdheid om voor groepen van gevallen

vrijstelling

-

de

werkzaamheden beginnen;

-

Het bos moet binnen 25 jaar na het
tijdstip van aanleg dat op het aanmeldingsformulier is aangegeven, in zijn geheel zijn geveld (art. 4 van de beschikking). Is een bos of een gedeelte daarvan
niet binnen de periode geveld dan zijn
daarop weer gewoon de meldings- en
herplantplicht van toepassing.

7t

Gemeentelijke kapverordening
Volgens artikel 15 van de Boswet kunnen
door lagere overheden voorzieningen worden getroffen ter bewaring van bossen en
andere houtopstanden. De meeste gemeenten hebben een kapverordening vastgesteld
overeenkomstig het door de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten uitgegeven model

of hebben bepalingen opgenomen in de Algemene Politieverordening. Op grond van

de kapverordening is het vellen van

Procedure

Wet op de Ruimtelijke Ordening

Voor de melding van de aanleg is een speciaal formulier verkrijgbaar bij het Staats-

Of

bosbeheer, telefoon 030-8525 18.

Na ontvangst van de aanmelding gaat het
Staatsbosbeheer na of aan de voorwaarden
voor vrijstelling is voldaan.
De Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw & Visserij, die ook
belast is met de kontrole op de naleving van
de Boswet, kontroleert of er op het betreffende perceel misschien al een verplichting

tot herbeplanting rust.
De aanvrager ontvangt van de algemeen di-

rekteur van het Staatsbosbeheer bericht
over de vrijstelling. Zowel het Bosschap als
de gemeente waarbinnen het te beplanten
perceel ligt, krijgen hiervan ook bericht.
Wetten en Regelingen

een grondeigenaar een 'vrijgesteld' bos
mag aanleggen en na eindkap op een anderc
teelt mag overgaan hangt niet alleen van de
beschikking af maar evenzeer van het ge-

meentelijk bestemmingsplan. De grondeigenaar dient zich daarom te vergewissen
van de inhoud van het bestemmingsplan alvorens tot aanplant van 'vrijgesteld' bos
over te gaan.

In het

algemeen zal het bestemmingsplan
zich niet verzetten tegen de aanleg van bos
met een korte omloop. In een aantal geval-

len, bijvoorbeeld in verband met de landschappelijke openheid van een gebied, kan
het bestemmingsplan de aanplant van bos
echter uitsluiten. Het spreekt vanzelf dat in
dat geval bosaanleg, ongeacht de omlooptijd, niet mogelijk is.

Bomen die met 25 jaar al zo groot zijn dat

ze een redelijke hoeveelheid hout voortbrengen en daarom kunnen worden geveld,
noemen we bomen met een korte omloop.
Gezien de periode waarbinnen het bos ge-

kapt moet zijn mag verwacht worden dat
het vooral bossen met een korte omloop
zullen zijn die met vrijstelling van meldingsen herplantplicht worden aangelegd. Houtteelt in korte omlopen kan als een vorm van
agrarisch grondgebruik worden beschouwd.
Het spreekt bijna vanzelf dat de grondeigenaar die 'vrijgesteld' bos wil gaan aanleggen behalve met de beschikking ook te maken krijgt met regelingen van de lagere
overheid. Daarbij moet vooral gedacht
worden aan de toepassing van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en de gemeentelijke

kapverordening.
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Wanneer op een perceel bos is aangelegd
(niet in strijd met bepalingen in een bestemmingsplan) kan zich toch de situatie voordoen dat konflikten ontstaan met het gemeentelijk bestemmingsplan. Wanneer na-

melijk een gemeentebestuur de bestemming
van een perceel waarop 'vrijgesteld' bos is
aangeplant tijdens de omloopperiode wijzigt in de bestemming 'bos', zou dat betekenen dat anderevormen van grondgebruik
na de eindkap niet tot de mogelijkheden behoren. Daarmee wordt de vrijstelling van
de meldings- en herplantplicht inhoudsloos. Bij een dergelijke wijziging van het
bestemmingsplan mag worden aangenomen

dat een aantal

grondgebruikers, waar-

schijnlijk met sukses, een beroep zal doen
op schadevergoeding ex. art. 49 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening.

een

houtopstand gebonden aan een kapvergunning die door burgemeester en wethouders
moet worden afgegeven.
Een kapvergunning kan slechts worden geweigerd uit oogpunt van handhaving van
het natuur-, landschaps- of dorps-/stadsschoon of om andere redenen van milieubeheer.

Artikel

15 van de Boswet geeft echter ook
aan dat Provinciale Staten en gemeenteraad
niet bevoegd zijn regels te stellen ter bewaring van bossen en andere houtopstanden

die deel uitmaken van bosbouwondernemingen die als zodanig bij het Bosschap geregistreerd staan (en niet gelegen zijn bin-

nen de bebouwde kom als bedoeld in de
Boswet).

Er is sprake van een bosbouwonderneming,
als de oppervlakte waarop de bosbouw
en,/of houtteelt wordt uitgeoefend I ha of
meer is. Om praktische redenen is in de Registratieverordening van het Bosschap van
16 oktober 1957 de grens gelegd bij 5 ha,
terwijl de mogelijkheid tot registratie van
kleinere ondernemingen is opengehouden.
Bij besluit van 18 jan. 1983 heeft het Bosschap de Registratieverordening gewijzigd.
Behalve bosbouwondernemingen, die'her-

plantplichtig' bos bezitten met een totale
oppervlakte groter dan 5 ha, worden thans
ook bosbouwondernemingen waarvan de
beboste oppervlakte kleiner dan 5 ha bedraagt, geregistreerd, indien tenminste I ha
van de tot die ondernemingen behorende
beboste oppervlakte bestaat uit'vrijgesteld'
bos.

De in de vorige alinea genoemde bosbezittingen behoeven niet aaneengesloten te zijn
of binnen eenzelfde gemeente te liggen.
De aanpassing van de registratieverordening heeft tot gevolg dat ook bij de oppervlakte bos van l-5 ha, waarvoor vrijstelling
van de meldings- en herplantplicht is verleend, de bedrijfsmatige uitoefening van de
bosbouw mogelijk wordt gemaakt.

Landbouw en visserij
Beschikking vrijstelling meldings- en herplantplicht
5 oktober 1982/Nr. J 4709
Directie Juridische en Bedrijfsorganisol orische Zaken

Staqtscouront 11 oktober 1982

De Minister van Landbouw en Visserij,

Toelichting

Artikel 6,

eerste

lid van de Boswet geeft de

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Boswet

Minister van Landbouw en Visserij de mo-

(Stb. 1961,256);

gelijkheid voor groepen van

Gehoord het Bosschap, de Bosbouwvoorlichtingsraad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

den voor nieuw aan te leggen beplantingen,
die binnen een periode van 25 jaar na het

Besluit

Artikel I

Artikel 4
Het bos dient binnen een periode van

gemelde tijdstip van aanleg in zijn geheel
zijn geveld. Met deze beschikking wordt de
bevordering van de grondstoffenvoorziening en de uitbreiding van de houtproduk-

Deze beschikking verstaat onder: 'wet':
Boswet (Stb. 1961, 256); 'direkteur': Alge-

jaar na het op het formulier vermelde

meen directeur van het Staatsbosbeheer.

tijdstip van aanleg in zijn geheel te zijn ge-

25

veld.

Artikel

gevallen

vrijstelling te verlenen van het bepaalde bij
of krachtens de artikelen 2 (meldingsplicht)
en 3 (herplantplicht) van deze wet. De op
grond hiervan gegeven beschikking stelt
hieromtrent regelen. De vrijstelling zal gel-

2

Voor bos dat na inwerkingtreding van deze
beschikking is aangelegd, wordt vrijstelling
van het bepaalde bij of krachtens de artike-

Artikel

5

len 2 en 3 van de wet verleend indien:

De direkteur bericht het Bosschap en de gemeente, waarin de te bebossen grond gelegen is, omtrent de vrijstelling.

het bos niet ter voldoening aan de ver-plichting
tot herbeplanting als bedoeld in

Artikel

artikel 3 van de wet is aangelegd;
voldaan is aan het bepaalde in de artike-

Bos dat valt onder de vrijstelling als omschreven in deze beschikking wordt niet be-

-len 3, eerste lid, en 4 van deze beschikking.

Artikel 3
l Voordat tot aanleg van het bos wordt
overgegaan, dient het tijdstip en de plaats
van aanleg middels een formulier te worden
aangemeld bij de direkteur en dient de mededeling als bedoeld in het derde lid, te zijn
ontvangen.

2. De direkteur stelt het model-formulier
voor de aanmelding vast. Het modelformulier voorziet onder meer in een kadastrale omschrijving van de percelen waar
tot aanleg van het bos wordt overgegaan.
3. Binnen een termijn van twee maanden na
ontvangst van het formulier doet de directeur mededeling omtrent de vrijstelling.

6

trokken

bij de bepaling of

een gevelde

houtopstand deel uitmaakt van een boskern
als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder d,
van het besluit, houdende regelen ten aanzien van de verplichting tot herbeplanting,
bedoeld in artikel 3 van de Boswet (Stb.
1962,220).

Artikel

7

l. Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking vrijstelling
meldings- en herplantplicht.
2. Zij treedt in werking met ingang van de
dag van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

tie beoogd.
Omtrent het ontwerp is advies gevraagd bij
het Bosschap, de Bosbouwvoorlichtingsraad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, De Nederlandse Vereniging van
Boseigenaren heeft uit eigen beweging gereageerd. In de ontvangen adviezen is positief op het ontwerp gereageerd. Naast een
aantal opmerkingen van meer technische en
procedurele aard is aangedrongen op een
eenvoudige regeling (artikel 3), op het voorkomen dat de bossen die zijn vrijgesteld bij
de compensatieregeling in beschouwing
worden genomen (artikel 6) en op een goe-

de afstemming met de ruimtelijke
ning. Wat dit laatste punt aangaat

ordemoet

worden gesteld dat een vrijstelling op grond

van deze beschikking de werking van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening onverlet
laat. Degene, die bossen als omschreven in
de onderhavige beschikking wil aanleggen,
zal dienen na te gaan of aan de planologische voorschriften van de gemeente wordt

voldaan. De vrijstelling geldt niet met betrekking tot beplantingen die zijn of wor-

den aangelegd ter voldoening aan

een

bestaande herplantplicht (artikel 2). De beschikking is in beginsel van toepassing op

alle boomsoorten. Wordt niet binnen
periode van 25 jaar geveld, dan vallen

de
de

beplantingen onder de werking van de Bos's-Gravenhage, 5 oktober 1982.
De Minister van Landbouw en Visserij,
J. de Koning.

wet (artikel 4). Van de mededeling van de
direkteur omtrent de vrijstelling (artikel 3,
derde lid) zal op grond van artikel 8 van de
Boswet beroep open staan bij het College
voor het bedrijfsleven.
O
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Insektenaantastingen op populier en wilg in 1983

L.

G. Moraal

Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en
Iandschapsbouw'De Dorschkomp',
Wogeningen.

Ieder Jrar worden door ca. 150 vrijwillige waarnemers, verspreid door heel Ngderland,
gegevens verzameld die betrekking hebben op insektenschade aan bomen en struiken.
Hieronder volgt een koíe samenvaÍting van de belangrijkste aantastingen die op populier
en wilg werden geregistreerd.

De rups van de satijnvlinder (Leucoma salicis L.) vrat, evenals in voorgaande jaren,

tientallen hektares populieren kaal in de
IJsselmeerpolders. Met name in het lHollandse Hout' bij Lelystad werden zware
aantastingen waargenomen. Van de klonen

Populus'Zeeland','Dorskamp' en'Flevo'
werd hier ruim 80 ha,

ll-l2jarig

bos, kaal-

gevreten, Ook uit andere delen van het
land, onder andere bij Emmen, EmmerCompascuum, Borger-Compascuum en
Klazienaveen werden zware aantastingen
van dit insekt zowel op populier als op wilg
gemeld.

In de proefvelden voor populier van de
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in de
Flevopolders en bij Lauwersoog, veroorzaakte de satijnvlinder in kombinatie met
de kleine wintervlinder (Operophtera brumata L.) lichte tot zware schade aan diverse
klonen van witte en zwarte populieren alsmede aan de zwarte balsempopulier.

Jig.

I

Bastnecrose

in een driQorige popu-

lier, waorschijnlijk veroorzaokt door

een

cambiummineemlieg, gevolgd door en bakteriële i4fektie.

fig. 2 Boorgqt van een cqmbiummineervlieg, met daaruit vloeiend bokteriehou-

dend slijm.

De horzelvlinder (Sesia apiformis Cl) bleek

op verschillende plaatsen een belangrijke
veroorzaker van schade bij populieren.
In een windsingel van een kwekerij te Epe,
bleken 26 populieren van tien jaar oud zo
sterk door de horzelvlinder te zijn aangetast, dat de bomen moesten worden omgezaagd en afgevoerd.

Het enige wat men aan een aangetaste populier uitwendig kan waarnemen zijn de
uitvlieggaten (al dan niet met pophulzen)
aan de stamvoet. De belangrijkste schade
wordt echter niet door dit insekt, maar
door de daaropvolgende rotting in de gangen ten gevolge van schimmels en andere
micro-organismen veroorzaakt.

Een andere belangrijke houtboorder die
ook dit jaar weer werd gemeld, is de wilgehoutrups (Cossus cossus L.). Dit schadelijke insekt werd onder andere gemeld bij populieren en wilgen verspreid over het eiland
Terschelling. Geschat wordt, dat wel zo'n
I09o van deze houtsoorten op dit eiland
door de wilgehoutrups is aangetast.
Ernstige aantastingen door larven van de

grote populiereboktor (Saperda carcharias
L.) werden \ryaargenomen bij populieren in
Boxtel en, zoals bijna ieder jaar, in de
Haarlemmermeer.
Voor een overzicht van de aantastingsbeel-

den van een aantal houtboorders, wordt
verwezen naar het artikel van W. Schuring
in Populier 1982 2, p. 32-34.

De populiermineermot (Paraleucoptera sinuella Rtt.) werd in grote aantallen waarge-

nomen

bij

populieren

op

verschillende

plaatsen in Nederland. Vooral zwarte balsempopulieren werden aangetast. De rupsen voeden zich met het bladmoes tussen de
opperhuiden en vormen een bladmijn, welke later bruin verkleurt.
Het insekt kan met twee generaties per jaar
grote dichtheden bereiken, waardoor vooral jonge bomen van de aantasting kunnen

lijden.
Een insekt dat zelden door onze waarnemers wordt gemeÍd is de cambiummineervlieg (Phytobia cambii Hend.).
In de kwekerij N 78 van de Rijksdienst voor
de lJsselmeerpolders werd deze cambiummineervlieg massaal in jonge populieren
aangetroffen. Bij deze boompjes werden tevens veelwldig bastnecrosen en bastscheu74
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fig. 3 Larvegangen van

de cambiummineervlieg en bostnecrosen in de stengel vqn een
driejorige populier, 3,2 x vergroot.

ren waargenomen, Naast de direkte schade
die cambiummineerders veroorzaken, kunnen ze namelijk ook micro-organismen een
ingang en verspreiding in de bast en in het

fig. 5 Dwarsdoorsnede

onderzoekers
(o.a. Ridé en Prunier) leggen verband tus-

g,rootte.

hout geven. Verschillende

fig. 4 Lamegangen

von een cambiummi-

neervlieg in een populierestsmmetje, waarvan de bast verwijderd is.

/

-b áétt1

van Populus tremula, met in het hout de typisch bruin gekleurde, maar ook witte larvegangen van de

cambiummineemlieg

op

ongeveer wqre

sen de aantastingen van cambiummineerders en het optreden van bast- en houtnecrosen of bacteriekanker bij populieren. Er
zijn overigens nog maar zeer weinig wetenschappelijke gegevens hierover voorhanden. De verschijnselen traden vooral op bij
de twee- en driejarige populieren, onder
meer van de klonen 'Robusta', 'Flevo' en

'Dorskamp' en in P. canescens-kruisingen.
De aantastingen waren in 1982 en een aantal voorgaande jaren van dien aard dat
besloten werd in totaal ca. 40.000 jonge populieren te rooien en te vernietigen. In dit

verband moet worden opgemerkt dat de
bomen waren voorbestemd als laanbeplanting, waarvoor de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders zeer strenge kwaliteitseisen
hanteert.
Omdat deze mineervlieg slechts bij weinigen bekend is, volgt hieronder een korte beschrijving van het insekt en zijn levenswijze.

:
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De cambiummineervlieg (Phytobia cambii
Hend.) is een zwart vliegje dat veel op onze
kamervlieg lijkt, hoewel het veel kleiner
(tot 5 mm) is. Het insekt vliegt in mei en juni. Na de paring boort het vrouwtje met
haar legboor door de dunne bast van de
stam heen en zet het eitje op het cambium
af. De larve vreet in de lengterichting lange
smalle slingerende gangen in de cambiale
zone. Deze larvegangen kunnen bruin verkleuren en zijn dan op dwarse doorsneden
van de stengel of stam als reeksen bruine
vlekken te herkennen.

Het vreten van de gangen gaat vrij snel. In
een periode van een paar weken kan de witte draadvormige tot2 cm lange larve reeds
een gang van ongeveer 1,5 meter hebben ge-

maakt. In de nazomer verlaat de larve de
boom en verpopt zich in de grond nabij de
stamvoet. De overwintering vindt dus in dit
stadium plaats. Er is één generatie per jaar.
Naar aanleiding van de hiervoor genoemde
schade bij jonge populieren is door 'De

Dorschkamp' en de RIJP een projekt
gestart, waarbij onderzoek wordt verricht
naar de relatie tussen cambiummineervlieg

en het optreden van sekundaire bakterie- en

schimmelinfekties. Het doel van dit onderzoek is te komen tot een preventieve bevoor de jonge populie-

::l:..tn*r..thode
In het kader van genoemd onderzoeksprojekt is een literatuurstudie verricht over de
cambiummineervlieg. Het is mogelijk deze
studie (rapport nr. 326, 1983) aan te vragen

bij de bibliotheek van 'De Dorschkamp',
Postbus 23, 6700 AA Wageningen. O
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Ook daar waar geen sprake meer is
van ,,pionieren", in oude bosgebieden dus, is de populier op zijn
plaats. Er is dan wel een heel ander
type bodemvegetatie ontstaan, een
echte bosflora. Hier slanke sleutelbloem
en bosanemoon bij de Beekse waterloop
van St. Oedenrode.

Populieren in bos, stad en landschap
Dit geheel nieuw fotoboek roont de grote vormenrijkdom van populier en de betekenis van deze houtsoort voor bos, landschap en stedelijke beplantingen. Het boek
telt 132 pagina's met L26 foto's (waarvan enkele in kleur), silhouetten en tekeningen.
De tekst, waarin ook de rol van populier in het vededen en de rnythologie wordt
belicht, is geschreven door Bert Schuq bekend door zijn vele publikaties over de
nanrur.
Iedereeo, die bij het gebruik van bomen is berokken wordt door dit boek vertrouwd
gemaakt met de mogelijkheden, die het rijke skala van populiererassen biedt, terwijl
dit boek voor de niet deskundige belangstellenden een plezierig kijk- en leesboek is
over de boomsoort, die een groot deel van ons Nededandse landschap bepaalt.
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. . . of een joyeuze slinger van een
oude beek (,,De Beerse" bij
Oirschot) . . .

. . . het zijn allemaal uitingen van het
harmonieuze samengaan van
water, boerenland en peppels.

I

{

De rust van een wiel bij Druten

Iahoud:
- Y", zijn populieren
- De rol.van_populieren in verbeelding en werkelijkheid
- Vormenrijkdom van populieren - Uitloopsadia
- seizoenwisseling
- Populieren in het bos
- Populieren in het la,ndschap
-

populieren in de srad

De populier als solitair
populËren in rekreatiegebieden

populieren in industrielebieden
De groei van populier
Bijzóndere beplantingen
Gebruik van populier"en bij de aanleg
van nieuwe bàsien
populierenhouwerwerking

Dankzij subsidies van diverse zijden is de prijs van dit fraaie fotoboek (formaat
2r 2r cm), een uitgave
.x
]T__{g srichting Populier, vastgesteld op het uiterst lage
be.drag van / 10,-. (Inkl. B.T.W., ekskl. uétr.nldkort.n à j,- p.i bo.k; 6,25 p'er
í
f

2 boeken, verder volgens P.T.T.-tarieven,)

Het boek, dat in maart 1980 is verschenen, wordt u toegezonden na overschrijving
yan / 15'- per boek (of f 26,25 per 2 boeken) op giiorekening 117 2915't.n.í.

Stichting Populier te \Tageningen, onder vermeldingiin,,Fotoboef

,,.
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Nieuwe indrukken van het populetum Haarweg

J. T. M.

van Broekhuizen
vakgroep Bosleell
Lqndb ouwho gescho o l, l{ogenin gen

Van elk ras zijn slechts twee tot vier bomen
aanwezig in een plantverband van 8x9 m.
Hun groei is ook daarom vermoedelijk niet
representatief voor de rassen. De resultaten
van het onderzoek geven alleen een indruk
van de groei onder de omstandigheden van
het populetum en van de onderlinge verschillen in groei van de in 1955 geplante bo-

enkele gegevens vermeld over de groei van poyan
aan de Haarweg in Wageningen
populetum
de
Landbouwhogeschool
pulieren in het
(Van Broekhuizen, 1965, 1976). Voor informatie over de aanleg, inrichting en bodemom'
standigheden wordt daarnaar verwezen.
Aan de hand van metingen, uitgevoerd voorjaar 19El aan de toen 29 iaat oude bomen,
en in enkele voorgaande jaren wordt een nader inzicht gegeven in de ontwikkeling van
een aantal rassen van P.x euramericana. Het was niet mogelijk de hoogte van het kleine
aantal bomen per ras, welke thans bijna 25 tot ruim 30 m bedraagl, aan de staande bomen voldoende nauwkeurig te meten ten behoeve van een betrouwbare bepaling van het
volume. Daarom wordt in het volgende hoofdzakelijk de ontwikkeling van het grondvlak
behandeld. Na velling van de nu nog aanwezige bomen zal aandacht worden besteed aan
de ontwikkeling van hoogte en volume.

In 1965 en1916 werden in dit tijdschrift

men van een aantal rassen. Enkele gegevens
zijn verzameld in tabel l. Daaruit blijkt dat
het groeitempo van het grondvlak per
boom van het ras 'Agathe F' tijdens de beschouwde periode van 14jaar vrijwel gelijk
is aan dat van het ras'l 214' en dat beide
duidelijk groter zijn dan die van de andere
rassen. Verder blijkt dat de relatieve verschillen tussen de rassen gedurende deze pe-

riode vrijwel onveranderd bleven. De lopende grondvlakaanwas bereikte in de periode 1967-1972, dus op een leeftijd van 15 à

Tabel 1. Het grondvlak en de gemiddelde jaarlijkse aanwas van het grondvlak van een aantal rassen op verschillende tijdstippen

Crondvlak (G) per boom in

Gem. jaarl. toename

G in 9o t.o.v. Heidemij

dm'z

G

gedurende

voorJaar

leeftijd

I2l4
Agathe F
Manitobensis
detl. angulata x

nigra'Italica'
oP 226
oP 221

1972 1976

196"1

cr

l98l

t967

19'12 1976

1967-1972

1981

1976-1981 29 jaar

t5-20

l5

20

24

29

l5

20

24

29

10,2
10,5
8,8

20,8
20,2

27,6

34,0
33,0
28,7

t62
t6'l

164

t64

t67

159

160

163

2,12
1,94

r40

135

t34

l4l

I,68

1,22
1,24

8,8

17,0
16,4

22,1

28,3
26,9

t34

tz'l

r29

t32
t34

139

))<

140

8,0
8,7

l6,l

20,4

24,6

138

t2'r

t2r

tzl

l,58
I,68
l,48

8,0

l5,9

20,9

25,1

t27

125

13,8
12,7

18,

I

t02

109

16,8
15,9

22,9
20,3
19,6

100
93

14,8

t8,2

100
94
95

119
108
100
95
88

124

6,4

t't,2

26,9
22,5

133

in dm' Diameter
in cm

24-29

l98l
29

l,l7
l,t4
0,99

65,8
64,8
60,5

0,88
0,84

0,87
0,93
0,85

56,5
58,5
56,0

1,02

0,87

56,5

0,96

0,79
0,70

s4,0

1,28

r,02

delt. angulata x

nigra'Italica'
oP 264

Q

Heidemij

6,3
5,9

oP 265
Harff

I 1,8
I 1,6

6,0

9l

I,58
I,48
t,28

ll3
100

0,70
0,14
0,64

I,l8

97
90

I,t2

50,9
50,0
48,2

0,68
0,63

Tabel 2. Afmetingen en groei van 'Dorskamp' en 'Gelrica' op verschillende tijdstippen

Grondvlak (G) per boom
in dmt
Leeftijd
Dorskamp
Gelrica

l) V =
78

G in 9o t.o.v. Gelrica

Gem. jaarl. toename G

hinm

in cm

in dm' gedurende

l1

16

20

ll

12,2

26,4

33 ,0

185

6,6

15,5

2l ,0

100

0,2786 x h x d2 (spilhoutmassa, afgetopt op 7 cm)

t6
170
100

20

11-16

157

2,84

100

1,78

diameter

Vin
m' l)

Vin9o
t.o.v.
Gelrica
20

1ó,20

20

20

20

30

t,75
I,38

I ,65

29,5
26,2

64,8

3 ,45

t't7

5t,7

I ,95

100

I ,05

20 jaar, het hoogtepunt. Nauwkeuriger
vaststelling van dit tijdstip kan worden verkregen na velling van de bomen. In de twee-

de vijfjarige periode

(1976-1981)

is

de

Fig. 1: Verband tussen leeftijd en grondvlak per boom van enkele populiererassen.

Grondvlak in

grondvlakaanwas aanzienlijk afgenomen
en nog slechts weinig groter dan of onge-
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veer gelijk aan de gemiddelde grondvlakaanwas gedurende de gehele leeftijd. Deze
gemiddelde aanwas culmineert tussen 1976
en 1978, dus 24 tot 26 jaar na het stekjaar.
Daarna blijft deze aanwas gelijk tot l98l of

30

daalt enigszins (fig.

I

I

I
.--

en 2).

Belangwekkend is de snelle groei van de
drie bomen van het ras 'Dorskamp' die in
196l als l-jarige, bewortelde planten werden geplant en in l98l geveld. In tabel 2
wordt deze vergeleken met die van de drie
in de nabijheid staande bomen van het ras
'Gelrica', in 1963 geplant als 2-jarige planten. Op 20-jarige leeftijd was het grondvlak
van 'Dorskamp' 57s/o en het volume 7790
groter dan van'Gelrica' (tabel 2). Tevens
kan worden vastgesteld dat het verschil in
grondvlak tussen de bomen van beide rassen met toenemende leeftijd vermindert.
Vergelijking met de in tabel I opgenomen
rassen is niet mogelijk in verband met verschillen in bodem in het populetum. De lopende grondvlakaanwas van'Dorskamp'
culmineert tussen ll en 16 jaar en is in de
periode tussen 16 en 20 jaar nog maar weinig groter dan de gemiddelde grondvlakaanwas op 20 jaar. De snelle toename van
de gemiddelde grondvlakaanwas eindigt
abrupt op 16 jaar (fig. 3). Dit is dus anders
dan bij de overige rassen (vgl. fig. 2) en
wordt mogelijk veroorzaakt door de onderlinge konkurrentie van deze snel groeiende,
breedkronige bomen.
De lopende groncivlakaanwas van 'Gelrica'
culmineert eveneenstussen ll en 16 jaar.
De gemiddelde grondvlakaanwas heeft het
hoogtepunt op ruim 20 jaar in 1981, het
jaar van velling-, bijna bereikt. (fig. 3).

Teneinde het groeiverloop van de rassen
'Dorskamp' en 'Gelrica' nauwkeuriger te
bepalen zijn bij de velling van de bomen in
l98l stamschijven op 1,30 m hoogte genomen. 'Via de jaarringmetingen werd de
grondvlakontwikkeling bepaald (fig. 3 en
4). Door interpolatie van de resultaten kon
tevens h€t grondvlak van 'Gelrica' met
schors op 16 jaar worden vastgesteld. Ook
het percentage schors werd berekend. Op
20 jaar blijkt dat bij 'Gelrica' ca 6E0 van
het grondvlak met schors te zijn en bij

'Dorskamp'ca.

dm2

I 21\l

r4n"a1.,,"

p,

...-4,,,

25

20

----/

'Heidemij'

,y''
15
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5

0

-il 13

25

20

15

29
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Fig. 2: Gemiddelde jaarlijkse grondvlakaanwos per boom van enkele populiererassen
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In fig. 5 is de lopende

grondvlakaanwas

zonder schors van één boom van 'Dorskamp' weergegeven. Gezien de zeer geringe
onderlinge verschillen tussen de drie bomen
is deze representatief voor de andere. Verder is in deze figuur opgenomen het gemiddelde van de lopende aanwas van twee bom€n van 'Gelrica.', geplant in 1963, en van
één, eveneens in de nabijheid staande, als

0
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r

Fig. 3: Gemiddelde jaarlijkse grondvlakaanwas per boom van 'Dorskamp' en 'Gelrica' met
en zonder schors.
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Fig. 4: Verband tussen leeftijd en grondvlok per boom met en zonder schors van 'Dorskamp' en'Gelrica'.
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2-jarige plant geplante, boom van het hanP. nigra 'Loenen'. De curve toont
aan dat de grondvlakaanwas van 'Dorskamp' culmineerde na 15 jaar (eind 1974),
delsras

die van 'Gelrica' eveneens (eind 1975) en
die van 'Loenen' na 11 jaar (eind 1975).
Hoewel het materiaal beperkt is en bovendien het zeer droge jaar 1976 van invloed
kan zijn geweest
- de daling van de aanwas in dat jaar blijkt uit de betreffende ring
geeft de figuur toch een duidelijke aan-wijzing
omtrent het tijdstip van culminatie
van de lopende grondvlakaanwas van deze
rassen en laat zien dat de aanwas van de
snel groeiende 'Dorskamp' niet veel vroeger culmineert dan die van de beide langzamer groeiende rassen.
Met behulp van hoogtebepalingen van de
gevelde bomen van de rassen 'Dorskamp',
'Gelrica' en NL 1070 werd de spilhoutmassa per boom van deze rassen en de ontwikkeling daarvan gedurende de laatste jaren
berekend volgens de formule V=0, 2786 x
h x d2. Gekonstateerd kan worden dat de
lopende aanwas ('toename V') van 'Dorskamp' mede dankzij de jaarlijkse hoogtegroei van ruim I meter tot 1981, d.w.z. tot
2l jaar, nog steeds iets toenam en groter
was dan de eveneens nog toenemende gemiddelde jaarlijkse massa-aanwas (tabel 3).
De weinige gegevens inzake'Gelrica' en NL
1070 wekken de indruk dat bij beide rassen
het hoogtepunt van de gemiddelde aanwas
en van de lopende aanwas (vrijwel) is bereikt en dat de laatste nog steeds iets groter
is dan de eerste, zij het van een lager niveau

bij 'Dorskamp' (tabel 4 en 5).
In tabel 6 zijn de in augustus 1981, het

dan

tijdstip van velling, bereikte afmetingen opgenomen van bornen van enkele rassen, gebaseerd op meetresultaten, die beschikbaar

t0

werden gesteld door J. W. Hildebrand
(vakgroep Boshuishoudkunde). De gegevens zijn onderling niet geheel vergelijkbaar omdat de bomen van 'Dorskamp' en

l0

20 leeftijd (jaar)

r5

Fig. 5: Lopende grondvlakoanwos per boom volgens jaaruinganalyse
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'Blanc du Poitou' onder iets gunstiger omstandigheden groeiden dan de beide andere.
Zij gevenalleen een indruk van het groeipo-

tentieel van deze populieren in het populetum.

Tabel 3. Afmetingen en groei 'Dorskamp' in opeenvolgende jaren

tijdstip
(voorjaar)

leeftijd

1979

l8
t9

1980

20

l98l

2l

t978

Konklusies

hin

din

Vin

toename

m

cm

m!

Vinm'

27,0
28,2
29,5
30,6

62,0
63,5
64,8
67,2

Gem. jaarlijkse
toename V in ml

Onder het voorbehoud dat de konklusies

l6l

tum betreffen en rekening houdend met het
beperkte aantal meetgegevens, kan het vol-

2,89

0,

3, 13

0,u

3,45
3,85

0,32
0,40

alleen de groei van de bomen in het popule-

0,1 65

gende worden vastgesteld.
I
De grondvlakken van'l214' en 'Agathe
F' ontwikkelden zich gedurende 29 jaar
vrijwel gelijk en zijn ongeveer 6090 groter dan die van de andere onderzochte

0,173

.

0,183

Tobel 4. Afmetingen en groei van 'Gelrica' in opeenvolgende jaren

rassen,

hin

din

Vin

m

cm

m'

24,1

48,0

,55

r980

l8
t9

25,2

50,0

,'t6

0,2t

1981

20

26,t

51,'7

,9s

0,

tijdstip
(voorjaar)

leeftijd

2.

Gem. jaarlijkse
toename V in m3

toename

Vinm'

De lopende grondvlakaanwas van de 29

jaar oude bomen van alle beschouwde
rassen culmineert tussen I 5 en 20

1979

Tabel 5. Afmetingen en groei van

tijdstip

NL

leeftijd

1070

hin

(voorjaar)
1979

l9

29,25

20

30,0

l98l

2l

30,65

l9

din

62,2
63,5

3.

4.

in opeenvolgende jaren

m

1980

0,086
0,093
0,097

Vin

toename

m'

Vinm3

0,162

3 ,M

0,2t

'Dorskamp' culmineert op 15 jaar,

de

gemiddelde aanwas op ca.20 jaar, dus

Gem. jaarlijkse
toename V in ml

3 ,23

jaar na

het stekjaar, de gemiddelde aanwas na
omstreeks 24 tot26 jaar.
Het grondvlak van 'Dorskamp' is op
20-jarige leeftijd nauwelijks kleiner dan
dat van het ras 'l 214' op 29 jaar.
De lopende grondvlakaanwas van

enkele jaren eerder dan die van de andere rassen.

5. Vermoedelijk met uitzondering

van

'Dorskamp', is er geen verschil in rela-

0,164

tief groeitempo tussen de onderzochte
rassen.

6.
Tabel 6. Afmetingen van enkele bomen in augustus
ras

Dorskamp

NL

1070

l98l

leeftijd
(ruim)

din

hin

Vin

cm

m

ml

aantal
bomen

2l
2l

69,0

3l ,5

4,2

3

66,1

31,3

3,8

3

20

67,5
64,'r

27,6

3,5

,

30,5

3,6

I

Blanc du

Poitou
NND

23

De gemiddelde jaarlijkse en de lopende
volume-aanwas van'Dorskamp' culmineren na 2l jaar nog niet.
O
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Jaarveslag van de Nationale Populieren
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1.

De Commissie is in het verslagiaar tweemaal bijeen geweest, waarbij één vergadering is voorafgegaan door een buitenge-

woon interessante excursie per boot langs

oudere landschappelijke beplantingen,
langs enkele kanalen ten zuiden van

bij Vianen.
Doel van de excursie was na te gaan wat de
betekenis is van het populieren klonensortiment voor het landschap en de landschapsbouw. Deze excursie was mogelijk dankzij
de vriendelijke medewerking van Rijkswaterstaat die daarvoor een boot ter beschikking heeft gesteld.
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Het dagelijks bestuur vergaderde vier maal.
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Dagel$ks bestuur

I. M.

Als nieuwe leden zijn benoemd:

ging
Landbouwschap

2. ActiviÍeiten van de Commissie
a.

In het begin van het verslagjaar heeft de
Commissie in een schrijven er bij de mi
nister op aangedrongen dat in het kader
van nieuwe plannen tot uitbreiding van het
Nederlandse bosareaal, de particuliere
grondeigenaar veel meer dan nu het geval
is, zou moeten worden ingeschakeld' Zij
acht het derhalve van het grootste belang,
dat de herplantplicht voor nieuwe bossen
wordt opgeheven. Verder acht zij het nood-

zakelijk, dat in verband met de bedrijfsbeëindigingsregeling in de landbouw, veel
meer aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid om de vrijgekomen landbouwgrond te doen bebossen. Daarbij zal de populier een belangrijke rol kunnen spelen.
Zij wees er verder op, dat in het kader van
landinrichtingsprojecten het voorpootrecht
dient te worden hersteld, of in stand gehouden. De Commissie zou het verder op prijs
stellen om op zo kort mogelijke termijn bij
de opstelling van het meerjarenplan te worden betrokken.

Ten aanzien van dit laatste punt heeft de
minister geantwoord dat het meerjarenplan
aan de Commissie om advies zal worden
voorgelegd, nadat het de fase van het ambtelijk overleg heeft doorlopen. Verder kondigde hij aan, dat de betrokken ambtelijke
diensten de mogelijkheid om tot bebossing
van gronden die vrijkomen in het kader van
de bedrijfsbeëindigingsregeling, onder de
aandacht van de landbouwers zullen brengen.

De Commissie verwacht met deze uitgave
een bijdrage te hebben geleverd aan een
verantwoorde toepassing van de verschillende nieuwe populierenklonen. Zij heeft
zich tot doel gesteld deze activiteit te continueren.

o

De Commissie heeft aan 'De Dorschkamp'

een bijdrage verleend voor toetsing van
veelbelovende nieuwe Nederlandse populie-

renklonen naar de gevoeligheid voor roest
in België, waar mogelijk sprake is van een

tot nu toe onbekende stam van

deze schimmel, die deze aantasting veroorzaakt.

d.

Op initiatief van de Commissie heeft het
Houtinstituut TNO een projectvoorstel opgesteld voor onderzoek naar het kunstma-

tig drogen van populierehout teneinde

de

h.
De Werkgroep Afzet en Gebruik heeft zich

beziggehouden met de teruglopende afzet-

voor

Wat betreft het voorpootrecht stelde hij dat
het recht niet nieuw kan worden gevestigd,

mogelijkheden te onderzoeken deze hout-

mogelijkheden

soort ook voor constructieve doeleinden

noch kan een eenmaal verloren

pallet- en emballage-industrie en luciferin-

toe te passen. Bij het Ministerie van Economische Zaken is een verzoek voor subsidie

dustrie. De afzet aan de papierindustrie en

ter realisatie van dit onderzoek ingediend.

veau gebleven. Voorts zijn besproken, het
gebruik van houtafval uit de houtverwerkende industrie voor energiewinning en het
verbeteren van de afzetmogelijkheden
daarvan, alsmede de nieuw ontwikkelde
processen voor houtdroging en impregnering, waardoor populierehout mogelijk als
bouw- en constructiehout kan worden verwerkt.
Daarnaast is zij bezig een lijst op te stellen
van de populierehout verwerkende bedrijven, daar het veel eigenaren van populierebeplantingen ontbreekt aan kennis van de
afzetmogelijkheden van populierehout.

gegaan

voorpootrecht worden hersteld. In het kader van ruilverkavelingen wordt er wel naar
gestreefd zoveel mogelijk zandwegen met
voorpootrecht te handhaven.
Tevens wees de minister op de mogelijkheid
dat de eigenaren vanwege (bijv. gemeenten)

gebruiksovereenkomsten met particulieren
afsluiten voor het beplanten en beheren van
bermen.

Ten slotte is met ingang van

I

I

oktober

1982, de Beschikking vrijstelling meldingsen herplantplicht van kracht geworden,
waardoor, door uitbreiding van het bosareaal, een verhoging van de houtproduktie
wordt beoogd.
b.
De Commissie heeft in een brief aan de minister van Landbouw en Visserij ernstige

bezorgdheid geuit over de stagnatie in de
subsidietoezeggingen

in het kader van

de
Besluiten bijdragen herbeplantingen en be-

bossingen, waardoor

de uitvoering

van

noodzakelijke werkzaamheden in het bos in
ernstige mate wordt vertraagd.
Voorts acht zij het van essentieel belang dat
de uitbreiding van het Nederlandse bosareaal binnen de geplande termijn tot stand
kan komen. De minister heeft in zijn reactie
toegezegd de totale opbouw van het

subsidie-instrumentarium in de bosbouw
op zijn effectiviteit te bekijken.

Op het einde van het verslagiaar is de Populierengids no. I verschenen, waarin een
aantal nieuwe Nederlandse handelsklonen
van populieren wordt behendeld.
Van deze klonen is door middel van kleurenfoto's een goed beeld gegeven van de habitus, blad, knoppen en schors van de bo-

Daar eerst aan het einde van het verslagjaar
hierop een positieve reactie is ontvangen,
zal in 1983 met het onderzoek een aanvang
worden gemaakt.

De heer Evers, die in opdracht van de Commissie onderzoek uitvoert naar vermeerdering van populieren middels weefselkweek,
heeft op de voorjaarsvergadering het Inte-

rimrapport Onderzoek Populierenvermeerdering in Kweekbuizen 198l/1982 aan de
Commissie aangeboden, Daarin werden
tentiële plantproduktie in vitro en de knelpunten hierbij. Dit onderzoek zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de
vermeerdering van populier en wilg.
In het verslagjaar heeft hij zijn onderzoek
kunnen afronden; de eindrapportage zal in
1983 worden uitgebracht.

f.
Om inzicht te verkrijgen in de aanplant van

is in samenwerking met de
Stichting Bos en Hout, op basis van het
overzicht van het plantmateriaal geplant
door Rijkswaterstaat vanaf het plantsei
populieren

zoen 78/79, een analyse gemaakt van de
toepassing van populier en wilg

in

beplan-

tingen van Rijkswaterstaat.
Het aandeel populier bedraagt 20 à 25Vo
van het totale aantal geplante bomen,
waardoor zij na eik de belangrijkste plaats
inneemt. Dit betekent voor populier ongeveer 60 ha beplanting perjaar. Het aandeel

van P.

canescens varieerde

van 5090 in

Uit

beschrijvingen van de toepassingsmogelij kheden en dat de herkenning van de klonen
in de praktijk aanzienlijk vermakkelijkt, in
een grote behoefte voorziet.

Daar Rijkswaterstaat veel beplantingen in
Nederland aanlegt, draagt deze analyse veel
bij tot het inzicht in het gebruik van populier.

de vele reacties is reeds gebleken, dat dit
boekje waarin eveneens opgenomen zijn de

klompenbedrijven is vrijwel op gelijk ni-

reeds enkele prognoses gegeven over de po-

1978/1979 tot l7slo in 1980/1981, voor P.
nigra bedroeg het in deze plantseizoenen
resp. 22t/o en 44u/0. Bomen van de nieuwe
Euramerikaanse rassen worden nauwelijks
aangeplant. Het resterende gedeelte in deze
seizoenen betreft derhalve de'oude' P. euramericana rassen.

men.

populierehout in

l.

De Werkgroep Teelt heeft zich beziggehou-

den met de advisering ten aanzien van de
selectie van nieuwe klonen voor uitgifte aan
de praktijk.

Daartoe bezocht zij de proefbeplantingen
van de hoofdafdeling 'Veredeling en Vermeerdering' van 'De Dorschkamp'. Verder
heeft zij aan de Commissie advies uitgebracht omtrent de subsidieregelingen voor
nieuwe beplantingen en herbeplantingen
van de minister van Landbouw en Visserij.
Zij is van mening, dat de minimumnormen
voor de oppervlakte van opstanden van populier en wilg en de aantallen bomen voor
eenrijige beplantingen zouden moeten worden verlaagd. Hierdoor zou het potentiële
te beplanten areaal worden vergroot, wat
niet alleen een verhoging van de houtproduktie tot gevolg zal hebben, doch tevens
ook voor het landschap van belang zou
zijn. In die werkgroep zijn eveneens de volgende onderwerpen besproken:

-

de invloed van de stekprijs, van teeltverliezen en van niet-verkocht plantsoen op
de plantsoenprijs, teneinde inzicht te

verkrijgen in de opbouw van de plantsoenprijs.
De werkgroep concludeerde dat de prijs
van stek slecht een zeer klein gedeelte

van de plantsoenprijs uitmaakt.

Een

verhoging van de stekprijs zal derhalve
slechts in geringe mate merkbaar zijn in
de plantsoenprijs. Zij verwacht verder,
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dat een verhoging van de stekprijs niet
tot een sterke daling van de verkoop van
stekken door de NAKB zal leiden, doch
een sterke stijging kan leiden tot aanleg

van moerhoeken door boomkwekers.
Door het ontbreken van voldoende gegevens over de wijze waarop de kostprijs van populierenplantsoen tot stand
komt, was de invloed van teeltverliezen
hierop vooralsnog niet vast te stellen.
De werkgroep zal dit punt in 1983 verder bespreken.

-

Het onderzoek naar de aanplant van populieren in Nederland is verder voortgezet. Hiervoor is een overzicht gemaakt
van de aantallen gewaarmerkte populieren en wilgen door de NAKB in de seizoenen 1979/1980 en 1980/1981. Tevens
is de samenhang bekeken tussen het
kweken en de aanplant van populieren.

Het vaststellen van de bestemming van
de bij de boomkwekers gewaarmerkte
populieren is een zeer gecompliceerde
zaak. Analyse van de verkoopgegwens
van ten minste enkele jaren is dermate
tijdrovend, dat de werkgroep dit niet
zelf kan aanvatten. Het zou derhalve gewenst zijn dit onderzoek door inschakeling van andere onderzoekers te laten
uitvoeren.

j.
In de Werkgroep Bedrijfseconomie is

4. De Internationale Populierencommissie
de
de

nieuwe opzet van een onderzoek naar
bedrij fsresultaten van populierenbeplantingen nader uitgewerkt.
Deelnemers aan dit onderzoek zal worden

Het Executive Committee is in Italië bijeen

gevraagd jaarlijks exploitatiegegevens in te

zal worden gehouden.
Nederland heeft haar eigen voorstel ingetrokken ten gunste van dat van India, welke
in essentie door het Committee is overgeno-

vullen op een daarvoor

ontworpen
uitgaven- en inkomstenformulier,
Doel van het onderzoek is om op basis van
praktijkgegevens inzicht te verwerven in de
bedrijfsresultaten van populieren. Het ont-

breken van dergelijke gegevens wordt als
een groot gemis gevoeld.
3. Samenwerking met de Stichting Populier

Het tijdschrift 'Populier' is wederom

4

maal verschenen. Het laatste nummer was
een speciale uitgave, bestaande uit de Po-

In de komende maanden zijn de verkoop
van hout en het reserveren van plantsoen de
belangrijkste onderwerpen om onze aan-

dacht op te richten.
Er zijn in de eerste maanden van dit jaar
zoveel aanvragen om subsidie voor herbeplantingen en in het kader van de 'Beschikking Bosbijdragen' binnengekomen, dat de
daarvoor op de staatsbegroting uitgetrokken middelen vrij snel waren uitgeput. Derhalve mogen tot nader order geen nieuwe
aanvragen voor deze subsidies meer worden

ingediend. Het aanvragen van subsidies
voor nieuwe beplantingen in het kader van
het 'Besluit bijdragen bebossingen' kan
normaal doorgang vinden.
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IPC-bijeenkomst die in 1984 op uitnodiging van de Canadese regering in Ottawa

men.
Het thema zal luiden: 'New perspective offered by Poplars and Willows for socio-

economic development'.
Verder zal op voorstel van de Nederlandse
afgevaardigde het Executive Committee de
IPC verzoeken de Werkgroep Hout van de
IPC op te dragen alle macro- en microeconomische aspecten van populieren, onO
derdeel van haar taak te maken.

no. 1, die in samenwerking
tussen de Commissie en de Stichting Populier gerealiseerd kon worden. Met name dit

pulierengids

laatste nummer heeft een zeer grote belangstelling genoten.
Op verzoek van het bestuur van de stichting

heeft de Commissie zich beraden over de
wijze van voortzetting van het tijdschrift.
Zij acht voortzetting van het tijdschrift, ge-

zien de belangstelling vanuit de praktijk en
de actualiteit van het onderwerp, van groot
belang.

Houtverkoop

HWK

geweest, ter voorbereiding van de volgende

De houtprijs wordt door veel faktoren bepaald. Naast diameter, snoeitoestand en de
aanwezigheid van stambeschadigingen spelen ook de grootte van de partij, de ligging
van de beplanting en de transportafstand
een rol bij de prijsvorming' De prijs op
stam wordt verder bepaald door de vraag
of het om een dunning of een eindkap gaat'
Voor het verkrijgen van een zo gunstig mogelijke prijs is het zeer gewenst zich over de

verkoopmogelijkheden en houtprijzen te
oriënteren (zie o.a' ook pag. 66). Men doet
er daarom verstandig aan kontakt op te nemen met verschillende houthandelaren of
met verbruikers die het hout rechtstreeks
van de producent kopen'
Het verkopen van hout op stam kan, vooral
als de velling door minder ervaren personeel moet gebeuren, voordeliger zijn dan de
verkoop van geveld hout. Bij verkoop op
stam is het zeer belangrijk te weten om welke hoeveelheden hout het gaat; alleen dan
valt te beoordelen of men een redelijke prijs
voor het hout krijgt. Klachten over het te

lang in het bos laten liggen van hout, vooral

van hout dat per ton wordt verkocht, kan
men voorkomen door bij de verkoop een
datum af te spreken en schriftelijk vast te
leggen wanneer het hout moet zijn afgevoerd.
Voor de verkoop van hout moet men niet
alleen denken aan bomen uit bossen en

landschappelijke beplantingen (weg- en
grensbeplantingen, overhoeken) maar ook
aan die uit stedelijke beplantingen.
Subsidieregelingen

In het november-nummer van

'Populier'

1982 zijn voor de populierentelers meestal
van belang zijnde subsidie-regelingen
besproken, Wel moet worden verwezen
naar de in de inleiding van deze 'kalender'
vermelde stopzetting van nieuwe subsidieaanvragen in het kader van het 'Besluit bijdrage herbeplantingen' en de'Beschikking

Bosbíjdragen'.

Het 'Besluit bijdrage herbeplantingen'

re-

gelt onder bepaalde voorwaarden de subsidiëring van herbebossingen. Deze regeling

is in april l98l gewijzigd. De door de overheid te verlenen bijdrage in de kosten is met

terugwerkende kracht tot I januari l98l
van 50 naar 750/o verhoogd terwijl ook de
kosten van planvoorbereiding en toezicht
op de uitvoering van de werkzaamheden bij
de subsidievaststelling worden betrokken.
Deze subsidie zal niet meer in twee termijnen maar ineens na de uitvoering worden
uitgekeerd.

De subsidiëring van nieuwe beplantingen
van minimaal I ha is geregeld in het'Besluit
bijdragen bebossingen'. Onder dit besluit
valt ook de subsidieverlening voor de aanleg van rijbeplantingen langs wegen en perceelsgrenzen, mits deze uit tenminste 160

bomen bestaan (overeenkomend met

een

lengtevan+l2mm:lha).
De 'Beschikking Bosbijdragen' is ook voor

populierentelers van belang. Naast een
jaarlijkse bijdrage in de kosten van een
planmatig beheer, inklusief de openstelling

voor het publiek, wordt onder

bepaalde

voorwaarden een aanzienlijke bijdrage, nl.
7590, toegekend in de kosten van bepaalde
onderhoudswerkzaamheden, zoals het opsnoeien van de bomen en het uitvoeren van
onrendabele dunningen. Deze beschikking
is eveneens in april 1981, en wel met terugwerkende kracht tot I januari 1981, gewijzigd. Evenals in het 'Besluit bijdragen herbeplantingen' zullen ook in deze regeling de
kosten van planvoorbereiding en toezicht
op de uitvoering van de werkzaamheden bij
de subsidievaststellingen worden betrokken. Voor uitgebreide inlichtingen over deze subsidieregelingen moet men zich wen-

den tot het Staatsbosbeheer. De adressen

planten, verdienen de voorkeur boven
meerjarig plantsoen. Dit geldt zowel voor
nieuwe bebossingen als herbebossingen. De

lengtegroei van éénjarig plantsoen is in de
eerste

jaren na aanleg in het algemeen beter

dan die van tweejarig en overtreft zeker die
van nog ouder plantsoen. De aanschaf- en,
in mindere mate, de plantkosten van eenja-

rige populieren zijn aanzienlijk lager dan
die van meerjarige planten. Bij herbebosingen moeten aan de lengte van de planten
hogere eisen worden gesteld dan aan die
voor een eerste bebossing van wei- of
bouwland. Voor herbebossingen moeten de
planten maximaal 1,8 à 2,0 m lang zijn om
overgroeiing door een vegetatie van bijvoorbeeld brandnetels of distels te voorkomen. Voor nieuwe bebossingen moeten de
planten minimaal 1,5 m lang zijn (zie het
artikel 'Het gebruik van één- of tweejarig

populierenplantsoen bij herbebossingen'
op pagina 73 van het novembernummer

van'Populier'

Rassen waarvan nog

zeer weinig bekend is moet men in vakken
planten die niet groter zijn dan 0,25 ha.

1979).

Indien door bepaalde omstandigheden het
gebruik van éénjarig plantsoen niet mogelijk is (bijvoorbeeld in weg- of grensbeplantingen) dan verdienen stevige tweejarige
planten de voorkeur boven ouder plantsoen. Het gebruik van meerjarig plantsoen

houdt niet in, dit in tegenstelling tot hetgeen in de praktijk nogal eens wordt gedacht, dat onkruidbestrijding en stikstofbemesting kunnen worden nagelaten. Naarmate het plantsoen ouder en groter is, is de
verhouding tussen boven- en ondergronds
gedeelte ongunstiger waardoor de aanslag
moeilijker verloopt. De genoemde onderhoudsmaatregelen zijn bij juist gebruik van
ouder plantsoen absoluut noodzakelijk.

en telefoonnummers zijn in deze Kalender
vermeld.

dit vakgewijs te doen.

Het populierensortiment, afgezien van de
canescens rassen, kan in drie groepen

P.

worden onderscheiden:

a rassen waarmee ruime ervaring bestaat
'Zeeland', 'Robusta', 'Dorskamp',
'Flevo','Gelrica','Heidemij','Geneva',
'Oxford','Rochester' en'Androscoggin'

b

rassen waarmee de ervaringen beperkt

zijn

'Agathe

F',

'Florence Biondi', 'Spijk',

'Vereecken','Blom','Fritzi

Pauley',

'Heimburger','Barn' en'Donk'

c

rassen waarmee nog maar zeer welnlg er-

varing bestaat

'Ankum','Brandaris','Schoorldam','Ter-

Rassenkeuze

wolde' en 'Wolterson'.
Plantsoen

Het gebruik van goed plantmateriaal is van
groot belang om een goed groeiende, gezonde beplanting te krijgen. Het is dan ook
aan te bevelen in deze tijd van het jaar
boomkwekerijen te bezoeken om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de kwaliteit van de aan te kopen planten. De plan-

ten moeten gezond,

vrij van insektenbe-

schadigingen en van goede kwaliteit zijn.
Ze moeten in september nog volop in blad
staan; er mag niet te veel blad door Marsso-

nina of roestaantasting zijn

afgevallen.

'Van goede kwaliteit' houdt voorts in dat
de planten niet te klein mogen zijn en niet
te slap, dus niet te lang in verhouding

tot de

dikte. De diameter van éênjarige planten
met een lengte van 1,5 à2,0 m, gemeten op
50 cm hoogte, moet 12 à 16 mm bedragen.
Exacte normen zijn nog niet bekend omdat
er tussen de rassen verschillen in slankheid
bestaan.

Stevige éénjarige,

zo mogelijk

vertakte

Bodemkundige en klimatologische omstandigheden zijn belangrijke faktoren waarmede wij bij de rassenkeuze rekening moeten houden. Een derde, belangrijke faktor
is de weerstand die de rassen telen ziekten,
zoals de bladziekten roest en Marssonina,
bezitten. Het aanplanten van rassen met
een grote gevoeligheid voor Marssonina en
van roestgevoelige rassen in de nabijheid
van lariks is altijd af te raden evenals het
planten van onbekende buitenlandse rassen
zonder het advies van een deskundige.
In de tabel is aangegeven in welke mate de

Deze indeling wil niet zeggen dat de in elke
groep genoemde rassen onder alle omstandigheden even bruikbaar zijn, omdat de
toepasbaarheid mede door bodemkundige

en

klimatologische faktoren wordt bepaald. De gebruiksmogelijkheden van bijvoorbeeld 'Robusta' en 'Zeeland' zijn gro-

ter dan die van 'Dorskamp' en die van
'Agathe F' groter dan die van 'Heimburger'. Daar het niet mogelijk is om in de Kalender de gebruiksmogelijkheden van alle
rassen uitvoerig te bespreken moet worden

Nederlandse handelsrassen voor genoemde

verwezen naar de in november 1982 door de

bladziekten en kanker gevoelig zijn.

Nationale Populieren Commissie uitgege-

In het artikel

'Populierenteelt, bodem-

vruchtbaarheid en grondonderzoek', gepubliceerd op pag. 75 van het novembernummer van 'Populier' 1978, is een aantal faktoren besproken die de bodem betreffen.
Het mengen van rassen bij de aanleg van
beplantingen, zowel rij- als boomsgewijs,
moet worden ontraden. Wil men meer rassen planten dan verdient het de voorkeur

ven 'Populierengids nr,

I'

en naar de tabel.
zeerste

De aanplant van 'Rap', moet ten

worden afgeraden (zie het artikel 'Raadselen rond de'Rap", op pag. 8l van het no-

vembernummer'Populier' 1978). Uitvoeriinformatie over de Nederlandse handelsrassen en hun gebruiksmogelijkheden kan
men in het 'Handboek voor de Populierenteelt' (4e druk 1976) vinden.
ge

Enkele beperkingen van een aantal rassen
worden in het navolgende vermeld, hun gevoeligheid voor bladziekten en kanker is in
de tabel aangegeven.

'Dorskamp'

'Flevo'

zeerwindgevoelig windgevoelig
'Androscoggin','Geneva','Oxford','Rochester', 'Blom', 'Fritzi Pauley', 'Heimburger'

moeilijke aanslag en slechte jeugdgroei op

Gevoeligheid voor roest, Marssonina en kanker van Nederlandse handelskonen (eksklusief die van P.
canescens en P. alba'Raket') gebaseerd op gegevens van de Stichting Bos en Hout en het R'B.L. 'De
Dorschkamp' te Wageningen.

Groepl;

Kloon

zware gronden

roest2)

Marssoninia2)

kanker3)

N
E

3

3

I

4-5

J

Hb

3
,,

I

I
3-4
I
I
I
I

'Androscoggin'
de aanplant moet i.v.m. het in toenemende

Cevoeligheid voor

mate optreden van kanker (voornamelijk
op de zijtakken) worden afgeraden.

'Ankum'

'Oxford'
kans op ernstige stambeschadigingen op

'Blom'

B

2

)

'Brandaris'

N

4

3

nachtvorstgevoelige plaatsen

'Donk'

Zb

'Dorskamp'
'Flevo'
'Florence Biondi'

E
E
E

I
I

)
)

I

')

5

1

'Fritzi Pauley'

B

3

I

'Gelrica'

E

4

4

)

'Geneva'

Zb

3

I

1

'Harff'

E
E

4

4

I

5

4

B

J

I

I
I

E
N

3

5

I

5

5

I

4
4

2

'Heidemij'
niet ten noorden van de grote rivieren aanplanten

'Fritzi Pauley'
zeer windgevoelig,
breuk.

in de zomer vaak top-

'Agathe F'
'Androscoggin'
'Barn'

zb

'Heidemij'
'Heimburger'

3

3

I
I
I

De ervaringen met de in groep c vermelde
P. nigra rassen (Europese zwarte populieren), zijn nog gering. Het gebruik kan daarom alleen op beperkte schaal worden aan-

't 2t4'

N

5

bevolen. Genoemde rassen zijn weinig ge-

'Loenen'
'Lóns'
'Marilandica'

E
E

4
4

'Oxford'

Zb

3

I

'Robusta'
'Rochester'
'Schoorldam'

E

4

3

)
)

zb

3

I

3

N
E
E
E
N
N
N
E

5

3

5

3

I
I
I

voelig voor Marssonina, zij hebben een
goede weerstand tegen kanker. P. nigra,

een in ons land inheemse soort, heeft in het
algemeen een vrij goede windresistentie.
Men mag daarom veronderstellen dat deze
rassen vooral voor het kustgebied van belang zijn.

rassenkeuze voor weg- en perceelsgrensbeplantingen moet men onderscheid
maken naar de ligging van de beplanting,
dit in verband met de verschillen in windgevoeligheid van de rassen. In het kustgebied
zijn alleen 'Robusta', 'Zeeland' en waarschijnlijk 'Agathe F', 'Florence Biondi' en
de P. nigra rassen aan te bevelen. In de
overgangszone, tussen kustgebied en binnenland, komen daarbij de 'Spijk', 'Gelrica' en'Heidemij' en in het binnenland 'Fle-

Bij de

vo','Barn', tDonkt, tGeneva','Oxford' en
'Rochester'. Het planten van 'Fritzi Pauley' in enkelrijige beplantingen moet ten
zeerste worden ontraden.

Onderhoud
Het tijdie schoonmaken van dichtgegroeide
greppels en sloten bevordert de afvoer van
oppervlaktewater en vergemakkelijkt daardoor bepaalde werkzaamheden zoals het
maken van de plantgaten.
O
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'Italica'

'Serotina'

'Spijk'
'Tardif de Champagne'
'Terwolde'
'Vereecken'

'Wolterson'
'Zeeland'

I
I

5

3

3

5

4

5

)

I
I

5

4

3

3

I
I

4

3

2

l; Indeling van de groepen
Hb - Hybride balsempopulier
N - P. nigra of Europese zwarte populier
E - P. euramerica of Euramerikaanse populier Zb - ZwaÍte balsempopulier
B - P. trichocarpa of Westamerikaanse balsempopulier

2; Roest (alleen van belang in nabijheid van Lariks) en Marssonina:

l-resistent;2-zeerweiniggevoelig;3-weiniggevoelig;4-gevoelig;5-zeergevoelig

zijn aangetast):
l-resistentofzogoedalsresistent;2-zeerweiniggevoelig;3-weiniggevoelig;4-matiggevoelig.

3; Kanker (alleen van belang als in de omgeving bomen staan die zwaar door kanker

Adressen van de Hoofdingenieur-Direkteur voor Landinrichting, Grond- en Bosbeheer in de provincie:

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht

Engelsekamp 6, 9722

Noord-Holland
Zuid-Holland

Klein Heiligland 84,

AX Groningen

Tesselschadestraat 7, 8913 HA Leeuwarden
Mandenmaat 3, 9405 TG Assen
Assendorperdijk 2, 8012 EH Zwolle
Gildemeestersplein l, 6826 LL Arnhem
Museumlaan 2, 3581 HK Utrecht

Noord-Brabant
Limburg

201 I EJ Haarlem
Van Speykstraat 13, 2518 EV Den Haag
Westsingel 58,4461 DM Goes
Prof. Cobbenhagenlaan 225,5037 DB Tilburg
Lindanusstraat 12, 6041 EC Roermond

Flevopolders

Postbus 1021, 8200 BA Lelystad

Zeeland

239nt

tel. 050
tel. 058

tel.05920
tel.05200
tel. 085
tel. 030

-

443313
27911
10533

629ltt
520834

Iel.023

3r902r

tel. 070
tel. 0l 100
tel.013

924481
16440

tel.04750
tel.03200

-

678755

34251
3057 4

b.v, ilIAATSCHAPPIJ voor
]Á]{DSCHAPSBOU}Y en RECREATIE

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

handelt onder de naam KNP VOUWKARTON.
Het KNP vouwkarton is een hoogwaardig,
gespecialiseerd produkt dat o.m. gebruikt
wordt voor verpakkingen en
g ram mofoon plaathoezen,

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

direkteur
04242-83624

F. G. Bevort:

Heusdensebaan 125

Íel.

Oisterwijk

*

Adviseren en uitvoering van:
BOSBEDRIJFSPLANNEN
LANDSCHAPPELIJKE BEPI.ANTINGEN

ook uw populierenbeplantingen

ER.N FIO{JTVERSNIPPERAAR
Flet opruirnen van snoeihoutafval is een proUeemgeurcrden.
trbrbranden is vaak niet meer to€g€staan m het tijdrorrende
\,€n/oer rnn dit snoeihout is zeer kostbaar.
Het ter flekke wrsnipperen van snoeihout bbdt uitkomst,
wrsnipperd neemt snoeiaÍval haast geen ruimte rneer in en
in de nreeste gevallen unrden de snippers direkt in bos of
plantsoen teruggespoten.

Stierman heeft een kompleet ptogriimrn r r.rersnipperaars,
sterk,robuust en, zoals bv. de ERJO houtwrsnipperaar, ook
relatief geluidsarm. Dit laatste is met narne belangrijk
wÍrnneer in woonwijken geurerkt wwdt,

De Verenigde Papierfabrieken zijn daarom
geinteresseerd in de aankoop van

populierenhout op stam of geveld,
AMAZONE

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 telefoonnummer is 08338-9133.

Ons bedrijf heeft door zijn jarenlange ervaring
een grote keuze in vak-gereedschap
voor groenvoorziening en bosbouw.
Postbus 112 1400 AC BUSSUM
TeleÍoon: 02159-43914 Telex: 43402 Amazo
De speciaalzaak voor alle tuinbouwartikelen
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u denhou
een oude naam, tussen nieuwe pe ulieren
an old name. between new ppplggg

un ancien nom, entre nouveaux p.up]lert
ein alter name, zwischen neue pgp-peln
Witte abeel
(P. albal

'Raket'

'Nivea'

Esp
íP.

tremulal

'Tapiau'

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

Europese zwarte populier
'Ankum'

(P. nigral

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P.

(tj,,";

trichocarpal

'Blom'
'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

I

Euramerikaanse
populier
(P. euramericana)

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spijk'

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'1214',

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

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

'A)bb0L

(í't ,""t-

x

e

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