20e jaargang nr. 4

december 1983

J

ll7

uï
Tijdschrift over populier en wilg

t.

I

t-

Populier
Tijdschrift over populier en wilg
20e jaargang

nr. 4, december

1983

Uitgave van de Stichting Populier voor de
Nationale Populieren Commissie

Inhoud

pagrna

Twintig jaar toetsing van klonen van Europese zwarte populier, p. nigra L.
P. H. Schalk

9l

Verschijnt tenminste vier maal per jaar

Redsktie

A. Schotveld, voorzitter, Lelystad

Het populierenproefveld in Elst na 50 jaar
J. T. M. van Broekhuizen

100

Had dat wel zin?
H. A. van Iersel

104

Kalender

10s

R, Eppenga, sekretaris, Renkum

H. A. van Heeswijk, Schijndel
H. A. van Iersel, Udenhout
H. Lenderink, Gouda
J. P. H. Meijer, Utrecht
W. E. Meijerink, Doorwerth
Mevr. I. M. van Vliet, Ommeren
Mej. A. M. L. Vertommen,
(redoktioneel medewerkster)
Redaktie adres
Bosrandweg 5
6703 EB Wageningen

Telefoon 08370-l0l2l
Postrekeningnr. I 17 2915
t.n.v. Stichting Populier te Wageningen

Abonnement

Í 10,- per jaar,
"/ 5,-

Redaktioneel

losse nummers

Druk: Verweij Wageningen b.v
Lay-out: R. Eppenga, redaktie

Voor de Europese zwarte populier is tegenwoordig veel belangstelling; 'De Dorschkamp' te
Wageningen heeft een uitgebreid onderzoek verricht bij deze populier en een samenvatting
van de resultaten treft u in dit tijdschrift aan.
Het oudste populierenproefveld van Nederland, bij Elst, stamt uit 1933. Uit het artikel van
de heer Van Broekhuizen op pagina 100 blijkt dat de populieren daar na 50jaren nog steeds
een toename in groei vertonen. Deze publikatie maakt een eind aan allerlei, ondeskundige,
beweringen,
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Erratum: Insektenaantastingen op populier en wilg in l9E3
'Populier', 20e jaargang nr. 3, september 1983
Dit verslag betreft een overzicht van de insektenaantastingen in 1982 i.p.v.

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 transport-
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Twenty years testing of clones of European
black poplar, Populus nigra L.
Summary and conclusions
L The Europeon black poplar, Poplus nigra L., indigenous to The Netherlonds,
is dying out in Western Europe. Rich in
forms and resistant to wind, this species
is important for the Dutch landscape;

Populus nigra ís also important as o
crossing-partner
mes

2.

of Populus.

in

It

breeding progrqm-

is therefore impor-

tant to protect and conserve this species,
e,g. in resemes and Plantations.
In all 205 clones were studied, oÍ which
78 indigenous to The Netherlands or derived from indigenous Dutch materiol
have been typirted. Between 1966 and
1976, 20 plantations, moinly roadside

plantings, were loid out with these 205
clones. Form and growth were studied
as well as flushing and the occutence of
adventitious shoots. In an attempt to ty-

piÍy the
Oude Europese zwarte populier, kloon l)M nabii de lJssel'
(Old Populus nigra near the lJssel river at Voorst.)

L

bii

various forms of the 78 indigenous clones they were classified according to the form of the stem and its contínuation into the crown, ond branching

Voorst.

Twintig jaar toetsing yan klonen van
Europese zwarte populier, Populus nigra L.

P. H. Schalk
Rijksinstituut voor onderzoek in de bosen landschopsbouw 'De Dorschkamp'
Lltageningen

hobit. The diameters of all trees were
measured. These data were found to be
unsuitable for a comparison oÍ capacity

1. Samenvatting en konklusies

a.

b.

De Europese zwarte populier Populus nigra L., in ons land inheems, wordt in heel
West-Europa met uitsterven bedreigd. Bescherming en bewaring van deze soort bijv'
in reservaten en beplantingen is van belang.
Door zijn rijkdom aan vormen en zijn weerstand tegen wind is deze soort belangrijk
voor de landschapsbouw; daarnaast ook als kruisingspartner in het veredelingswerk.
In totaal werden 205 klonen beoordeeld, waarvan 78 in Nederland inheemse of daaruit ontstane klonen ook getypeerd zijn. Beoordeeld werden vorm en groei, waterlot-

for growth of

assessed and rated infive classes
by comparing these trees with trees in
their vicinity in the Plontation.
3. Adventitious shoots were rarely found

visuolly

in the Dutch moterial, but were

vorming en uitlopen.

c.
d.
e.

f.

g.

voor de vormtypering werd een indeling gemaakt naar stamvorm, spil (d.w.z. voortzetting van de stam in de kroon) en betakking. De ?8 Nederlandse klonen en hun afstammelingen werden volgens dit systeem getypeerd.
Van alle bomen werden de diameters gemeten. Als maatstaf voor de groei bleken deze
meetcijfers ongeschikt wegens de grote verschillen in groeiplaatskwaliteit. Daarom
werd van elke boom de groei in vijf klassen gewaardeerd door vergelijking 'op het
oog' van die bomen met de bomen ernaast in de proef.
Waterlotvorming is gering in het Nederlandse materiaal vergeleken met het buitenlandse.
De Nederlandse klonen lopen later uit dan Joegoslavische, Italiaanse en Franse in deze beplantingen.
In groei bleken de nigra-klonen'Robusta' te evenaren.
In het huidige nigra-handelssortiment komen zeven klonen voor van Europese zwarte
populier. Deze blijken in de proefbeplantingen goed te voldoen. Voor uitbreiding van
dit sortiment is vooralsnog geen aanleiding'
In dit nigra-handelssortiment komen de uitgesproken breedkronige typen niet voor.

the various clones, becau-

se of great differences in site quolity.
Therefore the growth of each tree was

4.

less

rare

in material from other countries.
The Dutch clones flush later than Yugoslav, Italian and French clones in the-

plantations.
Good nigra clones were found to equol
the Euramerican clone 'Robusta' in
growth.
6. At present seven clones of Populus nï
gro have been releosed to the trade in
Holland. In these plantotions they appear to fulfil expectations. At present
there is no reason for enlarging this collection.
7. In this collection of seven clones there
are no types with a distinctly broad
crown.
se

5.

9l

2. Inleiding

Onze inheemse zwarte populieren zijn aan
ons klimaat en onze bodem aangepast en

In

daarom waardevol voor het veredelingswerk. Wolterson, die tijdig het belang inzag

door ir. J. F. Wolterson van het
Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en
landschapsbouw 'De Dorschkamp' een begin gemaakt met de inventarisatie van Europese zwarte populier, Populus nigra L. in
1959 is

Nederland.
De reden hiervoor was de dreigende verdwijning van deze in Nederland inheemse
soort, die in vroeger tijden geplant werd om
zijn hout en vaak als knotpopulier werd geteeld. Steeds meer werden klonen van Euramerikaanse populier geplant, d.w.z. hybri
den van Amerikaanse zwarte populieren
(P. deltoides Marsh.) en Europese zwarte
populieren, Deze zwaÍte populieren konden zich steeds minder handhaven op hun
natuurlijke groeiplaatsen als gevolg van
veranderende landbouwtechnieken en wa-

van dit inheemse materiaal en met de inzameling een begin maakte gaf daarmee de
stoot tot het ontstaan van een kollektie van
l0l geselekteerde inheemse zwarte populieren in ons land. Het doel van dit onderzoek
was de bestudering van de vorm en groei
van dit materiaal, gedemonstreerd in beplantingen op verschillende plaatsen in Ne-

derland. Bewaring van deze soort is ook
een overweging geweest om deze beplantingen aan te leggen.

Daarnaast

zijn ook 56 klonen van

deze

soort uit andere Europese landen in het onderzoek betrokken.
Deze

publikatie

is een samenvattingfvan een

intern rapport van De Dorschkamp (in

terbeheersingsmethoden.

voorbereiding) waarin de toetsing van deze

Dat de Europese zwarte populier hier te
lande tegenwoordig moeilijk gemist kan

in- en uitheemse bomen en ook de bomen
die door gekontroleerde kruisingen uit dit
materiaal zijn ontstaan, behandeld wordt.

worden, blijkt uit de huidige grote vraag
van vooral de landschapsbouwers, die in

het landelijk gebied die inheemse boomsoorten prefereren die als karakteristiek

3. Kenmerken, voorkomen en eigenschappen van Europese zwaÍe populier

worden beschouwd voor bepaalde landschappen.

Een ander argument voor het streven naar
behoud van een deel van de eertijds grote
vormenrijkdom van de Europese zwarte
populier in ons land komt voort uit diens
funktie als kruisingspartner voor het maken van nieuwe klonen van de Euramerikaanse populier (in gekontroleerde kruisingen).

2.

De Europese zwarte populier lijkt veel op
de Euramerikaanse populier d.w.z. de hybridevorm waarvan hij de vader is.
Enkele kenmerkende verschillen zijn vermeld in schema

1.

Aan deze kenmerken is de Europese zwarte
populier meestal goed te herkennen. Bij oude bomen is de typische grove, ruitvormige
dilatatie van de schors met de daartussen

Woterlot bij een loegoslavische kloon
von Europese zwarte populier in Hol-

gelegen strengen van fijnere vezels een aan-

lond.

*Deze publikotie verschijnt tevens als me-

(Adventitious shoots on a Yugoslavian clone of Populus nigro in Holland.)

nr. 208 van 'De

dedeling

Dorschkamp',

Wageningen.
Schemo

vullend kenmerk van de Europese zwarte
populier.
Binnen de soort en zelfs binnen een kloon

kunnen grote verschillen voorkomen in
blad- en boomvorm als gevolg van reaktie
van deze bomen op verschillen in groeiplaats.

Het natuurlijke verbreidingsgebied van

Europese zwaÍte populier

is

de

West-,

Midden-, Zuid- en Oost-Europa, Voor- en
Centraal-Azie en de uiterste rand van
Noord-Afrika. In West-Europa komt de
soort niet noordelijker voor dan Nederland
en Zuid-Engeland.

De

oorspronkelijke standplaats

is

het

stroomdalgebied met een vruchtbare bo-

dem en

vrij

hoge

pH en een wisselende

grondwaterstand, daarnaast in het kalkrijke duingebied de lage delen met bereikbaar

grondwater. Plantengeografisch dus het
fluviatiel, lóss- en duindistrikt.

In Nederland is de natuurlijke standplaats
nagenoeg verdwenen als gevolg van bedijking, regulering van rivieren, het in kultuur
brengen van buitendijkse gronden en drinkwaterwinning.
Door het ontbreken van bepaalde milieu's
die geschikt zijn voor vestiging, zal natuurlijke verjonging niet of nauwelijks tot stand
komen. Door wortelopslag ontstane exemplaren worden nog wel gevonden in de duinen en op enkele plaatsen langs de rivieren,
De in ons land inheemse zwarte populieren

zijn vrijwel zonder uitzondering zeeÍ Íesistent tegen bakteriekanker (Xanthomonas
populi Ridé). Hun weerstand tegen wind is
ook opmerkelijk goed. Voor de bladziekte
Marssonina brunnea zijnzein het algemeen
slechts weinig gevoelig. Een nadeel is dat al-

le klonen van de soort gevoelig zijn voor
roest (Melampsora laricipopulina). Hoe-

I

kroon

Europesezwartepopulier

Euramerikaansepopulier

veel dikke, korte loten,

twijgen spits, dun; geen
korte loten; kroon ijler

waardoor de kroon in de
winter dichter en kompakter
aandoet
scheut

rond en glad; grijsgeel

tot
lenticellen

duidelijke lijsten, lichtbruin

geel

nervatuur

rond tot ovaal; nooit lijnvormig
twee grote zijnerven ontspringen aan de rand van
de bladvoet uit de hoofdnerf

blad

vrij klein, ruitvormig

balsem volgroeide knop

overwegend rood

lijnvormig of rond
onderste zijnerven ontspringen
op enige afstand van de rand
van de bladvoet
meestal groter, minder ruitvor-

mig
overwegend oranje

tot licht-

geel

bladsteel

92

trompetvormige gallen van
de luis Pemphigus bursarius

nooit gallen van deze luis

wel tussen klonen verschillen bestaan in de
mate van gevoeligheid voor roest zijn er
geen klonen van deze soort die resistent
zijn. Deze kombinatie van eigenschappen
(windweerstand en gevoeligheid voor roest)
maakt dat de soort vooral geschikt is voor
aanplant in het kustgebied waar wind het
gebruik van vele andere soorten niet toelaat
en waar roest door het ontbreken van lariks
geen problemen oplevert.

zijn alle beplantingen bezocht en voor zover voor vergelijking bruikbaar zijn de klonen hierin beoordeeld op vorm en groei.
Omdat l8 beplantingen vroegtijdig geveld

4. De proefbeplantingen

beplantingen, deels ook opstanden.
De resultaten van de proefbeplantingen lenen zich niet voor statistische bewerking.
De oorzaken zijn: te weinig herhalingen,
meestal grote grondverschillen en soms ook
verschillen in behandeling of groeiomstan-

of te sterk verwaarloosd waren, bleven 20
proefbeplantingen met 205 klonen over.
Van de niet beoordeelde l8 proefbeplantingen is een aantal wel van belang als reserva-

ten van Europese zwarte populier.
De overige 20 proefbeplantingen zijn van
opzet zeer divers; deels zijn ze weg- en dijk-

Het doel van deze beplantingen is drieledig:

a. behoud van de soort
b. demonstratie en vergelijking van verschillen in vorm, groeikracht, gezondheid,
windweerstand en gevoeligheid voor zout
en andere ongunstige omgevingsfaktoren
c. produceren van bloeihout voor het maken van nieuwe kombinaties door gekon-

troleerde kruisingen.

In totaal zijn door de Dorschkamp

van

tot 197 6 38 proetueplantingen met 232
klonen van Europese zwarte populier aangelegd op 24 plaatsen in ons land. In 1982
1962

digheden

in verschillende delen van de

proeÍbeplanting. Rijbeplantingen zijn door
hun uitgestrektheid in één richting te heterogeen van groeiplaats; weg- en dijkbouwers hebben door hun grondverzet deze heterogeniteit versterkt. Ook komen plaatselijk verschillen in zoutgehalte voor; de lagere plaatsen zijn het zoutst, het zoutgehalte
neemt hier jaarlijks nog toe.

Europese zworte populier kloon 1002 afkomstig uit Ede als
zestienjarige boom langs de A27 bij Keizersveer.
Populus nigra clone 1002 originally found near Ede as sixteenyears-old along motorway A27 near Keizersveer.

Trompetvormige gallen van de luis
Pemphigus bursarius, kenmerkend voor
Europese zwarte populier.
(Trumpetshaped galls of the aphid Pemphigus bursarius. These galls are specific Jor

3.

Populus nigro.)

4.

5.

Dezelfde boom als bij 4 in de winter
(The same tree os under 4 in winter.)
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Overzicht van de beoordeelde proefbeplantingen,

Sliedrecht-Hardinxveld
Meppelerdiep
Hees, proefbepl. 8 deel I
Hees, proefbepl. 9 deel I

3

Flevohof, vak 6

Gramsbergen-Coevorden
Slangenburg
Slangenburg

l0

l4

l5

standaard afwijking

+6

2-jarig stek

idem
idem

l5

5x4

5x8

l-jarig stek 5x8,/10x8r)
l-jarig stek 5x4/l0x4t)

2-jarig stek

Ë+

s

6.

É+A

*

F

Ég

ËËgïlËaíiËË*ïí
g
q

88

22

3l

38
45

r8

4l

j.'73 3-jarig

l-jarig
stek
stek

3-jarig stek

stek
8x8
6
6
6

4x4/8x42)
4x4

5x4/l0x4t)

5

4x4/8x4

_-

o-

m b --€joa
oóÈe;EA_rJA_.

a +iiÉ

ï*ËisE3gl3

----3,==+OF:1E

E:d81+sÉE;8
ó o

.rr?=.9..+d
C Ë P rF o o

=o-=EoÉ5<+'-xFDA)qroo(!
.^6:s s H Lu 5 I

I) na dunning lg77/1978

vj.'16

v

j.'74 7-jarig stek l0
vj.'76 4-jarig stek l0

v

vj.'72
vj.'72

vj.'70 2-jarig
vj.'70 idem

idem
vj.'70 idem
vj.'70 idem

vj.'69

;ïi E avË gE

B

ó

sË

i*s È,9:I ÉË
1s
FE
sfi5
@:] ï 5 ï':' rtrY

Ë+

seËË$Frysa$
t"E 5l'3 = I Ë''€
g E'lS g
I

;'E

"iiFoe*!tJdo

0e

(D

ê

o\

20

t7

52

7

9

l8
l5

2t

593)

26
29

opstand;

herh.; 3 b./kl.
opstand; 3 herh.; 2b./kl.
opstand; l-2 herh.; 4b./kl.
opstand; 2 herh.; 4-ll b./kl.
randbepl.; I herh.; 2-4b./kl.
randbepl.; I herh.; 2-6b./kl.
opstand; 3 herh.; 4b./kl./h.

I

dijkbepl.; l-2 herh.; 2b./herh.

opstand; I herh.; 6 bomen./kl.
idem
idem
idem
wegbepl.; l-2 herh.; 4 bomen/kl
opstand; I herh.; 3 bomen,/kl.

2) excl. nrs. 1970 en 1971: vermengd.

3':

fr:E

3

E

B 3.Ë Ê í 5 E s
qF q
Ë
Ë ËËEi
F

r

i

;is:Ë5*":es"s

9

5-',82

9-'82

aug.'82
aug.'82
aug.'82

29- 7-',82
28- 9-',82
28- g-',92
I l-10-'82

l-

sept.'82

5-',82
7-',82
14- 9-',82
20- 7-',82

20- 7-',82
23- 7-'82
20- 7-',82

l5- 6-'82

afgezet

l97l

+ll
+5

+13

+9
+ll
+7

,7

2,0
2,6
2,4

1,1

2,0

2,6

2,1
2,1
1,8

2,9

2,1

2,3
3,0

)'t

2,0
2,6
2,5

1,7

2,4

2,6

3,1

t5

1,8

11

2,9
2,6

2,1

2,6

4

)1

1,5
2,1
2,1

5

4
9
9
9

8

1,9

2,3
2,3

-

,8
,7
1,3
1,6

,3

,l

,8

2,8
3,7
2,6
3,2

t1

3,2
3,0

t{

2,8
2,7

,7

kloon

planting
3,1

gegroeide

de bett

van de best
resp. slechts

klonen in

van alle

ËFË

áËigËfF i ÍÏ ËHË tiË
EFÉ;F"E a í: Fa;

rËËggËgÊËÊËtïË'ËËË

19

(!

(D

6

F

Ê
(!

D

E

o

19

ê

0e (,t

9,5
9,5

14,5

l0

10,5

t2,5

12,5
12,5
13,5
13,5

l3,5

13,5

l5

14,5

t4,5

15,5

l5

17,5

l8

t'7,5

l7

Jaar

over

gem.

gem. jaarl. diam. bijgroei (cm)

i.ËF=ËËíA+'srí

3\

73

92
77

53

92
67

+12
119
+18
137
99 +20
ll3 +19
123 +16
t2t +17
98 +13
+17
104
142 +17
88 +13
124 +16
+13
83
+10
83
76 +12
+15
109

en s.a.* in
cm op 1.30 m

I *Ë F;Ëgá1FË
-=

i€ Ë i Ë;Ê d i
: i s;'Ë ; ÉÉl: i
gF ËÉ
ËË Ê fi
i [Ë

ÈË

giegËlaË;gs

EX.il5.ó>ÉËáF5

5Ê

7-

opname

datum gem. omtrek

aug.'82
wegbepl.; paarsgewijs; l-6 herh. mei'82
singelbepl.; l-3 herh.
16- 9-',82
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dijkbepl.; 2 rijen, I herh.

soort proefbeplanting

40
44
62
148 wegbepl.; l-4 herh.
35 wegbepl.; I herh.; 2b./kl.
145 opstand; 3-5 herh.; 4b./kl./h.
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66
381
36
82
82
220
54
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53

135
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Hees, proefbepl. 9 deel I +II
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6

5

4

Biesbos, polder'Cornelia'

2

afstand
(m)

plant-

vj.'66 2-jarig stek 5,50
vj.'66 idem
5x5
vj.'66 3-jarig stek 6

aanleg

mer

Kop van 't land

materiaal

I

aard

van

hun bijzonderheden en hun gemiddelde groei.

num-

l.

rang- plaats/ligging proefbeplanting jaar

Tabel

6. Europese zwarte populier, kloon

1402 afkomstig uit Duindigt

heeft een opvallend brede kroon. Leeftiid en plaats: ols bii 4.
(Populus nigra 1402 originally found at Duindigt has a remarkobly
brood crown. Age and site: see 4.)'

7. Europese zwarte populierekloon Angerlo 1042, afkomstig uit
Angerlo is een goed groeiende kloon met een matig brede
kroon. Leeftijd en plaats: ols bii

van deze soort is niet geselekteerd op maximale groei.

drie letters; schetsmatig zijn een aantal typen in bijlage 1 gekarakteriseerd; in bijlage
2 zijn ze d.m.v. foto's vastgelegd.

In eerste instantie zijn beoordelingskriteria

In dit materiaal werden dertien typen aangetroffen. Het blijkt dat verreweg de

vastgesteld die zo objectief mogelijk de habitus van de kloon moeten vastleggen. Ter
verduidelijking zijn tekeningen gemaakt
van klonen waarbij een bepaald kriterium
is waargenomen. Ter aanvulling van de bo-

venstaande opnamemethodiek is ook een
typering van de boomvorm gemaakt en een

beoordeling van de groei uitgevoerd. De
groei wordt hierbij gerelateerd aan die van
bomen die onder soortgelijke omstandigheden zijn gegroeid.

Voor de typering van de vorm is gekozen
voor een systeem, waarbij elke boom afzonderlijk wordt beoordeeld: stam, spil

(d.w.z. de voortzetting van de stam in de
kroon) en takken zoals in schema 2 aange-

wijl

de ABB-groep

met'Ankum'

vertegen-

woordigd is. Van de groepen ABC, BBC,
ACC en CCC zijn geen vertegenwoordigers
in het huidige sortiment aanwezig. Indien
gewenst is toevoeging van breedkronige ty-

meeste klonen in de groepen

AAB, AAC en
ABB zijn onder te brengen: ook de kulti-

pen natuurlijk mogelijk.

vars Vereecken, Loenen, Schoorldam, Ankum, Terwolde en Wolterson.
Van de typeringsgroep AAB zijn zeven klonen nagenoeg geheel aan elkaar gelijk nl.

Groei:
In nog sterkere mate dan de vorm wordt de
groei door de omgeving (groeiplaatsfaktoren: bodemkwaliteit, wind etc.) beïnvloed.
Ook binnen een beplanting komen veelal
grote verschillen in groeiplaatskwaliteit
voor, vooral bij weg- en laanbeplantingen.
Om die reden is de groei kwantitatief gewaardeerd door elke boom in elk proefveld
'op het oog' te beoordelen of zijn groei gelijk aan of beter dan wel slechter is dan die

1043, 1054, 1393, 1404, 1844,2168 en 1792;

dit zijn typen die op 'Vereecken' lijken,
daarmee wellicht identiek zijn en die relatief weinig last hebben van roest.

Goede vertegenwoordigers,
Vorm:

4.

(Populus nigra 1042, originally found at Angerlo is a moderotely
fast growing clone with a rather broad crown. Age and site: see 4.)

uit de AAC-

typeringsgroep zijn de snelgroeiende kultivars Terwolde (1749) en Loenen (1041), terSchema 2.
stam

spil

takken

A

recht

recht, doorgaand

opstaand, kort, dun

B

gebogen of golvend

eenmalig vorkend

opstaand, vrij lang,
slingerend matig dik

C

krom of heel

kort

herhaald vorkend

opstaand, lang, dik,
soms doorhangend, zwaar

geven.

Met drie letters kan van elke kloon het type
worden weergegeven, waarbij de eerste letter betrekking heeft op de stam, de tweede
op de spil en de derde op de takken. In totaal zijn 27 letterkombinaties mogelijk.
In tabel 2 is de typering van 78 in Neder-

land inheemse klonen weergegeven d.m.v.
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van andere bomen van verschillende klonen

Van enkele Europese zwarte populierenklo-

in de beplanting voor zover in de

nen

naaste

omgeving van die boom staande.

Bij

kunnen evenaren.

wordt met vijf klassen
uitmuntend,2 = goed,3 =

deze waardering

I:
redelijk, 4 :
gewerkt:

blijkt de groei die van 'Robusta' te

matig en 5 : slecht.
Deze waarderingscijfers van alle bomen van
een kloon worden per beplanting gemiddeld. Tenslotte wordt een gemiddeld waarderingscijfer per kloon berekend door uit
de verkregen cijfers van deze kloon in alle
beplantingen waarin hij voorkomt een totaal gemiddelde te berekenen. Hierbij worden gewichten toegekend overeenkomstig
het aantal waarnemingen (: bomen) van
die kloon in de beplantingen waarin hij

voorkomt.
Daar de beplantingen verschillende leeftijden hebben wordt hiermee een globale indruk verkregen van de groei in een of meer
beplantingen, op een of meer leeftijden.
Deze cijfers zijn tussen haakjes vermeld in
tabel 2.

bij deze klonen lijkt waterlot meer algemeen voor te komen, hoewel er toch ook
enkele uitzonderingen zijn.
Ook een aantal families ontstaan door krui-

De gemiddelde jaarlijkse diametergroei van
vier bomen van 'Vereecken' uit Hulst bedroeg in Hees na 12 jaar 2.81 cm, die van 6
bomen van 'Robusta', er vlak naast na 13
jaar 2.86 cm.

van klonen voor de praktijk is neiging tot
vorming van waterlot ongewenst.

Op andere standplaatsen kan deze vergelijking natuurlijk anders uitvallen.

Bladontwikkeling:

Waterlot:
De in Nederland inheemse Europese zwarte
populieren zijn op enkele uitzondering na
vrij van waterlot (loten op de stam). Door
te sterke snoei of door sterke beschadiging
van de wortels wordt het ontstaan van wa-

terlot bij alle populieren in de hand

singen tussen Italiaanse en Nederlandse ouders vertoont veel waterlot. Voor de keuze

Bij de vergelijking van het tijdstip van uitlopen bij het in ons land aanwezige materiaal blijkt dat de volgorde van uitlopen is: l.
Joegoslavische klonen, 2 Italiaanse klonen,
3 Italiaanse x Nederlandse kruisingsfamilies
en 4 Nederlandse x Nederlandse kruisingsfamilies en Nederlandse klonen.

ge-

werkt, maar onder normale omstandigheden komt waterlot bij het in ons land in-

Enkele opvallende klonen van Europese

heemse nigra-materiaal weinig voor.

a.

zwarte populier:

Sommige Joegoslavische en Franse nigraklonen vertonen daarentegen veel waterlot;

Tabel 2. Vormtypering en waarderingscijfer voor de groei van 78 klonen of nakomelingen
daarvanr),

Vormtypering:

AAB: l02l

g HavikeÍwaard (2.4);

1043

I

o

Vereecken (1.8);

1045 Zeist (2.3); 1054 o Hulst (1.5);
1393 cr Zandstraat Z.yl. (l.4): 1,104 o Middelie (1.8);
1792 ct Absdale (1.9); 1809 Q Hees (2.5);
1844 cr 'Vereecken' (2.3), Rotterdam; 1965 NxN (2.8);
1969 NxN (2.6);1972 9 'Schoorldam'NxN (2.1)); 1973 NxN (2.0);

NxN (2.5); t976 Í/m t978 NxN (2.5; 2.1;2.0);

1975

1983 NxN (2.9); 1984 NxN (2.8); 2168 c' Oosthuizen

AAC:

102ó

l0ól

ll8l

I

BBB:

1039 ct Wijhe (2.8); 1250 cr NxN (2.1); 1300
Hornhuizen (2.6);
1374 Epse (2,2); 1403 cr Bakkum (2.9); 1802 9 VooÍsr (2.5).

BAB:

1797

ABC:

1042 Q Angerlo I (2.6); 1044
1048 Q Angerlo 2 (2,1): ll48

I

c| Gameren (2.4);

1980

NxN (2.3);

I
I

1987

NxN (2.8)

Deurne (2.7);

Doorwerth (2.6);

ll7t o Zalk (2.5); ll80 Q Empen (2.2);
l3l8 cr Zwarte Water (2.6).
BBC:

ACC:

1002 ct Ede (1.9); 1375

o

Epse (2.2);

l32l g Wezep (1.9).

l08l 9 Berg en Terblijt (2.6); 1238 Q Zeddan (2.6);
1705 Q

Loil

(1.8).

ct lJsselmuiden (2.4)t 1298 I Hornhuizen (2.5);
1299 I Hornhuizen; 1400 o Duindigt (1.8).

BCB:

I 137

ACB:

ll40 c' Kampen (2.5); 1329 cr Ankum

BCC:

1322

9 Schaffelaar (2.4).

CBC:

1709

o

CCC:

1402 ct Duindigt (2.7)i

(2.8)

Q Zeist (deze kloon

'Vereecken' (met zes waarschijnlijk identieke klonen); G

-

8.

is uit Zeist af-

komstig); G 2.3.

uit

ontstaan

gekontroleerde

ders; G 2.0.

Loire); G 2.0.
3090

cr Frankrijk (omgeving Faillet,
Garonne); G 1.0.

Van de laatste vijf klonen in de bovenstaande groep zijn minder bomen in beplantingen aanwezig, zodat het oordeel over deze
laatste vijf met enig voorbehoud wordt vermeld.

b.

Redelijk goed groeiende (G( 2.6) Nederlandse klonen (of daarvan afstammende klonen) met matig brede kroon
en geen of weinig waterlot zijn:
1002 cr Ede; G 1.9.
1042Q Angerlo 1; G 2.6.
106l Q Angerlo 3; G 2.1.
1250

o ontstaan uit

gekontroleerde

kruising van Nederlandse ouders; G 2.1.

c. Coed grociende

Nederlandse klonen

(G< 2) met brede kroon, zu,are takken
en weinig of geen waterlot zijn vooral:
1402 o Groenendaal, Duindigt; G 2.7.

(2.7)

r)Nakomelingen van kruising.van in Nederland inheemse P. nigra zijn aangeduid met
NxN.
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1045

ferrato); G 1.9

17059 Loil;G1.8.

Wageningen (1.9).

1536I Haafren

o

1978- idem;G2.0.
2698 o Frankrijk (omgeving Saumur,

I

638 Q Brummen (2.9); ll3g cr Zutphen (1.9).
cr Scherpenzeel (2.9); l2l'7 o Kampen (2.8);
1242 Q Zeddam (2.1)i 1394 s Zeeland, (2.5); 1327 cr Kampen (2.1);
1328 cr 'Ankum' (2.0): 1379
Doorwerth (2.7);
l40l cr Duindigt (2.6); 1530 Herxen (2.2); 1680 e wijhe (2.2);
1704 Loil (2.2); 1982 NxN (2.4).

1043

kruising van Nederlandse ou-

(2.9);

l2l0

G l.l.
o uit Noord-Italië (Casale Mon-

1973

g Sinderen (2.8); 1706 Q Angeren-Loil (2.1);
1747 Q Epse (2.9)i l'148 9 Epse (2.2); 1749 'Terwolde' (1.7);
1789 Q Terborg (2.6); l04l g 'Loenen' (3.0).
ABB:

l714

l

(l.l).

9 'Wolterson' (2.6)i 1029 9 Cooperatie te Terwolde
Q Angerlo 3 (2.1); ll38 cr IJsselmuiden (2.8);

De meest rechte vorm, in kombinatie met
goede groei (G< 2.3) en geen of weinig
waterlot op de stam vertonen de klonen:
1326 Q uit Joegoslavie (Veliki Bajar);

o

8. 'Brandaris' een kultivar

van Europese zworte populier temidden yon andere klonen van deze soort in Hees op zestienjarige

leeftijd.
('Brandaris'

a

cultivar of Populus nigra surrounded by other clones

1968 (uit: 'Loenen' x 'Vereecken'). Tienjarige wegbeplanting in Wageningen.
(Clone 1968 (out of: 'Loenen'x'Vereecken'). Ten-years-old roadside planting at Wageningen.)

9. Kloon

of Populus nigro at Hees, age sixteen-years.)
9, 10, l1 hebben betrekking op: uitbreiding van de Europese zwarte populier met nieuwe individuen door gekontroleerde kruisingen tussen in
ons lond inheemse klonen.
(9, 10, I I refer to additionol new individuals of Populus nigra made by controlled crosses between clones indigenous in The Netherlands.)

I1.Kloon 1973 (uit 'Loenen' x 1002 uit Ede). Veertien jaar oude
wegbeplanting in Wageningen.
(Clone 1973 (out of: 'Loenen'x 1002 from Ede). Fourteen-yeors'

old roadside planting at Wageningen.)

1978 (uit 1048, Angerlo 2 x 1054 uit Hulst). Veertien jaar
oude wegbeplanting in Wageningen.
(Clone 1978 (out oÍ 1048, Angerlo 2 x 1054from Hulst). Fourteenyears-old roadside planting at lTageningen.)
I
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- AAA - Frankrijk
- AAB - 'Vereecken'
3.1468 - AAC - NxI
4. 1530 - ABB - Herxen
5,1250 - BBB - NxN
6. 1002 - BBC - Ede
7. t402 - CCC - Duindigt
8. t402 - links: CCC
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L.

1727

2.

1043
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Het populierenproefveld in Elst na 50 jaar

J.T.M. van Broekhuizen
Vokgroep Bosteelt,

Landbouw Hogeschool Wageningen*

Ieder die belangstelling heefÍ voor de populierenteelt en het dorp Elst in de Betuwe
vanuit het Zuidoosten nadert valt de populierenbeplanting in de buurtschap Merm op.
Deze beplanting is met 50 jaar het oudste populierenproefveld in ons land.
De omloop van populierenopstanden is gewoonlijk niet veel meer dan omstreeks 25 jaar
Daardoor is te weinig bekend hoe de bomen zich in opstandsverband op oudere leeftijd
ontwikkelen. De beplanting in Elst geeft hierover een aantal bijzonder waardevolle
aanwijzingen. In het volgende zal worden aangegeven waarom de beplanting werd
aangelegd, hoe en onder welke omstandigheden dit is geschied en hoe deze zich heeft

ontwikkeld.

The

poplar trial fíeld at Elst after

S0 years.

Summary
The trial Íield was established by Houtzagers ond Teerink (Netherlands Land Reclamation
Society) in 1933. The main aim was to determine the identity of the I2 'varieties' commonly
used in the Netherlonds at that time. It was shown earlier that these belong to 6 clones
(table I).
The trees were planted as 3-years-old stock with a spacing of co. 8,5 x 9,5 m. Of each clone I
to 6 rows of 13 trees each were planted. Thus the poplars in the stand at Elst are 50 years old
at present, which is unique for a poplar triol field in the Netherlands. Data, obtained from
measurements by the 'Dorschkamp'-institute from 1949 through 1983 are available. A number of data, collected since 196l (table 4) are used to demonstrote the growth development.
These show that, in the trial field at Elst:
I) Little difference in volume per ha exists between five of the clones, 'Gelrica' growing a
little faster than the others;
2) The current yeorly volume increment per ha increases regularly from 196l to 1979
(table 2);
3) The mean yearly volume increment per ha increases slowly, staying lower than the current increment (table 3); for the 6 clones it ranges from 7,4 to 9,6 mr per ha at 49 years of
age.

In table 4 the

meon height and the diometer ot 1.30 m are shown, as well as the number

of

third conclusion contrast with reports of other authors and
the general belief concerning the growth and development of pioneers such as poplars.
trees measured. The second and

Doelstellingen en beheer

In het begin van de dertiger jaren

vatten
Houtzagers en Teerink, beiden verbonden
aan de Nederlandse Heidemaatschappij,
het plan op een onderzoek op te zetten naar
de identiteit van een aantal populieren die
in ons land bekend waren onder verschillende volksnamen (Van der Meiden, 1966).
Teerink had namelijk reeds toen het vermoeden d,at d,eze populieren tot een slechts
klein aantal rassen behoorden. Daarom
werden in 1933 drie proefvelden aangelegd,
waarvan dat te Elst nog over is. Lang bleef
dit 2,9 ha grote proefveld in het bezit van

de Heidemaatschappij. Voor de oorlog
werden enkele malen waarnemingen en me-

tingen verricht en werd geregeld gesnoeid.
Hoewel door oorlogshandelingen een aan-

tal bomen werd vernield of

beschadigd,

bleek de beplanting daarna toch in zodanige staat te zijn dat het onderzoek kon worden voortgezet. Vanaf 1949 werden de bomen min of meer regelmatig gemeten, aanvankelijk door de Heidemaatschappij, later
door het Rijksinstituut voor onderzoek in
de bos- en landschapsbouw 'De Dorschkamp' te Wageningen.

De Heidemaatschappij hechtte veel belang
aan de instandhouding van het proefveld.
Ook 'De Dorschkamp' en de toenmalige afdeling 'Houtteelt' van de Landbouwhogeschool waren daarin geÍnteresseerd in verband met onderzoek en onderwijs. Om de-

ze reden gaf een groep

deskundigen,

A"fb. r.

bestaande

Overzicht van het proefveld in Elst in 1982.
Ovemiew of the trial field at Elst in 1982.

G. Hellinga (Landbouwhogeschool, Afd. Houtteelt) en H. A. van der
Meiden (De Dorschkamp) een reeks van jaren advies inzake het beheer. In die periode
werd tevens een hernieuwd onderzoek ver-

*Dit artikel verschijnt tevens in: Ned. Bosbouwtijdschrift, december 1983.
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schappij),

uit H. J. Gerritsen (Heidemaat-

ervan zijn in een uitvoerig rapport door 'De
Dorschkamp' in 1954 vastgelegd. De water-

richt naar de identiteit van de rassen, gebaseerd op de intussen verkregen meer uitgebreide kennis omtrent de morfologie van
populieren en het onderscheid tussen ras-

huishouding is voor de groei van populieren vrij goed. Alleen in droge jaren is er
kans op een tekort aan water, daar waar de

sen.

kleilaag het minst dik is. Een onderzoek
naar de bodemvruchtbaarheid leverde voor
de laag 0-20 cm de volgende cijfers op: pH-

1981 bleek dat de Heidemaatschappij het
proefveld niet langer kon handhaven. Toen
bekend werd dat het laatste van de drie in
1933 aangelegde proefvelden zou worden
geveld en bovendien bleek dat andere in-

In

KCI: 5,2; P-totaal: 150; humus: 2;8;
CaCOr: 0,1; afslibbaar: 610/0.

stellingen en overheden geen kans zagen het
objekt veilig te stellen heeft de N.V. Le-

De proefopzet en aanleg

vensverzekering Maatschappij'Utrecht'
het terrein met opstand gekocht. Daarbij
speelde de Nationale Populieren Commissie een stimulerende rol. De 'Utrecht', eigenaar van een ca. 600 ha groot areaal populierenbossen met als doelstelling houtproduktie, deed dit
- zoals zij stelde - enerzijds uit respekt voor het onderzoekswerk

In

elk van de

destijds

l e66):

l. Brabantse Stander, Zeeuwse witte,
nische populier;

van Houtzagers, anderzijds omdat zij
voortzetting van het onderzoek naar

1933 werd van

belangrijkste populieren, bekend onder een
aantal (groepen van) volksnamen in een
verband van ca. 8,5 x 9,5 m een aantal bomen geplant en wel (Van der Meiden,

2.

de

Virgi

Zeeuwse blauwe, Limburgse zwarte,

Graafschapse zwarte of Ouderwetse poplrlier, Betuwse blauwe;

groei van belang achtte. Beperking hierbij
is dat dit alleen zal geschieden zolang de gezondheid van de opstand dit op verantwoorde wijze toelaat. Op verzoek van de

3. Amerikaanse populier;
4. Baakse witte;
5. Raverdeau;
6. Robustpopulier.

'Utrecht' is een adviesgroep ingesteld om
de begeleiding van het beheer voort te zetten. Deze groep bestaat uit R. Koster ('De

Bos en Hout te Wageningen) en J. T. M.
bouwhogeschool).

'Robusta'. Opvallend is dat de populieren

volume per ha van de aangeplante rassen

respektievelijk de Populus euramericanarassen 'Marilandica'

Het terrein

,

'

mij', 'Gelrica', 'Tardif
Tot het moment dat het terrein in 1932
door de Heidemij werd gekocht was het
lange tijd als bouwland gebruikt. De bo-

naast elkaar geplant werden. Dit getuigt
wel van een grote kennis op dit gebied!
In de proefopzet werd ook een vergelijking
van 3-jarige bewortelde planten en poten
opgenomen omdat destijds het gebruik van
poten algemeen was. Een duidelijk verschil

waterkapaciteit. De opbouw en struktuur

Tabel

l.

,

die tot één ras behoren, reeds bij de aanleg

dem is een stroomruggrond die bestaat uit
vrij zware, dichte rivierklei van meer dan
120 cm tot slechts hier en daar minder dan
60 cm dikte op zand met plaatselijk een lage

Volume in m3 per ha van de populierenrassen in het proefveld.
Volume in m' per ha of the cultivars of P. euramericona in the trial field at Elst

Voorjaar

N,/hat) 1961 1965 l97l 1975 1979

F en

31

Age

315

351

365

413

285

206
204

235

195

220

294
278
275

320
332

225

106

286

ll3

217

108

'Robusta'

103

'Tardif de Champagne'2)

103

3)

45

267
316
245

116

l)

41

moedelijk enige onnauwkeurigheid, daar
de bomen van de verschillende rassen in

229

318

319

rij-

en naast elkaar zijn geplant en in verschil-

lend aantal voorkomen. Daardoor kunnen
randeffekten door wederzijdse beïnvloeding zijn ontstaan. Omdat thans de orde
van grootte voor de groei-analyse belangrijker is dan een nauwkeurige bepaling van
het volume, is dit geen bezwaar.

Uit tabel I kan worden gekonkludeerd dat:
l. Het verschil in volume per ha tussen de
49

31

390
469
360

250

rassen in de periode van 3l tot 49 jaar
vrij gering is, met uitzondering van dat
van de sneller groeïende 'Gelrica'. Dit
komt dus nog steeds overeen met de

273

vaststelling

377

198

362
367

198

from cutting

'Marilandica'
'Gelrica'
'Serotina'
'Heidemij'

2)

35

bijeengebracht. Omrekening van het volume per boom naar volume per ha (al naar
het ras 103 tot I 16 bomen) veroorzaakt ver-

T3)

Spring

Leeftijd vanaf stek

De groei

Serotina'
' Heidede Champagne' en

de

identiteit van deze populieren werd later
door Houtzagers en Van Broekhuizen bevestigd. De twaalf namen onder I tot en
met 6 bleken betrekking te hebben op

van Broekhuizen (vakgroep Bosteelt, Land-

beweid.

De afdeling Groei- en Opbrengstonderzoek
van 'De Dorschkamp' stelde de resultaten
van de regelmatig uitgevoerde metingen
vanaf l96l welwillend ter beschikking. Aan
de hand van een aantal van deze gegevens,
verzameld tussen 1961 et 1979, zal de ontwikkeling van de beplanting tijdens die periode worden belicht. In een volgende publikatie zal de groei vanaf het jaar van aanleg meer gedetailleerd worden behandeld.
In tabel 1 is een aantal gegevens over het

Het vermoeden van Teerink omtrent

Dorschkamp'), H. W. Kolster (Stichting

in groei tussen beide soorten plantsoen kon
niet worden vastgesteld. Wel bestaat de indruk dat de sterfte gedurende de eerste jaren na het planten bij het onbewortelde
plantsoen iets groter was, vermoedelijk ten
gevolge van schorsbrand (Dothichiza). Gedurende de eerste drie jaren werden de uitgevallen bomen vervangen door nieuwe.
Tot l0 jaar na de aanleg werden tussen de
bomen landbouwgewassen geteeld. Daarna
werd de spontaan opgetreden grasvegetatie
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Verschil in aantal veroorzaakt door uitval van een aantal bomen.
Cijfers van I rij, daar de tweede rij in l97l aan één zijde werd vrijgesteld.
Opbrengsttabel voor populieren Faber en Tiemens 1975; verband l0 x 10 m; boniteit S =
36. ('F en T': yield levels of poplars by Faber and Tiemens).

2.

door Van der Meiden
(1966), die overigens zijn berekeningen
baseerde op 123 bomen per ha voor alle
in het proefveld aanwezige rassen.
Het op 3l jaar bereikte volume per ha in
het algemeen vrij weinig afwijkt van het
volume volgens de opbrengsttabel van
Faber en Tiemens (1975) voor opstanden met een plantverband van 10 x l0 m
en een boniteit van S: 36.
l0l

Belangwekkend is het verloop van de lopende volume-aanwas per ha tussen 196l
en 1979, berekend voor vier- en zesjarige
perioden (tabel 2).

Met uitzondering van die van'Marilandica'
neemt de lopende aanwas in de, in ruim

Tabel 2. Lopende jaarlijkse aanwas in m3 per ha.
Current yearly increment in m'per ha,

verband aangelegde, opstand

196l-'65 1965-',71 1971-',75 1975-'79

Periode

Period
Leeftijd

3

l-35

35-4t

4t-45

45-49

Age

'Marilandica'

10,5

8,0

9,0

9,8

'Gelrica'
'Serotina'

7,5
7,0

8,1

12,0

'Heidemij'

1')

6,7
9,8

8,8
9,5

14,0
10,0

'Robusta'

6,2
6,2

8,1
9,1

10,0
I 1,0

'Tardif de Champagne'

l

l,3

I1,0
12,0

Tabel 3. Gemiddelde jaarlijkse volume-aanwas per ha in m'
Mean yearly volume-increment per ha in m3.

1965

t96l

Voorjaar

t97t

t975

4l

45

1979

Spring

Leeftijd vanaf stek
from cutting

35

31

49

'Marilandica'

7,3
9,2
7,0
6,6
6,6
6,3

'Heidemij'
'Robusta'

'Tardif de Champagne'

7,6
9,0
7,0
6,7
6,5
6,3

7,7
8,9
7,0

7,8
9,2
7,1

11

7,4

6,8
6,7

7,1
7,1

be-

kulminatiepunt van de aanwas zal later

Age

'Gelrica'
'Serotina'

in de

schouwde l8 jaar duidelijk toe. Dit staat in
tegenstelling tot de heersende mening en
ook tot de bevindingen van Steenackers en
Van Slijcken (1982). Deze vonden immers
dat 'Robusta' in een aantal Belgische proefvelden met een plantafstand van 8 x 8 m in
driehoeksverband (dus ca. 180 bomen per
ha) na 9 jaar zijn periode van maximale
volume-aanwas reeds achter de rug heeft.
Hoewel het verschil in aantal bomen per ha
vrij groot is, blijft het verschil in groei opvallend. Uit nog te publiceren, meer gedetailleerde gegevens blijkt dat ook de grondvlakaanwas van de in Elst staande populieren tussen het 30e en het 53e levensjaar
(1960 tot 1983) nauwelijks of niet afneemt.
Voor een pionier als deze is dit een opmerkelijke konklusie.
Gedurende de periode vanaf aanleg tot 30
jaar zijn de bomen minder regelmatig gemeten. Over de aanwas is daardoor minder
bekend. In verband met de bepaling van het
worden getracht daarin althans enig nader
inzicht te geven. Het verdient sterke aanbeveling de gehele ontwikkeling van de groei
nauwkeuriger vast te leggen door middel
van stamanalyses als de bomen moeten
worden geveld. Dit geldt ondanks de te verwachten problemen bij de statistische verwerking van de gegevens ten gevolge van de
opzet van het proefveld.

8,0
9,6
7,3
7,7
7,4
7,5

4. Hoogte

en diameter tussen l96l en 1983.
Height ond diameter between 196I ond 1983.

Tabel

t)

l96l

Voorjaar

l97t

1965

1975

1979

2)

1983

Spring

3)

aantal
gemeten
bomen

Leeftijd vanaf stek
from cutting

3l

4l

35

49

45

53

Age

h
m

d
cm

h
m

d
cm

h
m

d
cm

h
m

'Marilandica'
'Gelrica'

27,0

29,5

3l ,5

54,0
60,0

30,8
33,2

29,8
29,6
29,8

47,0
47,7
49,0

32,3
32,7
32,7

49,5

33,3

5l,9

33,7

45,9

28,s
30,2
30,8
30,9
31,2

50,7
56,9

'Serotina'

48,7
54,8
44,9

52,7

47,1

30,I

50,0

32,1

54,2

'Heidemij'
'Robusta'

'Tarif

2)
3)

45,1

h
m

55,8

31,8

57,8

34,3

65,

34,2

34,1

62,2
51,7
54,4
55,2

33,6

57,3

d

d

d
cm

cm
45

57,8

35,6

54,0
56,6
57,7

59,2
67,2
55,4
59,3

2t
2t

34,8

60,7

63,4

10

35,3

I

t2
66

de

Champagne'

r)

)o)

cm

28,1

Volgens mededeling van 'De Dorschkamp' werd de hoogte voorjaar 1983 niet gemeten, omdat de toename sinds de vorige meting binnen
de meetfout valt.
Height not measured.
Number of trees measured

t02

Voor een beter begrip van de betekenis van
de gegevens over de lopende aanwas, opgenomen in tabel 2, is een vergelijking met de

gemiddelde aanwas per jaar verhelderend
(zie tabel 3).

Uit de tabel blijkt dat

de gemiddelde aan-

was per ha gedurende de beschouwde periode toeneemt, hetgeen op grond van tabel 2

was te verwachten. Belangrijker nog is dat
de lopende aanwas, op enkele uitzonderingen na, groter is dan de gemiddelde aan-

Literatuur
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De opbrengstniveaus van populier
(Yield levels of poplar).
Uitvoerig verslag,'De Dorschkamp',
117 p.

Meiden, FI.A. van der,

1966.

Interessante beplantingen (IX),
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Steenackers, V. en J. van Slijcken,

1982.

De'Unal'-populierenklonen (The'Unal'-

was.

poplar clones) Med. Rijksstation voor

Tabel 4, tenslotte, geeft een indruk van de
ontwikkeling van de toename van de hoogte en diameter gedurende een reeks van ja-

Populierenteelt Geraardsbergen, nr.
102 p.

ren.

l)

l,

In verband met de prijs per m' is vooral de
ontwikkeling van de diameter van belang'

Adres: N.V. Levensverzekering
Maatschappij'Utrecht', Postbus 2072,
3500 HB Utrecht.

De houtkwaliteit, die daarbij

Telefoon: (030\-57 2266.

uiteraard

AÍb. 2. Het proeÍveld in Elst in 1979.
The trial Íield at Elst in 1979.

doorslaggevend is, is hier buiten beschouwing gelaten. Uit de cijfers in tabel 4 kan
worden afgeleid dat de jaarlijkse toename
van de diameter tussen 1961 en 1965 gemiddeld 0,6 cm is en tussen 1979 en 1983 gemiddeld 0,4 cm. De hoogtegroei bedraagt
tussen 196l en 1965 gemiddeld 34 cm per
jaar en tussen 1975 en 1979 nog 30 cm. Bij
beide dimensies is de afname van de groei
over een periode van ongeveer 20 jaar dus
slechts gering. De grondvlakaanwas per ha
vertoont tegen het einde van deze periode
enige daling. Voor de verschillende rassen
bedraagt deze aanwas tussen 1979 en 1983
tussen 1,2 en 2,7 m3 Per jaar.

Tot slot

Het vorenstaande toont aan dat de groei
van de populieren in het proefveld te Elst
een voor de groep Populus euramericana in opstandsverband hoge leeftijd van ca.
50 jaar na het 30e jaar blijft toenemen. Pas
daarna lijkt een tendens naar daling op te
treden, Of dit voor deze populierenrassen
onder vergelijkbare omstandigheden een algemene tendens is, is door het ontbreken
van andere oude opstanden van enige omvang niet bekend, Vooral voor landschap-

tot

pelijke beplantingen, waarbij de rentabili-

teit gewoonlijk van ondergeschikt

belang

is, is deze konstatering echter bijzonder interessant.

De overeenkomst die geleid heeft tot het
behoud van het proefveld schept de gelegenheid de beplanting nog een aantal jaren
te bestuderen en gegevens te verzamelen

over oude populieren, die niet op andere
wijze kunnen worden verkregen, Daarom is
het terrein voor medewerkers van onderzoeksinstellingen na aankondiging bij de eigenaar vrij toegankelijk. Anderen met belangstelling voor populieren kunnen
toestemming voor een bezoek aanvragenl)!
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Had dat wel nn?

H. A. van lersel
Udenhout

In de eerste dagen van september stond in
de provinciale bladen van Brabant, het bericht dat de dikste boom van Nederland die

in St. Michielsgestel stond, het had begeven, alhoewel hij enkele jaren geleden nog
voor heel veel geld was opgeknapt en

be-

handeld.
Aangezien ik in mijn schooljaren bij de ver-

plichte wandeling dikwijls onder de boom
ben doorgelopen, ben je nieuwsgierig en ga
je kijken.
De dikste boom, een Populus nigra, staat
op het landgoed Haanwijk onder St. Michielsgestel.
De eigenaresse, Mevr. Bink, wist er het volgende van te vertellen,
De boom moet ongeveer 170 jaren oud zijn,
want haar grootvader, Baron de Senarclens
de Grancy, die in 1926 is overleden op een
leeftijd van 69 jaren, had als kleine peuter
nog op de knie gezeten van de oude knecht,
die indertijd de boom had geplant.
Met wat terugrekenen kan deze leeftijdsbepaling dus heel aardig kloppen.
De boom heeft op borsthoogte een stamomtrek van + 700 cm en een takvrije stam
met een hoogte van22 meter en is zo te zien
helemaal hol.
Omdat de jeugd er vuurtjes in begon te stoken, heeft de eigenaresse hem met gaas onder dicht laten maken. Als de boom niet rot
zou zijn, zou er minstens 60 kubieke meter
hout in zitten. In de winter 1968/1969, is de
boom helemaal opgeknapt, in de verwachting dat hij dan nog vele jaren mee zou
gaan. Dit heeft 14 jaren geleden het lieve
bedrag van dertig duizend gulden gekost.
Nu is aan deze verwachting door een vroege
herfststorm wel abrupt een einde gekomen.

Populieren
doodskisten

Mevrouw Bink wil hem toch nog zo lang
mogelijk laten staan, maar peinst er nietover

Maar voorlopig kunnen de Brabanders gerust zijn, de dikste populier van Nederland

om er nog grote bedragen aan te spenderen,

blijft in Brabant

In het kader van

andere materialen of andere houtsoorten te
gebruiken zijn. De Zwitserse Hout Associatie heeft toegezegd elk initiatief te steunen
om zeldzame hardhoutsoorten zo veel mogelijk te sparen, zo meldt het Wereld Na-

de internationale Wereld
Natuur Fonds aktie voor het behoud van de
tropische regenwouden heeft de grootste

doodskistenfabrikant
Utrechts Nieuwsblad

r9-2-'83.
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van

Zwitserland

besloten in het vervolg Zwitsers populierenhout te gebruiken, in plaats van het zeldzame Abachihout, dat uit de oerwouden van

West-Afrika komt.
Ook andere bedrijven zouden nader moeten bekijken, hoe in plaats van hardhout

tuur Fonds.

staan.

Subsidieregelingen

draagt; deze regeling geldt ook als deze oppervlakte in het bezit is van meerdere sa-

De subsidieregelingen, die voor de populierentelers het meest van belang zijn, zijn het
'Besluit bijdragen bebossingen', het

menwerkende eigenaren.
Genoemde minimumoppervlakte kan tot I
ha worden verlaagd indien het om beplan-

'Besluit bijdragen herbeplantingen' en de
'Beschikking bosbijdragen'. Deze regelin-

tingen met een bijzondere landschappelijke
betekenis gaat. Ook over deze regeling verstrekt het Staatsbosbeheer uitgebreide informatie.

gen zullen hieronder beknopt worden
HWK
De verkoop van hout en de aanleg van beplantingen zijn de belangrijkste onderwerpen waarop we onze aandacht in de komende maanden richten. Tot de aanleg worden
tevens het aanvragen van subsidies en van
vrijstellingen van de herplantplicht, plantsoenaankoop en de rassenkeuse gerekend.

In verband met de in de eerste helft van dit
jaar afgekondigde tijdelijke stopzetting van
nieuwe subsidie-aanvragen in het kader van

het'Besluit bijdragen herbeplantingen', en
de'Beschikking Bosbijdragen', wordt
geadviseerd vragen direkt na I januari 1984
in te dienen.
Houtverkoop

Voor dit onderwerp kan worden verwezen
naar de 'Kalender' in het septembernummer van 'Populier' 1983.
Ter orientatie zijn op pagina. 9 0 van dit
nummer enkele houtprijzen vermeld.
Yrijstelling herplantplicht
Medio oktober 1982 is in de Staatscourant
een voor populierentelers en voor degenen
die door de herplantplicht werden weerhouden populierenbeplantingen aan te leggen,
zeer belangrijke beschikking gepubliceerd.

De 'Beschikking vrijstelling meldings-

en

herplantplicht' regelt namelijk de vrijstelling van de herplantplicht voor nieuw aan
te leggen bos. Deze bossen zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de herplantplicht als ze binnen 25 jaar worden geveld. De aanlegsubsidie in het kader van het
'Besluit bijdragen bebossingen' is voor deze

nieuwe beplantingen van toepassing, de
'Beschikking bosbijdragen', vooral van belang voor opengestelde bossen, niet. Het is
van belang bij de gemeente te informeren

of het bestemmingsplan of het voor het betreffende gebied geldende voorbereidingsbesluit de aanleg van 'vrijgestelde' beplantingen toestaat. Uitgebreidere informatie
kunt u vinden in het artikel over dit onder-

werp op pag.

7l van het september-

nummer van'Populier' 1983, Aanvraagfor-

mulieren kunnen bij het Staatsbosbeheer
worden verkregen. Adressen en telefoonnummers zijn in de 'Kalender' van het
september-nummer 1983 vermeld.

besproken (zie ook de 'Inleiding' van .de
Kalender). Uitgebreide inlichtingen en aanvraagformulieren zijn bij het Staatsbosbeheer verkrijgbaar en wel bij de Hoofdinge-

nieur-Direkteur voor de Landinrichting,

Plantsoen en rassenkeuze

Grond- en Bosbeheer in de provincie waar-

In de Kalender van het septembernummer
van'Populier' 1983 zijn deze twee onder-

in de beplanting of het grootste gedeelte

werpen uitgebreid besproken. Degenen, die

daarvan is gelegen.

in het komende

De subsidiering van de aanleg van nieuwe

opstanden opnieuw moeten inplanten, worden verwezen naar het artkel'Het gebruik

beplantingen en van herbebossingen is geregeld in de twee genoemde besluiten. Onder
bepaalde voorwaarden kan men een bijdrage van de overheid ontvangen in de aanlegen eerste onderhoudskosten. Om voor een
bijdrage in aanmerking te komen moet
men, vóórdat met de aanleg van de beplanting wordt begonnen, de toestemming van
het Staatsbosbeheer hebben. De oppervlakte van nieuwe beplantingen moet minimaal
1,0 ha bedragen en in geval van een herbeplanting 0,5 ha. Deze beplantingen mogen
uit één of meerdere percelen bestaan. Het
'Besluit bijdragen bebossingen' geldt tevens
voor de aanleg van weg- en perceelsgrensbeplantingen onder voorwaarde dat de beplanting uit tenminste 160 bomen bestaat
overeenkomende met een lengte van ca.
1200 m (= 1,0 ha). Het is bij dit soort beplantingen niet van belang of het een nieuwe beplanting of een herbeplanting betreft.
De overheidsbijdrage bij de aanleg van
nieuwe bebossingen en van weg- en perceelsgrensbeplantingen bedraagt maksimaal 8090 van de door de direkteur van het
Staatsbosbeheer normaal geachte kosten.
De subsidie wordt in twee termijnen uitgekeerd. Voor herbeplantingen bedraagt de
bijdragen 7590. Bovendien worden in geval
van herbeplanting, en dit geldt tevens voor
de hierna te bespreken'Beschikking bosbijdragen', ook de kosten van planvoorberei-

ding en toezicht op de uitvoering van

de

werkzaamheden bij het vaststellen van het
subsidiebedrag betrokken. De subsidie zal
ineens na de uitvoering worden uitgekeerd.

De 'Beschikking Bosbijdragen' is een regeling die ook voor populierentelers van belang is. Naast een jaarlijkse bijdrage in de
kosten van een planmatig beheer, inklusief
de openstelling voor het publiek, kunnen
onder bepaalde voorwaarden ook aanzienlijke bijdragen (namelijk 750/o van de normaal geachte kosten) worden verleend in de
onderhoudskosten, zoals het opsnoeien van
de bomen. Voorwaarde is dat de minimumoppervlakte van de beplanting 5,0 ha be-

plantseizoen gevelde

van één of tweejarig populierenplantsoen
bij herbebossingen' op pagina 73 van het
novembernummer van'Populier' 1979.
Aanleg van beplantingen
Dichtgegroeide greppels en sloten moeten,
waar nodig, tijdig worden schoongemaakt
om de afvoer van oppervlaktewater te be-

dit vergemakkelijkt bepaalde
werkzaamheden zoals het maken van plantvorderen;

gaten. Hinderlijk loofhoutopslag en bramen moet men in geval van herbebossing

door afzetten bestrijden. Populierenbeplantingen worden meestal in de nawinter
en het voorjaar aangelegd. Indien door bepaalde omstandigheden pas laat in het seizoen kan worden geplant verdient het aanbeveling in beplantingen waarin meerdere
rassen voorkomen met de vroeguitlopende
rassen te beginnen. De populieren hebben
dan wat minder van het late planten te lijden, Plantgaten van 35 á 40 cm in het vierkant bij een diepte van ca. 40 cm zijn voor
éénjarige populieren voldoende groot, voor
twee- of driejarige populieren bedragen deze afmetingen 50 à 60 cm bij een diepte van
60 cm. Het is zeer belangrijk dat populieren
voldoende diep staan vooral om het scheefwaaien van de planten of het draaien van de

stammetjes

op sterk aan de wind bloot-

gestelde gebieden te voorkomen. Bij te ondiep geplante populieren breken, als gevolg
van de wind, de nieuwgevormde wortels af
en slaan de planten slecht aan.
.Het maken van te grote plantgaten verhoogt onnodig de aanlegkosten. Te kleine

gaten, bijvoorbeeld met een halfronde
plantschop voor éénjarig plantsoen, zullen
vooral op onbewerkte grond in veel gevallen een minder goede aanslag en jeugdgroei

tot gevolg hebben.
Het verdient aanbeveling de plantgaten op
percelen die bij de aanleg zeer nat zijn of
die een hoge grondwaterstand hebben, direkt voor het planten te graven waardoor ze
niet vol water kunnen lopen of ineen zak-

ken. Het gebruik van poten op laatstge105

bij de aanleg nooit

noemde percelen, vooral indien deze een

moeten

kleine oppervlakte hebben, kan worden

snoeid, tenzij men hinder ondervindt van de
zijtakken bij het bevestigen van plasric
manchetten, e.d. tegen windschade.

overwogen. De poten moeten bij voorkeur

uit door

de

NAKB gewaarmerkte meerjari

ge planten

worden gemaakt omdat men dan
van de kwaliteit en de raszuiverheid zeker
is, Bovendien komt men voor de eerder genoemde Rijksbijdragen alleen in aanmerking als bij de aanleg van de beplantingen
door de NAKB gewaarmerkte plantsoen is

worden

Op zware leem- of kleigronden vertonen
beplantingen, die met éénjarige planten van
balsempopulieren
('Blom', 'Fritzi Pauley' én 'Heimburger'),

Westamerikaanse

gebruikt. Poten moet men planten in zo

'Androscoggin','Geneva','Oxford' en
'Rochester' zijn aangelegd, in de eerste
twee of drie jaar na aanleg vaak een te-

smal mogelijke, 70 à 80 cm diepe gaten, die

leurstellende groei en een door het uitgroei-

bijvoorbeeld met een grondboor zijn gemaakt; door de onderzijde van de poten
schuin af te hakken komen ze stevig in het
gat te staan. Alle zijtakken moeten worden

en van de zijtakken vaak struikachtige

verwijderd om het uitdrogen van de poten,
door verdamping na het uitlopen, te voorkomen. De poten moet men enkele dagen
zo diep en zo rechtstandig mogelijk in het
water zetten. Dit geldt overigens ook voor
beworteld plantsoen dat tijdens het transport of door andere oorzaken is uitgedroogd. Het plantmateriaal moet niet worden ondergedompeld en zeer zeker niet als
de knoppen reeds aktief zijn.
Het verdient aanbeveling bij gebruik van
meerjarig beworteld plantsoen alleen opvallend zware zijtakken vóór het planten te
verwijderen; betakte éénjarige planten

groeien en de vorming van waterloten geringer is.
Uitgebreide informatie kan men vinden in
het artikel 'Het snoeien van populieren' in
het novembernummer van 'Populier' 1979.
Wildschade bij populieren door reéen, hazen of konijnen kan men voorkomen, of althans beperkt houden, door de jonge bomen met gazen kokers (kippegaas, Italiaans
gaas) of plastic manchetten te beschermen.
Het Italiaans gaas kan men zowel

ge-

rechtstreeks bij de fabriekx bestellen als bij
het Magazijn Bosbouwgereedschappen van

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

Heidemij Nederland BV te Arnhem (Postbus 139). Bomen die met kokers van kippegaas zijn beschermd moet men regelmatig
op het ingroeien van het gaas in de stam
kontroleren. Bij gebruik van Italiaans gaas
en plastic manchetten is een dergelijke kontrole in het algemeen overbodig.

(zie 'Populier', februarinummer 1973, pag.
I 1).

Onderhoud

In het algemeen is het snoeien van populieren in de wintermaanden niet aan te raden
enzeer zeker niet tijdens vorstperioden. Dit
onderhoud moet bij voorkeur in de periode
tussen eind mei en half juli worden uitgevoerd, omdat de wonden dan beter over-
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en wilgenopslag, voeren
wij in één arbeidsgang uit.
TELEFOON 05700-24905 / 34282

Gebr. van den Berk b.Y.
o
o
a

BOOMKWEKERIJEN
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a
a

POSTBUS 130
ST. OEDENRODE
TELEFOON 04138 - 72331

5490

KNPvouwkarton

AC

IAANBOMEI{ EN BOSPLANTSOEI{

De Verenigde Papierfabrieken Eerbeek B.V. is

Specialiteit:

producent van meerlagig vouwkarton en
handelt onder de naam KNP VOUWKARTON,

POPULIEREN WITGEN

Het KNP vouwkarton is een hoogwaardig,

gespecialiseerd produkt dat o,m, gebruikt
wordt voor verpakkingen en
g ram mofoon plaathoezen.

OREGON ZAAGKETTING

Sinds OREGON

Bij de fabrikage van dit produkt wordt voor
een belangrijk deel gebruik gemaakt van
inlands populierenhout.
De Verenigde Papierfabrieken zijn daarom

in

1947 de zaag-

ketting uitvond heeít zij zich
intensieí beziggehouden met het verbeteren en veiliger maken van bestaande types en het ontwerpen van nieuwe
soorten aandri jíwielen, geleidebladen en
veiligheidskettingen. OREGON heeít voor
elke motorzaag en houtsoort de iuiste ketting.
Kies voor kwaliteit en veiligheid, kies OREGON
produkten. lmporteur voor Nederland:

STIERMAI{-SoEsr bv
Postbus 184, 37ó0 AD Soest, de BeauÍortlaan24,3768 MJ Soest.
Teleíoon 02155-!0272'. Telex 43434 stier nl.

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 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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u denhou
een oude naam. tussen nieuwe pgpuliergn

an old name. between new pgplars
un ancien nom. entre nouveaux peup_lers
ein alter name. zwischen neue pgppeln
Witte abeel
(P. albal

'Raket'

'Nivea'

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

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

Europese zwarte populier
'Ankum'

(P. nigra)

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P.

(lL"^'t

trichocarpal

'Blom'
'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

I
',

Euramerikaanse
populier
(P. euramericanal

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spijk'

'Tardif de Ghampagne'
'Zeeland'

'1214'

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

Zwarte balsempopulier
'Barn'
'Donk'
'Geneva'
'Oxford'
'Rochester'
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hoomkwekerii
Schoorstraat 21 . Postbus
Ud€nhout - Holland
Teleíoon 04241-2131
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udenhout b.v.
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