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Redaktioneel
Geachte abonnees,
Deze uitgave van 'Populier' bevat een enquête, die niet tot stand is gekomen omdat de
mode van vandaag ons dat voorschrijft, maar met reden is opgesteld: Sinds de eerste uitgave van 'Populier' in 1964 heeft het tijdschrift diverse, naar onze mening positieve, veranderingen ondergaan: De inhoud volgde de ontwikkelingen in de populierenteelt en de
nieuwe toepassingen van de houtsoort. Naast de veranderingen van het tijdschrift zijn er
in de loop der jaren wijzigingen opgetreden in het abonnee-bestand: Abonnees 'van het
eerste uur' waren vooral geinteresseerd in de techniek en de ekonomie van de populierenteelt. Nu, 20 jaar later, is het aantal abonnees sterk uitgebreid en hebben vele lezers belangstelling voor méér dan de teelt van populieren.
Het tijdschrift 'Populier' is er voor u. Daarom is het voor uw redaktie belangrijk om te
weten hoe u over het tijdschrift denkt en welke informatie u er graag in wilt aantreffen.
U handelt dus in uw belang, wanneer u uw medewerking verleend aan de enquête, die zo
beknopt mogelijk is opgesteld met een ruime mogelijkheid voor eigen inbreng. De anonimiteit is verzekerd en voor de opzending aan ons kunt u, zonder postzegel, de bijgevoegde enveloppe gebruiken.
Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw medewerking.

Redaktie 'Populier'

Foto omslag: Populieren kondigen
het voorjaar oan.

Foto

I:

omslag en pag. 16:
Wageningen.

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

H. A. van der Muiden,

prijsbeeld.

Pag. 5: E. Achterstraat, Utrecht.
Pag. 6 en 12: S.B.B., Utrecht.
Pag. 7: J. Goos, Utrecht.
Pag. 18 t/m 20: 'De Dorschkamp',

Ter oriëntatie enkele prijzen voor populierehout met schors aan de voor zware transport-

Wageningen.

voertuigen berijdbare weg.
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De Populieren van het Merwedekanaal
tussen Vianen en Arkel
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Het Merwedekanaal is aan het einde van de
vorige eeuw aangelegd om Amsterdam een
goede scheepvaartverbinding met de Rijn/-
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Lek/Waal/Merwede en met Duitsland te
geven.

t

Tussen Vianen en Arkel is het kanaal gedeeltelijk in de loop van een oude boezemsloot, de Zederik, aangelegd, waardoor het
tracê een bochtig verloop heeft.
Het kanaal is + 35 m breed en is voor het
grootste deel bedijkt. Het vormt het boezemwater voor de polders van de Vijfheerenlanden.
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Aan één zijde en voor een klein
I

gedeelte

aan beide kanten van het kanaal ligt een
smalle, verharde beheersweg, De meeste
bruggen en de sluizen in Vianen en Gorinchem dateren nog uit de periode van de

I

kanaal

aanleg.

Het kanaal is sinds de aanleg in eigendom
en beheer

bij

de Rijkswaterstaat.

Het landschap tussen Vianen en Arkel
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Bodemkundig bestaat het landschap tussen
Vianen en Arkel uit een systeem van
stroomruggen en komgronden (komklei op
veen). Langs de Lek en de Linge liggen de
belangrijkste stroomruggen. Hiertussen ligt
een groot komgebied met enkele kleinere
stroomruggen, Vanaf de oeverwallen langs
de Lek en de Linge is het gebied in gebruik
genomen en in cultuur gebracht. Vervolgens vinden er ontginningen plaats vanuit
de Laak en de Lede, kleine veenstromen.
Tot slot ontstaat de cope-ontginning van de
Vijfheerenlanden met haar rechtlijnige we-

,,,,,,,,,,.,ï

éitPrNCtlE^

:200.ooo

Fig. 1: Overzichtskoart Merwedekanaol
Fig. 2: Lengtedoorsnede landschap.

genpatroon. ('cope-ontginning': verkaveling in srnalle, diepe stroken, waarbij in
principe iedere kavel gelijke afmetingen
heeft, met op elke kavel een boerderij. De
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boerderijen liggen aan de wegen, langs de
weteringen: te vergelijken met het 'slagenlandschap' bij b.v. Staphorst.)
Uiteindelijk is er een cultuurlandschap gevormd waarin het verband tussen bodem en
landschapsbeeld nog goed te herkennen is.
Het landschap op de stroomruggen is ruimtelijk vrij verdicht: de dorpen Vianen,

door-snede landschap
'met gebruik

van stagerapport B. v.d, Putte, 1981
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Fig. 3: Globole bodemkaart.
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Meerkerk en Arkel, verspreide bebouwing,
veel opgaande beplanting en boomgaarden.
Tussen de stroomruggen liggen grote langwerpige weidegebieden begrensd door de
ontginningslinten met de boerderijen.
De linten zelf z\jn meestal sterk verdicht
door erf- en wegbeplantingen (populier en
wilg) en kleine bossen bij de boerderijen; zij
hebben een kleinschalig, afwisselend karakter.
In het noorden tegen Vianen aan, ligt een
komplex grienden soms doorplant met populier. Het landschap is er kleinschaliger.
Landschaps- en beplantingsplan 1950

In 1950 maakt de afdeling Verkeerswegen
van het Staatsbosbeheer een ontwerp voor
de Rijkswaterstaat en kiest voor een architectonische benadering, waarbij het kanaal
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als belangrijke transportader een nieuwe
hoofdstruktuur in het landschap vormt.
Het kanaal is daartoe van Vianen tot Gorinchem praktisch geheel beplant met bomen. Waar mogelijk aan weerszijden een
dubbele rij. Het grootste gedeelte in de
'kom' is beplant met de populier 'Marilandica'. Bij Vianen op de oeverwal is gekozen
voor eik, linde en esdoorn. Waar het kanaal in ile direkte stedelijke invloedssfeer
van Gorinchem ligt, zijn essen en iepen geplant.

De hoofdontwerpopvatting, met de popu-

lier 'Marilandica' als voornaamste boomsoort, blijkt tot nu toe een goede keuze ge-
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weest te zijn, want:
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het kanaal is door zijn bomen meer geworden dan alléén een kanaal. Het
voegt iets toe aan het vrij strakke grootschalige komgebied. Het vormt een bepalende, doorgaande, monumentale, lineaire struktuurlijn (hoofdas) in het
landschap;
het kanaal met haar besloten en intieme
dwarsprofiel is voor de schippers niet al-

leen de werkplek, maar ook de woonomgeving. De bomen breken de sterke
zijwinden en geleiden de scheepvaart bij
dag, nacht en ontij.
Uit rekreatief oogpunt is het kanaal van
groot belang. Het is een belangrijke rekreatieve va?rroute, er wordt gevist, gewandeld, gefietst, gezwommen en aan de
oever gezeten, op vrije dag of in de mid-

dagpauze. De bomen zorgen voor een
aantrekkelij k rekreatieklimaat.

Fig. 4: Landschappelijke hoofdstruktuur
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De populieren in het komgebied op het gedeelte Vianen-Arkel zijn ongeveer 30 jaar
oud. Om het monumentale beeld langer te
kunnen behouden is getracht te schatten
hoe lang de bomen nog gehandhaafd kunnen worden en is afgevraagd welke maatregelen dit zouden kunnen bevorderen.
Dunnen

Fig. 5 : Dwarsprofiel Merwedekanaal.

Fig. 6a: De monumentale populieren langs het Merwedekanaal (ged. Vianen-Meerkerk).
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een dunning geeft men de bomen meer
standplaatsruimte. Meer standplaatsruimte
en daardoor meer beschikbare wortelruimte, zou een langere levensduur betekenen.
Om twee redenen is deze gedachte inmiddels verlaten:

-

gezien

de

standplaatskwaliteit (hoge

grondwaterstanden) en de kwaliteit van
de bomen valt te betwijfelen, of de bo-

men voldoende regeneratievermogen
hebben om de nieuwe bewortelbare
ruimte te benutten en om te zetten in
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hernieuwde groei;
door de relatief kleine afstand tussen de
rijen (5 à 6 m) zijn de kronen sterk één-

zijdig ontwikkeld. De binnenzijde

is

vaak grotendeels afgestorven.
Bij een dunning in wat voor vorm dan ook,
zal er een onaantrekkelijk beeld ontstaan.
Op kroonherstel mag gezien het eerst punt
niet gerekend worden.
Omdat er regelnratig bomen afsterven en
zich op grote schaal dood hout vormt, hetgeen problemen geeft voor de verkeersveiligheid wordt nu een begin gemaakt met de
verjongingsplannen.
Verjongen

Op welke wijze kan verjonging plaatsvinden

?

l.

slechte exemplaren of gedeelten vellen
en herplanten;
2. uitkap van bijvoorbeeld2/3 deel van de
bomen en daartussen herplanten;
3. onderdelen van voldoende omvang vellen en herplanten;
4. alles in I x vellen en herplanten.
De methoden I en2 zijn voor dit objekt ongeschikt omdat de essenties van monumentale bomenlanen en (gelijksoortig en gelijkvormig over een bepaalde lengte) niet gehaald worden. Methode 4 is erg rigoreus en
bovendien zou je dan in de toekomst opnieuw een beplanting van dezelfde leeftijdsopbouw krijgen (bedrijfsrisico).
Daarom heeft methode 3 de voorkeur: onderdelen van enige omvang vellen en verjongen.
5

In eerste instantie is gekozen voor een aanpak waarbij het verschil in vitaliteit en kwaliteit van de verschillende kanaalvakken,
het uitgangspunt voor de fasering vormt.
Nagegaan is of er verschillen in vitaliteit
vastgesteld konden worden, zodat de fasering van velling en verjonging daarop afgestemd kan worden.
Aangezien de schotlengte en hoogtegroei
overal gelijk zijn, is het aantal uitvlieggaten
van de horzelvlinder als kriterium gekozen.
In de meeste gevallen zijn de gangen van de
horzelvlinder een invalspoort voor bacteriën en schimmels, waardoor in de onderstam tot in de gestelwortels rot kan optreden.

Gevolg: windworp en breuk. Het aantal
uitvlieggaten is per boom bepaald in bepaalde proefvlakken. Hierbij is uitgegaan
van de stelling, hoe meer gaten des te groter

Fig. 6b: De bomen staan is de buitenberm, naqst de kade

de kans op rot.
Dit onderzoek levert het volgende op:
mate van aantasting was nagenoeg
- de
gelijk verdeeld over de gehele kanaallengte;

Fig.

7:

Het dwarsprofiel von het kanaal, voor en na dunning (schematisch)

-

het aantal uitvlieggaten varieert sterk

per boom.
Verder is door boringen in de onderstam en
in de gestelwortels nagegaan of de bomen
met veel uitvlieggaten reeds tekenen van rot
vertonen. Dit blijkt niet het geval te zijn.

De konklusie van dit onderzoek is: er zijn
op dit moment geen verschillen te onderscheiden in de mate van vitaliteit en leeftijdsverwachting, ofwel de fasering van de

haid i6e <'r{z;cstie : eeh?9<iiÉ stte,rzi kl.ekle. kre"re,yr,
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verjonging zal op andere argumenten gebaseerd moeten worden.
De fasering zal nu als volgt plaatsvinden:
is een indeling gemaakt in de trajekt- Er
gedeelten die een duidelijke landschappelijke eenheid vormen.
eenheid zal worden geveld en ge- Per
plant aan weerszijden van het kanaal,
zodat een kanaalgedeelte als een geheel
kan opgroeien.
De periode tussen de verschillende ver-

jongingsfasen zal, mede aÍhankelijk
van de vitaliteit van de resterende bomen, liggen tussen de 3 à 5 jaar.

-
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Herplant zal wederom plaatsvinden met
de populier 'Marilandica', zoveel mogelijk in een dubbele rij, zij het dat de
plantafstand in de rij groter zal worden,
namelijk van de oorspronkelijke 7 à 8 m
naar l0 m, zodat de individuele boom
meer kans zal hebben een goed ontwikkelde kroon te vormen.
O

Fig. 9: Het aantofiuitvlieggaten van de horzelvlinder vorieert per boom.

Fig.

Il:

Per trajekt zullen de populieren verjongd worden.
1
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de import van hout in Nederland is vanaf 1975 een duidelijke verschuiving waar te
nemen van zaaghout naar gezaagd hout. Dit geldt voor zowet naaldhout als loofhout, in
het laatste geval bovendien voor zowel Íropisch als niet-tropisch loofhout. De totale
houtinvoer is vanaf 1979 overigens afgenomen als gevolg van de economische malaise
waarin ons land en vele andere landen zich sindsdien bevinden.
De handel in populierehout veÍoont hetzelfde beeld als de totale houtmarkt, echter in
mindere mate; het procentuele aandeel van populierehout is derhalve gestegen. In het
licht van de ontwikkelinqen op de internationale houtmarkt is te verwachten dat het relatief snel te produceren populierenhout in de toekomst een steeds belangrijker deel van de
houtmarkt za,l gaan opeisen.

De import en export van zaaghout en gezargd

R. Eppenga

hout van populier

Stichting Bos en Hout, l{ogeningen

De prijzen van populierenhout.
De variatie in de handel, in de herkomst en in de bestemming van hout kan verschillende
oorzaken hebben, o.a.: De opening of sluiting von een houtverwerkende industrie; het
gaan verwerken yan een andere houtsoort door bijv. prijsvorming op de houtmorkt; het
wel of niet verkrijgbaar zijn van hout van de juiste kwaliteit.
Alle gegevens in dit artikel zijn gebaseerd op de statistieken van het Centroal Bureau
voor de Statistiek (CBS). In de gehanteerde statistieken wordt binnen de kategorieën
zaaghout en gezaagd hout geen verdere specifikaties gegeven betreffende de kwaliteit van
het hout. Daarom worden er in dit qrtikel ook geen houtprijzen vermeld. Dit artikel
dient derhalve alleen om een globale indruk te geven von de handel in populierehout.

De totale import van loof-zaaghout

De import van populiere-zaaghout

Figuur

I

en 2, tabel

I

Het is een wijd verbreid misverstand dat

in de internationale houthandel een ondergeschikte plaats inneemt.
Van de totale invoer van loof-zaaghout
(dus van rondhout) varieert het aandeel tropisch hout gedurende de periode 1955-1982
van ca. 5590 in 1955 via ca.700/o in de periode 1960-1075 tot weer 5590 in de jaren
populierehout

be-

droeg in 1955 230.000 m3, steeg tot 540.000
m3 in 1973 en nam daarna af tot 230.000 m'

in

1982, dus naar hetzellde niveau als in

1955.

Van de invoer van het niet-tropische loofzaaghout zijn beuk, eik en populier de be-

langrijkste houtsoorten. In figuur I is te
zien dat het aandeel populiere-zaaghout in
dit kader een steeds belangrijker plaats inneemt: In de periode 1955-1970 was het
aandeel populier nog ca. 2090, maar dit is
in de periode 1980-1982 gestegen tot ruim
4090. In 1982 zijn vooral in België veel populieren afgestorven (zie'Populier', februari 1983) waardoor een groot aanbod van
populierehout is ontstaan. Dit aanbod valt
echter voor het grootste deel in het sortiment vezelhout, zodat de invloed hiervan
op de cijfers voor zaaghout gering is.
De herkomst van de import van
populiere-zaaghout

1980-1982.

Figuur 3, tabel I
Onze invoer van populiere-zaaghout komt

X IOOO

m3

vrijwel uitsluitend uit België/Luxemburg
en West-Duitsland. Van 1960 tot 1972werden er uit beide landen nagenoeg gelijke

lmport niet-tropisch looÍ- zaaghout

2

hoeveelheden geïmporteerd.
Yanaf 1972 neemt West-Duitsland het leeuwendeel voor zijn rekening. Na 1980 leve-

overig looÍhout

200

ren België/Luxemburg en West-Duitsland
weer bijna gelijke hoeveelheden (elk ruim

populier
150

20.000 m3).

De import van gezaagd populierehouÍ

50
o

Figuur 4, tabel 2.
1955

Figuur
8
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De totale import van gezaagd loofhout bedroeg in 1955 ongeveer 130.000 m3, in de
periode 1977-79 rond 810.000 m'en daalde

tot ongeveer 640.000 m' in

1982.

m3 lmport populiere-

X lOOO

zaaghout
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Van de import van de totale hoeveelheid gezaagd loofhout in ons land was het aandeel
tropisch loofhout 26s/o in 1955 en 42t/o in

Figuur 2

1960;

X IOOO m3
60

Herkomst import populiere- zaaghout
België - Lux.

40

W. Duitsland

20
-/--s-

o

1955

60

65
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70

80

75
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vanaf 1960 is dit percentage regelma-

tig gestegen ïot72s/o in 1982. De import van
niet-tropisch Eezaagd loofhout bedroeg in
1955 ca. 100.000 m3, in de periode 1977-79
ca. 250.000 m3 en daalde in 1982 tot ca.
175.000 mr.
Het aandeel van populier in de import van
niet-tropisch gezaagd looÍhout was tot
I 98 I 2 à 3 9o . De cij fers over I 982 tonen een
stijging tot 590; deze toename wordtïeroorzaakt door een sterk gestegen import
vanuit Belgiê. In hoeverre het afsterven van
populierenbossen in België in 1982 op deze
gegevens van invloed is valt moeilijk te bepalen.

Figuur

Figuur 4 toont een verhoogde invoer van
gezaagd populierenhout vanaf 1975.

3

De herkomst van de irnpoÍ van gezaagd
populierehout

m3 lmport

X lOOO

gezaagd populierehout

10

Figuur 5, tabel 2.
Tot 1974 was Belgie,/Luxemburg het be-

I

langrijkste land van herkomst. Daarna

6

snel terwijl die uit België/Luxemburg sterk
terugviel. Zoals hiervoor reeds besproken,

steeg de import

was de import

4

uit

West-Duitsland zeer

Belgiê/Luxemburg in

1982 weer sterk toegenomen,

tot boven

de

hoeveelheid uit West-Duitsland. De mogelijke oorzaken van de variatie in de import
en de herkomst is reeds besproken.

2

1955

Figuur
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Herkomst import gezaagd populierehout
België' Lux.
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W. Duitsland
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Figuur 5
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X IOOO
10

m3 Export populiere-

zaaghout

I
6

4
De export van populierehout
2

Figuur 6 en 7, tabel 3 en

4.

De export van populiere-zaaghout bedraagt
ca. 6t/o van de totale export van loof-zaaghout; bij het gezaagde looÍhout komt populier niet hoger dan ca. ls/o. Hierbij moet
echter worden aangetekend dat Nederland
wel een aanzienlijke export heeft van eind-

produkten

uit

populierehout, zoals bijv.

pallets en klompen.
De voornaamste afnemer van populierezaaghout is België. Duitsland is de laatste
jaren een afnemer. Opmerkelijk is de export van populierehout naar Egypte en Israël (voor lucifers).
De export van gezaagd populierehout heeft
in zijn totaliteit weinig betekenis maar toch
zijn er enkele opmerkelijke gegevens te bespeuren: Tot 1978 was West-Duitsland onze belangrijkste afnemer maar daarna heeft
België deze plaats ingenomen. Denemarken
is een onregelmatige, maar wel een belangrijke afnemer van gezaagd populierehout.
Het verloop van onze export van populierehout is, mede door de kleine hoeveelheden,
dermate variabel dat de bestemming van de
export in grafieken niet goed mogelijk is.
Ter informatie dienen de tabellen 3 t/m 4.

Het verbruik van populierehout in

Figuur

na

1977 voor een deel
door het gezrrngde hout wordt vervangen.

Daarbij moet worden opgemerkt, dat I m:
gezaagd hout overeenkomt met ongeveer
1,8 ml rondhout, waarvoor die kompensatie nog duidelijker wordt.
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Export gezaagd populierehout
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Om een beeld te krijgen van het verbruik
van populierehout zijn gegevens nodig over
produktie, import en export, alsmede over

De Stichting Bos en Hout te Wageningen is
begonnen aan een onderzoek dat hieromtrent binnen enkele jaren klaarheid kan geven. De netto-import van populierenhout
(import minus export), dus het hout dat in
ons land blijft om te worden verwerkt tot
houtprodukten, is echter duiderlijk gestegen. Zie figuur 8; uit deze hguur blijkt dat
de daling van de netto-import van het po-
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Nederland

de kwaliteit van het hout. Op dit ogenblik
zijn er te weinig gegevens beschikbaar om
tot een betrouwbaar overzicht te komen.
Schattingen van de totale produktie van populierehout (= zaaghout+vezelhout) lopen uiteen van 190.000 tot 220.000 m3 per
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De herkomst van de import van populiere-zaaghout
Herkornst import in 9o van het totaal

Import
totaal
(m')

Belgie/Lux.

W. Duitsland

Overigen

1955

20.284

97

_*)

1960

2t.7&

55

1965

18.016

I

1970
1975

22.907
43.s26

78
60

t976

50.92

l4

1977

63.817

l8

1978

5934

8

t979

5l.960

1980

49.893
49.026
42.917

26
43

Jaar

l98r
1982

23

42
20
40
76
86
82
92
74
5',1

53

47

49

5l

2
0

I
0
0
0
0
0
0
0

Tobel 2. De herkomst van de import van gezaagd, populierehout
Jaar

1955

1960

Import
totaal
(m')
2.073
965
427

1965

l8l

Herkomst import in 9o van het totaal

België/Lux
49
64
77
69
32

W. Duitsland
7

44

0

36

Overigen
0
0

l9

t970

2.

t975

1.572

1976

3.7n

l4

8l

1978

4.425
4.735

2l

1979
1980

4.934
5.062

2t

78
82
76

l98l

4.279

1982

8.1 88

t9't'l

Frankrijk

l6
27
22
49

27

0

59

9

4
0
0

j

67

6

0
0

67

1t

0

35

l5

I
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Tabel 3. De bestemming van de export van populiere-zaaghout
Jaar

Export
totaal
(m')

1955

5.104

1960

24
903

t965

t970

t97I
1972
1975

t976
t977
1978

Bestemming export

België,/Lux.

9o van het

W. Duitsland Egypte/Israël

totaal
Overigen

94

;

i

4t

2.102
5.16r

64

3.0r9

62
99
90
92
30

4.885
8.989
6.107
6.398

in

t9'19

t.4t'l

1a

1980
1981

3.627
7.477

80
49

1982

4.220

46
29

;
;
l7

29

5

l9

15

2

Tobel 4. De bestemming van de export van gezaagd populierehout
Jaar

*)-

:

Export
totaal
(m')

Bestemming export

België/Lux.

1955

478

I

1960

785

3

1965

826

1970

853

2
9

t975
1976

s46
748

1977

983

1978

7t9

W. Duitsland
94
97
98

in

9o van het totaal

Frankrijk

Overigen

0
0

75

;
0
t:

33

a

0

0

92
36

29
32

0

t979

513

57

1980

t.342

58

l98l

t.M9

t982

1.t74

56
58

l4
l0

Per jaar wordt in Nederland ca. 200.000 m'
populierehout geproduceerd en dat is bijna
20a/o van onze totale houtproduktie.
Kenmerkend voor de populierenteelt is dat
deze sterk is versnipperd, zowel in ligging
als in eigendom. Daarnaast zijn vele populieren-eigenaren partikulieren, die in het

dagelijks leven met heel wat anders bezig
zijn dan met populierenteelt, of instanties
die om heel andere redenen dan houtproduktie populieren beheren (waterschappen,
wegbeheerders, plantsoenendiensten, rekreatieschappen, e.d.). Dit zijn faktoren
die, ten eerste, bij de houtverkoop de onderhandelingspositie tegenover wel goed
geïnformeerde kopers verzwakken en, ten
tweede, kunnen leiden tot een niet-optimale
verzorging van populieren ter verkrijging
van kwaliteitshout. Onkunde, desinteresse,
gebrek aan informatie en kommunikatie
kunnen leiden tot lage houtkwaliteiten, die
weinig geld opbrengen; dit verzwakt de animo om goede populierenteelt te bedrijven.
Een vicieuze cirkel die de populierenteelt
geen goed doet. Dit ligt echter niet aan de

houtsoort populier!

l9

&

Tot slot

De Nationale Populieren Commissie en de
Stichting Populier staan in dienst van de
populierenteelt; populierentelers kunnen
deze instanties van dienst zijn door hen informatie te verschaffen over houtverkopingen terwijl houtkopers uitgenodigd worden
informzitie te geven over het door hen gewenste hout. Informatie van zowel van de
zijde van houtproducenten als houtafnemers kan leiden tot een zinvolle kommunikatie tussen vraag en aanbod en is de basis
van een doelgerichte populierenteelt. O

2

;
I

Geen opgave: in de statistieken van het CBS wordt de handel in kleine hoeveelheden niet vermeld.

Van l97l t/m 1976 vond geen registratie plaats van de handel met België/Luxemburg; de registratie van die handel achteraf is onvoldoende gespecificeerd.

ll

Yoor dejaren

19E4 en 19t5 is er een nieuwe subsidiemogelijkheid voor de aanleg en het beheer van populierenbos en wegbeplantingen. Doel daarvan is de bevordering van de werkgelegenheid en het stimuleÍen van de houtproduktie. Yooral voor de aanleg van populierenbos en het beheer vsn boskomplexen kleiner dan 5 ha biedt deze regeling aanvullende en
nieuwe subsidiemogelijkheden.

Extra subsidiemogelijkheden voor de
populierenteelt

C. Boont
Staatsbosbeheer, U t rec ht

Naast de bestaande bosbouw-subsidierege-

lingen die voor de populierenteler van belang zijn (zie pag. 105 van'Populier', dec.
1983) is er sinds
subsidieregeling.

I januari 1984

een nieuwe

De regeling heet 'Beschikking bijdragen
werkgelegenheid in de bosbouw 19E4-19E5.'
Met deze regeling, die mede de bevordering
van de werkgelegenheid beoogt, is het mo-

gelijk om 9090 subsidie te krijgen op

de

werkelijke kosten van uitvoering van bepaalde werkzaamheden. Daarvoor is het
dan wel nodig dat een werkpakket met een
minimale omvang van / 100.000,- (excl.

BTW en toezicht) wordt samengesteld

en

middels openbare aanbesteding tot uitvoering komt. Bij de uitvoering van het werk
moet tenminste 700/o van de ingezette arbeidskracht bestaan uit langdurig werkÍozen. Bij het samenstellen van een werkpakket kan het nodig blijken om samen te werken met andere boseigenaren of om hulp
in te schakelen van een rentmeester of kultuurmaatschappij teneinde een projekt van
voldoende omvang te kunnen samenstellen,

Samenwerking boseigenaren uaak noodzakelijk
l2

Welke terreinen komen in aanmerking en
welk werk?

l.

2.

Terreinen waarvoor op grond van de
Beschikking bosbijdragen een jaarlijkse
vaste bijdrage wordt ontvangen.
De werkzaamheden snoei en omvorming kunnen als werkgelegenheidsprojekt ingebracht worden. Andere werk-

in aanmerking komende werkzaamheden die behoren tot bosverzorging.
Terreinen die niet eerder bebost waren
en liggen buiten de bebouwde kom als
bedoeld in de Boswet.
Bebossing van deze terreinen komt in

3.

aanmerking als werkgelegenheidspro-

jekt. Dat geldt ook wanneer voor deze
bebossing een vrijstelling is verkregen
van de herplantplicht als bedoeld in de
Beschikking vrijstelling meldings- en
herplantplicht.
De werkzaomheden díe voor subsidie in
aanmerking komen zijn:
van populier in bosverband;
- snoei
snoei van populier in weg- en grensbe-

-

-

plantingen;
omvorming;
bosverzorging van boskomplexen kleiner dan 5 ha;
bosaanleg.

ad

praktijk dus dat bijvoorbeeld van

ratie bos, bestaande uit andere boomsoor-

een

staande opstand;
een bestaande opstand en
vervangen door een nieuwe,

B: Ruimen van

A:

Voor de populierenteler die op een andere
houtsoort wil overstappen kan dit van belang zijn voor opstanden die bestaan uit po-

pulier in ruim plantverband, waar zonder
kaalkap de overgang naar een nieuwe gene-

opstand in 4 x 4 verband (625 bomen
per ha) slechts ruim 300 bomen gesnoeid
behoeven te worden.

ten, kan worden gerealiseerd. Het plantverband moet dan wel 8 x 8 m of ruimer zijn,
wil de onderplanting kans van slagen heb-

Immers 5090 van het aanvangsstamtal

ben.

geheel naar

zalinzijn
de papierindustrie gaan.

Van een in 5 x 5 verband geplante opstand komt bij de dunning wel hout vrij
van kisthoutafmeting. Eerste en tweede
snoei van alle 400 bomen kan hier dus
een zinvolle zaak zijn.

Kortom: snoei tot 4 m is subsidiabel
voor mÍx. 400 bomen (5 x 5
en ruimer), snoei tot 6 m is

vangen.
Naast de werkzaamheden snoei en om-

heer

dien men echter van plan is na een dunning de resterende bomen te laten doorgroeien, kan men ermee volstaan alleen
de overblijvende bomen periodiek en de
te dunnen bomen niet of slechts éénmaal te snoeien. Dat betekent in de

derd en het vrijkomende hout

dan 5 ha bos bezitten en waarvoor op
grond van de Beschikking bosbijdragen
geen jaarlijkse vaste bijdrage wordt ont-

algemeen direkteur van het Staatsbosbe-

A: Onder- en tussenplanten van een be-

wordt bij de eerste dunning al verwij-

zaamheden dienen via de bestaande subsidieregeling te worden aangevraagd.
Terreinen van boseigenaren die minder

vormingen kunnen ook ingebracht worden: vrijstellen, opstandsverzorging
zonder rendabele oogst, prunusbestrijding, onderhoud van wegen en waterlopen en andere naar het oordeel van de

snoeien. Mocht het onderste stamgedeelte echter voor licht zaaghout geschikt zijn dan kunnen de bomen wel
tot 2 à 3 m hoogte worden opgesnoeid,
hetgeen in één keer moet gebeuren. In-

subsidiabel voor max. 300 bomen (4 x 8 en ruimer).

-

Snoeimoment en hoogte.

bij een diameter op
borsthoogte van 6-8 cm. Max. hoogte:
6 m in étappes te bereiken.
Niet eerder dan

Snoei van weg-, grens en laanbeplantingen
Bij veel weg-, perceels- en laanbeplantingen

kan snoei bevorderen dat bij velling hout
met hogere kwaliteit aan de markt komt.
Bij het snoeien van deze beplantingen dient
in aanmerking te worden genomen dat uitsluitend snoei uit houtteeltkundig oogpunt
wordt gesubsidieerd. Snoei uit esthetische
of verkeerstechnische overweging komt niet
voor een bijdrage in aanmerking.
te snoeien bomen.
- Aantal
De onderlinge afstand van de te snoeien
bomen moet minimaal 4 m zijn om voldoende ontwikkelingsmogelijkheden
voor de gesnoeide bomen te garanderen.
en hoogte.
- Snoeimoment
Niet later dan bij een diameter op borsthoogte van 20 cm. Max. hoogte: 6 m.

ad B:
Enkele algemene kenmerken van opstanden
die voor de bedoelde omvorming in aanmerking komen zijn: de zeer lage houtvoorraad, slechte stamvorm en vitaliteit en de
geringe volkomenheid.
Op bovengenoemde omschrijving sluit ook
de omvorming aan van soms verwaarloosde
grienden tot opgaand bos. De manier van
omvorming zalvan geval tot geval verschillen. In het ene geval zal het afzetten van de

griend en het doorplanten voldoende zijn,
in andere gevallen kunnen ingrijpender
maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld bij
omvorming naar es).

Mogelijk ten overvloede: de boseigenaar
zal in alle gevallen waarbij duidelijk sprake
is van ruiming
het teniet gaan van bos
melding moeten doen van de voorgenomen
velling zoals vereist in de Boswet.
Tot de kosten die, afhankelijk van de situatie, voor de subsidie in aanmerking komen,

-

-

kunnen behoren de kosten van: het opruimen en plantklaar maken (opslag verwijderen, grondbewerking, takhout verkleinen)
de plantsoenkosten, eventueel bemesting
voor populier, het plantwerk en eventueel
maatregelen ter voorkoming van konijneschade.

Om voor een bijdrage in de onder A. en B.
genoemde gevallen in aanmerking te komen
dient de subsidie-aanvraag betrekking te
hebben op minimaal een halve hektare. Deze oppervlakte behoeft niet aaneengesloten
te zijn.

Omvorming

Bij

Beschrijving van de werkzaamheden:
Snoei van populier in bosverband
Aantal te snoeien bomen,
Populieren in dicht geplante opstanden
(3 x 3 m, 4 x 4 m) waarvan al het hout te
zijner tijd aan de vezelhoutverwerkende
industrie (papier, spaan- en vezelplaat)

-

zal worden geleverd, behoeft men uit
het oogpunt van houtkwaliteit niet te

De regering heeft onder andere het voornemen om de houtproduktie in het Nederlandse bos te vergroten en daarmee de rentabiliteit van het bosbedrijf te verbeteren.
Dat is dan ook een van de redenen om bij

de werkgelegenheidsprojekten omvorming
als specifieke kategorie van werk op te nemen.

Omvorming van opstanden kan op twee
manieren plaatsvinden:

de beoordeling van wat bosbouwkundig
verantwoord is (boomsoort, aantal bomen
per hektare, konijnenraster) zal het Staats-

bosbeheer dezelfde maatstaven hanteren als
bij de gewone herbebossing.
Bovendien zal meegewogen worden of er
geen onaanvaardbare schade aan natuur en
landschap wordt toegebracht door de voorgenomen omvorming. In de meeste gevallen zal dat al wel uit het beheersplan blijken.
l3

Bosverzorging van boskomplexen
kleiner dan 5 ha

Bij

Voor eigenaren van minder dan 5 ha bos

tallen per hektare) zullen dezelfde maatstaven gehanteerd worden als bij bosaanleg in
het algemeen gebeurt.
Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, zal minimaal een halvehektare bebost
moeten worden.
Ook weg- en perceelsgrensbeplantingen komen in aanmerking, mits de lengte groter is
dan 600 rn (bij éénrijige beplanting).

de beoordeling van wat bosbouwkundig

die niet onder de Bosbijdrageregeling valt is
het bovendien mogelijk de volgende werkzaamheden voor een bijdrage in aanmerking te laten komen: vrijstellen, opstandsverzorging zonder rendabele oogst, prunusbestrijding, onderhoud van wegen en wo-

terlopen en andere werkzoamheden die
naar het oordeel van de direkteur van
Staatsbosbeheer tot de bosverzorging beho-

Voor alle duidelijkheid: ook bebossingen
waarvoor een vrijstelling is verkregen als
bedoeld in de Beschikking vrijstelling mel-

Bosaanleg

dings- en herplantplicht komen voor
bijdrage in aanmerking.

Naast bovengenoemde
maatregelen komt ook

bosverzorgingsbebossing in aan-

merking voor deze bijdrageregeling. Dit
past in het beleidsvoornemen van de regering om de houtproduktie in Nederland te
verhogen.

Dit wordt o.a. bereikt door uitbreiding van

het bosareaal. Bij de besteding van

de

werkgelegenheidsgelden is daarom een hoge prioriteit toegekend aan bebossing.
Dat wordt ook gerechtvaardigd door de resultaten van de inventarisatie van de Stichting Boswerk. Daaruit bleek dat vooral veel

gemeenten, maar ook partikulieren plannen hebben om bos aan te leggen.

Afhankelijk van de situatie kunnen voor
subsidie in aanmerking komen: de kosten
terreinvoorbereiding (grondbewerking), uitzetten van plantvakken, plantsoenaankoop, eventueel boompalen, het
plantwerk en eventueel maatregelen ter

van

voorkoming van konijneschade. Niet in
aanmerking komen inboeten en onderhoud
na de aanleg.

Uitgebreidere informatie, ook met betrek-

king tot de procedure van

werkgelegen-

heidsprojekten kunt u vinden in het decembernummer van'Bosbouwvoorlichting'. U
kunt dat gratis aanvragen bij Staatsbosbeheer, afd. In- en Externe betrekkingen te

Utrecht (tel. 030-8591 I l).

Voor aanvraagformulieren kunt u terecht
op de provinciale kantoren van het Staatsbosbeheer waarvan u hieronder de namen
en adressen
O

vindt.

een

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

Engelsekamp 6,9722

AX Groningen

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht

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-Holland
Zuid-Holland

Klein Heiligland 84, 201I EJ Haarlem
Van Speykstraat 13, 2518 EV Den Haag

Zeeland
Noord-Brabant

Limburg

Westsingel 58, 4461 DM Goes
Prof. Cobbenhagenlaan 225,5037 DB Tilburg
Lindanusstraat 12, 6041 EC Roermond

Flevopolders

Postbus 1021, 8200 BA Lelystad

239tll

tel 050

443313

tel 058
tel 05920
tel 05200
tel 085
tel 030
tel 023

tel 0'70
tel 0l 100
tel 013
tel 04750
tel 03200

z't9ll
10533

629ttl
s20834

3t902t

-

924481
16440
6',787

55

34251

30574

Beschikking bosbijdragen 1983
In de Staatscourant van 15 december 1983 heeft de minister van Landbouw en Visserij een
nieuwe beschikking Bosbijdragen 1983 gepubliceerd. De oude beschikking is daarmee komen te vervallen. De boseigenaar die onder de oude beschikking was gerangschikt, komt
echter automatisch onder de nieuwe beschikking.
De eigenaar die een bosbijdrage ontvangt, kan per I januari 1984 weer aanvragen insturen in
het kader van de 7590-regeling.

Publieke griendverkoop 1983 te Vianen

C. Tutein Nolthenius
Oisterwijk

Op l5 november 1983 werd de publieke verkoop van griendhout in Vianen weer gehouden. Gezien het feit dat er nog overal

len was slechts 16 waarvan twee hakhout
onder populieren. De totale oppervlakte
was bijna l9 ha. Toch nog 70 belangstellen-

vrij

den waren aanwezig om de veiling die binnen een uur was afgelopen mee te maken.
Het voorlezen van de voorwaarden en bedingen, zes pagina's dichtbeschreven, nam
haa.st nog de meest tijd in beslag.
De meeste veilingbezoekers en ook de kopers geloven deze voorwaarden wel want
naarmate het langer duurt gonst de zaal
steeds meer van onderlinge gesprekken,
Te hopen is dat de verkopers zich niet al te

veel hout van de vorige hak staat waren
de verwachtingen niet te hoog gespannen,
dit in tegenstelling tot een jaar tevoren.
Toen werden de rijsbossen begin november, soms nog met enig blad eraan, gehakt
en meteen afgevoerd in verband met de
toen nog grote vraag.
De vertraging bij de uitvoering van grotere
waterbouwkundige werken is nu duidelijk
te merken. Het aantal voorgebrachte perce-

l4

Nadere informatie

verantwoord is (o.a. boomsoort(en), aan-

fig. l: Publieke verkoop
stam in Vianen.

van gríendhout op

f

/ha
3590

Gemiddelde prijs/ho von steeds I I à 13 percelen met een gezamenlijke oppervlakte van
à 14 ha.

II

in het
veld nagaan of alles wel geschiedt zoals is

287 4

zeer op de voorwaarden beroepen en

gesteld.
Zo mag ook het stek dat

bij

2516

de vorige hak

gestoken is gehakt worden mits driehonderd veertien millimeter boven de grond en
tenminste 7 millimeter dik op verbeurte van
vijf gulden boete voor elke stommel die lager gehakt wordt.
9 Kopers kochten de percelen waarvan de

l'736

totale opbrengst / 31.250,- was.
Vorig jaar brachten 24 percelen met 27 ha
nog / 69.965,- op. De gemiddelde prijs
per hektare viel dan ook duidelijk terug van

Í

2.523,-

Bij

1481

f

naar 1.468,-.
negen van de 16 percelen waarvoor dit

zinvol is om de griend in stand te houden
had de eigenaar nog topstek van halfvaatszwaaÍte (1.90 m) of 1.70 m uitbedongen.
De aantallen stek variëren van 750 via l.250
naar zelfs 5.000 stuks per hektare. Dit heeft
voor die kavels natuurlijk wel een verminderde opbrengst in kontanten ten gevolge.
De laatste jaren zien we gelukkig dat steeds
meer eigenaren beseffen dat het stek bijsteken noodzakelijk is om de griend in stand
te houden. Veel grienden die nu erg weinig
opbrengen hebben dan ook al verschillende
hakken, zelfs dit zeer beperkte onderhoud,
moeten missen.
I I Percelen met een gezamenlijke oppervlakte van ruim I I ha werden ook 3 jaar geleden geveild. Nu was huurgemiddelde opbrengst

f

1.736,-

en

in

1980

Í

8BB

530

76

f

77

'14

79

BO

82

B1

84 jaar

/ha
3204

42

3-jarige

2.833,-.

2-)arí

De daling van de prijs van griendhout op
stam is dus verder gegaan na het hoogtepunt van l98l en ligt nu op ongeveer de

hakcvclus

hakcyclus

2744

helft van die top.
Een prijs die eigenlijk redelijker is. Een
prijs ook die waarschijnlijk wat vaster is

3-jarige

voor de verdere toekomst.
Behalve een grafiek waarin de gemiddelde
prijs/ha van een aantal representatieve per-

hakcvclus

2

celen is neergezet ook een grafiek met voorbeelden van het prijsverloop van een paar
exact dezelfde percelen die een hakcyclus
van 3 of 2 jaar hebben op drie veilingen.f

fig. 2: Publieke verkoop in

83

14 18

Vianen.

Prijs/ho van 3 groepen exakt dezelfde percelen bij steeds 3 verkopen.
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Scheefgewaaide populieren

H.

In de laatste jaren ziet men weer meer dan
voorheen jonge beplantingen met populie-

ten). In verband met het nazakken van de
grond moeten de plantgaten goed worden
aangevuld, bij voorkeur iets hoger dan het
maaiveld. De grond, vooral rond de plant,

ren die scheefgewaaid zijn. Dit is vrijwel
altijd het gevolg van het te ondiep planten
van plantsoen, een fout die weer lijkt toe te
nemen. Deze fout kan, vooral in gebieden
met veel wind, ernstige gevolgen hebben.
Te ondiep gezet plantmateriaal wordt door
de wind heen en weer gezwiept waarbij de
pas gevormde nieuwe wortels afbreken. De

plant moet vervolgens opnieuw

wortels

gaan vormen hetgeen ten koste gaat van de

hoeveelheid reservestoffen en water in de
plant. Dat op zijn beurt weer een geringere

groei

in het

eerste

jaar tot gevolg

heeft,

vooral als de kwaliteit van het plantsoen
niet optimaal is. Men kan zich voorstellen
dat in gebieden met veel wind nieuw gevormde wortels herhaaldelijk zullen afbreken en dat vooral aan de windzijde. Het gevolg is dat de boom aan deze zijde een zwak
ontwikkeld wortelstelsel krijgt en bij toenemende hoogte gevoeliger wordt voor verder
scheefwaaien. Het verschijnsel kan dan verergeren. Overigens, ook te ondiep geplante
populieren die in het eerste jaar goed zijn
gegroeid en recht zijn blijven staan, ziet
men soms in het najaar door de herfststormen scheef gaan staan.
Het vermoeden bestaat dat het scheefwaaien van bomen vaker voorkomt in beplantingen waar de plantgaten niet zijn geboord
maar met de hand zijn gegraven. Bij het

W. Kolster
Stichting Bos en Hout, Wageningen

moet afzetten of sterk inkorten.
Door het heen en weer zwiepen van vooral
lange één- of meerjarige planten kan nóg
een schade optreden. Er ontstaan trechtervormige gaten bij de voet van het stammetje die problemen kunnen geven bij bemestting, kort na de aanleg, met kalkammonsalpeter. Bij het niet goed verspreiden van de
meststof op de plantspiegel komt teveel van
deze korrelvormige kunstmest in deze ga-

ten, daardoor in direkt kontakt met de
nieuwe wortels met als gevolg dat deze

O

aanrichten door het doorbijten van wortels.
Dat heeft dan hetzelfde eflekt als te ondiep
planten, maar men kan aan een plant die
uit de grond wordt gehaald meteen zien of
het knaagschade betreft.

Hoe plant men populieren
De grootte van de plantgaten is o.a. afhankelijk van de almetingen en de leeftijd van
het plantsoen. Voor éênjarige planten kunnen de plantgaten kleiner zijn dan die voor

meerjarige planten.
Plantgaten van 35 à 40 cm in het vierkant
bij een diepte van 40 cm zijn voor éénjarige

gen 50 à 60 cm bij een diepte van 60 cm
zijn. Het maken van te grote plantgaten
verhoogt onnodig de aanlegkosten.
Vooral in gebieden met veel wind, en daar-

l6
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muizen namelijk op grote schaal schade

plantgatdiepte niet zo nauw te nemen; machinaal geboorde plantgaten zijn meestal
voldoende diep. Scheefgewaaide, reeds
groeiende jonge bomen kan men weliswaar
weer rechtzetten maar dit gaat meestal gepaard met een forse beschadiging van het
wortelstelsel. Zonder al te grote schade kan

met de wortelvorming bezig. De schade kan
tot veel hogere kosten leiden, vooral als de
bomen enkele jaren na de aanleg verder
scheefwaaien, namelijk als de beplanting
opnieuw moet worden aangelegd. Wanneer
bovendien struiken tussen de populieren
zijn geplant, houdt het opnieuw inplanten
in dat men ook die struiken bij de grond

worden

van te ondiep planten: Soms kunnen woel-

planten voldoende groot. Voor twee- of

alleen worden gedaan direkt na het
planten en voordat de bomen gaan uitlopen; als het rechtzetten op een later tijdstip
in het voorjaar gebeurt zijn de bomen al

sterk beperken. Ondiep planten kan een
nodeloze maar wel gevoelige kostenpost

''verbranden" .
Het plotseling scheef gaan staan van populieren, één of enkele jaren na de aanleg,
hoeft overigens niet altijd het gevolg te zijn

graven met de schop, vooral oP zware
grond, is de verleiding groot om het met de

dit

moet goed worden aangetrapt.
Op deze wijze geplante populieren zullen
zelden ol nooit scheefwaaien, tenzij ernstige schade door muizen optreedt, maar ook
dán zal voldoende diep planten de schade

driejarige populieren moeten deze afmetin-

bij gaat het niet alleen om het kustgebied, is
het noodzakelijk dat de populieren voldoende diep staan om scheefwaaien van de
planten of het draaien van de stammetjes te
voorkomen. Naarmate het plantsoen langer

is en de beplanting meer op de wind ligt
moet men dieper planten. Eénjarige populieren dient men 40 à 50 cm en meerjarige
planten 60 à 80 cm diep te zetten. Door diep
te planten is het voor meerjarig plantsoen
zelfs mogelijk op bepaalde plaatsen het gebruik van boompalen, duur in materiaal-en

arbeidskosten, achterwege

te laten. De

kwaliteit van het plantsoen speelt hierbij
een belangrijke

rol (geen dunne, lange plan-

Zorgvuldig gemaakte plantgaten, in diepte
aongepast oan de grootte van het plantsoen

en de standplaats, voorkomt veel narig'
heid.
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Vermeerderingsonderzoek
aan populier in kweekbuizen

P. Evers en A. Prat
Rijksinstituut voor onderzoek in de Bos- en
Landschapsbouw "de Dorschkamp"
Wageningen

de Populier in vitro bij de Dorschkamp

Inleiding

In vitro technieken bij Populier hebben in
de USA, China en Nieuw Zeeland reeds
toepassing in de praktijk gevonden (zie bijlage l). Er resten voor een grootschalige
toepassing nog vele problemen. In augustus
l98l werd het onderzoek naar de mogelijkheden van vegetatieve vermeerdering van

gestart. Om de bruikbaarheid van de methoden op diverse soorten en hybriden te
toetsen werden 3 klonen van zowel P. trichocarpa, P. "Robusta" als P. deltoides in
het onderzoek betrokken alsmede 2 alba x
glandulosa hybriden. Het doel is te komen
tot een methode van massavermeerdering
van ziektevrij uniform materiaal die door

tijdwinst de uitgifte en toepasbaarheid in de
Voorwoord
Dit artikel beschrijft het onderzoek naar een snelle vermeerderingsmethode voor
populier. Het vermeerderen van populieren d,m.v. kweekbuizen maakt het mogelijk om in zeer korte tijd met een minimum aan materiaal, populier in grote
hoeveelheden te vermeerderen. Hoezeer deze methode in de belangstelling staat
is af te leiden uit de bijdragen van het 'Direktoraat Generaal voor de Energievoorziening' (DG XID van de EEG. Ook de Nationale Populieren Commissie
heeft dit onderzoek gesteund.
Dit artikel is een verslag van een wetenschappelijk onderzoek. Onontkoombaar
bij een dergelijk verslag is het gebruik van specifieke vaktermen. Meestal wordt,
door de redaktie van 'Populier' en de onderzoeker/auteur, van een wetenschappelijk verslag een, voor niet-deskundigen gemakkelijk leesbaar, artikel samengesteld. Bij dit verslag was dit niet goed mogelijk. Derhalve is hier een verduidelijking gegeven van de in het artikel gebruikte specifieke vakterminilogie.
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bovengrondse plantdelen.
vochtspanning van het celvocht

Red

praktijk aanzienlijk versnelt. Basis van deze winst zijn de enorme aantallen planten
die in korte tijd met deze methode te kweken zijn. Naast de vermeerdering worden er
methoden voor ziektevrije verzending van
Populier in vitro en genenbewaring in vitro
ontwikkeld. In de toekomst zullen ook
Espen in het onderzoek worden betrokken.
Het huidige weefselkweekproject, dat een
planning heeft tot 1986, wordt financieel
ondersteund door de EEG (DG XID.
Plantfaktoren

Tijd van plantinname.
Van augustus tot november bleek het in
moeilijk knopmateriaal
van Populieren in kweekbuizen tot ontwikkeling te brengen. Het is de minst gunstige
periode om initieel weefsel te isoleren voor
de in vitro vermeerdering indien geen rustverbrekende maatregelen aan boom of takken worden uitgevoerd. Het knopmateriaal
kan niet van planten buiten de kas gesneden
worden omdat dit teveel infectieproblemen
in de kweekbuizen geeft (tot 10090); de
stengelstrekking en bladontwikkeling van
deze knoppen is langzamer dan bij geforceerd materiaal uit de kas.
eerste instantie zeer

Forceren

Getracht werd de knopaktiviteit te verhogen door het terminale deel van takken van
moerstoven in vazen in de kas voor te trek-

ken bij 20"c. De 50-70 cm lange takken
werden per l0 in een vaas (O l0 cm) geplaatst die 3 I Hoagland's zouten alsmede
390 saccharose bevatte. De forceringsperiode hing uiteraard af van de tijd in het seizoen, Forceren van takken zonder koudebehandeling veroorzaakte vooral

in

de

herfst bij de meeste knoppen een langdurige bloedingsreaktie die de ontwikkeling in

vitro remde. Het bloedingsvocht kleefde
t7

aan de zich ontwikkelende blaadjes en was

bracht echter het infectiepercentage bene-

in hoge mate verontreinigd. Het bloeden

den de 5090. Gebleken is wel, dat een te hoge luchtvochtigheid in de tunnel de proble-

nam na november en in de herfst na een
koudebehandeling sterk af. Een aanzienlijke verbetering van de aanvankelijke ontwikkeling in vitro alsmede een reduktie van
de negatieve invloed van het bloeden werd
bereikt door de vazen in een gedesinfecteerde plastic tunnel te plaatsen bij een luchtvochtigheid van 85V0. Deze hoge vochtigheid resulteerde echter in een sterke toename van het aantal bacteriële infecties later
in de kweekbuizen zelfs na het herhaald
ontsmetten van de tunnel met Halamid, de
takken met zeep (Decon l:10) en alcohol
(9690) en het vaaswater met chloor (2 drup
van 169o per liter).
Rustverbreking
Een koudebehandeling van de takken (verpakt in plastic) van 6-8 weken bij 3o C resulteerde in een snelle knopuitloop bij alle
soorten in de tunnel (20" C). Na de herfst

werd de noodzakelijke koudeperiode korter; na januari kon volstaan worden met de
forceringsbehandeling. Knoppen van korter rustverbroken takken waren schoner

maar de ontwikkeling was

langzamer'

Knoppen van takken die in augustus en september van de plant zijn gesneden en daarna bewaard bij 3' C zijn schoner dan die
van takken die in de winter van de plant
werden gesneden. Na forceren zonder koudebehandeling vertoonden P. trichocarpa
takken de snelste ontwikkeling; na afsnij-

den van de takken in maart (natuurlijke
rustverbreking) openden de knoppen bij P.
"Robusta" het eerst. Na de gecombineerde

koude-forceringsbehandeling werden de

uitloopverschillen in de plastic tunnel grotendeels genivelleerd. Door koudeopslag en
forceringstechnieken is het nu mogelijk het
gehele jaar aktief knopmateriaal in kweekbuizen te brengen. Indien takdelen worden
gebruikt (met dus aan2 ziiden een snijvlak)
bestaat er de kans op plantontwikkeling in
de cambiumring, vooral bij P. trichocarpa.
Dit materiaal was door de neiging tot etioleren minder geschikt voor de in vitro teelt.

ICHCCAqPA

men versterkt.

Bij de pogingen, de endogene

infecties

te raken, werden de antibiotica rifampicine (25 mg,/l) en trimethoprim (25 me/l)
in het vaaswater gebruikt. Deze stoffen
remden de knopuitloop op de vaas maar
niet de latere bacteriegroei in de kweekbuizen zelfs bij gelijktijdige toevoeging van

kwijt

beide antibiotica. Waarschijnlijk trad er
wel een verschuiving op in de soorten bacteriën, die zich op de voedingsbodem ontwik-

kelden. De afdeling fytopathologie van de
Dorschkamp tracht de belangrijkste endogene bacteriën uit de knoppen te identificeren om een meer specifieke bestrijding met
een antibiotica-coctail mogelijk te maken.

Het explanÍaat
O p perv la k t es

te

ri I isa t ie.

Van de planten werden geisoleerd: knoppen
(terminaal en axillair), knopen met axillaire
knoppen en net uitgelopen scheutjes. De
laatstgenoemde explantaten vertoonden de
sterkste groeikracht in vitro maar gaven de
grootste problemen met de sterilisatie: een
hoog infectiepercentage en een grote gevoeligheid voor het sterilisatiemiddel. Voor de
genoemde explantaten werden 2 methoden
van oppervlaktesterilisatie ontwikkeld:
1. Wassen met zeep (Decon l:4); daarna l0
seconden in alcohol (7090) gevolgd door
onderdompeling (20 minuten) in bleekwater (NaOCl 1,6-2,00/o) met 2 druppels
Tween 20 per 150 ml. Een concentratie
NaOCI van 30/o was lethaal. Het NaOCI
werd uitgespoeld met gesteriliseerd water
(3x10 minuten). Bij aanwezigheid van zeer

Foto
0,02

L P. trichocarpa op MS bodem met
mg/I NAA en 0,2 mg/l mg/l BAP.

jonge bladeren werd de zeepbehandeling
niet uitgevoerd. Tevens werd de methode
van het in China veel toegepaste herhaald
steriliseren tijdens de opeenvolgende fasen
van het uitprepareren gebruikt. Hierbij
werd alleen de bleek- en uitspoelmethode
herhaald. In de gehele procedure werden
afhankelijk van de tijd in het seizoen en uitloopstadium van de knoppen modificaties

Endogene infecties.
Endogene bacteriële infecties blijven een
probleem; bestrijding ervan heeft het leeuwendeel van de inspanningen gekost. De
bacteriën begonnen hun ontwikkeling in de
kweekbuis normaliter na 3-7 dagen rond de
knop, maar in enkele gevallen kwam de
verontreiniging pas na 12 maanden aan het

aangebracht.

licht, hoogstwaarschijnlijk door het

2. Onderdompeling in kwik (HgCl, 0,290)
gedurende l0 minuten. Een concentratie
van l9o is lethaal. Het kwik werd verwijderd door uitwisseling tegen CaClr, Bevolgd door een naspoeling met gesteriliseerd water (3x10 muniten).
Het voordeel van de kwiksterilisatie was dat

her-

deze het zwaarder geinfecteerd weefsel

haald aansnijden van plantjes met sterk gelocaliseerde infecties. Daar de percentages
bacterie infecties bij knoppen van in augustus gesneden takken iets terug liepen
werd aangenomen dat de endogene bacteriegroei in vitro tijdens het afharden van de

schoon kreeg; tevens valt het kwik de endogeen groeiende bacteriën beter aan. Er trad

bomen toe nam. Geen enkele maatregel

uitgelopen
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echter vaak beschadiging van gezond weefsel op. Een ander nadeel is dat uitvoering

van de methode gevaarlijk is vanwege de
giftigheid van het kwik. De kwiksterilisatie

werd vooral toegepast bij

Bij niet te ver schuivende knoppen had flamberen in combinatie met een
van de oppervlaktesteririlisatiemethoden
een sterk desinfecterend effekt maar er trad
een vrij grote weefselbeschadiging op.
scheutjes.

Andere met hoden van infe k t iebest rii din g.
De bij het vaaswater voor de takken toegepaste toevoegingen van antibiotica werden
ook op explantaatniveau getoetst via onderdompeling (l uur bij een concentratie
van 25 mg/1) alvorens te enten of via toevoeging aan het medium (25 mg/|, gefil-

tersteriliseerd). Wederom kon geconcludeerd worden dat deze antibiotica de groei
van de bacteriën niet afdoende remmen,
zelfs niet als ze achtereenvolgens aan de
tak, de knop en het medium worden toegediend. De groei van het explantaat werd wel
geremd.
Schimmelinfekties werden meestal afdoen-

de bestreden door de oppervlaktesterilisatie. De resterende schimmels werden door

?e?w
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tijdstip van isoleren van het plantmateriaal
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alsmede van de methode van koudebehandeling en rustverbreking.
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Het medium
Macro/micro zouten,
De voedingsbodem heeft na de forceringsmethode de belangrijkste invloed op
de richting van de ontwikkeling van de explantaten in vitro. Diverse macro- en microzoutenmedia werden in verschillende
sterktes getoetst op hun invloed op de groei

en ontwikkeling van de knoppen in vitro.
Het medium van Murashige en Skoog had
bij een sterkte van 0,5-1,0 x de meest positieve werking op de bladontwikkeling,
strekking en axillairuitloop van het plantmateriaal. Knoppen van P. trichocarpa vertoonden de grootste tolerantie ten aanzien
van de zoutsterkte: een goede ontwikkeling
werd waargenomen op M&S bodems met
een sterkte van 0,5-1,4 x alsmede op zoutarme bodems zoals die van Heller.

I
I

i
i
l

i

s
:l

:
I

Suiker.

Het plantenmateriaal van populier had een
relatief lage suikerbehoefte bij de initiële
kultures: de optimale saccharose concentratie was 290 terwijl deze concentratie bij
de douglas op 3q0 en bij de berk op 5% ligt.

Bij sub- en supraoptimale suikerconcentraties trad er een remming van de lengtegroei
van de hoofdas op.
Groeiregulatoren.
.\:
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Foto 2. P. deltoides op MS bodem met 0,2
mg/1 NAA (wortelontwikkeling te sterk
voor uitplant).

Foto 3. P. deltoides op MS bodem met 0,2
mg/1 NAA (wortelontwikkeling geschikt
vaor uitplont).

het Instituut voor

Plantenziektenkundig
Onderzoek (IPO) geanalyseerd. Het fungi-

Prepareren.
Het prepareren gaf bij de grotere explanta-

mglml) bleek als tussenspoeling (5 minuten) bij het overenten
goed in staat de resterende schimmels te

ten (scheuten en knoppen) enkele problemen. Bij alle kultures dienen er na een zekere aanpassingsperiode kleine in vitro blaadjes te ontstaan die blijkbaar beter functio-

cide Benlate

(l

bestrijden zonder de kwaliteit van de in vi-

tro planten aan te tasten.
De meest geschikte methode om alle verontreinigingen te voorkomen was het uitvoeren van meristeemkultuur: het uitprepareren en in kultuur brengen van apicale me-

risteem van de knop met enkele bladprimordia. De techniek is echter moeilijk en
zeer arbeidsintensief. De meest geschikte
meristemen waren die van aktief in vitro
groeiende knoppen. Reeds geinfecteerde

knoppen waren niet geschikt voor meristeemkultuur: de verontreiniging wordt
tijdens het prepareren blijkbaar op het meristeem gebracht, Een ander groot voordeel
van het toepassen van meristeemkultuur is
dat in principe alle ziekten van de boom in
vitro kunnen worden geëlimineerd.

neren dan jonge bladeren met in vivo afmetingen: deze laatsten vallen vroeger of later
af. Ook bij het wortelstelsel ontstaan kleine
aangepaste vormen.
In een aantal gevallen weerhielden schubben de ontwikkeling van de jongste blaadjes en dus de verdere strekking en ontwik-

keling; na wegprepareren van deze schubben en opnieuw openten vervolgde de plant
zijn groei. Bij de knoppen werd deze negatieve rol gespeeld door de buitenste blaadjes in wording; ook hier werd deze hinder-

nis weggeprepareerd. Bij een voldoende
groeikracht van de explantaten was een dergelijk ingrijpen niet nodig: schubben en,/of
bladeren werden opzij gedrukt en vielen af.
Deze groeikracht hing wederom af van het

Het meest cruciale punt in de samenstelling
van de voedingsbodem was de combinatie
en de concentraties van de groeiregulatoren. Een normale knopontwikkeling (bladontwikkeling en een zekere strekking) trad
op bij een hoge auxine-cytokinine verhou-

ding (Naphtaleenazij nzuur: 6-benzyl-amninopurine:0,2 : 0,02 mg/l). Alvorens over
te gaan tot de "multiple shoot production"
(vorming van vele zijassen door stimulering
van de axillaire knopuitloop) was een verlenging van de hoofdas en de vorming van
bladeren noodzakelijk. Het stimuleren van
de zijasvorming kon mechanisch decapitatie dan wel chemisch (lopmedia met alleen
NAA) geschieden. Bij de mechanische me-

thode werd de eindknop verwijderd of de
hoofdas in delen gesneden. Na opnieuw enten van het plantmateriaal liepen de axillaire knoppen uit hetgeen sneller geschiedde
naarmate de in vitro leeftijd van het plantmateriaal hoger was. Na 3-6 maanden (en
even zovele overentingen na de eerste ingreep) verliep het vertakken steeds intensiever en werden er ook vertakkingen van de
tweede orde gevormd; de zijasvorming ging
in toenemende mate spontaan en werd
steeds langer op dezelfde voedingsbodem
gecontinueerd. Het isoleren van de axillaire
scheuten en het opnieuw openten op het
l9

Het uitplanten.
Het uitplanten in de kas gaf geen probleem
tenzij te lang werd gewacht na de wortelinduktie. Bij verwijdering van de plant uit de
buis trad er dan beschadiging op van de
wortels. Soms bleken de in vitro te ver ont-
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wikkelde wortelstelsels in de in vivo situatie

zijn. Uitplanten
dient daarom met wortels van ongeveer 2
geheel niet functioneel te

i

cm lengte te geschieden. De microstekjes
werden aan de lagere luchtvochtigheid in de
kas aangepast door ze gedurende 2 weken
in een plastic box te kweken die langzaam
werd geopend. Plantjes met een te lange
stengel kregen zelfs na de gewenning aan de

vochtigheid turgorproblemen: de microstek
moet korter zijn dan 5 cm.
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Verzending in vitro

Uit Nieuw Zeeland werden enkele klonen

I, Yeogi 2, Eridano) ontvangen in
buizen en petrischalen. Het materiaal was
onbeschadigd overgekomen en kon ondanks de temperatuurschok van het transport direkt in het systeem van axillaire ver(Yeogi

's'-

Foto 4. P. 'Robusta' op MS bodem met 0,2

mg/l NAA.

op: een nieuwe "multiple shoot" behandeling kon direkt worden herhaald, ook na
het in segmenten verdelen van de nieuwe

zijtakken. In dit microvermeerderingssysteem was de minimum explantaatgrootte

voor een goede overlevingskans in vitro

2

knopen met 2 blaadjes.
Microstekproduktie.
Gebruikmakend van de boven beschreven
methoden konden de vermenigvuldigingsfaktoren in de kweekbuizen na de eerste gewenningsperiode worden bepaald bij de
verschillende typen populierenmateriaal.
Hierbij moet echter direct worden aangetekend, dat het om een potentiële vermenigvuldigingsfaktor gaat waarin niet de uitval
in de latere vermeerderingsfasen (uitplanten etc) is verdisconteerd en die niet op
praktijkschaal (1000 tallen) is getoetst. Verder zijn er aanwijzigingen, dat de faktor
werd beinvloed door endogene bacteriële
infekties, die niet direkt op het mediumoppervlak zichtbaar werden. Voor P. trichocarpa kon de grootste vermenigvuldigingsfaktor worden vastgesteld: + 14 nieuwe
scheutjes uit een oorspronkelijk explantaat
per maand (2 overentingen). Bij maximale
groei zou dit een produktie van vele miljoe-

nen planten per jaar kunnen betekenen
maar de praktijk, met name in Nieuw Zeeland, wees al uit dat een aantal secundaire
faktoren (capaciteit, uitval, etc.) dit aantal
niet haalbaar maakte. De vermenigvuldigingsfaktor voor P. 'Robusta' was 9, voor
P. deltoides 7 per maand.
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Foto 5. P. trichocorpo op MS bodem met
0,2

uitgangsmedium leverde geen problemen

.****--'df'

mg/l NAA.

Adventieven.
Op een voedingsbodem met 0,2

mgll BAP
trad adventieve knopvorming op bij de
knoopexplantaten: de adventieve plantjes
ontstonden in de cambiumring van het bovenste wondvlak van de oorspronkelijke

stengel en in het calhrs dat aan het onderste
wondvlak in het medium werd gevormd. In
een aantal gevallen prolifereerde de axillaire knop van deze explantaten tot 2-3 scheuten: tijdens de ontwikkeling van de axillaire
knop werden in de nieuwe bladoksels alweer scheuten gevormd. Deze verschijnselen traden vooral op bij stengeldelen van P.

trichocarpa. De adventieve scheuten ontstonden uit het cambium via een callus tussenfase. Gezien het risico van het ontstaan
van genetische afwijkingen bij het gebruik
van deze adventieve scheuten uit callus
werd dit type microstek niet verder in het

takking worden gebracht. De in vitro beworteling was normaal. Na een kweekbuisleven van 2 jaar is het materiaal nog
steeds in continue groei en goed uitplantbaar in vivo.
Samenvatting
de in vitro teelt van populier vormen infecties in het uitgangsmateriaal het grootste
probleem vooral bij materiaal verzameld in
de winter: maatregelen om de bacteriegroei
tegen te gaan zijn noodzakelijk. Schone
knoppen en net uitgelopen knoppen aan
takken in vazen groeien uit tot plantjes met

Bij

een aangepaste bladgrootte voor de situatie

in vitro. Het is nodig, de groei van de moederplaat te stimuleren voor het isoleren van
explantaten dan wel het materiaal te nemen
direkt voor het uitlopen in vivo. Strekking
van de hoofdas, het uitlopen van axillaire

knoppen en de beworteling worden sterk

onderzoek betrokken.

beinvloed door de hormoonbalans van het
medium. De methoden zijn nu toepasbaar
voor de praktijk; enkele prognoses worden
gegeven voor de potentiële plantproduktie

De beworteling

in vitro.

Auxines.
De beworteling in vitro leverde weinig pro-

blemen op indien gebruik werd gemaakt
van groene, niet geëtioleerde explantaten.
Op een voedingsbodem met 0,2 mgll van
het auxine NAA bewortelde 90-10090 van
de plantjes. De wortels ontstonden na 5-14
dagen en bereikten na enkele dagen de bodem van de buis. De beworteling enlof uit-

groei van wortels hing niet af van de grootte van de plant: ook het kleinste explantaat
(2 knopen) bewortelde goed.

Dankbetuiging

Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de
NPC en EEG (DG XII). Technische hulp in
het laboratorium werd geboden door A.
Prat; supervisie in de kas had Cor Das die
tevens het constructiewerk van de planttunnels

verzorgde.

O

Subsidieregeling, plantsoenverkoop en

monster moet men kontakt opnemen met

rassenkeuze

het Bedrijfslaboratorium voor Grond-

en

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

of

heid in de bosbouw 1984-1985'biedt populierentelers en degenen die populierenbeplantingen willen gaan aanleggen nieuwe
mogelijkheden om in aanmerking te komen
voor subsidie. Deze subsidieregeling is uitgebreid besproken op pagina 12 van dit

Het eerstgenoemde onderwerp is uitgebreid
besproken in de 'Kalender' van het decembernummer, de andere twee onderwerpen
in die van het septembernummer van 'Populier' 1983. De eind 1982 door de Nationale Populieren Commissie uitgegeven 'Populierengids nr. I' r) is bij de rassenkeuze
een goede leidraad.
Indien men nog geen subsidie heeft aangevraagd of plantsoen gekocht moet men dit
niet langer uitstellen. De behandeling van
een subsidie-aanvraag kost tijd, terwijl het
beste plantsoen het eerst wordt verkocht.
Het 'Besluit bijdragen bebossingen' is de
subsidieregeling voor de aanleg van nieuwe
beplantingen waarvan de oppervlakte minimaal 1,0 ha moet bedragen. Dit besluit
geldt tevens voor het (opnieuw) aanleggen
van weg- en perceelsgrensbeplantingen onder voorwaarde dat deze beplantingen uit

tijdschrift.
De de in oktober

tenminste 160 bomen bestaan. De 'Besschikking bijdragen herbeplantingen', die

HWK

De'Beschikking bijdragen

1982

werkgelegen-

in de Staatscourant

in de plaats is geko-

gepubliceerde beschikking, de'Beschikking

m.i.v. december

vrijstelling meldings- en herplantplicht',

men van het 'Besluit bijdragen herbeplantingen', heeft betrekking op het opnieuw
aanleggen van gevelde opstanden (min. oppervlakte 0,5 ha) die niet onder de 'Beschikking Bosbijdragen' vallen. Indien dit
wel het geval is dan moet de bijdrage in de
kosten van herbebossing (7590 van de
kosten) worden aangevraagd in het kader

biedt nu de kans om te worden vrijgesteld
van de herplantplicht bij de aanleg van
nieuwe beplantingen, zij het onder bepaalde voorwaarden. Zo moet o.a. het bestemmingsplan of het voorbereidingsbesluit van
het betreffende gebied de aanleg van 'vrij-

gestelde' beplantingen mogelijk maken.
Deze beplantingen moeten verder binnen 25
deze

jaar worden geveld. Informatie over

nieuwe beschikking is te vinden in het novembernummer van 'Populier' 1982 of te
verkrijgen bij het Staatsbosbeheer. De

en

telefoonnummers van het
Staatsbosbeheer kunt u op pagina 14 van
adressen

dit tijdschrift vinden.
De belangrijkste onderwerpen voor de komende maanden zijn de aanleg en onderhoud van beplantingen. Andere onderwerpen, zoals de houtverkoop, subsidieregelingen, plantsoenaankoop en rassenkeuze zijn
reeds eerder in de 'Kalender' besproken.

1983

aan die van P. nigra en P, euramericana
(zie het artikel 'Populierenteelt, bodemvruchtbaarheid en grondonderzoek' op
pag.75 van het novembernummer van 'Po-

pulier'

1978).

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

populieren (bijvoorbeeld

te droog of

te

zuur).

Kalium
Kaligebrek, dat vooral

bij populieren

op

voorwaarden worden verstrekt, kan men
verkrijgen bij het Staatsbosbeheer. Informatie over het opnieuw inplanten van gevelde beplantingen kan men vinden in het
artikel 'Het gebruik van één- of tweejarig

beekbezinkingsgronden (beekeerden) nogal
eens voorkomt, is alleen vast te stellen door
de aanwezigheid van gebrekssymptomen
aan de bladeren (zie Handboek voor de Populierenteelt, pag. 116'z). Het bepalen van
het kaliumgehalte van de grond heeft weinig zin omdat het geen uitsluitsel geeft over
de vraag of de kaliumvoorziening van de
boom voldoende zal zijn. Een breedwerpige
bemesting met 350 kg à 400 kg kalizout
40t/o per ha is in de meeste gevallen voldoende. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan deze bemesting al in februari
of maart worden gegeven.

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

Stikstof

van de 'Beschikking Bosbijdragen 1983'.
Voor deze beplantingen geldt echter geen
minimum oppervlakte. Inlichtingen over
deze subsidieregelingen, die onder bepaalde

pulier'

1979.

Het aanleggen van beplantingen

Houtverkoop

Het maken van plantgaten en het planten

Voor dit onderwerp kan worden verwezen

van populieren zijn besproken in de'Kalender' van het decembernummer van 'Popu-

naar de 'Kalender' in het septembernummer van 'Populier' 1983 en naar het artikel
'Wanneer hout op stam verkopen, wanneer
geveld' in het septembernummer van 1980.

een P-totaal cijfer lager dan 30 zijn voor
populier ongeschikt. Opgemerkt wordt dat
de eisen die balsempopulieren en hieraan
verwante rassen aan de chemische toestand
van de grond stellen, nagenoeg gelijk zijn

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

binatie met onkruidbestrijding

is in

de

lier'1983.

eerste twee, soms drie jaar absoluut nood-

Bemesting

groei te krijgen. In het jaar van aanleg is
een gift van 100 gram kalkammonsalpeter
(kas) per boom voldoende. Stikstof- evenals kalimeststoffen mogen nooit met de

zakelijk om een goede aanslag en jeugd-

Het is van groot belang, indien u nog populieren moet verkopen, hiermee niet te lang
te wachten om nog dit voorjaar opnieuw te
kunnen planten. Uitstel van de herbeplanting betekent dat het perceel renteloos blijft
liggen en dat de herbebossing in veel gevallen meer gaat kosten door een toegenomen
verwildering. Ter orientatie zijn op pag. 2

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

van dit nummer enkele houtprijzen

basis van de

.een voldoende ontwikkeld wortelstelsel

analyse-resultaten van een grondmonster
vastgesteld. Voor het nemen van een grond-

hebben om de stikstof in voldoende mate
op te nemen. In het tweede jaar en in

meld.

ver-

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

een deskundige mede

op

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

2t

slechtgroeiende beplantingen ook in het
derde jaar kan worden volstaan met 200 à
250 gram kas per boom.
Deze bemesting kan op zware grond (bijvoorbeeld kleigrond) al eind februari of begin maart worden uitgevoerd mits de grond
niet bevroren is en er geen sneeuw ligt of
wordt verwacht. Bomen op lichte grond geplant moeten in de tweede helft van april
worden bemest.
Bij de uitvoering van de bemesting moet er
nauwkeurig op worden toegezien dat de
kunstmest goed op de plantspiegels (ca. I
m' boom) wordt verspreid. De meststof
moet niet te dicht bij de voet van de jonge
boom worden gestrooid om schade door
verbranding van bast en bovenste jonge
wortels te voorkomen. De kans op dergelijke schade is groot in sterk aan de wind
blootgestelde jonge beplantingen, vooral
als de populieren te ondiep zijn geplant. Als
gevolg van het draaien van de stammetjes
door de wind ontstaan trechtervormige gaten waardoor bij een onjuiste uitvoering
van de bemesting de kunstmest bij de jonge
wortels komt.
Mengmeststoffen

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

hoeft men niet te bestrijden omdat deze de
jonge populieren weinig of niet bekonkur-

bruik van dalapon en simazin in granulaat-

reert.

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

is evenals stikstofbemesting niet alleen noodzakelijk in nieuwe
beplantingen maar ook in herbebossingen
waarbij het niet van belang is of bij de aanleg êénjarig of ouder plantsoen is gebruikt.
Eénjarig plantsoen lijkt door zijn geringere
afmetingen weliswaar meer hinder van de
vegetatie te ondervinden, maar meerjarig
plantsoen vraagt zeker niet minder een goede onkruidbestrijding. Dit soort plantsoen
heeft namelijk een ongunstiger verhouding
Onkruidbestrijding

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

dan niet uitvoeren van de onkruidbestrijding. Voor het bestrijden van de vegetatie
heeft men de keuze uit een bestrijding over
de gehele oppervlakte, in banen langs de
bomen of alleen op de plantspiegels (ca. 1
m' per boom); bovendien kan tussen mechanische chemische bestrijdingsmethoden
worden gekozen.
Bij de eerstgenoemde bestrijdingswijze,
bijv. door cultivateren, frezen of plaggen,
moet er nauwkeurig op worden toegezien
dat deze ondiep geschiedt om wortelbeschadiging te voorkomen. Bovendien moet men
er op letten dat de bomen niet worden beschadigd i.v.m. het risiko van aantasting
door insekten (bijv. populierglasvlinder).
Op percelen met een hoge grondwaterstand
is de beworteling van de populieren oppervlakkiger dan op percelen met een lage
grondwaterstand. Bovendien vormen balsempopulieren en hieraan verwante rassen
meer wortels in de bovengrond.

Een gunstig tijdstip voor het chemisch
bestrijden van grassen en kiemende
zaadonkruiden is de periode tussen half

Onkruidbestrijding
De reden, de methoden en het effekt van
onkruidbestrijding op de aanslag en jeugdgroei van populieren zijn uitgebreid behandeld in het hiervoor bij 'Stikstof'genoemde
artikel. In een met grassen verwilderd perceel is het bestrijden van deze vegetatie
naast stikstofbemesting absoluut noodzakelijk. Een vegetatie die uit lage kruidachtige planten bestaat (andere dan grassen,
bijv. boterbloemen, muur, hondsdraf) be-

maart en half april. Op bewerkte grond kan
men volstaan met een bespuiting met simazin tegen kiemende zaadonkruiden. Indien
een onderbeplanting met struiken aanwezig
is moet de bespuiting over de gehele opper-

vlakte worden uitgevoerd en indien

ontbreekt alleen op de plantspiegels. Gras
op de plantspiegels kan men in genoemde
periode met dalapon bestrijden. Het ge-

b.v. iIAATSCHAPPIJ voor

kruidachtige planten kunnen ook op een later tijdstip in het jaar met Gramoxone worden bestreden. Het tijdstip van uitvoering is
afhankelijk van de mate van ontwikkeling

van de vegetatie; de bespuiting wordt
meestal in de tweede helft van mei uitgevoerd en wel op basis van 3 à 5 l. per ha. Bij
een sterke hergroei van de vegetatie is soms
een tweede bespuiting noodzakelijk tenzij
de bomen al zeer goed groeien. Het effekt
van de bespuiting met dit middel is beter als
deze bij een bewolkte hemel wordt uitgevoerd. Om schade aan de stammetjes door
Gramoxone te voorkomen mag de druk bij
het spuiten niet meer dan 1,5 atm. bedragen.

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

op de verpakking nauwkeurig te raadplegen.

0nderhoud

Het snoeien van populieren in de wintermaanden en het voorkomen van schade
door reeën, hazen of konijnen zijn bespro-

ken in de 'Kalender' van het novembernummer van 'Populier'

1981.

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

BOOMKWEKERIJEN
POSTBUS 130
5490 AC ST. OEDENRODE
TELEFOON 04138-72331
TELE( 74683

LAANBOMEN EN BOSPLANTSOEN
Specialiteit:

POPUTIEREN WILGEN

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.

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
intensief bêziggehouden met het verbeteren en veiliger maken van bestaande types en het ontwerpen van nieuwe
soorten aandriifwielen, geleidebladen en
veiligheidskettingen. OREGON heeít voor
elke motonaag en houtsoort de juiste ketting.
voor kwaliteit en veiligheid , kies OREGON
produkten. lmporteur voor Nederland:

SnERrunru-SoEstbv
Postbus 184,37ó0 AD Soest. de BeauÍortlaan 24,37ó8 MJ Soest.
Telefoon 02155-10272'. 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 heeft 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 p9 ulieren

an old name. between new ppplars
un ancien nom, entre nouveaux p.upllert
ein alter name, zwischen neue pap-peln
Witte abeel
(P. alba)

'Raket'

'Nivea'

Esp
(P.

tremulal

'Tapiau'

Grauwe abeel
(P. canescens)
'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. trichocarpa)

I

(tb"'^^>

',

'Blom'
'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

Euramerikaanse
populier
(P. euramericanal

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spiik'

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'1214'

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier

'Androscoggin'

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

'7()b(*b'

(í''f^t'N'l-

X

a

hoomkwekerii
Schoorstraat 21 - Postbus 3'l
Udenhout - Holland
Telefoon 04241-2131
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