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Populieren zijn aantrekkelijk om te veredelen omdat tussen vele soorten kruisingen mogetijk zijn en omdat dit kruisingswerk in de kas kan worden uitgevoerd. Men hoeft er
geen bestuivingen voor uit te voeren aan geïsoleerde vrouwelijke bloeiwijzen in de boomkruinen. Ook zijn resultaten van kruisingswerk met populier soms spectaculair. En, voor
een boomgewas gaan vermeerdering en selectie bij populier heel snel.

Populierenveredeling

R. Koster
Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bosen Landschapsbouw 'De Dorschkamp'
Wageningen

Voorwoord
Op I juni j.l. nam ir R. Koster afscheid van het Rijksinstituut voor Onderzoek in de
Bos- en Landschapsbouw 'De Dorschkamp', waar hij vanaf 1960 de leiding gehad
heeft van de selectie en veredeling van populieren. Gedurende die jaren zijn vele

De hierbij niet genoemde kombinatie van
trichocarpa en nigra levert snelgroeiende
hybriden met een aantrekkelijke vorm,
vaak goed bestand tegen wind, maar altijd

nieuwe populierenklonen aan het handelsassortiment toegevoegd.
Voordat een populierenkloon in de handel komt, zijn er vele jaren van veredeling
aan vooraf gegaan. Naar aanleiding van zijn afscheid van 'De Dorschkamp' heeft
de heer Koster in dit artikel een overzicht gegeven van het omvangrijke veredelingswerk.
Naast zijn dagelijkse werkzaamheden heeft de heer Koster zitting gehad in diverse
commissies en werkgroepen, waaronder de werkgroep'Teelt' van de Nationale Populieren Commissie. Van 1970 tot1975 is hij voorzitter geweest van de Stichting Populier. Verder heeft hij medewerking verleend aan de samenstelling van de Populierengids I en 2 (welke laatste in augustus a.s. verschijnt).
Ir Koster heeft zijn officiële taak nu neergelegd. De redactie van 'Populier' hoopt
echter in voorkomende gevallen een beroep op zijn kennis en ervaring te mogen

zeer gevoelig voor lariksroest (een bladziek-

doen'

Red.

te waarvan lariks de andere waard is: Melampsora larici-populina).
Tenslotte zijn ook hybride populieren gekruist, zowel met een derde soort (bijvoorbeeld deltri x ni) als met een van de oudersoorten (bijvoorbeeld deltri x del).
Waarom kruisen we?

Door kruising probeert men individuen

te

maken met goede kombinaties van eigenschappen, zoals goede vorm van groei, goede weerstand tegen ziekten en gped hout'

Zo is

bijvoorbeeld

bij

deltoïdes goede

weerstand tegen bacteriekanker (Xanthomonas populi) zdrdzaam. Door twee deltoides bomen een

Kruisingen

I en een á, beiden met rela-

tief hoge kankerresistentie te kruisen en in
Op 'De Dorschkamp' in Wageningen is gedurende ruim 30 jaar gewerkt aan het veredelen van populieren door achtereenvolgens Van Vloten, Hellinga, Wolterson en
ondergetekende.

De belangrijkste kruisingscombinaties waren, afgezien van die met witte populieren:

de nakomelingen de meest resistente planten te selekteren kan men een kollektie kan-

kerresistente deltoïdes klonen verkrijgen.
Als er geen van deze klonen zich leent voor
introductie als praktijk-kloon kan men er in
ieder geval verder mee kruisen, met het
doel de kankerresistentie in de volgende

c) nigra en nigra

generatie te verhogen.
Ook kan men deltoïdes kruisen met de kankerresistente soort nigra en uit de hybriden
de meest geschikte planten selecteren.
Weerstand tegen de al genoemde lariksroest
en een andere bladziekte: stippen Marssonia (Marssonina brunnea), wordt op soortgelijke wijze verkregen.

(de Europese zwarte populier)
deltoïdes
(de Amerikaanse zwarte populier)
e) trichocarpa en trichocarPa
(de West Amerikaanse balsempopulier)

tegen bladziekten als tegen bacteriekanker.

a) deltoides en nigra
met als resultaat: delni hybriden
(Euramerikanen)
b) deltoides en trichocarpa, met als

resultaat: deltrihybriden
(zw ar

d) deltoides en

te

b al

s

emp

o pu

I i

eren)

Deltoïdes is betrekkelijk weinig gevoelig
voor bladziekten (al zijn er vele uitzonderingen), terwijl nigra altijd gevoelig is voor
roest. De hybriden zijn soms zowel resistent
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Selectie en eerste toetsingen

Na het kruisen in de kas in het voorjaar ko-

men de
Men kiest dus uit een aantal zaailingen degene die de beste combinaties van eigenschappen bezitten. Elke plant moet natuurlijk een aantal jaren worden getoetst voor
de beoordeling van zijn vorm, groei, weerstand tegen bladziekten en bacteriekanker,
maar ook bijvoorbeeld tegen wind. Sedert
enkele jaren wordt ook op vatbaarheid
voor virus (Populieren Mozaiek Virus,
PMV) gelet. Deze toetsing wordt door het

IPO te Wageningen uitgevoerd. Snelle
groei is een belangrijke eigenschap voor vele, hoewel niet alle afnemers van populierenplantsoen. Hierop wordt dus ook geselecteerd.

Ook aan de houtkwaliteit wordt aandacht
besteed: tot nu toe vooral aan de houtdichtheid (onderzoek door het Houtinstituut
TNO te Delft), in mindere mate aan fineerkwaliteit.
Elke zaailing, die alle gewenste eigenschappen in zich lijkt te verenigen is een potentiële nieuwe kloon. Wel moet die in verdere
toetsing zijn kwaliteit eerst nog waar maken. Dit ene individu kan door stekken eindeloos worden vermeerderd; met de produktie van één "super-individu" heeft de
veredelaar van populier (en wilg en enkele
andere vegetatief vermeerderde boomsoorten en hybriden daarvan) een mijlpaal be-

reikt: een nieuwe kloon voor de praktijk is
geproduceerd.

Kuns t mat

íg e be s

t

uiuing

uit het ontstane zaad

plantjes in dezelfde zomer al in de koude
bak. In de herfst zijn ze dan 30-50 cm lang
(soms langer). Ten gevolge van de dichte
stand en de hoge vochtigheid in de koude
bak ontwikkelen bladziekten zich hier zeer
voorspoedig. Reeds voor het eind van het
eerste jaar kan het grootste deel van de
zaailingen dan ook worden weggegooid. In
de loop van de volgende jaren, als de zaailingen in de kwekerij staan, worden slechte
exemplaren nog enkele malen verwijderd.
Voor het bepalen van hun weerstand tegen
bacteriekanker moet men de resterende

is dat roestresistentie van een
kloon geen onveranderlijk gegeven is; het is
niet zo dat de kloon zijn eigenschappen verandert, het is de roest die dit (in enkele gevallen) doet.
Voorts bleek bij de toetsing op weerstand
tegen bacteriekanker, dat van de ziekteverwekker, de bacterie Xanthomonas populi
Ridé, verschillende stammen met uiteenlopende virulentie voorkomen zowel in ons
land als in België en Frankrijk.
Gebleken was al dat in Engeland een bijGebleken

planten kunstmatig infecteren ("inoculeren") met op voedingsbodem gekweekte

zonder virulente stam voorkomt die alle
toendertijd in Frankrijk, België en Nederland gebruikte stammen in virulentie over-

bacterien (Xanthomonas populi Ridé). Pas

trof. In EEG verband is het vóórkomen van

twee jaar daarna kan de definitieve beoor-

verschillen in resistentie tegen deze ziekte in
de lidstaten een belangrijk aspect, dat nu
met EEG subsidie verder wordt geanaly-

deling worden gegeven.

in een samenwerkingsproject van
Frankrijk, België, Duitsland en Nederland.
De volgorde van de klonen, gerangschikt
naar toenemende gevoeligheid voor kan-

De zaailingen die deze toetsing doorstaan
worden enige jaren later, na afstekken wederom aan deze inoculatie onderworpen
maar dan als planten van elke kloon, ver-

seerd

kregen door vegetatieve vermeerdering.

elk op 2 plaatsen geïnoculeerd. De l0

ker, blijft meestal wel dezelfde bij inoculeren met verschillende bacteriestammen,
maar duidelijke afwijkingen van dit pa-

wondreacties worden op de 3-jarige plant
definitief beoordeeld volgens een vijfdelige
schaal. Voordat een kloon wordt uitgegeven wordt deze inoculatie tenminste nog
eenmaal herhaald: een tijdrovende zaak
van nogmaals 3 jaar.

troon blijken ook voor te komen. Voor de
veredeling is dit een bijzonder onplezierige
complicatie, die volop in onderzoek is.
Een probleem van geheel andere aard is de
toename van glasvlinder (Paranthrene tabaniformis) en satijnvlinder (Leucoma sali-

Zaadoorming

Zaailingen

Van elke kloon worden 5 éénjarige planten

(

1

\

! It
tu '-t
í'rt

{--

't?

ïrr

{tt'

r

'1

:tl

I

/',

28

Complicaties

gegroeide

t
l}

cis) in de lJsselmeerpolders. In 1983 was
258 ha. in de IJsselmeerpolders door de
satijnvlinder aangetast. Sommige toetsproeven worden door dergelijke aantastingen tenminste sterk vertraagd, terwíjl de
kans op mislukking toeneemt. Sommige
klonen worden veel zwaarder aangetast

wordt steeds naast elkaar geplant om waarneming in duplo in één oogopslag mogelijk
te maken. Uiteraard verdwijnt deze mogelijkheid door systematische dunning (na 6-8
jaar).

dan andere.

busta' voor als zogenaamd standaardkloon
en wel vertegenwoordigd door 12 planten in
plaats van 6. In ronde cijfers kan men dus
100 nieuwe klonen per ha toetsen met dit

De arbeidsfilm
De eerste jaren was de produktie van zaailingen gering. Door meer kasruimte, betere
kweek- en bestuivingstechniek, wijziging
van de boekhouding (in plaats van kaartsysteem registratie via de computer) en
tenslotte meer inzicht in de genetische kwaliteiten van de ouders steeg de jaarproduktie in 1968 tot 50.000 zaailingen (meest hybriden). In totaal zijn tussen 1950 en 1980
meer dan een half miljoen planten geproduceerd. Van een jaarproduktie van 50.000
planten zijnna 3 jaar door selectie op groei,
vorm en vooral bladziekten rond 590 over
(2.500 planten).
Deze worden na inoculatie met kankeibacterie beoordeeld: alleen resistente zaailingen blijven over (zie onder: Selectie en
eerste toetsingen). Deze zaailingen moeten
daarna vegetatief worden vermeerderd.

Het meest efficient bleek vermeerdering uit
zomerstek, dat wil zeggen onverhoute
scheuteinden met blad (in juni,

juli,

eventu-

eel augustus). Deze zomerstekken komen
overdag in het volle licht in de (open) koude
bakken onder continue nevel; 's nachts
stopt de verneveling en wordt de bak afgedekt. Na 4-6 weken zijn de planten beworteld en begint het afharden. Tot volgend
voorjaar blijven ze in de bak.

Bij dit plantverband worden.625 bomen per
ha geplant. In elke toetsproef komt 'Ro-

systeèm,

l

len zijn immers niet veel planten per kloon
en herhalingen nodig om deze verschillen
betrouwbaar aan te tonen.
De explosieve start van (vooral) de hybriden van deltoïdes en trichocarpa maakt deze groep klonen bijzonder geschikt voor

houtproduktie in korte omloop. Proeven
op semipraktijkschaal van zowel de Stichting Bos en Hout als de afdeling Groei en
Opbrengstonderzoek van'De Dorschkamp' tonen aan dat produktres van 40 ton
droge stof in de eerste omloop na 4 jaar

lxl

30 m
en lengte gemeten. Hieruit berekent men de
gemiddelde df.ro en F. uit df.ro x Ekan men

worden verkregen in plantverbanden
zowel als 2x2 m.

de verhouding der volumes van alle klonen
uitdrukken in een 9o van het volume van
'Robusta' (dat bij elke berekening op 10090

Genenbewaring

wordt gesteld. Vormquotienten blijven

ruime collectie bomen nodig, die als ouders
kunnen dienen: ze moeten liefst verschillende eigenschappen hebben, niet alleen doordat ze tot verschillende soorten behoren,
maar ook binnen de soort, doordat ze uit
verschillende delen van het natuurlijke verbreidingsgebied van die soort afkomstig

Van alle bomen worden diameter op

hierbij buiten beschouwing). Deze relatieve
inhoud is de basis voor de beoordeling van
de groei.

De groeiverschillen zijn vooral in de eerste
jaren heel groot. De snelst groeiende klonen hebben dan vaak twee- tot driemaal zo-

veel volume als 'Robusta'. Indien elke
kloon door een homogene serie van zes gelijkwaardige planten wordt vertegenwoordigd, grasgroei tijdig en effectief wordt onderdrukt en als het terrein voldoende homogeen is, verkrijgt men in den regel een
statistisch betrouwbare differentiatie naar
volumeproduktie tussen groepen klonen,
dit ondanks slechts drie herhalingen van 2
planten per kloon. Bij zulke groeiverschil-

I noc

ulatie

me t kanke rbacte?íe n

Voor een goed kruisingsprogramma is

m

een

zijn.
Voor het veredelingswerk bij 'De Dorschkamp' werd op ons verzoek talloze malen
materiaal uit België verkregen: vooral stuif-

meel, vaak ook e bloeitakken, ook wel
zaad, soms stekhout. Dit materiaal werd
geleverd door het Rijksstation voor Populierenteelt te Geraardsbergen. Veel van ons

of twee ouders
(soms een of meer voorouders) in België.
materiaal heeft dus een

P os itie oe re

actie kanke rtoe tsing

Toetsproeven

Nieuwe klonen, die de selectieprocedures
met succes hebben doorstaan, worden uit-

geplant

in

toetsproeven (veldproeven).

Meestal is het aantal te toetsen klonen
groot, de beschikbare oppervlakte beperkt.
Daarom kan elke kloon slechts door een
klein aantal planten worden vertegenwoordigd.

Bij redelijk

homogene proefveldterreinen

kan met (minstens) 6 planten van

elke

kloon worden volstaan. De klonen moeten
allen op één kwekerijvak gekweekt zijn en
dezelfde behandeling hebben gehad. In één
geval bleek elders gekweekt slecht plantsoen van 'Robusta' na 5 jaar in de toetsproef slechts de helft van de inhoud te hebben gepioduceerd van die van plantsoen
van 'Robusta', gekweekt samen met de serie te toetsen klonen in één en dezelfde kwe-

kerij

!

Deze toetsproeven worden aangelegd in 4x4
m in 3 herhalingen van een tweetal planten

van elke kloon (6 per kloon). Dit tweetal
29

Uit Amerika en Canada kwam zaad van geselecteerde opstanden van deltoïdes en trichoparca uit het hele natuurlijke verbreidingsgebied van elk van die soorten. Hieruit zijn bijzondere waardevolle collecties
bomen ontstaan die behouden dienen te

voor uitgifte. Dit voorstel zal, indien

de

NPC met de keuze instemt, aan de Commissie voor de Rassenlijst worden voorgelegd, waarna deze beslist over de opname in
de rassenlijst.
Uitgegeven klonen*

blijven.

Daarnaast

zijn uit 30 jaren

veredeling
10.000 geselecteerde klonen overgebleven
(van de ruim 500.000 geproduceerde).

Ruwweg de helft hiervan is uitgeplant in

hopelijk
toetsproeven en wordt daarmee
ook bewaard. De andere helft moet nog

-

worden uitgeplant.

Deze'genenreserve' van deels werkelijk of
potentiëel uitgangsmateriaal (als ouders gebruikte klonen of andere belangrijke bomen) deels nieuwe geselecteerde kruisingsprodukten is de opbrengst van een
grote investering aan geld en arbeid. Zodra
nieuwe klonen gewenst worden voor bos,
stad of landschap kan deze reserve dienst
doen. Men kan hieruit putten wanneer bijvoorbeeld een nieuwe ziekteverwekker keuze van andere klonen nodig maakt of een
industrie produktie van hout met andere eigenschappen nodig vindt.
Te bedenken valt hierbij dat een deel van
het uitgangsmateriaal in het oorspronkelijk
verbreidingsgebied bedreigd wordt of inmiddels al verdwenen is.
Onze inheemse nigra is daarvan ook een
sprekend voorbeeld. Sinds de bewaring
daarvan door afstekken van oude bomen
ter hand is genomen, zijn al veel van deze
oorspronkelijke bomen verdwenen; en dat
in l0 tot 20 jaar.
Bij de verdere organisatie van deze genenbescherming wordt samengewerkt met de
genenbank in Wageningen.

ó Europese zwarte populierenklonen

Loenen
Ankum
Brandaris
Schoorldam
Wolterson
Terwolde

19f6
1976
1976
1976
1976
1976

5 Euramerikaanse populierenklonen

Flevo
Dorskamp
Agathe F.*
Florence Biondi*
Spijk

19(É

19fÉ
1972
1972
1972

6 Zw arte balsempopulierenklonen

Oxford*
Geneva*
Androscoggin*
Rochester*
Donk
Barn

3 W. Amerikaanse
klonen

1966

19fó
19fó
1972
1972
1972

balsempopulieren-

Blom*
Fritzi Pauleyx

t972
t972

Heimburger+

1972

de met * gemerkte zijn ingevoerd

Uitgifte van nieuwe klonen

Op verzoek van de Nationale Populieren
Commissie heeft de werkgroep 'Teelt' van

in 1983 een viertal klonen
beschikbare materiaal uitgezocht

deze commissie

uit het

a
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Het vaststellen van de gevoeligheid van wilgen
voor de watermerkziekte: problemen en

M.

Vlageningen

persectieven*

*
Dit

de Kam

Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bosen Landschapsbouw'De Dorschkamp',

Voorwoord
is een samenvatting van het gelijknomige

artikel in het 'Nederlands Bosbouw-

tijdschriÍt', jaargang 56 nr.I, januari 1984. Het geeft een kort overzicht van

de

mate vqn gevoeligheid voor de watermerkziekte van verschillende wilgeklonen.
Deze samenvatting dient ter inleiding tot het volgende artikel: 'Het eÍÍekt von sanitaire maatregelen op het optreden van de waterziekte van de wilg'
Red.

zijn voor de ziekte.

S. fragilis, S. viminalis,
S. caprea, S. cinerea, S. alba'Lichtenvoorde' en 'Belders' en de treurwilg S. alba
'Tristis' zijn eveneens gevoelig, maar er zijn
onvoldoende gegevens om een uitspraak

De huidige stand van zaken
Onze kennis van de gevoeligheid van wilgen
voor de watermerkziekte is gebaseerd op li-

teratuurgegevens, veldwaarnemingen en
kunstmatige inoculatieproeven. Tabel I

omtrent hun relatieve gevoeligheid te kunnen doen. Er zijn eveneens te weinig veldwaarnemingen verricht aan S. pupurea, S,
amygdalina en S, alba'Het Goor', maar uit
inoculatieproeven blijkt, dat ze in elk geval

geeft daar een overzicht van. Uit deze tabel
blijkt wel, hoe groot de leemte is in onze
kennis van dit onderwerp. Toch kunnen we
uit deze gegevens in elk geval concluderen,
dat S. viridis en de S. albo klonen'Calva',
'Liempde' en 'Drakenburg' zeet gevoelig
Tabel

I

verwelking

L.). Ned. Bosb. Tijdschr.4l: ll8-126.

de

o

na kunstmatige inoculatie.

verwelking

isolatie

E. salicis

massale

3.

kunstmatige inoculatie

'de ziekte kunnen krijgen', zodat met

Het optreden van de watermerkziekte in wilgen onder natuurlijke omstandigheden en

soort/kloon

For. Mem.

- Dowson, W. J. and E. McC. Callan. 1937.
The watermark disease in the white willow. Forestry ll: 104-108.
Gremmen, J. and M. de Kam. 1981. New de-velopments
in research into the watermark disease of white willow (Salix alba) in the Netherlands. Eur.J.For.Path. I I : 334-339.
Jansen, E. C. 1969. De watermerkziekte, een

aanplant ervan voorzichtigheid geboden is.

natuurlijke aantasting
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S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

viridis (4,6)
fragilis (6)
viminalis (2)

+

caprea (5)
vitellina (5,6)
purpurea (3,6)
daphnoides (3)

+
+

+

+

+
+
+
+

;

triandra (3)
+

amygdalina (3)
cinerea (6)
Salix albo
'Calva' (1,4,6)

+

'Liempde' (7)
'Drakenburg' (7)
'Belders'(7)

+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

'Het Goor' (7)
'Lichtenvoorde'(7)
'Bredevoort'(7)

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

'Barlo' (7)
'Lievelde'(7)
'Tristis'(7)

1:

+
+
+

+

- :

:

positief;
negatief; geen of onvoldoende waarnemingen.
volgens Day,1924;2. Lindeijer l93l; 3. Lindeijer 1932;4. Dowson 1937; 5. Wong en Preece 1973;
6. Wong, Nash en Preece 1974; 7. eigen waarnemingen.

l.

EnzymeJinked immunosorbent assay.
Eur.J.For.Path. 12: I -6.
Kam, M. de. 1983. Detection and transport
-of solube
antigens of Erwinia salicis and their role in symptom expression of the Watermark disease. Eur.J.For.Path. 13.
Lindeijer, E. J. 1931. Een bacterieziekte van
-de wilg.
Tijdschr. Plantenz. 3'l: 63-67.
Lindeijer, E. J. 1932. De bacterieziekte van
-den wilg veroorzaakt door Pseudomonas saliciperda n.sp. Proefschrift Univ.Amsterdam.
Wong, W. C., T. H. Nash and T. F. Preece.
-19'14.
A field survey of watermark disease of
cricket-bat willow in Essex and observations on
some of the probable sources of the disease.
Plant Pathology 23: 25-29.
W. C. andT. F. Preece. 1973. Infecti-on Wong,
of cricket-bat willow (Salix alba var; caerulea) Sm. bij Erwenia salicis (Day) Chester detected in the field by the use of a specific antiserum.

Plant Pathology 22: 95-91.
- Zweep, P. van der, and M. de Kam. 1982.
The occurrence of Erwinia salicis, the cause of
Watermark disease, in the phyllosphere of Salix
alba. Eur.J.For.Path. l2: 257-261.
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Het effekt van sanitaire maatregelen op het
optreden yan de watermerkziekte van de wilg

M.

de Kam

Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bosen Landschapsbouw'De Dorschkamp',
Wageningen.

Inleiding
In juni 1983 werd een bezoek gebracht aan
het centrum van de cricket-bat wilgenkultuur in Engeland: Essex. Doel van dit bezoek was na te gaan of het opruimen van
zieke wilgen, wat in Essex en Suffolk al
tientallen jaren gebeurt, de watermerkziekte daar tot een aanvaardbaar niveau heeft
teruggebracht. In dit artikel wordt besproCricketbatwilgen in Essex. Op de achtergrond de ,,sets", één jaar na planten.

ken wat het mogelijke effekt op de ziekte is,
wanneer dergelijke maatregelen in Nederland zouden worden toegepast.

Vermeerdering en kultuur van de wilg in
Engeland en Nederland

Om een vergelijking te kunnen maken tussen de Nederlandse en Engelse situatie is
het nodig inzicht te hebben in de wijze van
vermeerdering en kultuur van de wilg in
beide landen.

In Engeland is het uitgangsmateriaal voor
de cricket-bat wilg afkomstig van moerstoven (,,stoolbeds") van Salix alba. Het materiaal is niet eenklonig, de herkomst van
het materiaal is niet altijd duidelijk en er is

geen kontrole

op soortechtheid. Op

de

moerstoven wordt het materiaal vier jaar
opgekweekt zodat scheuten zijn gevormd
van minstens 5 cm dikte en ca. 4 cm lengte.
Deze poten (sets) worden afgezaagd, en al

naar gelang de grondwaterstand zonder
wortel op een diepte van 50-100 cm gepoot.
Het plantverband is l0 x l0 m. De eerste
paar jaar worden alle zijscheuten tot zo
groot mogelijke hoogte verwijderd omdat
in de stam, waar later de cricket-bats van
gemaakt worden, geen knoesten mogen
voorkomen: alleen de kale stam is geschikt.
Vervolgens worden de bomen 12-14 jaar
doorgekweekt, waarna ze worden geoogst
en verwerkt tot cricket-bats. De wilgen
worden geteeld in hun natuurlijke omgeving langs beken en rivieren die in Essex en
Sulfolk ruimschoots aanwezig zijn.
In Nederland wordt het uitgangsmateriaal
eveneens gekweekt op moerstoven en ook
hier is S. alba de belangrijkste soort voor de
teelt van boomwilgen. De wilgen worden
klonaal geteeld en aangeplant; er is een goe-

de kontrole op kloonechtheid door

de

NAK-B. Op de moerstoven worden scheuten gekweekt die reeds na één jaar worden
geoogst en in het eerstvolgende voorjaar in
de kwekerij als eenjarige kortstekken wor-

den gepoot. Daarna worden er een- of
tweejarige bewortelde planten van gekrveekt die tenslotte op de definitieve plaats
geplant worden in bosverband op een afstand 4 x 4 m of in wegbeplantingen op een
afstand van 7 m. In de produktiebeplantingen blijven de bomen staan tot ze als zaaghout kunnen worden verkocht. In landschappelijke beplantingen en in steden blijven de bomen staan tot ze door de water-

merkziekte worden aangetast, hetgeen
meestal gebeurt tussen hun tiende en twin32

Ten gevolge van de watermerkziekte afstervende wilgen in de uiterwaarden bij Renkum.

Recente verwelking van wilgen ten gevolge
van de wotermerkziekte.

tigste jaar. In Nederland worden de wilgen
zowel op hun natuurlijke groeiplaats als op
plaatsen waar de wilg niet van nature thuis-

in Engeland als in Nederland is onderzoek
gedaan naar eventuele vectoren, met name
insekten. Maar tot nu toe zijn er geen aan-

hoort, aangeplant.
Een tweede vorm van vermeerdering in Nederland is die door middel van poten. Deze
methode is te vergelijken met de Engelse,

wijzingen verkregen, dat insekten een rol
van betekenis spelen in de epidemiologie

met dien verstande dat onze poten niet op
moerbedden worden geteeld, maar van
knotwilgen of gevelde boomwilgen afkomstig zijn.

Sanitaire maatregelen

Wijze van verspreiding van de ziekte
De manier waarop de bakterie 'Erwinia salicis', de oorzaak van de ziekte, zich van
boom naar boom verspreidt is ten dele opgehelderd. Twee mechanismen zijn experimenteel aangetoond:
Door middel van besmette poten.
-In takken
van drie jaar en ouder is de bakterie in vele gevallen aanwezig en wanneer
deze poten worden gebruikt voor vermeerdering is de kans groot, dat de bakterie op
d,eze wijze wordt verspreid (Wong, Nash en
Preece, 1974; Gremmen en De Kam, 1975).

- Door middel van bakteriën afkomstig
van verwelkende wilgen.
Wilgen met recente verwelkingssymptomen
scheiden sap af, dat langs de takken druipt
en waarin bakteriën voorkomen die met regen en wind door de lucht worden verspreid
naar omliggende beplantingen (Van

der

Zweep en De Kam, 1982).
Het is niet bekend, of de twee hier genoemde manieren van verspreiding de enige zijn.
In Engeland wordt ook met de mogelijkheid van verspreiding via wortels en oude
stobben van door de watermerkziekte aangetaste wilgen rekening gehouden (Wong,
Nash en Preece, 1974), maar dit is niet experimenteel aangetoond en wordt ook door
onze waarnemingen niet .bevestigd. Zowel

van de watermerkziekte.

Al in

1933 werd in Essex een verordening
van kracht die de eigenaars van wilgen verplichtte door watermerkziekte aangetaste
bomen om te zagen en te verbranden. Later
kwamen ook de moerstoofbedden onder
deze zgn. ,,Willow Order" en werden ook

,,Willow Orders" van kracht

in

andere
Counties (Watermerkdisease, 1955). Een
aantal ambtenaren (Willow Inspectors)
werd aangesteld om de naleving van deze
verordening te kontroleren. In Essex reizen
vanaf eind mei tot oktober twee van dergelijke inspekteurs langs de wilgenbeplantingen om naar zieke bomen te speuren. In de

winter, als de poten zijn geoogst, worden
de moerstoofbedden gekontroleerd, waarbij elke moerstoof die de typische inwendige waterige verkleuring vertoont, wordt ge-

tt

De Nederlandse situaÍie
De schade die in Nederland door de watermerkziekte aan de wilg wordt toegebracht
is helaas nooit systematisch onderzocht.
We zijn daarom aangewezen op de schaarse
gegevens die beschikbaar zijn en die een
globale indruk geven van de situatie in Nederland. De indruk is, dat de ziekte in Nederland zeer algemeen is en grote schade

veroorzaakt, met name

in

stedelijke en

sterft als gevolg van de watermerkziekte is
vermoedelijk te wijten aan het niet tijdig

landschappelijke beplantingen. Zo werden
in de gemeente Amsterdam van 1979 tot en
met 1982 meer dan 1800 wilgen in de leeftijd van l5 jaar en ouder gerooid omdat ze
door deze ziekte waren aangetast. De situatie in verschillende andere gemeenten is niet
minder ernstig. In Dronten ontwikkelde de
ziekte zich in de jaren 1977 tot 1982 tot een
kalamiteit, in het dorp Biddinghuizen worden sinds 1980 de wilgenbeplantingen door
de watermerkziekte geëlimineerd. In 1983
werden op vele plaatsen in de Flevopolders
en daarbuiten aangetaste wilgen aangetroffen. Geklonkludeerd moet worden, dat de
sanitaire situatie in Nederland met betrekking tot de watermerkziekte bedroevend is
en veel ongunstiger dan in Groot-

opruimen van een deel van de zieke wilgen.

Brittannië.

rooid.
In de vijftiger jaren waren er ernstige verliezen ten gevolge van de watermerkziekte in
Essex, maar sinds 1966-1967, toen de
moerstooÍbedden bij de inspektie werden
betrokken, is de ziekte sterk afgenomen,
Momenteel bedraagt hij minder dan l9o
van de totale oppervlakte per jaar (gegevens van de Essex County Council). Gekonkludeerd moet worden, dat de ziekte in
Engeland relatief veel minder slachtoffers

vergt dan in Nederland. Dat er jaarlijks
toch nog een klein percentage wilgen af-
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Bestrijding van de watermerkziekte in
Nederland
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watermerkziekte hebben we twee mogelijkheden om de ziekte te bestrijden. De eerste
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binnen de perken te houden is het wegnemen van de infektiehaarden. We hebben
gezien dat er twee soorten infektiehaarden
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De eerste infektiebron, de drie- of meerjari
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Verkleuring van een tweejarige scheut ten
gevolge van een aantasting door de watermerkziekte, links een gezonde scheut.

de verwelkende wilgen, is in Nederland de

belangrijkste bron van infektie en vormt
een direkt gevaar voor de gezonde bomen
in de omgeving. Daarom is het van het
grootste belang dat zieke boomwilgen worden omgezaagd en zieke knotwilgen worden geknot zodra zich de eerste verwelkingsverschijnselen voordoen. Met nadruk
moet worden gesteld dat dit opruimen zo
snel mogelijk moet plaatsvinden, omdat is
aangetoond dat het juist de bomen met recente symptomen zijn, die het grootste gevaar opleveren (Van der Zweep en De Kam,
1982). De ervaringen in Engeland tonen
aan, dat het opruimen van zieke wilgen de
watermerkziekte tot een aanvaardbaar ni-

veau kan terugdringen. Bovendien mag
worden verwacht, dat klonen die iets minder gevoelig zijn voor de ziekte, maar nu
vanwege de sterke inoculumdruk toch worden aangetast, minder snel ziek zullen worden wanneer de inoculumdruk afneemt als
gevolg van het opruimen van de ziektehaarden. In de huidige situatie is het nauwelijks
zinvol om veel geld te besteden aan resistentie-onderzoek, als niet tegelijkertijd de
inoculumdruk wordt verminderd.
Ook het uitvoeren van sanitaire maatregelen kost uiteraard veel geld en het zal evenals in Engeland wellicht noodzakelijk blijven zulke maatregelen wettelijk verplicht te
stellen om het beoogde doel te bereiken.
Verwacht mag echter worden dat de wilg in
dat geval opnieuw een belangrijke rol zal
gaan spelen in Nederland, zowel in landschappelijk opzicht als in de nationale

houtproduktie.
De auteur dankt mr. M. D. Wortley, Chief

Inspector of Willows, Essex County Coun-

cil, hartelijk voor de vele gegevens die hij
ter beschikking heeft
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Geluidwerend groeischerm

C. Tutein Nolthenius
Oisterwijk

De laatste jaren ziet men langs de

wegen
steeds meer konstrukties om het geluid van
het verkeer af te schermen voor de aangren-

zende bebouwing. De konstrukties zijnzeer
divers van aard en men zoekt vaak naar
mogelijkheden die wat bij de omgeving passen, althans niet te veel opvallen. Een met
struiken beplante wal is wel natuurlijk maar

heeft als bezwaar het relatief grote grondgebruik zowel wat oppervlakte als kubieke
meters betreft. Holle betonstenen die gevuld moeten worden met grond en planten
zullen het op sommige plaatsen goed kunnen doen. Het grote gewicht maakt echter
dat de fundering behoorlijk sterk moet zijn
wat op sommige grondsoorten problemen
geeft en bovendien zeer kostbaar is.

Toen medio 1979 door de Nederlandse
Stichting Geluidshinder en het ministerie
van Volkshuisvesting en Milieuhygiëne een
landelijke ontwerp-prijsvraag werd uitgeschreven met het doel ideeën en ontwerpen
te verzamelen voor geluidwerende voorzie-

l. Konstruktie van de schermen. De stokken worden in een mal gelegd, dan de goAplaat erop en dan weer stokken. De dwarslatten (zie Íoto 2) worden met plastic bandjes door de platen heen oan elkoar vastgebonden.

ningen langs wegen, was dit voor architekt
F. D. G. Prins een reden om zich te bezinnen op de problemen van geluidkering met
natuurlijke materialen en goedkoper dan de
aanwezige systemen. Prins was getroffen
door oerkracht van groei, de expansie van
planten, die in de natuur voorkomt en het
assimilatievermogen van levend weefsel. Zo
ontstond het idee een "levend" scherm te
maken dat eenmaal geplant aaneen zou
groeien tot een geluiddichte wand. De stevi
ge fundering wordt verzorgd door de wortels van de bomen en de wand bestaat uit de
aaneengesloten houtmassa. Teneinde het
belangrijke kostenaspekt goed in de gaten
te houden kwam hij op de keuze van het ge-

bruik van 3 jarige wilgeslieten welke
stokken, poten,

als

in de grond

geplaatst in
korte tijd bewortelen en aan de groei gaan.
De wilgeslieten waren goedkoop en massaal
voorhanden in de grienden. In januari 1980
werd zijn idee bekroond met één van de
drie uitgereikte tweede prijzen. (Een eerste
prijs werd niet uitgereikt). Het jury-oordeel
was: "Een origineel en oer-Hollands idee
dat van ekologische betekenis kan zijn.
Maakt een natuurlijk element wellicht mogelijk, waar dit tot nu toe als onmogelijk

werd beschouwd. Financieel goed

Experiment

Dat experiment is er gekomen. Samen met

Mostert en De Winter Groenvoorziening
B.V. te Sliedrecht is dit idee uitgewerkt.

Er is een begeleidingscommissie ingesteld
waarin een groot aantal disciplines o.a.
voor akoestische-, verkeerskundige-, esthetische-botanische-, plantenfysiologische-,

landschappelijke-, beplantingtechnische-,

en konstruktieve aspekten zijn

vertegen-

woordigd.

Met subsidie van de overheid is in het voorjaar van 1983 een proefscherm aangebracht
langs Rijksweg l5 onder Sliedrecht over een
lengte van 100 m. In 1984 is dit met 300 m
verlengd.
Aangezien geluiddemping direkt na het
aanbrengen noodzakelijk was, is, omdat de

wilgeslieten uiteraard nog niet direct volledig tegen elkaar sluiten (wat nodig is voor

haal-

werkelijke geluiddemping), een golfplaat

baar. Zeker aan te bevelen voor een experi-

tussen de slieten aangebracht welke na enkele jaren als de wilgen op dikte zijn er tus-

ment".

senuit geroest zal zijn.
Om risiko's te spreiden en omdat niet alle
groei-eigenschappen in dit soort bijzondere
omstandigheden bekend zijn is voor een
mengsel wilgesoorten gekozen. Het is een
mengsel van Salix alba, Salix triandra en
Salix viminalis. Hierdoor wordt zowel mak-

kelijke aanslag, ontwikkeling van zijtakken
over de gehele lengte als diktegroei verkregen.

Ondanks de droge zomer van 1983 is de
ontwikkeling bevredigend geweest. Uiteraard moest de opgetreden uitval ingeboet
worden maar deze uitval is waarschijnlijk
voornamelijk veroorzaakt doordat i.v.m.
tijdsgebrek van bepaalde soorten niet de
optimale kwaliteit wilgeslieten aangekocht
kon worden.
Ook het moment van aanbrengen, begin
april, was bepaald niet wat voor poten gewenst is, maar het verkrijgen van de vereiste vergunningen en andere voorbereidingen voor het werk noopten tot deze datum,
35

de beginfase

bij de wortelontwikkeling

de

slieten zo veel mogelijk in de grond te fixeren en om de winddruk van het verkeer op
de golfplaten op te vangen zolang de slieten
nog niet aangegroeid zijn. Essentieel voor
het slagen van de proef is dat de wilgen zodanig in dikte groeien dat zij tegen elkaar
aan gaan komen en een gesloten wand gaan
vormen. Dan pas is er goede geluidsdemping die voorlopig door de golfplaat, die

geleidelijk zal wegroesten (gedacht wordt
aan + 5 jaar), opgenomen wordt.
Onderhoud

Geregeld onderhoud van het groeiende
scherm zal nodig zijn. Het snoeien zal in
hoofdzaak met machines kunnen gebeuren
en dat zal naar verwachting wat betrelt de

2. Plaatsing met behulp van een tijdelijke
konstruktie die enkele jaren wordt gehandhaaJd zolang de wilgeslieten nog onvoldoende geworteld

zijn om de

golfplaat

overeind te houden.

Aanleg
Het wilgenscherm is in delen van 3 m breedte (de standaard breedte van de golfplaten)
aangebracht. Op dg werf van Mostert en De
Winter zijn de delen vooraf klaargemaakt
door ter weerszijde van niet gegalvaniseer-

zijkanten, zeker de eerste jaren, jaarlijks
nodig zijn. Het kophout zal wel om het jaar
gekort moeten worden. Het snoeien is niet
alleen van belang i.v.m. groei en ontwikkeling, maar de topscheuten en zijtakken van
de wilgen be'Ínvloeden de geluiddemping,
-adsorptie en -verstrooiing. Dit soort zaken
zal nog empirisch bepaald moeten worden
omdat er op akoestisch gebied van snoei tot
nu toe nog onvoldoende bekend is.

de golfplaten van 275 m lengte en 3 m
breedte wilgeslieten in menging van soorten
(5090 alba, 2590 viminalis en25o/o triandra)

Eerste resultaten

aan te brengen. De slieten worden door

Teneinde de proef zo goed mogelijk te kunnen volgen en ook nog extra waarnemingen
en proeven te doen is in Nijmegen op het

dwarsstokken, die door de plaat heen met
bandjes aan elkaar worden verbonden,
vastgeklemd in de golven van de plaat. De
slieten steken aan de onderzijde + 50 cm

uit en aan de bovenzijds + 25 cm. De
3. Links een enkele rij slieten, rechts
dubbele

rij zonder

tussenplaat.

een

schermen zijn in een tevoren gegraven sleuf
geplaatst op + 3 m van de vangrail en vastgezet aan een stel stevige schoren van de
hulpkonstruktie. Dit laatste is nodig om in

terrein van de Katholieke Universiteit bij
het botanisch laboratorium van de faculteit
der wiskunde en natuurwetenschappen, die
de hele proef begeleidt en geluidsmetingen
verricht, een soortgelijk scherm geplaatst.
Daarnaast zijn daar ook schermdelen zonder golfplaat maar alleen met een enkele en
een dubbele rij wilgeslieten gezet.
De eerste geluidsmetingen hebben inmid-

dels plaatsgevonden en de geluidsdemping
die o.a. afhankelijk is van de totale massa
van het scherm (plaat + slieten) voldoet
nog niet geheel aan de theoretisch berekende waarde. Dit wordt veroorzaakt doordat

het scherm nog niet êén geheel vormt met
de slieten en daarmee is de totale massa nog

onvoldoende.
Bovendien is waarschijnlijk de lengte van
400 m nog te kort voor juiste metingen van
de effekten in de achterliggende woonwijk.
Landschappelijk is het vrijwel direkt na het
aanbrengen groenogende geluidscherm zeer
aanvaardbaar. De tussenplaat is ongegalvaniseerd omdat hij na enige jaren weg moet
roesten. De bruine roestkleur treedt al zeer
snel op en levert daarom een onopvallend
beeld tussen de groen bebladerde wilgeslieten.

De plaatselijke bevolking, die eerst nogal
wat bezwaren meende te moeten opperen
tegen deze vorm van geluiddemping omdat
36

er geen behoefte aan bestond, heeft

snel

vrede gevonden met het scherm dat inderdaad ter plaatse in het geheel niet visueel als

hinderlijk wordt ervaren. Wat betreft de
kosten kan gesteld worden dat deze lager
zijn dan van alle andere tot nu gebruikte
methoden. De aanlegkosten bedragen inclusief inboeten en snoei na het eerste jaar
+ f 215,-/m2. Andere schermen kosten al
gauw / 290,- tot f 600,-/m'. Bij een 3
meter hoog scherm wordt het verschil in
kosten per strekkende meter al 3 maal zoveel.

Enigszins tot verwondering gaven deze slie-

ten op zich (dus zonder tussenplaat) direkt
al, ondanks de grote openingen ertussen,
ook al enige geluiddemping. Met dit artikel
en de bijgaande foto's is een eerste beeld
gegeven, maar voor hen die meer geïnteresseerd zijn wordt voor verdere details verwezer naar een een dezer dagen uitgebracht
rapport wat voor + J 25,- bij het sekretariaat van de begeleidingscommissie te Sliedrecht (tel. 01840-12544) te verkrijgen is en
natuurlijk kan men langs de Rijksweg 15
aan de zuidzijde ter hoogte van het ANWBbord: afslag Sliedrecht-Bleskensgraaf 600
m, het scherm in levende lijve zien. O

4. Als foto 3, maar aan het eind van het
eerste seizoen. Vooral katwilg geeft spruiten over de gehele lengte verspreid,

De populier kent zijn plaats

P. H.

Voorwoord

Dit artikel is opgesteld in het kader van een algemene populieren-informatie,
waoraon veel behoefte blijkt te bestaan; dit kwam tevens tot uitdrukking in de
beantwoording von de enquête in het vorige tijdschrift. Deze bijdrage door de heer
Schoenfeld behandelt olgemene zaken betreÍÍende de populierenteelt en uit het artikel blijkt dat de teelt van populier nie! door iedereen en overal bedreven kan
worden. . . Het tijdschrift 'Populier' is er niet voor niets.
Red.

Schoenfeld

Wogeningen!

Tijdens inventarisatie-werkzaamheden in
een gedeelte van de Achterhoek viel het
echter op dat de populier, binnen een vrij
beperkt gebied met overwegend natte gronden, op de ene plaats soms in grote getale
voorkomt en even verderop geheel ontbreekt. Het leek de moeite waard om na te
gaan wat hiervan de oorzaak zou kunnen

zijn.
De opnamen

Inleiding
De populier is een van de gemakkelijkst te
vermeerderen boomsoorten die we kennen.
Neem een tak, steek die in de grond, en een
paar jaar later staat er op die plek vaak al
een heel aardige boom. Het is dus aannemelijk dat men overal in ons land heeft ge*Mederce*et Rijksinstituut

uoor orulerzoek in de bos- en laml-

s.'lilupsboub"' De Dorschkamp, Wagcningeil.

probeerd om de populier te gebruiken als
windsingel, in erf- en grensbeplantingen en
voor het hout. Toch komt de populier niet
overal voor.
Natuurlijk kent iedereen de vaak prachtige
populierenbeplantingen in de riviergebieden van ons land en weten de meesten wel
dat het geen zin heeft dergelijke beplantingen te gaan zoeken op de droge zandgronden van de Veluwe en het Hondsruggebied
in Drente.

Om een indruk te krijgen van het mogelijke
patroon waarin de populier in het landschap voorkomt is het kaartblad 54-West,
Enschede globaal gekarteerd op het onderscheid wél ofgeen populieren. Bepalend
voor dit onderscheid waren duidelijke aan-

wijzingen voor het vanoudsher voorkomen
van deze boomsoort in het landschap; daarom is er alleen gelet op oudere bomen als
solitair, rond erven, langs percelen en beek37

lopen, in bosverband en langs oude wegen.
Er is geen onderscheid gemaakt naar kultivar.
Het aldus verkregen kaartbeeld is weergegeven in figuur l; daarna is de bodemkaart
(Stiboka) van het genoemde kaartblad vereenvoudigd, waarbij slechts vijf bodemeenheden zijn onderscheiden (figuur 2).

l. Enkele duidelijke grenswaarden voor de
chemische bodemvruchtbaarheid zijn: een
pH-KCl-waarde van tenminste 4,0 (liever

(te nat). Een ander probleem op deze gronden is de geringe bewortelingsdiepte waardoor op latere leeftijd windworp kan optre-

4,5), een fosfaattotaal (P-totaal)

den.

van

minstens 30, en een stikstofgehalte van de
organische stof van tenminste 3 à 4%0. Een
kombinatie van dergelijke waarden wordt
eigenlijk alleen maar aangetroffen op wat

men de 'betere gronden' noemt (legendaDe kaarten

eenheid 5).

Wanneer beide kaarten worden vergeleken
valt op dat:
op de droge zandgronden

-ontbreekt,

(l)

de

populier

op de veengronden (2) de populier soms
-voorkomt
en soms ontbreekt,
de populier binnen de laaggelegen zand-,

-leem- en kleigronden vrij nauwkeurig de
grens aangeeft tussen de 'armere' gronden
(3, veldpodsol- en gooreerdgronden) en de

'rijkere' gronden (5, lemige zandgronden,
zavel- en kleigronden),
er binnen de laaggelegen gebieden waarbinnen 'rijkere' en 'armere' gronden over
korte afstand afwisselend voorkomen (4)

-

geen duidelijk verband bestaat tussen de
kwaliteit van de bodem en het voorkomen
van de populier.
Bij deze opsomming past een korte kanttekening: de opname was zeer globaal en de
kaart geeft alleen aan of er wel of geen populier staat, niet of het er veel of weinig

zijn.
Enkele gevolgtrekkingen

Op basis van de kaartinformatie zou je
kunnen stellen dat men de populier vermoe-

delijk overal heeft geprobeerd en al doende
heeft ontdekt dat deze boomsoort op bepaalde gronden goed groeit en op andere
gronden kwijnt of afsterft.
Een tweede konklusie kan zijn dat de populier
- dat wil zeggen de min of meer inheemse 'Canada's', zoals 'Robusta', 'Hei-

demij','Gelrica','Serotina','Marilandica'
en hun streekhybriden
- niet alleen veel
vocht vraagt maar ook een vruchtbare
grond.

Wat weten we van de teelt van populier?

In

de tweede helft van de vijftiger jaren is

met name het onderzoek naar de groeiplaatseisen van de populier op gang gekomen. Sindsdien zijn veel aspekten van deze

teelt onderzocht, zoals plantsoenkwaliteit,
aanlegmethoden, onkruidbestrijding, bemesting, de invloed van de zuurgraad van
de grond op de groei, enzovoort, in zowel
potproeven als proefvelden. Deze proeven
hebben veel gegevens opgeleverd. Enige be-

langrijke resultaten met betrekking tot de
groeiplaatseisen van de populier worden
hieronder weergegeven.
38

2. De populier is, hoe onwaarschijnlijk dit
ook mag klinken, zeer gevoelig voor sterke
schommelingen van het grondwater tijdens
de vegetatieperiode, met name in de eerste

jaren na aanplant. Vooral bij te

hoge

gÍondwaterstanden (ondieper dan circa 35
cm. onder maaiveld) komt de groei van de
jonge populieren vaak slecht op gang; een
achterstand die in latere jaren eigenlijk niet
meer wordt ingehaald. Ook op gronden
met een te gering vochthoudend vermogen
en,/of te diepe grondwaterstanden in het
voorjaar zal de groei, ondanks het onder
punt I gestelde, in het algemeen tegenval-

Waar staan nu onze populieren?

Het is, met de voorgaande wetenschap in
het hoofd, interessant om na te gaan op
welke gronden de populierenteelt in hoofdzaak wordt uitgeoefend. Daarbij valt op
dat een zeer groot deel van onze populieren
niet op de daarvoor meest geschikte gronden staat, maar op terreinen die om uiteenlopende redenen minder of niet geschikt
zijn voor agrarisch grondgebruik. De be-

langrijkste redenen zijn:

l Te geringe draagkracht van de zode voor
grasland (zeer natte gronden).
2. Te nat in het voorjaar voor landbouwdoeleinden (beekdalen en overhoeken langs
de rivieren).
3. Slecht te bewerken (zeer zware kleigronden).

len.

4. Moeilijk met modern materieel bereik-

3. Het bovenstaande betekent niet zonder
meer dat op de iets mindere gronden geen
populieren geteeld zouden kunnen worden.
Het houdt wel in dat de groei kan tegenvallen en dat de teeltrisiko's toenemen. Ons
traditionele sortiment is namelijk niet ongevoelig voor enkele ziekten die, heel algemeen gesteld, meer schade aanrichten naarmate de groeiplaats minder geschikt is.
4. Uit recent onderzoek is gebleken dat de
populier schade (tot sterfte toe) lijdt door
zout in de bodem. Alles wijst erop dat de
bodem in het Westen van ons land veel zouter is dan algemeen wordt aangenomen; in
verband hiermee is voorzichtigheid geboden bij de aanplant van populieren in geheel West-Nederland.

baar (geen of alleen slechte toegangs-

wordt er vee onder geweid ondanks de vaak
ernstige beschadiging van de stamvoeten
met alle risiko's vandien. Er wordt maar
niet gekapt, hoewel veel bossen zo oud zijn
dat de groei er al bijna uit is. Kennelijk zijn
deze bossen niet geplant voor de houtopbrengst, anders zouden ze veel eerder zijn
geveld. Maar waarvoor dan wel?

Wat zijn dan de voor populier meest

De vicieuze cirkel van vraag en aanbod

wegen).

Samenvattend blijkt dat bij de keuze van
grondgebruik de teelt van populieren vaak
niet de eerste keus is. Deze wetenschap verklaart veel. Ondermeer waarom een groot
deel van deze bossen niet of gebrekkig

wordt onderhouden. Er wordt niet gesnoeid, niet of veel te laat gedund, Soms

geschikte gronden?

Binnen de kleigronden zijn dit de diepe za-

velgronden; binnen de zandgronden de
diephumeuze gronden (enkeerdgronden) en
de lemige vochtige gronden (bruine beek-

Wellicht is de vraag naar hout in ons land,
ondanks alle berichten over een groot tekort aan hout, te gering. Misschien heeft
het ook, of alleen, te maken met de lage

prijs die de teler krijgt. Of misschien is de

eerdgronden), deze laatsten mits aan de

prijs op stam op zich nog wel redelijk, maar

gestelde bodemvruchtbaarheidsminima en
de ontwateringseisen wordt voldaan.
De zeer zware kleigronden (komklei) geven
wat meer problemen. De groei van de po-

zijn de oogstkosten door geringe draag-

pulieren komt daarop in het algemeen
moeizaam op gang. Op latere leeftijd kan
de populier op deze gronden echter zeer
goed groeien. Deze moeizame start en goede groei op latere leeftijd geldt in grote lijnen ook voor de 'rijkere' veengronden. Uit

de kartering bleek dat de populier op de
veengronden soms wel voorkomt en soms
ontbreekt. Dit is zeer verklaarbaar: de vaak
trage jeugdgroei op deze gronden is een gevolg van de veelal gebrekkige ontwatering

kracht of moeilijke bereikbaarheid van het
terrein zo hoog dat het niet loont om het
hout aan de verharde weg te brengen.
Populierehout wordt voor een groot deel

voor bulkverwerking (papier,

eenmalig

fust, spaanplaat) gebruikt. Verwerking

is

dan waarschijnlijk alleen maar interessant

bij een regelmatig aanbod van grote partijen. De aanbodskant komt echter slecht uit
de verf. Het aanbod is sterk versnipperd.
Het hout uit oude slecht onderhouden bossen zal weinig opbrengen; eerstens omdat

het veelal van slechte kwaliteit zal zijn
(krom en vol noesten), tweedens omdat de

oogstkosten onevenredig hoog zijn.
Dit lijkt bedenkelijk op een vicieuze cirkel.
Door versnipperd aanbod van kwalitatief
matig hout ontstaat geen stabiele markt.
Het ontbreken van deze markt werkt echter
remmend op de teelt van kwaliteitshout
omdat investeringen in die richting (betere
gronden, betere infrastruktuur, intensiever
beheer) riskant lijken.

Wat nu?
Deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Het is in theorie niet moeilijk om
de teelt van hout in Nederland uit te breiden. Nieuwe bossen kunnen produktiever
zijn dan de bestaande als uitvloeisel van
geavanceerd bosbouwkundig onderzoek.
De resultaten van het groeiplaatsonderzoek
geven aan dat de produktie van met name

populierehout aanzienlijk zal kunnen toenemen. Hiervoor zijn echter goede, vrucht-

Daarnaast is het een waarschuwing tegen
het al te lichtvaardig aanplanten van populier onder het motto 'Hij groeit overal'
want dat doet hij beslist niet.
Bij de introduktie van balsempopulieren en
balsemhybriden (de zwarte balsems) werd

gesteld dat deze kultivars bijzonder geschikt zouden zijn voor de drogere en armere gronden. Het bewijs voor deze stelling is
nog niet gegeven. Wel staat al vast dat de
groeiplaatseisen van het zestal in 1972 uitgegeven kultivars (de balsems 'Fritzi Pauley', 'Blom' en 'Heimburger' en de balsemhybriden 'Barn', 'Donk' en 'Rochester') bepaald niet moeten worden onderschat. Aanplant op de 'drogere' en 'armere' gronden kan niet te onderschatten risiko's inhouden.
Ten behoeve van de lezers die belangstelling
hebben voor meer informatie is een litera-

tuurlijst

bijgevoegd.

O

gehad.

In theorie zou dit probleem opgelost kunnen worden door in hoofdzaak de
'nieuwe', op snelle groei geselekteerde populierekultivars aan te planten. De praktijk
(een onderzoek naar de groei van deze kul-

tivars op uiteenlopende groeiplaatsen
waarover nog dit jaar een rapport ver-

schijnt) toont echter aan dat een duidelijke
verhoging van de produktie per oppervlakte-eenheid alleen mogelijk is op de betere gronden. Gebleken is dat enkele nieuwe kultivars op als marginaal te bestempelen gronden zeker niet beter groeien dan
Robusta, en soms zelfs slechter. Er zijn
echter ook enkele aanwijzingen dat met name de balsemkultivars een zeer behoorlijke
groei kunnen vertonen op gronden die voor
Robusta duidelijk ongeschikt zijn. Verder
onderzoek zal dus nodig zijn om voor iedere kultivar de grens tussen verantwoorde
en onverantwoorde aanplant nauwkeurig
aan te kunnen geven. Daarnaast kleven aan
enkele nieuwe kultivars bepaalde nadelen.
In het hierboven aangehaalde rapport zal
aan een en ander uitvoerig aandacht worden besteed.
Slotopmerkingen

Dit artikel geeft een indruk van de teeltmogelijkheden van de populier in ons land.
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Íis.t
Legenda bodemkaarÍ

l.

Droge zandgronden, Gt.

VII.

2. Veen- en venige gronden, Gt.

Geen nadere onderverdeling.
II, III en IV. Geen nadere onderverdeling.

III, V en VI. Over geringe oppervlakten komen gooreerd- en beekeerdgrenden voor.
4. Associatie van arme en rijkere lage zandgronden (veldpodzol-, gooreerd- en beekeerdgronden), Gt. III, V (incidenteel VI).
5. Associatie van rijkere en rijke lage zand-, leem- en kleigronden (Beek-, leek-, woudeerd- en poldervaaggronden) Gt. III, V en VI.
3. Overwegend arme lage zandgronden (veldpodzolgronden) Gt.
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Jie. 2
Legenda populierenkaart
Geen populier
Wel populier

4t

Zouttolerantie van populieren en
wilgen

J. van den Burg
Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bosen Londschapbouw 'De Dorschkamp'
Wageningen

Inleiding:
wat is zoutschade en waar treedt het op

Het belang van zoutonderzoek en

Onder zoutschade wordt algemeen verstaan
de schade aan bomen, veroorzaakt door

Populieren en in mindere mate wilgen worden in Nederland veel gebruikt als wegbe-

in opgeloste vorm,
wind. Er zijn vier aanvoerwegen bekend waarlangs het zout bomen kan bereiken:
wind; wind, die zich beweegt over
- Zotte
de zee of over open zoutopslagplaatsen,
neemt zout op en zet dit elders weer af.
'spatzout'; strooizout lost op in smelt- water,
dat door het verkeer wordt opgespat en dat tot op enkele tientallen mekeukenzout (NaCl)

planting, waarin strooizout een rol speelt.

soms ook door zoute

Tot voor kort is aan deze wegbeplantingen

-

-

weinig aandacht besteed omdat daarin weinig zoutproblemen leken op te treden. Pas
sinds 1978 is aan de veel in wegbeplantingen
voorkomende kultivar'Heidemij' onder-

zoek uitgevoerd (31). De meeste gegevens
over de betekenis van strooizout voor populieren en wilgen zijn te vinden in de buitenlandse literatuur (2, 13,14,16, 17, 18,

t9, 24,25,28, 29,30),

ters van de wegberm weer op de bodem
wordt afgezet.

Daarentegen zijn populieren en wilgen in

Zout smeltwater; strooizout lost op in

Nederland tamelijk goed onderzocht op

smeltwater, dat bij autowegen op korte
afstand van de berm in de grond of in
een afvoerkanaal verdwijnt, maar dat in
straten tijdens het transport de wortelzone van bomen kan passeren.
Zout en brak grondwater; het noorden
en westen van Nederland lijden aan instroming van zout water, dat niet alleen

hun tolerantie tegen brak en zrut grondwater. Alleen een FAO-publikatie van 1980
(26) geeït enige verdere informatie op dit
punt. Dat komt omdat deze boomsoorten
in het westen van Nederland op veel gronden op hun plaats zijn, maar gehinderd
worden door een hoog zoutgehalte van de
bodem. In oudere publikaties van Boodt (l)
in 1942, Feekes (20) in 1936 en Hesselink
(21) in 1922 werd op de zoutgevoeligheid
van wilgesoorten gewezen. Na de Tweede
Wereldoorlog en vooral na de stormramp
van 1953 verscheen een aantal publikaties
over zoutgevoeligheid van diverse boomsoorten in Zuidwest-Nederland, met o.a.
gegevens over populieren (hoofdzakelijk
'euramerikanen') en enkele wilgesoorten
(15, 22,2'l , 32,33, 34). De publikatie van
Van der Linde en Van der Meiden (22) bleeÏ
vanaf 1954 tot het einde van de zeventiger
jaren de richtlijn voor beplantingsplannen
in gebieden met brak en zout grondwater.
Behalve enkele activiteiten van de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders (23, 35)
gebeurde er daarna niet veel op het gebied
van het zoutonderzoek. Pas na de droge en
warme zomers van 1975 en 1976 bleek dat
zoutschade aan populiere- en wilgebeplantingen in West Nederland vaker optrad dan
bekend was, en dat de kennis ervan te gering was voor zowel diagnose van zoutschade als advisering. Het Rijksinstituut voor
onderzoek in de bos- en landschapsbouw
'De Dorschkamp' deed daarom - in een
aantal gevallen in samenwerking met de
sinds 1976 onderStichting Bos en Hout

het oppervlaktewater maar ook

het

grondwater en het water in de bewortelde zone verzilt.
Over de invloed van zoute wind zal hier niet
verder worden gesproken. In dit artikel zal
vooral aandacht worden besteed aan de invloed van de overige aanvoerwegen van
zout op populieren en wilgen.

Salt tolerance of poplars and willows
summary
Poplars and willows (mainly Solix alba) in the Netherlands are less important as street trees
than as roadside plantings. Literature data indicate that many poplar species ore rather resistant against solt sprays. A rather recent finding is that soil salinity problems in roadside
plantings will increase after a sequence of years with dry and hot summers. Salt spray tolerance of willows is much less, or even denied bii some authors.
Data about salt spray and salt-looden melting woterresistance have been tabulated.
Far more important are salinity problems of poplars and willows in the west of the Netherlands. Soils and climate are suitable for these tree species, but water in the rooted zone is
often more or less brackish, with concentrations of I-10 g NaCl/l soil moisture, at depth
25-50 cm, during summer. Although older experience already existed, it was necessary to
reactivate salinity research, which took place during the period 1976-1983. Poplars and
willows were studied in pot trials and in some plantations. Results of these investigations
are tabulated as foliar chloride an:d soil moisture NaCl concenffation lhreshold values for
visual damage and incipient heavy damage or dying off.
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de geschiedenis ervan

-

zoek naar de zoutgevoeligheid van populieren en wilgen in potproeven en in beplantingen. Deze aktiviteiten zijn in 1983 prak-

tisch afgesloten en zijn verwerkt tot

een

aantal rapporten. (3,4,5,6,7,8,9, 10, I I, l2).
Zoutschadeverschijnselen en
gevolgen van zoutschade

de mei voor (als het zeer warm weer is),
maar in gebieden met brak of zout grond-

kaliumarme zandgrond bestaat. Op zeekleigronden zal niet zo snel kaliumgebrek op-

water meestal vanafaugustus. In een verder
stadium kunnen bast en takken gaan afsterven en tenslotte de gehele boom. Uit veldwaarnemingen is bekend dat zoutschadeverschijnselen bij populieren vaak 'sprekender' zijn dan bij wilgen.

treden.

Bij populieren is de kans op verwisseling
Zoutschade uit zich

bij populieren en wil-

van zoutschadesymptomen met andere verschijnselen over het algemeen klein (Kaliumgebrek bij populier veroorzaakt pas in
een vergevorderd stadium verdorring van
de bladrand). Alleen kan Marssonina wel
eens verschijnselen veroorzaken die aan
zoutschade doen denken, of zoutschadeverschijnselen overdekken.
Voor populieren en wilgen is het direkte gevolg van zoutschade dat de groei afneemt.
Andere gevolgen werken via de bodem: als

in een afnemende groei, maar
dat is eigenlijk alleen in potproeven goed
waarneembaar. In een later stadium worden de bladranden bruin en gaan verdorren. De grens van deze dorre zone is vaak
nogal regelmatig, en beweegt zich van de
rand naar het midden van het blad. Het
blad valt daarna af. De bladschijf kan tamelijk lang groen blijven, en zelfs kan het
voorkomen dat blad valt als gevolg van
gen allereerst

zoutschade, terwijl het nog geheel groen is.
De bladrandverdorring doet zich bij spatzout- en zout smeltwaterschade soms al ein-

deze lutumrijk is, kan struktuurverval optreden. Kaliumgebrek is ook een mogelijk

gevolg, maar dan daar waar de bodem uit

Methoden om zoutschade vast te slellen

Hierboven is al een beschrijving gegeven
van zoutschadeverschijnselen. Is men toch
niet zeker van de diagnose 'zoutschade',
dan is de bladanalyse een onontbeerlijk
hulpmiddel. Het te analyseren blad kan
worden verzameld vanaf het tijdstip dat
zichtbare schade optreedt (langs straten en
wegen vaak al vanaf juni, in beplantingen
op brak of zout grondwater vanaf augustus
of nog beter in september; bemonstering na
het begin van de herfst wordt afgeraden).
Bepaling van het chloridegehalte van het
blad is meestal voldoende, tenzij men ook
andere storingen

in de minerale voeding

vermoedt.
Een ander hulpmiddel om zoutschade of de
zouttoestand van de bodem vast te stellen is

l. Zoutgevoeligheid van Populussoorten in straat- en wegbeplantingen (samengesteld uit literatuurgegevens)
Table
Salt sensitivity of Populus species in slreet and roadside (motorway) plantings (compiled from literature data)

Tabel 2. Zoutgevoeligheid van Salixsoorten in straat- en wegbeplantingen
(samengesteld uit literatuurgegevens)
Table 2. Salt sensitivity of Salix species in street and roadside (motorway)
plantings (compiled from literature data)

Soort^pecfus

Soort/specr?s

Tabel

L

zoutgevoeligheid
in wegbeplantingen ("spatzoutgevoelig-

zoutgevoeligheid
in straatbeplantingen (zout-

heid")./
roadside (mototwa|) plantings

Populus
Populus
Populus
Populus
Populus
Populus

acuminata
alba

niet gespecificeerde
zoutgevoeligheid/
not specdied

via de
bodem)/
strcel lre6

schade

heid")/
roadside (motorway) planlings

1,2*

2*

1,2'

angustifolia
balsamifera
x berolinensis
berolinensis x

)

1,2*
2

maximowiczii ('Oxford')
Populus x canescens
Populus deltoides
Populus x euramericana
(diverse cultivars)
Populus grandidentata
Populus laurifolia
Populus maximowczii
x nigra ('Rochester')
Populus maximowczii
x trichocarpa ('Androscoggin')
Populus nigra
Populus simonii
Populus tremula
Populus tremuloides
Populus trichocarpa

1,2,3*
I

1,2*
1,2*

2,3*
1

2

3

3

1,2*

2,3*

1,2,

I

.,

1,2.
,2,3

Salix, veel soorten

Salix viminalis

. . . geen gegevens / no data
I = (relatie| weinig gevoelig /
* opgaven variëren / síatements (relatively) insensitive
vary
2:.matiggevoelig / moderately
senstt tve

zeet gevoelig

/

very sensilive

zoutgevoeligheid
in straatbeplantingen (zout-

niet gespecificeerde
zoutgevoeligheid/
not speciÍied

via de
bodem)/
slrcet lrees

schade

/

many species I)
Salix alba
Salix alba cv. Vitellina
Salix aurita
Salix babylonica
Salix caprea
Salix cinerea
Salix cordata
Salix daphnoides
Salix (x?) dasyclados
Salix elaeagnos
Salix fragilis
Salix matsudana
Salix x meyerana
Salix x mollissima
Salix nigra
Salix pentandra
Salix purpurea
Salix purpurea
var. lambertiana
Salix purpurea

var. nana
Salix x rubens
Salix x rubra
Salix x smithiana
Salix triandra

3:

zoutgevoeligheid
in wegbeplantingen ("spatzoutgevoelig-

J

I, 3i
')

3i

)

')

3*

3

)
t,2*

1,2*
1,2*

1,2,3*

t,2*

3

1,2*

2

2,3*

)

')

1,2*

I
3
3
2

2

I

J

3

I ,2,3
3

I

2

)

I
I ,2,3

2

2,3*

I,2,3*

. . . geen gegevens / no daÍa
I : (relatiefl weinig gevoelig /
+ opgaven variëren / statements (relatively) insensitive
vary
2: matiggevoelig / moderately
l) volgens 30)/according to (30) sensitive
3 : zeet gevoelig / very sensitive
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het grondonderzoek. De voor- en nadelen
van diverse methoden blijven hier onbesproken. Het Rijksinstituut 'De Dorschkamp' en de Stichting Bos en Hout geven

de voorkeur aan de bepaling van

het
C-cijfer. Dat is het NaCl-gehalte van het

Tolerantie van populieren en wilgen tegen
zout in straat- en wegbeplantingen
Populieren en wilgen hebben vooral betekenis als wegbeplanting, minder als straatbe-

planting. Niettemin zijn ook gegevens be-

water in een grondmonster (g NaCl/liter
bodemvocht). De bemonsteringsdiepte is

kend over hun gedrag langs straten. De gegevens over de toleranties tegen spatzout en

vaak 25-50 cm en het bemonsteringstijdstip
augustus/september, tenzij men wil weten
of aanplant mogelijk is. Dan is de voorkeur
te geven aan februari of maart. In zeer ruwe benadering is het C-cijfer in de zomer
twee keer zo hoog als in het voorjaar.

smeltwater

Fig. 1 . De invloed van het C-cij fer op de vitaliteit van enige populiere- en wilgesoorten
(resultaten van een potproefl)
horizontale asl

NaCl-gehalte van het

horizontal axis

water

in de potgrond

(C-cijfer, g NaCl/l,z
NaCl concentration

the water in

zijn in tabel I en 2 bijeengebracht. Bij het lezen van deze tabellen valt
een aantal zaken op:

-

Populieren zijn in het algemeen toleranter tegen spatzout dan wilgen.

-

Sommige onderzoekers beschouwen de
meeste wilgen zelfs als ongeschikt voor
beplantingen langs autowegen.

verticale asl
vertical axis

percentage gezonde,

of

vegetatieperiode,/
of healthy,
or heavily damaged

percentage

bodemvocht (31).

o- - - -o

gezonde planten/

H

zwaar beschadigde en dode

healthy plants

planten/
heavily damaged ond
dead plants

and dead plants (after
one growing season)

NaCl/l)

b.

100 z O--r-

of

zwaar beschadigde en
dode planten (na één

the

Populus x
euramericana' Zeeland'

Dat komt omdat het spatzout als gevolg
van de droge zomers van de laatste jaren
niet volledig uit de bewortelde zone verdwijnt. Het spatzout veroorzaakt dan brak

Fig. I. Influence of the C figure on the vitality of poplar and willow species
(results of a pot trial)

substrate (C figure, g

a.

Opvallend is de soms grote variatie in de
verschillende literatuuropgaven; helaas
is meestal te weinig bekend over de criteria, die de auteurs hebben toegepast,
om tot een eensluidende uitspraak te
komen.
Wat niet in tabel I is opgenomen, is dat
sommige populieren, die volgens literatuuropgaven tolerant zijn tegen spatzout,
toch in de laatste jaren verschijnselen van
toenemende zoutschade gaan vertonen.

-
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Tabel 3. Grenswaarden in grond en blad voor zichtbare schade en beginnende sterfte bij Populussoorten, veroorzaakt door zout (Nacl) in het
bodemvocht (tijdstip: nazomer)
Table 3. Threshold values in soil and foliage of Populus species, Íor visual damage and incipient dying-off, caused by salt (NaC4 in the soit
moisture (time: late summer)
Soort/species

Populus
Populus
Populus
Populus

chloridegehalte van het blad (90 van de droge
stof) / foliar chloride
concentration (Vo of dry
matter)
geen zichtbar€
schade / no

grenswarde
(traject) voor

zichtbare

visual domage

zichtbare schade /
lhrshold value
(range)fur
visual domage

visual damage

alba

x canescens

0,0-0,8

deltoides
deltoides x

0,0

-

0,3

0,0

-

0,7

0,0

-

0,4

trichocarpa (diverse

kthivars/ various
cultivars)
Populus x euramericana
(diverse kultivars/
various cultivars)
Populus grandidentata
Populus maximowiczii x

schade

NaCl-gehalte van het bodemvocht (C-cijfer:
g NaCl,/l bodemvocht; laag25-50 cm)/
NaCl concentration of soil moisture (C Jigure:
g NaCl/l soil moisture; layer 25-50 cm)
zichtbile

grenswaarde

/

no

(traject) voor

vbual damsge

zichtbare schade /
thrcshold value

geen

/

schade

(ronge)

- 7à10
- 8à10
0 - 3(à8)
0

0,8

-

1,7

0,6

0,6

-

t,5

0,7

-

-

I ,3(1 ,0)

0, 15

schade

beginnende sterfte
of zware schade
íncipient dying-olf
or heavy damage

/

/

visual damage

Íor

vísual

0,5-1,3(0,8)
0,3

zichtbare

0

0-

'78-10

2-4

v,

(Yr)

1,3-3,9 0- +2(là4)

+ 2(tà4)

(0,4)
(0,5)

2,0-6,2

l ,0)

>1,0

(r ,9

1,4

t0*t2
- 12

>10
>12

-3

>2à3

8à10

(9*)

>3(à8)
V,

>là4

>a

6

(ó*)

>0,5

0- /,

('/r)

-2à4

0-3

2-4
3-5

+ 5(3à8)

+ 5(3à8)

trichocarpa'Androscoggin'
(en/ und Populus trichocar-

Yr-2à3

>2à3

pa)

Populus nigra
Populus tremula
Populus tremuloides

( ):

benaderende

0,0
0,0

of voorlopige waarde

onbekend / unknown
-:
*) : waarde gevonden na overstroming

/

-

0,6

-

0,7
0,8

(0,7

-

0

0

-

2-5V,

(4*)

>5
>5(3à8)

tentative or preliminary value

met zout warcr

/

value

found after ftooding with saline water

Tabel 4. Grenswaarden in grond en blad voor zichtbare schade en beginnende sterfte bij Salixsoorten, veroorzaakt door zout (NaCl) in het
bodemvocht (tijdstip: nazomer)
Table 4. Threshold values in soil ond foliage of Salix species, for visual damage and incipient dying-off, caused by satt (NaCt) in the soil
moisture (time: late summer)
Soort/species

Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix

chloridegehalte van het blad (90 van de droge
stof) / foliar chloride
concentration (To oÍ dry
matter)
geen zichtbare
grenswaarde
zichtbaÍe
(traject) voor
schade / no
schade /
visuol danage zichtbare schade /
visuol danage

NaCl-gehalte van het bodemvocht (C-cijfer:
g NaCl,/l bodemvocht; laag25-50 cm)/
NaCl concentration of soil noisture (C figure:
g NaCl/l soil trroisture; layer 25-50 cm)
geen zichtbare
grenswaarde
zichtbare
schade./ ,o
(lraject) voor
schade /
visuol danage
zichtbare schade /
visual danage

thrcshold value
(range)for

threshold ralue

visuol danage

visual danoge

(runEe)

acutifolia
alba
alba cv. Vitellina

0,0

-

0,5

(0,5

-

0,6)

0,5

-

1,2
0

aurita
caprea
cinerea

0,0-1,0

purpurea
purpurea var. nana
repensl)
0,0

-

0,2

-

0,3

3

2_6

+ 5(3à8)

0,5

0,6

0,8

( ):

-:
*) :
l) :
2) :

/

+ 5(3à8)

0-(4)

(4)

- (2à3)
0 - (2à3)
0 - (2à3)
0 - (2à4)
0-2

(2-3)

0-(4)
0-(3)

(4)
(3)

(2-3)
(2-3)
(2-4\

>2
>(4)
>(3)

2

l-2

0-tà2
(5àlo?)

of zrvare schade

incipíent d)'ing-oÍJ
or heavy dotttage

Íor

-2à6

0

fragilis

triandra
viminalis')

0

beginnende slcrftt'

(5à

l0?)

>

(3

2-6

>6

*)

(3*)

(>5à10?)

benaderende of voorlopige waarde / tentative or preliminary value
onbekend / unknown
waarde gevonden na overstroming met zout waler / value found after ftooding with saline water
volgens (25) dringt deze soort tot in zoute kwelders door / according to (25), this species reoches salt ntarshes
volgens (16, 2l , 28) is deze soort zeer variabel met betrekking tot de zouttoler antie / occording to ( I 6, 2 t , 28), íhis species is highty
regards sol inity tolerqnce

va

riable as
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Tolerantie van populieren en wilgen tegen
brak en zout grondwater
een aantal potproeven, uitgevoerd in de
periode 1979-1983 is een vrij volledig beeld
verkregen van de zouttolerantie van de be-
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Beschadigingen van'Muhle-Larsen'populieren

W. E. Meijerink, Doorwerth

Yoorwoord

ge

Dit artikel

is een vertaling uit het Holz-Zentrallblott. Het behandelt het optreden
van bastscheuren bij een in Duitsland in de handel zijnde kloon. Dergelijke bastscheuren zijn incidenteel in ons land waargenomen bij de klonen 'Androscoggin',
'Oxford' en 'Geneva' alsmede bij, in proefvelden van de Stichting Bos en Hout

plantingen.

aanwefige,'Muhle Larsen'.

noord-duitse gebied. Ondanks zijn sympathie voor de soort 'Muhle-Larsen' heeft
prof. Sachsse, naar aanleiding van de met

Dit artikel is wederom

Dothichiza-kalamiteit, toen in jonge be-

Momenteel herhaalt zich deze tragedie in
20- Íot 30-jarige opstanden, met tamelijk
katastrofale schadebeelden in het gehele

een waorschuwing tegen het grootschalig gebruik van één

kloon.

,,Robusta" opgedane ervaringen,

Red.

reeds

lang gewaarschuwd voor een overdreven

In ,,Holz

46lff,

als Rohstoff" , nr. 40/1982, pag.
verscheen een artikel van prof. dr.

maar lange

tijd

aanplant
bepaald terughoudend

levende

opstelde, waren alle praktijkmensen, onder
anderen oók prof. Sachsse, zo gefascineerd
door de eigenschappen van deze soort, dat
de aanplant ervan, ondanks het ontbreken

,,Muhle-Larsen"-Populieren", dat door
dr. O. Lange in het Holz-Zentrallblatt
(1983) als volgt werd geanalyseerd. Tot de

van de toestemming tot toelating in buitenland, snelle vorderingen maakte,
Met de bijna l0 jaar geleden bereikte toela-

veelbelovende kweekresultaten scheen een

ting, van de, ter ere van de kweker,

door Muhle-Larsen, gedurende vele jaren
direkteur van het Belgische Populieren--

'Muhle-Larsen' gedoopte kultivar, begon

Hanno Sachsse van het Instituut voor
,,Forstnutzung" van de Universiteit Gót-

tingen:,,Beschadigingen

instituut

aan

Geraardsbergen (Grammont),

als

deze populier een zegetocht. Hij vormde
spoedig een gevaarlijke parallel met de Ai-

kort na de oorlog uitgevoerde kruising tus-

geiroskruising 'Robusta', waaraan

sen twee Trichocarpaklonen te behoren.
In Duitsland werd deze kloon eerst onder

eerste populierengolf

na de

in

de

Tweede

Terwijl de wetenschap zich met betrekking

Wereldoorlog sterk de voorkeur werd gegeven en spoedig in overdreven mate aangeplant. Daarmee verband houdende tegenslagen bleven niet uit. Het kwam bij de
soort'Robusta', die uiterlijk een even opvallende indruk maakt als 'Muhle-

deze soort weliswaar geïnteresseerd,

Larsen', in de vijftiger jaren tot een ernsti-

het registratienummer 45,254 bekend. Hij
valt reeds als kwekerij-plant op en toonde
overal op de proefvelden, bij een hoge
doorsnee-aanwas, zeer goede groeivormen.

tot

van deze sterkst

groeiende

Trichocarpa-kloon. Hij steunde hierbij op
de al in 1972 d,oor R. Miiller en andere
populieren-vaklieden gestelde eis om af te
zien van de aanplant van monokulturen
van één kloon. D.w.z. al lang voórdat met
het toenemen van het optreden van bastscheuren aan 'Muhle-Larsen' bleek, dat
ook dit geen boom kan zijn, die tot in de
hemel groeit. Al is het ook beslist als zinvol

aan te merken, dat bijvoorbeeld in 1980
55Vo van de totale populierenplantenproduktie tot de Sektie Tacamahaca behoorde,
toch achtten de deskundigen het bedenkelijk, dat bijna de helft daarvan door
'Muhle-Larsen' werd gevormd. Nadien is
het accent wellicht nog meer ten gunste van
'Muhle-Larsen' veschoven.
De rekening is prompt gepresenteerd: sinds
enige jaren vertoont deze populier, over de
hele stam verdeeld, van de leeftijd van l012 jaar af, decimeter-lange lengtescheuren
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met aansluitende overgroeiing. De stamdoorsneden zien er dan uit als onregelmatige tandwielen. Van aldus

'verdacht' kwali-

teitshout worden pallets, enz. gemaakt.
Sachsse

beschikt, als houttechnoloog van

bosbouwkundige oorsprong, over jarenlange ervaringen, juist ook op het terrein van
de balsempopulieren. Daarom aanvaardde
de populierenteelt dankbaar, dat hij ook
het onderzoek naar het probleem 'Muhle-Larsen' op zich nam. Zijn onderzoekingen
leverden de volgende resultaten op:
1. Uitwendig aantastingsbeeld: de beschadigingen treden ongeveer vanaf het 10e levensjaar op. De spoedig beginnende overwalling leidt dikwijls, en veelal rondom de
stam, tot een vorming van dikke lijsten.
Daarmee begint een ernstige vermindering
van de op zich hoge technische gebruikswaarde. Soortgelijke beschadigingen zijn

in

Nordrhein-Westfalen ook uit
Niedersachsen en Hessen bekend geworbehalve
den.

bij

'53-5', een aon 'Muhle-Larsen' verwante kloon van het RijksBastscheuren

station voor Populierenteelt te Geraardbergen, België.

zijn, vanaf welk moment

de

het kunstprodukt 'Muhle-Larsen' toe aan

jaartemperatuur 9,3"C; gemiddelde

nemende dode bastweefsel niet meer in
staat zou zijn de, door de bijgroei van het
houtlichaam ontstane, spanningen op te
vangen. Sachsse schrijft dit in

't

geval van

zijn diagnose
(mechanisch-physische oorzaken) zekerder
te stellen, liet Sachsse het betreffende mete-

jaarlijkse neerslag: 750 mm. Het gaat in de
regel om een uit twee horizonten bestaande
bodem. Het meest voorkomende bodemty-

onvoldoende selektie. Om

pe is een podsolachtige psendogley. Bal-

riaal door prof. dr. Butin van het Instituut
voor bescherming van bosplanten in Hannover Miinden onderzoeken. Dit onderzoek wees uit, dat de op de plaatsen van be-

sempopulieren vertonen hier doorgaans een
goede groei. De jaarring-breedten gaan de
10 mm soms te boven.

3. Methodiek: Op de macroscopische

be-

oordeling volgden de microscopische en het

onderzoek naar biotische schadeverwekkers.

4. Resultaten: De uitwendig goed zichtbare
scheuren beginnen ongeveer op borsthoog-

te en kunnen zich tot in de kroon voordoen. Hierbij is geen specifieke expositie
(stamzijde) vast te stellen. Eerder kunnen
de beschadigingen rondom de stam optreden. Hun lengte varieert tussen enkele cm's
tot 1 m, gemiddeld is deze 30-40 cm. Verse
en reeds overgroeide scheuren treden naast
elkaar op. De scheuren kunnen uitgaan van

schadiging en de omgeving daarvan gevonden bakteriên en schimmels, uitsluitend via
aantoonbare infekties konden zijn binnengedrongen. Er waren in geen enkel opzicht
aanwijzingen voor een eventuele rol als primaire beschadigers.
Sachsse komt, na het afsluiten van zijn onderzoekingen, tot de kernachtige uitspraak:
'Zou de schade regelmatig optreden, dan
zou de wettige toelating van de betreffende

klonen moeten worden herzien'. 'Betreffende klonen' betekent, dat incidenteel,

snoeiwonden, (hetzelfde is bekend van
Dothichiza-infekties bij'Robusta'), maar
nodig is dat niet. Wellicht beginnen de

soortgelijke beschadigingen aan een andere
zeer groeikrachtige balsem-kruising, namelijk de soort Androscoggin werden waargenomen.
De opgetreden beschadigingen aan 'Muhle-

scheuren steeds in gedeelten van de bast
met de minste weerstand tegen mechanische

Larsen' maken duidelijk, welke grote risiko's verbonden kunnen zijn aan het kwe-

invloeden. Het microscopisch onderzoek
toont aan, dat het bij de beschadigingen
niet gaat om vorst- of droogtescheuren,
maar duidelijk om cambiale beschadigin-

ken van nieuwe soorten en hoe moeilijk de
beoordeling van het kweekresultaat als definitief kan worden beschouwd, vooral bij
lang levende planten, zoals bomen. 'MuhleLarsen' werd in 1954 uit België in Duitsland
ingevoerd. In 1973, dus ongeveer 20 jaar later, volgde de wettige toelating. Maar pas
tegen het einde van de jaren zeventig wer-

gen. Met de inbouw van afweerstoffen,
doen zich gelijktijdig kleurveranderingen in
het hout voor. De scheuren beginnen, evenals bij de normale schorsvorming het geval
is, in het dode bastweefsel. Maar ze zetten
zich spoedig voort in die bastgedeelten,

waarvan het nog levende parenchym reageert met de vorming van een callus-achtig
wondweefsel. Als de bast overigens tot de

jongste, meest saprijke bastlaag

openscheurt, dan is daarvan ook een beschadiging van het cambium het gevolg. Daarmee
stagneert in dit gedeelte de voedingsstoffen-

toevoer, het cambium droogt uit en staat

bloot aan oxydatieprocessen en de

aan-

tasting door micro-organismen.

De bij normale bastvorming optredende
scheuren zijn het gevolg van de secundaire
diktegroei. Ze ontstaan vanaf het moment,
dat de dilatatiegroei en de plastische en
elastische vervorming van de bast hun grens
bereiken. Bij de 'normale' bastscheur in het
dode bastweefsel wordt dit van het levende
gescheiden door phelleem.
Sachsse konkludeert dat bij de meegroeiende 'Muhle-Larsen' de groeiritmen van hout

en bast elkaar niet onder alle

weers-

omstandigheden voldoende volgen.
Daarbij zou ook de kritische bastdikte van
ongeveer 6 mm van beslissende betekenis
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het jaarlijks toe-

2. Onderzoeksmateriaal en groeiplaats: het
materiaal is afkomstig uit de Forstàmter
Arenberg-Meppen (Nordkirchen) en Warendorf; groeigebied: de Westfaalse bocht;
groeidistrikt: kern Miinsterland; gemiddel-

den de ernstige beschadigingen

door

scheurvorming in noordwest Duitsland bekend. Desondanks mogen de genetici en de
praktische populierentelers het hoofd niet

in de schoot

leggen. Maar de 'MuhleLarsen' vormt opnieuw een ernstige aanwijzing voor de noodzaak om af te zien van

de aanplant van monokulturen van

kloon.

één

O

H.W.K

mest op een vroeger tijdstip en in grotere
hoeveelheden gegeven (zie 'Kalender'
maartnummer 1984). Het is van het grootste belang dat de meststof zorgvuldig op de
plantspiegel (l m'1) rond de boom wordt
gestrooid om schade te voorkomen.
Het gebruik van mengstoffen is af te raden.
De voor populieren geschikte bodemtypen
bevatten meestal voldoende fosfor en kalium. Om dezelfde hoeveelheid stikstof te geven die kalkammonsalpeter bevat moet van
veel mengstoffen een dubbele hoeveelheid
worden gebruikt om dezelfde hoeveelheid
stikstof te geven.
Gebreksverschij nselen

Bomen in jonge beplantingen dient men in
de zomermaanden op bladkleur, bladgroot-

Stikstofbemesting en onkruidbestrijding in
jonge beplantingen en het snoeien van de
populieren zijn onderwerpen waarvan we in
deze tijd van het jaar onze aandacht moeten besteden. In de zomermaanden moeten
ook jonge beplantingen op het optreden
van gebreksverschijnselen en op het overgroeien van de bomen door klimplanten
worden gekontroleerd.
Stikstofbemesting

Stikstofbemesting evenals onkruidbestrijding zijn onderhoudsmaatregelen, die voor
een goede aanslag en jeugdgroei absoluut
noodzakelijk zijn. Zij gelden niet alleen
voor nieuwe beplantingen maar zeer zeker
ook voor herbeplantingen. In herbeplantingen is het verloop van de aanslag en groei in
de eerste jaren vaak moeizamer dan in nieuwe beplantingen op bouw- of weiland (zie
ook het artikel 'Onkruidbestrijding bij populier' in het februari- en meinummer van

'Populier'

1979).

Het planten van zeer lange éénjarige of van
meerjarige populieren met als motief dat
lang plantsoen boven de vegetatie uitsteekt
en er daarom dus geen hinder van ondervindt, is geen reden genoemde onderhoudsmaatregelen na te laten. Stikstofbemesting
en onkruidbestrijding zijn bij gebruik van
dit lange plantsoen met hun zeer ongunstige
verhouding tussen boven- en ondergronds
gedeelte een vereiste, vooral als de vegetatie

uit grassen bestaat (zie ook het artikel 'Het
gebruik van één- of tweejarig populiereplantsoen bij herbebossingen' in het novembernummer van 'Populier' 1979). De
kunstmest, in de vorm van kalkammonsalpeter (kas), dient men in nieuw aangelegde
beplantingen omstreeks half mei te geven,
een gift van 100 gram per plant is voldoende. In oudere beplantingen wordt de kunst-

aldus onnodig teleurstellingen worden geboekt en op zijn minst risiko's van slechte
groei en kwetsbaarheid worden gelopen.
Een vegetatie die uit lage kruidachtige planten, zoals hondsdraf en boterbloemen,
bestaat, behoeft men niet te bestrijden omdat een dergelijke vegetatie de jonge populieren weinig of niet bekonkurreert.

De onkruidbestrijding kan men op

de

plantspiegels (l m'? per boom), in banen
langs de boomrijen of over de gehele oppervlakte uitvoeren; bovendien heeft men keuze tussen mechanische en chemische bestrijding.
Bij de mechanische wijze van bestrijding
(b.v. het plaggen, hakken ofschoffelen van
plantspiegels, het frezen van de grond of
het maaien van de vegetatie) moet men er
nauwgezet op toezien dat de stam niet en de

te en bladbezetting te kontroleren omdat
vooral in deze tijd van het jaar de bladeren

wortels zo min mogelijk worden bescha-

als gevolg van een tekort aan bepaalde voedingsstoffen gebreksverschijnselen kunnen

moet zeer zeker worden nagelaten. Balsempopulieren en hieraan verwante rassen vormen vaak veel wortels net onder het maaiveld.

vertonen. Meestal gaat het om stikstofgebrek. De bladeren zijn dan gelig-groen van
kleur en te klein terwijl de bladbezetting
maar matig is. Het plotselinge vergelen van
de bladeren kan ook op muizenschade dui-

digd. Het doorspitten van

plantspiegels

Een chemische bestrijding, die men in deze
tijd van het jaar nog kan toepassen, is die

met Gamoxone. Het juiste tijdstip voor de

dit middel is aÍhankelijk

den, waarbij de bast van het stammetje

bestrijding met

vlak boven of net in de grond is afgevreten
of veel wortels zijn doorgeknaagd. Wanneer stikstofgebrekssymptomen vroegtijdig
worden gekonstateerd kan men de jonge
bomen in juni of begin juli nog met 100 of
200 gram kalkammonsalpeter bemesten
waarbij tevens de grasvegetatie rond de bo-

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 I per ha. Indien een sterke
hergroei van de vegetatie optreedt kan een
tweede bespuiting noodzakelijk zijn tenzij
de bomen al zeer goed groeien. Het effekt
van de behandeling is beter indien men deze
bij een bewolkte hemel wordt uitvoert.
De vegetatie mag niet te hoog zijn om te
voorkomen dat de bladeren en jonge scheu-

men moet worden bestreden. Indien
stikstofgebrek later in de zomer optreedt
moet men de bemesting in het volgende
voorjaar uitvoeren.

Het tussen de nerven pleksgewijs geel verkleuren bij vooral de oudste bladeren duidt
meestal op kalium- of magnesiumgebrek.
Indien men twijfelt aan de oorzaak van de
gebreksverschijnselen of aan de noodzaak
of aard van de bemesting dan verdient het
aanbeveling een deskundige van het Staatsbosbeheer te raadplegen.

Onkruidbestrijding

In de eerste jaren van aanleg is het bestrijden van de vegetatie in met grassen verwilderde beplantingen naast stikstofbemesting
absoluut noodzakelijk. Dit geldt voor zo-

ten met de spuitvloeistof worden geraakt
met alle gevolgen van dien.
De kans hierop is groot als de bespuiting in
nieuwe met éénjarig plantsoen aangelegde
beplantingen wordt uitgevoerd of indien

tijdens perioden met veel wind wordt
gespoten. Het gebruik van een spuitkap
verdient daarom aanbeveling. Om beschadiging van de jonge stammetjes door Gramoxone te voorkomen mag de druk waarmee gespoten wordt niet meer dan 1,5 atm.
bedragen. Vóor het gebruik van bestrijdingsmiddelen moet men de gebruiksaanwijzingen

op de verpakking

zorgvuldig

raadplegen.
Brandnetels en distels, die jonge populieren

wel nieuwe beplantingen als voor herbebossingen (zie ook het in februari- en meinummer van 'Populier' 1979 gepubliceerde arti-

dreigen te overgroeien dient men rondom
de bomen af te maaien, waarbij men er

kel'Onkruidbestrijding bij populier').
Uit de resultaten van een enquête (zie

voor moet zorgdragen dat deze hierbij niet
worden beschadigd. Klimplanten (b.v. hop

het
artikel 'Herbebossingen met populier in het
plantseizoen 1976/1977' in het novembernummer van 'Populier' 1979) blijkt dat op
maar liefst 5090 van de in 1976/1977 inge-

plante oppervlakte geen onkruid,/loofhoutbestrijding is uitgevoerd. Het is jammer dat

en haagwinde) moet men in de zomermaanden verwijderen om te voorkomen dat deze

de jonge bomen verstikken. Loofhoutop-

slag

of vulhout dat

populieren dreigt te

overgroeien moet in juli of in de eerste helft
van augustus bij de grond worden afgezet,
49

en 'Heimburger' vormen ook

Snoeien

bij

Hooguit een enkele zeeÍ zwaÍe zijtak

zomeÍ-

snoei veel waterloten. Buitenlandse ervarin-

Het snoeien van populieren is uitvoerig
in het novembernummer van

gen duiden erop dat de waterlotvorming
kan worden beperkt indien men de bomen

'Populier'

niet te sterk maar meer geleidelijk opsnoeit.
Jonge bomen worden met een snoeischaar
of snoeizaag, oudere bomen met een zaag
of beitel op lichte, metalen stokken opgesnoeid. Bij het snoeien dient men de takken
vlak aan de stam te verwijderen zodat geen
kapstokken ontstaan.
Men moet met het opsnoeien van de bomen
beginnen als deze een borsthoogtediameter
van 6 à 8 cm hebben, vóór die tijd moet
men alleen de dubbele toppen verwijderen.
In het algemeen worden de bomen om de 3
jaar gesnoeid; een en ander is echter afhankelijk van de groei van de bomen.
Jonge bomen moeten nooit hoger dan tot
l/4, otderc bomen tot 1/3 van de totale
boomhoogte worden gesnoeid met dien verstande dat niet hoger wordt gesnoeid dan 6

besproken

1979.

De gunstigste periode voor het snoeien van
populieren is tussen begin juni en halfjuli.
Indien gevaar van aantasting door de populiereglasvlinder bestaat dient men de bomen
pas in augustus te snoeien. Het overgroeien
van snoeiwonden gaat bij zomersnoei sneller dan bij wintersnoei. Uit de onderzoeksresultaten bij euramerikaanse populieren is

gebleken dat de vorming van waterlot geringer is indien men de bomen in de periode
ná het uitlopen en vóór het afsluiten van de
groei (ca. eind augustus) snoeit. Uit praktijkervaringen blijkt dat zwarte balsempopulieren en 'Androscoggin' bij zomersnoei
eveneens weinig waterloten vormen en dat
de snoeiwonden in het algemeen goed overgroeien.

Grote snoeiwonden kunnen bij deze populieren wel eens langer bloeden dan die van
euramerikaanse populieren. De Westamerikaanse populieren 'Blom', 'Fritzi Pauley'

waterloten waarvan de verwijdering ook
geld kost.
Populieren in dicht geplante opstanden (4 x
4 m, 5 x 5 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 snoeien. Mocht het
onderste stamgedeelte echter voor licht
zaaghout geschikt zijn dan moeten de bomen wel tot 2 à 3 m hoogte worden opgesnoeid, hetgeen in één keer kan gebeuren.
Indien men echter van plan is na een dunning de resterende bomen te laten doorgroeien, kan men ermee volstaan alleen de

à 8 m. Bij hoger opsnoeien weegt het resultaat (verbetering van de houtkwaliteit) niet

overblijvende bomen periodiek en de te
dunnen bomen niet of slechts éénmaal te

op tegen de hogere kosten. In de kroon
moet men zo weinig mogelijk snoeien.

snoeien.

a

Populieren in bos, stad en landschap
Inhoud:

-

\Vat zijn populieren
De rol van populieren in verbeelding
en werkelijkheid

Vormenrijkdom van populieren
Uitloopstadia
Seizoenwisseling

Populieren in het bos
Populieren in het landschap

-

lopulieren in_de

stad.

De populier als solitarr
Populieren in rekreatiegebieden
Populieren in industriegebieden
De groei van populier
Bijzondere beplantingen
Gebruik van populieren bij de aanleg
van nieuwe bossen
Populierenhouwerwerking

Dankzij subsidies van diverse zijden is de prijs van dit fraaie fotoboek (formaat

2l x 2I

cm), een uitgave van de Stichting Populier, vastgesteld op het uiterst lage
van
bedrag
f 10,-. (Inkl. B.T.Ií., ekskl. verzendkosten à I5,- per boek; f 6,25 per
2 boeken, verder volgens P.T.T.-tarieven.)
Het boek, dat in maart 1980 is v€rsóenen, wordt u toegezonden na overschrijving
van f I5,- per boek (of f 26,25 per 2 boeken) op girorekening 1172915 t.n.v'
Stichting Populier te S7ageningen, onder vermelding van ,,Fotoboek".

b.v. MAATSGHAPPIJ voor
LANDSCHAPSBOUW en RECREATIE
F. G. Bevort: direkteur

Heusdensebaan 125

Tel. 04242-83624

Oisterwijk

*
Adviseren en uitvoering van:
BOSBEDRIJFSPLANNEN
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN

ook uw populierenbeplantingen
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dubbele toppen, mits deze niet hoger zitten
dan de genoemde maksimum hoogte, mogen worden verwijderd. Te zwaar en te
hoog in de kroon snoeien gaat ten koste van
de aanwas en brengt bovendien hoge kosten
met zich mee. Een neveneffekt van het te
zwaar snoeien is de versterkte vorming van

HAilDBOEK VOOR
DE POPULIERENTEELT
Vierde, geheel herziene druk (1976)
Onder redaktie van lr. H. A. van der Meiden
Uitgave van de vereniging
Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij

*

íso'-' !!

De prijs van het handboek bedraagt I {inft. veÍzendkoston.
Bestelling ultslult.nd door overmaking van dit bedrag op glro
2604{n1 t.n.v. KNHM, Lovinklaan 1, Arnhem, onder vermelding
van:,,Handboek Populierenteelt".
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KNPvouwkarton

Gebr. Yan den Berk b.Y.
BOOMKWEKERIJEN
POSTBUS 130

549OACST. OEDENRODE

TELEF@N 04138-72331
TELE( 72t683

IAANBOMEI{ EN BOSPLANTSOEN

De Verenigde Papierfabrieken Eerbeek B.V, is

Specialiteit:

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

POPULIEREN WILGEN

Het KNP vouwkarton is een hoogwaardig,
gespecialiseerd produkt dat o.m, gebruikt
wordt voor verpakkingen en
g rammofoonplaathoezen.

OREGON ZAAGKETTING

Sinds OREGON

a

Bij de fabrikage van dit produkt wordt voor
een belangrijk deel gebruik gemaakt van
inlands popu lierenhout.
De Verenigde Papierfabrieken zijn daarom
geinteresseerd in de aankoop van

in I 947 de

zaag-

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

SnERnnnu-SoEstbv
Postbus 184,37ó0 AD Soest. de Beauíortlaan 24,37ó8 MJ Soest.
TeleÍoon 02155-10272'. Telex 43434 stier nl.

populierenhout op stam of geveld,

Wij willen in kontakt komen met bezitters of
beheerders van populieren die willen
verkopen.
BUSSUM

Nadere informatie willen wij graag geven via
de heer W. Boot, hoofd inkoop van de
Verenigde Papierfabrieken te Eerbeek.

Het telefoonnummer is 08338-9133,

Ons bedrijf heêft 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
ulieren
een oude naam tussen nieuwe oo
I-an old name, between new pgplars
un ancien nom, entre nouveaux psgpllers
ein alter name, zwischen neue pap-peln
Witte abeel
(P. alba)

'Raket'

'Nivea'

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

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

Europese zwarte populier
'Ankum'

(P. nigral

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P.

(li'r^"';

trichocarpal

'Blom'
'Fritzt Pauley'
'Heimburger'

I
',

Euramerikaanse
populier
(P. euramericanal

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spijk'

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'1214',

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

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

'/ub(t";/'
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hoomkweke rl|
Schoorstraal 21 - Postbus
Udenhout - Holland
Teleíoon 04241-2131
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