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Redaktioneel
Dit augustusnummer is niet als los nummer verkrijgbaar.
De 'Populierengids nr.2' is te bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag* op
gironummer ll7 .29.15 t.n.v. Stichting Populier te Wageningen, met vermelding van 'Populierengids nr.2'.

*

f

10,-

per gids plus verzendkosten

Redaktie adres

PTT-tarieven).

Bosrandweg 5
6703 EB Wageningen

De kombinatie 'Populierengids nr.

(: f

2,50 per gids,

/

4,50 per 2 gidsen, verder volgens

Telefoon 08370-l0l2l

I en nr.2' is te bestellen door /22,50 (inkl. verzendkosten) op de girorekening van de Stichting Populier over te maken.

Postrekeningnr. ll7 2915
t.n.v. Stichting Populier te Wageningen

Indien u grotere aantallen van de populierengids(-en) wenst te bestellen, dan hier zijn genoemd, neem dan kontakt op met de Stichting Populier.

Abonnement

Í 10,- per jaar,
5,"f

losse nummers

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

Enquête Íijdschrift'Populier'.
Zeer vele enquête-formulieren (in het maartnummer 1984) ontvingen wij ingevuld terug. De
grote respons met vele waardevolle suggesties voor de inhoud van 'Populier' heeft ons bijzonder verrast. Graag willen wij allen die aan deze enquête hun medewerking verleenden

hartelijk bedanken.
Een 'nadeel' van een zo'n grote reaktie is, dat het verwerken van de formulieren enige tijd
vergt: Wij verwachten u in de volgende uitgave van 'Populier' over de enquête te informeren

Redaktie

Houtprijzen
Bij de verkoop van hout spelen verschillende faktoren een rol bij de prijsvorming:
b.v. houtkwaliteit, hoeveelheid, bereikbaarheid, e.a. Die faktoren zijn voor elke partij
hout verschillend. Onderstaande cijfers geven derhalve slechts een indruk van het huidige
prijsbeeld.

Ter oriëntatie enkele prijzen voor populierehout met schors aan de voor zware transportvoertuigen berijdbare weg.
fineerhout (O: ) 50 cm)

klompenhout/zwaar zaaghout (): Z 40 cm)
licht zaaghout (kistenhout) (A:25-50 cm) lengte
papierhout (A: 10-50 cm, lengte I tot 3 m)

Bi.izondere uitgave
5.1

I

spaanplaathout

2

m

: / I10,- á Í 120,- per m'
: / 80,- à / 100,- per m'
: t Í 60,- per m'
i í (r0,- tot f 75,- per ton
: í 35,- tot / 40,- per ton

Aan de abonnees van het tijdschrift 'Populier',
Dit nummer van'Populier' heeft een bijzondere inhoud: de'Populierengids nr.2'. Samen met de 'Populierengids nr. l', die in het novembernummer 1982 van 'Populier' verscheen, vormt deze gids een waardevolle leidraad voor een juiste klonenkeuze voor de in Nederland belangrijkste handelsrassen.

ln samenwerking met de Nationale Populieren Commissie kunnen wij

u deze gids aanbieden.

ln 'Een woord vooraf' van 'Populierengids nr.2' treft u de motivatie van deze uitgave aan. Gaarne willen wij op deze plaats de heer
en de heer H. W. Kolster hartelijk bedanken voor hun werkzaamheden ter realisatie van deze populierengids.

ir. R. Koster

Redaktie

H.W.K.

Houtverkoop

datum af te spreken en schriftelijk vast te
leggen wanneer het hout moet zijn afge-

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

voerd.
Voor de verkoop van hout moet men niet
alleen denken aan bomen uit bossen en

verkoopmogelijkheden en houtprijzen te
oriênteren (zie o.a. ook pag. 54). Men doet
er daarom verstandig aan kontakt op te nemen met verschillende houthandelaren of
àet verbruikers die het hout rechtstreeks

In de komende maanden zijn de verkoop
van hout en het reserveren van plantsoen de
belangrijkste onderwerpen om onze aandacht op te richten. Andere onderwerpen
die in deze Kalender worden behandeld,
zijn de Beschikking vrijstelling meldings-en
herplantplicht en de subsidieregelingen.

van de producent kopen.
Het verkopen van hout op stam kan vooral
als de velling door minder ervaren personeel moet gebeuren, voordeliger zijn dan de
verkoop van geveld hout. Bij verkoop op
stam is het zeer belangrijk te weten om welke hoeveelheden hout het gaat; alleen dan
valt te beoordelen of men een redelijke prijs
voor het hout krijgt. Klachten over het te
lang in het bos laten liggen van hout, vooral
van hout dat per ton wordt verkocht, kan
men voorkomen door bij de verkoop een

b.v. TIAATSCHAPPIJ voor
LANDSCHAPSBOUW en RECREATIE
direkteur
04242-83624

F. G. Bevort:

Heusdensebaan 125

ÍeL

Oisterwijk
:Í

Adviseren en uitvoering van:
BOSBEDRIJFSPLANNEN
LANDSCHAPPELIJKE BEPIÁNTINGEN

ook uw populierenbeplantingen

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

Medio oktober 1982 is in de Staatscourant
een voor populierentelers en voor degenen
die door de herplantplicht werden weerhouden populierenbeplantingen aan te leggen,

zeer belangrijke beschikking gepubliceerd.

De 'Beschikking vrijstelling meldings- en
herplantplicht' regelt namelijk de vrijstelling van de herplantplicht voor nieuw aan
te leggen bos. Deze bossen zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de herplantplicht als ze binnen 25 jaar worden geveld. De aanlegsubsidie in het kader van het
'Besluit bijdragen bebossingen' is voor deze
nieuwe beplantingen van toepassing, de
'Beschikking bosbijdragen', vooral van belang voor opengestelde bossen, niet. Het is
van belang bij de gemeente te informeren
of het bestemmingsplan of het voor het be-

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

werp op pag.

7l van het september-

nummer van'Populier' 1983. Aanvraagfor-

mulieren kunnen bij het Staatsbosbeheer
worden verkregen. Adressen en telefoonnummers zijn in de 'Kalender' vermeld.
Subsidieregelingen
De subsidieregelingen, die voor de populierentelers het meest van belang zijn, zijn het

'Besluil bijdragen bebossingen', de 'Beschikking bijdragen herbeplanlingen' en de
'Beschikking bosbijdragen 19E3'. Deze regelingen zullen hieronder beknopt worden
55
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Adressen

Nationale Populieren Commissie. Postbus 20020, 3502 LA Utrecht
Stichting Bos en Hout, Postbus 253,6100 AG Wageningen
Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw
"De Dorschkamp", Postbus 23,6700 AA Wageningen
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Een woord vooraf

Binnen twee jaar na het verschijnen van Populierengids nr. I komt nr. 2 uit;
dit is begrijpelijk gezien de samenhang tussen beide boekjes, die overigens
ook blijkt uit hun uiterlijk en indeling.

In Populierengids nr. I werden hoofdzakelijk nieuwe klonen behandeld terwijl de Nationale Populieren Commissie met deze gids nr. 2 een overzicht wil
geven van de andere handelsklonen van populier in Nederland. De meeste
van deze klonen zijn al langer in gebruik, er is veel ervaring mee opgedaan en
hun eigenschappen zijn goed bekend.

Met de uitgave van deze tweede gids wordt niet beoogd een pleidooi te leveren voor aanplant van meer traditionele klonen. Beide gidsen tesamen geven
een overzicht van de mogelijkheden die het gehele Nederlandse sortiment van
handelsklonen van populieren te bieden heeft.
Ter wille van de overzichtelijkheid is in beide gidsen dezelfde indeling aangehouden. Op verzoek van een aantal gebruikers van de eerste gids zijn in de
tweede gids bij elke beplantingsfoto plaats en leeftijd vermeld.
De heer H. W. Kolster van de Stichting Bos en Hout te Wageningen die een
grote inbreng had in Populierengids I is de auteur van deze tweede gids.
Gaarne dank ik hem en de anderen die hem met hun kennis en ervaring hier-

bij

hebben geholpen.

R. Koster
voorzitter van de
werkgroep "Teelt" van
de Nationale Populieren
Commissie
5

Verantwoording der foto's

Alle foto's zijn gemaakt door A. Stolk, Rijksinstituut voor onderzoek in de
bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp", Wageningen,
uitgezonderd die van
R. Koster, Doorwerth: blz. 14 r.b.
H. A. van der Meiden, Wageningen: blz. 22 r.b.,32 r.b. en 34 r.b.
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Inleiding

In deze "Populierengids nr. 2" zijn vijftien populiereklonen besproken, die
vanaf 1937 onder controle van de N.A.K.B. in de handel zijn; uiteraard
bestond al voordien handel in klonen van populier.
Naast zeven oude, bekende euramerikaanse klonen en één Europese zwarte
populier zijn zeven klonen behandeld die in de afgelopen twintig jaar in de
handel zijn gekomen en wel in 1964 ('Harff'), 1966 ('Androscoggin', 'Geneva', 'Oxford' en 'Loenen'), 1972 ('Barn') en 1976 ('Terwolde'). In deze gids
zijn de'Zeeland'die zeer sterk op'Robusta'lijkt en de'Terwolde', die vermoedelijk identiek is met de 'Loenen', niet apart beschreven. In de "Populierengids nr. 1" en "2" samen zijn29 klonen besproken. Buiten beschouwing bleven alle klonen van P. alba, P. canescens en drie euramerikanen die
in de loop der jaren eveneens in omloop zijn gebracht: 'Lóns', 'Tardif de
Champagne' en 'Regenerata', vroeger bekend als 'Serotina erecta' en nu als
'Forndorf'. De twee eerstgenoemde klonen zijn in ons land vrijwel niet aangeplant; 'Regenerata', een vroeger veel aangeplante kloon, is in 1966 in verband met zijn zeer grote gevoeligheid voor bladziekten, vooral Marssonina,
aan het verkeer onttrokken.
Voor het maken van een klonenkeuze zijn in het overzicht op pag. l2 de belangrijkste gegevens van de klonen vermeld. Om te voorkomen dat voor hetzelfde gebied de kaart in beide gidsen moet worden geraadpleegd zijn de in
de "Populierengids nr. l " behandelde klonen cursief gedrukt. Dit is ook gedaan in het hierna volgende hoofdstuk. Met nadruk moet er echter op worden gewezen dat voor een verantwoorde keuze ook de beschrijving van de
klonen moet worden geraadpleegd. Het overzicht alleen biedt hiervoor onvoldoende gegevens. Uit de beschrijving blijkt namelijk dat de aanplant van
een groot aantal van in gids nr. 2 besproken klonen in het geheel niet verantwoord is of slechts op zeer beperkte schaal. Het eerste geldt zeer zeker voor
beplantingen die voor houtproduktie worden aangelegd. Aanplant op zeer
beperkte schaal is te overwegen voor klonen waarvan het gebruik min of
meer riskant is, die na zorgvuldige afweging eventueel in aanmerking komen
voor sommige landschappelijke of stedelijke beplantingen. Een dergelijke
beplanting moet echter liefst geïsoleerd van ligging en beperkt van omvang
zijn: zij kan een infectiebron zijn voor een wijde omgeving.

7

Kies uw kloon met overleg
Een verkeerde keus leidt tot teleurstelling of erger. Het is daarom zaak goed
te overwegen welke kloon men op een bepaalde plaats zal planten. Voor een
verantwoorde keuze is kennis van de eigenschappen van de klonen niet voldoende. Inzicht in de kwaliteit van grond en klimaat is daarvoor ook vereist.
Dit inzicht kan deze gids niet verschaffen; wel is ernaar gestreefd duidelijke
algemene gegevens te leveren.
Met enkele van de in deze gids behandelde klonen is nog weinig praktijkervaring opgedaan. De gegeven toelichting over bijvoorbeeld aard en eigenschappen van deze klonen kan daarom niet anders dan onvolledig zijn.

De basis voor het kiezen van klonen
De klonenkeuze moet vooral gebaseerd worden op enerzijds de kwaliteit van
de grond en beperkende faktoren zoals wind, dan wel de aanwezigheid van
lariks of het voorkomen van glasvlinder in de omgeving en anderzijds de eigenschappen van de klonen. Het in de laatste jaren in toenemende mate optreden van kanker bij populieren dwingt ons tot terughoudendheid bij de
aanplant van o.a. 'Androscoggin', 'Geneva' en 'Rochester'. Populieren met
balsembloed vormen een zeer oppervlakkig wortelstelsel. Bij aanplant van
deze populieren in wegbeplantingen en in stedelijke gebieden, zoals rond
sportvelden, kan dit schade veroorzaken aan wegdek of grasmat. Schade
door wortels aan het wegdek, vooral in het landelijk gebied, kan worden
voorkomen of beperkt gehouden door om de paar jaar de wortels vlak langs
de verharding machinaal door te snijden. Men moet enkele jaren na de aanleg hiermee beginnen. De ligging van de beplanting ten opzichte van de wind
en de breedte van de berm spelen hierbij een belangrijke rol in verband met
de kans op windworp. In stedelijke gebieden en plaatselijk in het landelijk
gebied zoals in erfbeplantingen, kan de soms zeer sterke vorming van zaadpluis van vrouwelijke bomen overlast brengen. Dit is te voorkomen door
mannelijke klonen te kiezen. Uit de groep klonen die op grond van deze
overwegingen in aanmerking komen voor aanplant op een bepaalde plaats
kunnen dan een of meer klonen de voorkeur krijgen omwille van hun specifieke eigenschappen zoals bijvoorbeeld vorm of groeisnelheid. De specifieke
eigenschappen van de klonen zijnte vinden op de foto's en in de tekst.
De kwaliteit van de grond
Van belang is, vooral voor de lichtere grondsoorten (zandgronden, zie bij 3),
dat de grond een goede vochtvoorziening heeft, d.w.z. dat in de vegetatieperiode de grondwaterstand niet beneden2 m daalt, anderzijds ook niet ver
boven 60 cm komt. De grond moet ook voldoende vruchtbaar zijn voor populier. Voor zowel leemhoudende als niet leemhoudende zandgronden is het
van belang dat de grond langdurig in landbouwkundig gebruik is geweest (zie
bij I en 3). Door bemesting is de vruchtbaarheid zo nodig te verbeteren. Indien men twijfelt aan de geschiktheid van de grond moet men voor de aanleg
8

van de beplanting een grondmonster laten nemen. Inschakeling van een deskundige kan veel teleurstellingen voorkomen en kosten besparen.
In verband met de keuze van klonen moeten we drie groepen grondsoorten
onderscheiden:
I. Klei, zovel, leem, leemhoudende zand (min. l0 à l7,5Vo leem)
Hier kunnen alle klonen van het overzicht op blz. 12 met succes worden geplant. Het volgende is hierbij van belang:
- Op zware klei en leem is de aanslag van Westamerikaanse, zwarte en hybride balsempopulieren veelal moeilijk. Inkorten van de top geeft hierin
verbetering en bevordert de begingroei. Het is dan wel nodig de planten
één of twee jaar later op één top te zetten.
- Op lichte gronden zoals leemhoudend zand groeien Westamerikaanse,
zwarl"e en hybride balsempopulieren veelal sneller dan Europese zwarte
populieren en euramerikanen. Een uitzondering vormt de euramerikaan
'Dorskamp'die ook hier zijn snelle groei demonstreert.
2. Vruchtbare niet te zure veengrond, vooral indien met klei gemengd.
Hier kunnen alle klonen van het overzicht op blz. l2 een redelijke tot goéde
groei vertonen, mits de ontwatering voldoende is.
3. Humeuze, vruchtbare niet leemhoudende zandgrond.
Hier kunnen de Westamerikaanse, de zwarte en hybride balsempopulieren
een relatief goede groei vertonen, die als regel de groei van euramerikanen en
Europese zwaÍÍe populieren duidelijk overtreft. Een uitzondering vormt wederom de euramerikaan 'Dorskamp', die hier in groei niet onderdoet voor
klonen van de genoemde drie groepen met balsembloed.
Beperkende faktoren

in de omgeving van de groeiplaats
De keuze van de te planten klonen wordt beperkt door:
- De mate waarin de klonen aan wind en andere klimaatsomstandigheden
zullen zijn blootgesteld.
- De mate waarin de bladziekte roest (Melampsora larici-populina) kan optreden. Dit hangt samen met de aanwezigheid van lariks in de omgeving
(3-5 km) van de beplanting. Tot op welke afstand lariks een bedreiging
vormt voor de groei van voor roest gevoelige klonen is afhankelijk van
veel faktoren. Lariks op 3-5 km afstand is te beschouwen als een aanvaardbaar risico.
- De aanwezigheid van door kanker aangetaste bomen. In de omgeving van
dergelijke bomen moet men alleen klonen met een meer dan redelijke
weerstand tegen deze ziekte planten. Velling van aangetaste bomen is echter de enige juist oplossing.
- De vraag of schade door glasvlinder (Paranthrene tabaniformis) te verwachten is.
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Kustgebied, overgangszone en binnenland
Daar de beperkingen in verschillende delen van ons land in aard en intensiteit
uiteenlopen is het noodzakelijk voor de keuze van de klonen onderscheid te
maken tussen het kustgebied, de overgangszone en het binnenland. Deze drie
gebieden zijn
globaal
aangegeven op blz. 13. Omdat de wind binnen
gebied
plaats
plaats
een
van
sterk kan verschillen moeten ook plaatselijke
tot
omstandigheden bij de keuze een rol spelen. Voor drie euramerikaanse klonen 'Heidemii' ,'I 124' en 'Serotina' moet, in verband met andere klimatologische faktoren, bovendien onderscheid worden gemaakt tussen het gebied
ten noorden en ten zuiden van de grote rivieren. In grote trekken kan men
zijn keuze als volgt bepalen:

A. het kustgebied
Dit omvat grote delen van Groningen, Friesland, Noord- en Zuid-Holland en
Zeeland. De groei en de vorm van de bomen wordt hier sterk beïnvloed door
wind. Roest is hier vrijwel geen probleem omdat lariks slechts sporadisch in
het kustgebied voorkomt. Aantasting door deze bladziekte wordt meestal
pas aan het einde van de vegetatieperiode gevonden.
Klonen met een vrij goede of goede weerstand tegen wind, en daarom geschikt voor dit gebied zijn (zie overzicht op blz. 12)
l. Alle Europese zwarte populiereklonen: 'Ankum', Brandaru.s', 'Loenen',
'Schoorldam','Terwolde','Vereecken' en'Wolterson' en de euramerikaanse populieren 'Agathe F', 'Florence Biondi', 'Robusta' en'Zeeland' .
Al deze klonen hebben slechts een matige weerstand tegen roest.
2. De euramerikaan 'Spijk'met een uitstekende weerstand tegen roest is hier
ook bruikbaar, doch alleen in opstanden, niet in enkele rijen. Dit geldt
ook voor de zeer roestgevoelige 'Heidemij'.

B. overgangszone
Hiermee wordt gedoeld op de verder van de kust verwijderde delen van de
onder A genoemde provincies; voorts delen van Overijssel, Gelderland,
Utrecht en Noord-Brabant; tenslotte de IJsselmeerpolders Noordoostpolder,
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. In deze overgangszone kunnen worden
aangeplant (zie overzicht op blz. l2):
l. Alle voor het kustgebied in aanmerking komende klonen, evenals de euramerikaan 'Serotina' doch uitsluitend indien geen lariks in de omgeving
(3-5 km) voorkomt.
2. Voor beplantingen in opstandsverband komen naast de onder l. genoemde klonen tevens de 'Androscoggin', 'Barn', 'Blom', 'Donk',
'Dorskamp', 'Flevo', 'Geneva', 'Harff', 'Oxford' en 'Rochester' in aanmerking.

t0

Glasvlinder (Paranthrene tabaniformis):
In sommige delen van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland worden vooral hybride balsempopulieren, zwarte balsempopulieren en Westamerikaanse balsempopulieren de laatste tien jaar sterk aangetast door glasvlinder. Zolang deze
plaag voortduurt moet aanplant van deze populieren daar worden afgeraden. In Nederland komt glasvlinderschade buiten deze polders slechts sporadisch voor.

C. het binnenland
Indien geen windschade of roestaantasting te vrezen is kan men in dit gebied
alle klonen, vermeld in het overzicht op blz. 12 onder C, gebruiken.
Vy'aar gevaar voor roest bestaat wegens het voorkomen van lariks in de omgeving (3-5 km) is de keuze beperkt tot 5 klonen met een uitstekende
weerstand tegen roest nl. 'Barn', 'Donk', 'Dorskamp', 'Flevo' en'Spijk' en
9 klonen met een redelijke weerstand tegen roest nl. 'Androscoggin', 'Blom',
'Fritzi Pauley', 'Geneva', 'Harff', 'Heimburger', 'I 124','Oxford' en 'Rochester'.
De onder Al genoemde, voor het kustgebied geschikte klonen, evenals 'Gelrica', 'Heidemij', 'Marilandica'en'Serotina'met een niet meer dan matige
weerstand tegen roest zijn ook in het binnenland bruikbaar doch uitsluitend
daar waar niet voor roest behoeft te worden gevreesd, bijvoorbeeld in het rivierengebied, waar vrijwel geen lariks voorkomt.

l1

Bruikbare klonen in drie delen van Nederland
A.

Kustgebied

Europese zwarte populier

'Loenen'(1)
'Terwolde'(l)
'Vereecken'

(l)

'Ankum'(I)
'Brondaris' (I)
'Schoorldam' (l)
'Wolterson' (I)

(srobaar)

Raadpleeg voor een goede klonenkeuze naast deze
kaart tevens de voorgaande tekst en de beschrijving
van de klonen. De cursief gedrukte klonen zijn besproken in Populierengids nr. l.

Euramerikaanse populier:

'Robusta' (l)
'Zeeland' (l)
'Heidemij' (1,2,3)

B.

'Agathe F.' (I)
'Florence Biondi' (I)

'Spijk'

(2)

C.

Binnenland
Europese zwaÍte populier:

'Loenen' (l)
'Terwolde' (1)
'Vereecken' (l)

Overgangszone

'Ankum'(I)
'Brandoris' (I)
'Schoorldam' (I)
'Wolterson'(I)

Europese zwarte populier:

'Loenen'(l)
'Terwolde'(l)

'Ankum'(l)

Euramerikaanse populier

'Vereecken'

'Schoorldam' (I)
'lI/'olterson' (I)

'Robusta'(l)

'Agathe F.' (I)
'Florence Biondi' (I)

'Gelrica' (1)

'Spijk'
'Flevo'
'Dorskamp'

'Brondoris' (l)

(l)

Euramerikaanse populier:
'Agathe F.' (l)
'Florence Biondi' (I)

'Robusta'(l)

(l)

'Zeeland'

'Harff'

(2)

'Heidemij'(1,
'Serotina' (1,

3)
3)

'Barn'

'Geneva' (2)

'Oxford'

'r

3)

214' (3)

'Flevo' (2)
'Dorskamp'(2)

Hybride balsempopulier:

:

'Donk'(2)

'Androscoggin'
Zw arte balsempopulier

:

'Barnt
'Geneva'

'Donk'
'Rochester'

'Oxford'

'Rochester' (2)

(2)

Westamerikaanse balsempopulier

Westamerikaanse balsempopulier:

'Blom'(2)
I2

'Heidemij' (1,

'Spijk'

'Androscoggin' (2)

(2)

'Harff'
'Marilandica' (1)
'Serotina'(1, 3)

Hybride balsempopulier:

Zw arte balsempopulier

'Zeeland' (l)

:

'Blom'
'Fritzi Pouley' (2)
'Heimburger'(4)

A.

Kustgebied
B. Overgangszone

C. Binnenland

I. Roest
Deze klonen

hebben

slechts een matige weerstand tegen roest. Zij zijn
alleen bruikbaar indien in
de omgeving (3-5 km)
geen lariks voorkomt.
Vooral voor aanplant in

het binnenland zijn ze
slechts beperkt bruikbaar. In delen van het rivierengebied waar geen

lariks voorkomt zijn ze
b.v. wel op hun plaats.

2.

l4tind

Deze klonen zijn in het
aangegeven gebied alleen
bruikbaar in opstanden,
niet in beplantingen in enkele rijen (weg- en grensbeplantingen enz.).

DEN HMG

3. Andere klimaatsfaktoren
Deze klonen moeten niet
ten noorden van de grote

rivieren worden

aange-

plant.

4. Produktie
Deze kloon is voor hout-

produktie minder

ge-

schikt dan andere klonen.
Zie tekst in Populierengids nr. l.

l3

tLoenen )

A - Ca. 45 jaar oude wegbeplanting bij Loenen (Cld).
jaar oude bomen in het populetum bij Hees (Gld)

J-I

'Loenen
Europese zwarte populier (P. nigra) g

Ontstaan

Door "De Dorschkamp" te Wageningen geselecteerd in 1959 in een ongeveer
22 jaar oude wegbeplanting in de omgeving van Loenen (Gld). Het is niet uitgesloten dat de'Loenen'identiek is met de'Terwolde', die in 1966 is geselecteerd in de omgeving van Terwolde (Gld) waar deze boom langs een weg
stond.'Loenen'is sedert 1966 en'Terwolde'sedert 1976in de handel.

Vorm

De bomen hebben een vrije rechte stam en een tamelijk brede, gesloten
kroon. De zijtakken hebben een vrij steil opgaande stand.

Ontluiking

Matig laat; tweede helft van april, ongeveer een week na'Robusta'. Het jonge blad is bruingroen.

Weerstand

tegen wind
tegen roest
tegen Marssonina
tegen kanker

-

goed

matig
redelijk
uitstekend

Groei

'Loenen' en 'Terwolde' zijn klonen met een redelijk goede groei. In de eerste
jaren is de groei wat minder dan die van 'Robusta'.

Gebruiksmo gelij kheden

'Loenen' en 'Terwolde' zijn, evenals vele andere klonen van Europese zwarte populier, zeer windbestendig en daarom vooral geschikt voor aanplant in
het kustgebied.
Gebruik in de overgangszone en het binnenland is in het algemeen verantwoord tenzij lariks in de omgeving voorkomt. Aanplant van 'Loenen' en
'Terwolde' en van andere P. nigra klonen, moet beperkt worden tot rijkere,
vochtige populierengronden. Lichtere, minder vruchtbare en wat drogere
gronden komen dus niet in aanmerking.

l5

'Vereecken'

| - 20 jaar oude bomen in Arnhem.
z( - 9 jaar oude bomen in het populetum bij Wageningen.

'Vereecken'
Europese zwaÍïe populier (P. nigra) ó

Ontstaan

Vermoedelijk uit Belgie afkomstig. Hij is in 1935 gevonden in een windsingel
van P. nigra 'Italica' bij Stoppelsdijk (Zeeuws Vlaanderen). In de omgeving
van Absdale (2.Y.) zijn reeds omstreeks l9l0 enkele bomen van deze kloon
geplant. Sedert 1959 in de handel.

Vorm

Een vrijwel rechte stam en een vrij smalle en vrij dichte kroon, die breder is
dan die van P. nigra 'Italica' maar wat smaller dan die van 'Robusta' . De zijtakken, vooral die boven in de kroon, zijn vrij steil opstaand.

Ontluiking

Vroeg; omstreeks half april, enkele dagen na'Robusta'. Het jonge blad is
bruingroen.

Weerstand

tegen

wind
roest

Marssonina
kanker --

goed

matig
redelijk
uitstekend

Groei

De 'Vereecken' is een goed groeiende kloon, ongeveer vergelijkbaar met 'Robusta'.

Gebruiksmogelijkheden

'Vereecken' is, evenals vele andere klonen van Europese zwarte populier,
zeer windbestendig en daarom vooral geschikt voor aanplant in het kustgebied.
Gebruik in de overgangszone en het binnenland is in het algemeen verantwoord tenzij lariks in de omgeving voorkomt. Aanplant van 'Vereecken' en
van andere P. nigra klonen, moet beperkt worden tot rijkere, vochtige populierengronden. Lichtere, minder vruchtbare en wat drogere gronden komen
dus niet in aanmerking.

l7

a

Gelrica

A - Ca.

I

30

jaar oude bomen bij Doesburg.

- 9 jaar oude bomen in het populetum bij Wageningen

Gelrica ,
Euramerikaanse populier: hybride (P. deltoides

x P. nigra) ó

Ontstaan

Omstreeks 1865 door J. Kok gevonden in het gebied tussen Lochem, Borculo
en Geesteren. Sedert 1937 in de handel.

Vorm

Een vrij rechte stam met een \ryat verdikte stamvoet en een matig brede, vrij
open kroon. Hij heeft vaak een lichtgekleurde stam met donkere, vrij smalle
horizontale schorsstrepen. De boom heeft een wat bajonetvormige vertakking van de zijtakken.

Ontluiking

Matig laat; tweede helft van april, ongeveer l0 à l4 dagen na 'Robusta'. Het
jonge blad is bruinrood.

Weerstand

tegen

Groei

Een wat langzame jeugdgroei, op oudere leeftijd is de groei goed. Door zijn
gevoeligheid voor bladziekten is de groei van 'Gelrica' in het algemeen min-

wind
roest

- matig
- matig
Marssonina
- matig
kanker -goed

der dan die van 'Robusta'.

Gebruiksmogelij kheden

'Gelrica' is door zijn gevoeligheid voor bladziekten en het zeer veelvuldig
voorkomen van beschadigingen aan het onderste deel van de stam (een vorm
van stamrot) slechts beperkt bruikbaar. De kloon is door zijn gevoeligheid
voor wind niet geschikt voor aanplant in het kustgebied en in de overgangszone. In het binnenland is 'Gelrica' wel bruikbaar tenzij lariks in de omgeving voorkomt. Het is een kloon waarvan de resultaten in enkelrijige beplantingen in het algemeen beter zijn dan van die in opstandsverband.

t9

Á

'Harff'

A - Ca. 25 jaar oude bomen bij Zaltbommel.

J

- 9 jaar oude bomen in het populetum bij Wageningen.

'Harff'
Euramerikaanse populier: hybride (P. deltoides x P. nigra)

t

Ontstaan

De kloon is waarschijnlijk in Frankrijk ontstaan. Omstreeks 1870 is 'Harff'
vanuit dit land in Duitsland geïmporteerd. Sinds 1964 in de handel.

Vorm

rechte stam. De boom heeft in zijn jeugd een vrij
smalle en op oudere leeftijd een matig brede kroon met sterk omhooggroeiende takken.

Ontluiking

Matig laat; tweede helft van april, ruim een week na'Robusta'. Het jonge
blad is donkerbruinrood.

Weerstand

tegen

Groei

De jeugdgroei is matig, op oudere leeftijd is de groei vrij goed. Ook door zijn
gevoeligheid voor bladziekten blijft de groei duidelijk achter bij die van 'Ro-

'Harff' heeft een redelijk

wind
roest

goed

- redelijk
- matig
Marssonina
kanker --goed

busta'.

Gebruiksmogelij kheden

De 'Harff is gevoelig voor Marssonina, vooral in gebieden met wind. Aanplant in het kustgebied is daarom af te raden. Ook voor beplantingen in enkele rijen in de overgangszone is 'Harff in het algemeen ongeschikt. De
kloon is wel bruikbaar maar dan op zeer beperkte schaal en alleen op poede
populierengronden mits er geen lariks in de direkte omgeving voorkomt.

2l

'Heidemij

,

A - Ca. 30 jaar oude bomen bij Hedel.

(

-

14 jaar oude bomen in het in 1983 gevelde populetum bij
Wageningen.

'Heidemij

t
Euramerikaanse populier: hybride (P. deltoides

x

P. nigra) ó

Ontstaan

In l89l door de Nederlandsche Heidemaatschappij ingevoerd uit de verenigde staten. Deze kloon, tot 1957 verkocht onder de foutieve naam p. deltoides missouriensis, is sinds 1937 ín de handel.

Vorm

De boom heeft een rechte stam; hij heeft in de jeugd een vrij smalle en op oudere leeftijd een matig brede, gesloten kroon. De 'Heidemij' is moeilijk van
de 'Robusta' te onderscheiden behalve bij het in blad komen van de bomen.
De schors is tot hoger in de boom iets ruwer dan die van de 'Robusta' terwijl
meer in de kroon de vrij lichte schors vaak iets rozig getint is.

Ontluiking

Vroeg; eerste helft april, enkele dagen voor'Robusta'. Het jonge blad dat
bruinrood van kleur is wordt enkele dagen eerder groen dan dat van ,Robusta'.

Weerstand

tegen

Groei

'Heidemij' is een goed groeiende kloon die echter door zijn gevoeligheid
voor bladziekten meestal in groei bij 'Robusta' achterblijft.

Gebruiksmo gelij kheden

Het aanplanten van 'Heidemij' benoorden de grote rivieren is in verband met
zijn grote gevoeligheid voor late wintervorst af te raden. In het kustgebied is
het gebruik van deze kloon in enkelrijige beplantingen wegens zijn gevoeligheid voor wind niet aan te bevelen. In de overgangszone en het binnenland is
de 'Heidemij' wel bruikbaar, ook in rijbeplantingen. Gezien zijn grote gevoeligheid voor de bladziekten roest en Marssonina, is aanplant op zeer beperkte schaal verantwoord en dan nog uitsluitend op voor populieren zeer
geschikte groeiplaatsen. Het planten van 'Heidemij' in de omgeving van lariks is niet verantwoord.

wind
roest

- redelijk
slecht
- matig
Marssonina
kanker -goed
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I
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\I

I

'1214'

A - Ca. 23 jaar oude bomen bij Hummelo.
J - 9 jaar oude bomen in het populetum bij Wageningen.

\

'r 214'
Euramerikaanse populier: hybride (P. deltoides

x P. nigra) g

Ontstaan

De kloon is in 1929 door G. Jacometti in Italië geselecteerd uit zaailingen.
Het is waarschijnlijk een natuurlijke hybride uit een kruising tussen P. deltoides en P. nigra. De kloon is sedert 1955 in de handel.

Vorm

'l214' wordt gekenmerkt door een bochtige stam, een brede,

open kroon

met relatief weinig maar zware omhoogbuigende zijtakken. De kloon vormt

vaak dubbele toppen.

Ontluiking

Vroeg; eerste helft april, ongeveer een week voor 'Robusta'. Het jonge blad
is roodbruin.

Weerstand

tegen

Groei

Alleen op zeer gunstige groeiplaatsen een uitstekende groeier, duidelijk beter
dan 'Robusta'. De resultaten vallen in het algemeen echter zeer tegen.

Gebruiksmogelijkheden

'1214'is een kloon waarvan de aanplant in ons land eigenlijk niet meer verantwoord is; vooral ten noorden van de grote rivieren door zijnzeer grote gevoeligheid voor Marssonina. In het zuidelijk deel van ons land komen alleen
zeer goede groeiplaatsen (niet te zware, vruchtbare en vochtige gronden) in
het binnenland voor aanplant in aanmerking mits er geen lariks in de direkte
omgeving voorkomt. De kans op mislukking is echter ook hier vrij groot.

wind
roest

- slecht
goed
- vrij
Marssonina
slecht
kanker -goed
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'Marilandica

À - Ca. 45 jaar oude bomen langs de Zuid-Willemsvaart
bij Den Dungen (NB).
I Ca. l0 jaar oude bomen langs de Rijksrveg bij Boxtel.

'Marilandica
Euramerikaanse populier: hybride (P. deltoides

x P. nigra) g

Ontstaan

Deze kloon is waarschijnlijk al vóor 1800 ergens in Europa ontstaan. Sedert
1937 in de handel.

Vorm

De 'Marilandica' wordt gekenmerkt door een karakteristieke bochtige stam
en een brede, dichte kroon met per takkrans één opvallend zwaar ontwikkel-

de zijtak. Het laatste komt zeer duidelijk tot uitdrukking in op de wind
staande i"ijbeplantingen (zie foto).

jon-

Ontluiking

Matig laat; tweede helft van april, ongeveer een week na 'Robusta'. Het
ge blad is bruingroen maar wordt vrij snel na het uitlopen lichtgroen.

Weerstand

tegen

Groei

'Marilandica' heeft een langzame jeugdgroei, op oudere leeftijd is de groei
vrij goed. Door zijn grote gevoeligheid voor bladziekten vallen de resultaten
vrijwel altijd sterk tegen.

Gebruiksmogelij kheden

'Marilandica' komt, gezien zijn zeer grote gevoeligheid voor bladziekten, alleen nog maar voor zeer beperkt gebruik in aanmerking. De aanplant van deze kloon verdient alleen overweging op niet te zwaÍe, vruchtbare en vochtige
gronden mits er geen lariks in de buurt staat. Gebruik in het kustgebied moet
vanwege zijn windgevoeligheid worden afgewezen; in de overgangszone komen alleen maar beschutte plaatsen in aanmerking.

wind
roest

tot redelijk
- matig
slecht
- matig tot slecht
Marssonina
kanker --goed
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a

'Robusta'

A - Ca. 25 jaar oude bomen bij Wageningen.
| - 9 jaar oude bomen in het populetum bij Wageningen.

(

Robusta ,
Euramerikaanse populier: hybride (P. deltoides

Ontstaan

x

P. nigra) ó

'Robusta'is omstreeks 1885 à 1890 als zaailing ontstaan na bestuiving van
P. deltoides angulata op een kwekerij in de omgeving van
Metz (Fr.); de vaderboom is onbekend. Deze kloon is niet duidelijk van de
'Zeeland' te onderscheiden. De'ZeeIand', vermoedelijk ook uit Frankrijk
afkomstig, werd het eerst door enkele kwekers omstreeks l9l5 in Zeeland geteeld. De 'Robusta' is sedert 1937 en de'Zeeland' sedert 1953 in de handel.
een vrouwelijke

Vorm

'Robusta' en 'Zeeland', klonen die zeer veel op de 'Heidemij' lijken, hebben
een rechte stam. De bomen hebben in de jeugd een vrij smalle en op oudere
leeftijd een matig brede, gesloten kroon. 'Zeeland' heeft vaak een lichter gekleurde en gladdere schors dan 'Robusta'.

Ontluiking

Vroeg; omstreeks half april, enkele dagen na'Heidemij'. Het jonge blad
bruinrood.

Weerstand

tegen

Groei

'Robusta' en'ZeeIand' zijn goed groeiende klonen, die op vrijwel alle voor
populieren geschikte groeiplaatsen een bevredigende tot zeer bevredigende
groei vertonen.

Gebruiksmogelij kheden

'Robusta' en 'Zeeland' tesamen zijn de meest aangeplante klonen in ons land
(ca 5090). Er is echter een risico verbonden aan het op een te grote schaal ge-

is

wind
roest

- goed
redelijk
goed
Marssonina
kanker --goed

bruiken van twee vrijwel identieke klonen, bijvoorbeeld door ziekten. Daarom is het ten zeerste aan te bevelen een grotere spreiding in klonen na te streven.

'Robusta' en 'Zeeland' zijn zeer goed bestand tegen wind en daarom vooral
geschikt voor het kustgebied. Wegens hun gevoeligheid voor roest is aanplant af te raden op plaatsen waar lariks in de omgeving voorkomt. Beide
klonen kunnen zowel op zware, rijke gronden als op lichtere met een goede
vochtvoorziening worden gebruikt. Op lichte gronden kunnen zenog een redelijk goede groei vertonen. Op zwaÍe gronden kunnen vaak andere, beter
groeiende euramerikaanse populieren of Europese zwarte populieren worden
aangeplant terwijl op lichtere gronden populieren "met balsembloed" of de
euramerikaan 'Dorskamp' vaak een betere keus zijn.
29

'Serotina'

A - Ca. 28 jaar oude bomen bij Hedel.
z( - 9 jaar oude bomen in het populetum bij Wageningen.

(

Serotina
Euramerikaanse populier: hybride (P. deltoides

x P. nigra) ó

Ontstaan

'Serotina' is reeds vóor 1700 en waarschijnlijk in Frankrijk ontstaan. Het is
vermoedelijk de oudste euramerikaanse populier. Waarschijnlijk is hij al
sinds de tweede helft van de achttiende eeuw in ons land aanwezig. Sedert
1937 in de handel.

Vorm

'Serotina' heeft een redelijk rechte stam. In zijn jeugd vertoont hij een matig
brede, spitse en vrij open kroon. Op oudere leeftijd heeft de 'serotina' een
brede, vrij open kroon met sterk omhoogbuigende zijtakken waarvan enkele
van onderuit de kroon tot in de top doorgaan (in rijbeplantingen vooral aan
de windzijde).

Ontluiking

Zeer laat: eerste helft van mei, drie weken na'Robusta'. Het jonge blad is
bruingroen. 'Serotina' komt met de Europese zwarte populier 'Wolterson'
het laatst in blad.

Weerstand

tegen

Groei

'Serotina' heeft een langzame jeugdgroei; op oudere leeftijd is de groei goed
mits de bomen niet door roest worden aangetast.

Gebruiksmogelijkheden

Aanplant van 'Serotina' is in verband met zijn grote gevoeligheid voor late
wintervorst en roest alleen op zeer beperkte schaal aan te bevelen en zeker
niet ten noorden van de grote rivieren. In de overgangszone en in het binnenland kan hij zowel in beplantingen van enkele rijen als in opstandsverband
worden gebruikt. 'Serotina' moet niet op lichtere gronden worden geplant
daar hier vooral bij oudere bomen veelvuldig taksterfte optreedt. Gebruik in
de omgeving van lariks moet ten zeerste worden afgeraden.

wind
roest

- vrij
- slecht
Marssonina goed
kanker -goed

goed

31

i

I
(

Androscoggin t

| - l8 jaar oude bomen op het landgoed "Schoonheeten"
bij

I -

Raalte.
13 jaar oude bomen bij de

"Flevohof" in O. Flevoland.

'Androscoggin'
Hybride balsempopulier: hybride (P. maximowiczii

x

P. trichocarpa) ó

Ontstaan

De kloon is geselecteerd door twee Amerikanen, dr. E. J. Schreiner en dr. A.
B. Stout, in de V.S. uit zaailingen ontstaan door een in 1925 uitgevoerde
kruising. De moeder is een Oostaziatische balsempopulier, P. maximowiczii,
en de vader een Westamerikaanse balsempopulier, P. trichocarpa. De kloon
is sedert 1966 in de handel.

Vorm

'Androscoggin' heeft een vrijwel rechte stam met onderin de kroon een opvallend horizontale takstand. De takken zijn vrij grof. De boom heeft een
vrij brede, open kroon. Van 'Rochester' is de kloon moeilijk te onderscheiden; de bast van het onderste stamdeel is bij de jonge 'Androscoggin' iets
schilferend en bij 'Rochester' vrijwel glad.

Ontluiking

Zeer vroeg; eerste helft van april, ongeveer l0 dagen voor 'Robusta'. Het
jonge blad is lichtgroen met iets bruin.

Weerstand

tegen

Groei

'Androscoggin' vertoont een zeer goede groei. Op zware, vruchtbare gronden is de groei wat beter dan die van'Robusta'. Op lichtere gronden met een
goede vochtvoorziening overtreft deze kloon 'Robusta' in groei.

Gebruiksmo gelij kh eden

Gezien het in de laatste jaren in toenemende mate optreden van kanker,
voornamelijk op de zijtakken, moet de aanplant van deze kloon worden afgeraden. Aanplant in het kustgebied is altijd af te raden evenals in beplantingen van enkele rijen in de overgangszone. Gebruik in opstandsverband moet
in dit gebied bij voorkeur op beschutte plaatsen geschieden. In gebieden
waar lariks voorkomt is deze kloon zonder al te grote risico's bruikbaar.

wind
roest

- redelijk
goed tot goed
-vrij
goed
Marssonina
kanker -- slecht
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tBarnt

|
I

- 9 jaar oude bomen in het populetum bij Wageningen.
- 4 jaar oudc bomen in het in l98l gevelde populetum bij
Wageningen.

tBarnt
Zwarte balsempopulier: hybride (P. deltoides

x

P. trichocarpa)

I

Ontstaan

Door "De Dorschkamp" te Wageningen geselecteerd in 1965 uit zaailingen
afkomstig van zaad ontvangen van het Rijksstation voor Populierenteelt te
Geraardsbergen, België. De moeder is een Amerikaanse zwarte populier, P.
deltoides. De vader is onbekend maar waarschijnlijk een Westamerikaanse
balsempopulier, P. trichocarpa. Sedert 1972in de handel.

Vorm

Een meestal vrij rechte stam en een tamelijk brede, vrij dichte kroon. 'Barn'
vormt soms al op jonge leeftijd zwaÍe zijtakken of gaffels vooral in wijder
geplante opstanden en in rijbeplantingen, de stam is in het bovenste deel van
de kroon dan vaak vrij bochtig.

Ontluiking

Matig laat; tweede helft van april, ongeveer een week na 'Robusta'. Het
ge blad is groen.

Weerstand

tegen

Groei

jon-

wind
roest

- matig
goed
- vrij goed
Marssonina
kanker -- redelijk

'Barn' vertoont

een zeer goede groei, vooral op wat lichtere gronden met een

goede vochtvoorziening.

In vergelijking met 'Robusta' groeit 'Barn' hier

duidelijk beter. Ook op zwaÍe gronden overtreft 'Barn' 'Robusta' in groei
maar hier is het groeiverschil tussen deze klonen kleiner.

Gebruiksmogelij kheden

'Barn' voldoet het beste op beschutte groeiplaatsen. In het kustgebied is aanplant af te raden, evenals in enkelrijige beplantingen in de overgangszone.
Deze kloon is zonder al te grote risico's bruikbaar in gebieden waar lariks
voorkomt.
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a

Geneva ,

A - l8 jaar oude bomen op het landgoed
bij Raalte.

|

"Schoonheeten"

- 9 jaar oude bomen in het populetum bij Wageningen.

Geneva
Zwarle balsempopulier: hybride (P. maximowiczii

x P. berolinensis)

Q

Ontstaan

De kloon is geselecteerd door twee Amerikanen, dr. E. J. Schreiner en dr. A.
B. Stout, in de V.S. uit zaailingen, ontstaan door een in 1925 uitgevoerde
kruising. De moeder is een Oostaziatische balsempopulier, P. maximowiczii,
en de vader is de zwarte balsempopulier P. berolinensis, een hybride ontstaan uit een kruising van P. laurifolia en P. nigra'Italica'. De kloon is sedert 1966 in de handel.

Vorm

De stam van 'Geneva' is recht, de kroon is matig breed, wat smaller dan die

van'Robusta'. 'Geneva'is wat fijner vertakt dan'Oxford', vooral onder in
de kroon.

Ontluiking

Zeer vroeg; eind maart, begin april, ongeveer l4 dagen voor 'Robusta'. Het
jonge blad is groen met iets bruin.

Weerstand

tegen

wind
roest

Marssonina
kanker --

redelijk
goed
goed

matig

Groei

'Geneva' heeft een goede groei vooral op lichtere gronden met een goede
vochtvoorziening. Op zwaardere, rijkere gronden is de groei vergelijkbaar
met of wat minder dan die van 'Robusta'.

Gebruiksmogelijkheden

'Geneva' is vrij gevoelig voor kanker. Het verdient daarom aanbeveling de
aanplant zoveel mogelijk te beperken. Gebruik van 'Geneva' in het kustgebied moet worden afgeraden evenals in beplantingen van enkele rijen in de
overgangszone. In dit laatste gebied verdient de aanplant in opstandsverband
op beschutte plaatsen de voorkeur.
'Geneva' is in gebieden waar lariks voorkomt zonder al te groot risico bruikbaar.
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'Ordord'

| - 18 jaar oude bomen op het landgoed "Schoonheeten"
bij

I

Raalte.

- 9 jaar oude bomen in het populetum bij Wageningen.

'Oxford'
Zwarte balsempopulier: hybride (P. maximowiczii

x

P. berolinensis)

Q

Ontstaan

De kloon is geselecteerd door twee Amerikanen, dr. E. J. Schreiner en dr. A.
B. Stout, in de V.S. uit zaailingen ontstaan door een in 1925 uitgevoerde
kruising. De moeder is een Oostaziatische balsempopulier, P. maximowiczii,
en de vader is de zwarte balsempopulier P. berolinensis, een hybride ontstaan uit een kruising van P. laurifolia en P. nigra'Italica'. De kloon is sedert 1966 in de handel.

Vorm

Redelijk rechte stam en een matig brede, gesloten kroon. 'Oxford' is wat
grover vertakt dan de vrij sterk op haar lijkende'Geneva'. De kroon is wat
smaller dan die van 'Robusta'.

Ontluiking

Zeer vroeg; eerste helft van april, ongeveer l0 dagen voor'Robusta'. Het
jonge blad is groen.

Weerstand

tegen

wind
roest
Marssonina

kanker

-

redelijk

-goed
goed

-

redelijk

Groei

'Oxford' heeft een goede groei vooral op lichtere gronden met een goede
vochtvoorziening. Op zware, vruchtbare gronden is de groei vrijwel vergelijkbaar met die van 'Robusta'.

Gebruiksmo gelij kheden

De aanplant van 'Oxford' in het kustgebied is af te raden evenals in beplantingen van enkele rijen in de overgangszone. In dit gebied verdient de aanplant in opstandsverband op beschutte plaatsen de voorkeur. In gebieden
waar lariks voorkomt is 'Oxford' zonder al te groot risico bruikbaar. Op
plaatsen waar vaak nachtvorst voorkomt bestaat kans op stambeschadigingen.
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Literatuur

'Populierengids nr. 1'

Uitgave Nationale Populieren Commissie, verkrijgbaar bij de Stichting Populier, Bosrandweg 5, 6703 EB Wageningen.

'Populier'

Tijdschrift uitgegeven door de Stichting Populier (adres zie boven); ver-

'Populieren in bos, stad

Fotoboek uitgegeven door de Stichting Populier (adres zie boven).

schijnt vier maal per jaar.

en landschap'

kort'

Folder uitgegeven door het Staatsbosbeheer (SBB). Verkrijgbaar bij het
hoofdkantoor van het SBB te Utrecht en de provinciale kantoren te Groningen, Leeuwarden, Assen, Zwolle, Lelystad, Arnhem, Utrecht, Haarlem' Den
Haag, Goes, Tilburg en Roermond.

'Handboek voor de
populierenteelt'

Uitgave van de Vereniging Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij,
Lovinklaan l, 6821HX Arnhem. (Vierde geheel herziene druk, 1976).

'Populierenteelt in het

40

besproken. Uitgebreide inlichtingen en aanvraagformulieren zijn bij het Staatsbosbe-

heer verkrijgbaar en wel bij de Direkteur
Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg in

de provincie waarin de beplanting

of

het

grootste gedeelte daarvan is gelegen. Adressen en telefoonnummers zijn in deze Kalender vermeld.

De subsidiering van de aanleg van nieuwe
beplantingen is geregeld in het 'Besluit bijdragen bebossingen' en die van de herbebossing van beplantingen, die niet onder de
'Beschikking bosbijdragen 1983' vallen (zie
volgende alinea), in de 'Beschikking bijdragen herbeplantingen'. Onder bepaalde
voorwaarden kan men een bijdrage van de
overheid ontvangen in de aanleg- en eerste
onderhoudskosten. Om voor een bijdrage

in aanmerking te komen moet men, vóórdat met de aanleg van de beplanting wordt
begonnen, de toestemming van het Staats-

bosbeheer hebben.

De oppervlakte van

nieuwe beplantingen moet minimaal 1,0 ha
bedragen en in geval van een herbeplanting
0,5 ha. Deze beplantingen mogen uit één of
meerdere percelen bestaan. Het 'Besluit bij-

dragen bebossingen' geldt tevens voor de
aanleg van weg- en perceelsgrensbeplantingen onder voorwaarde dat de beplanting uit
tenminste 160 bomen bestaat overeenkomende met een lengte van ca. 1200 m (=
1,0 ha). Het is bij dit soort beplantingen
niet van belang of het een nieuwe beplanting of een herbeplanting betreft. De overheidsbijdrage bij de aanleg van nieuwe bebossingen en van weg- en perceelsgrensbeplantingen bedraagt maksimaal 8090 van de
door de direkteur van het Staatsbosbeheer
normaal geachte kosten. De subsidie wordt
in twee termijnen uitgekeerd. Voor herbeplantingen bedraagt de bijdrage 7590. Bovendien worden in geval van herbeplanting,
en dit geldt tevens voor de hierna te bespreken'Beschikking bosbijdragen 1983', ook

de kosten van planvoorbereiding en toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden bij het vaststellen van het subsidiebedrag betrokken. De subsidie zal ineens na
de uitvoering worden uitgekeerd.
De 'Beschikking bosbijdragen 1983' is een
regeling die ook voor populierentelers van
belang is. Naast een jaarlijkse bijdrage in
de kosten van een planmatig beheer, inklusief de openstelling voor het publiek, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook aanzienlijke bijdragen (namelijk 7590 van de
normaal geachte kosten) worden verleend
in de onderhoudskosten, zoals het opsnoeien van de bomen. Sinds december 1983
moet de bijdrage in de kosten van herbebossing (7590 van de kosten) van de onder
deze regeling vallende beplantingen in het

kader van de 'Beschikking bosbijdragen
1983' worden aangevraagd. Voorwaarde
om voor deze bijdrage-regeling in aanmer-

king te komen is dat de

geen

menwerkende eigenaren.
Genoemde minimumoppervlakte kan

dacht, dat onkruidbestrijding en stikstofbemesting kunnen worden nagelaten. Naarmate het plantsoen ouder en groter is, is de
verhouding tussen boven- en ondergronds
gedeelte ongunstiger waardoor de aanslag
moeilijker verloopt. De genoemde onderhoudsmaatregelen zijn bij juist gebruik van
ouder plantsoen absoluut noodzakelijk.

minimumoppervlakte van de beplanting 5,0 ha bedraagt; deze regeling geldt ook als deze oppervlakte in het bezit is van meerdere sa-

tot I

ha worden verlaagd indien het om beplantingen met een bijzondere landschappelijke
betekenis gaat. Ook over deze regeling verstrekt het Staatsbosbeheer uitgebreide informatie.
Plantsoen

Het gebruik van goed plantmateriaal is van

groot belang om een goed groeiende,

ge-

zonde beplanting te krijgen. Het is dan ook

in deze tijd van het jaar
boomkwekerijen te bezoeken om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de kwaliteit van de aan te kopen planten. De planaan te bevelen

ten moeten gezond, vrij van insektenbeschadigingen en van goede kwaliteit zijn.
Ze moeten in september nog volop in blad
staan; er mag niet te veel blad door Marssonina of roestaantasting zijn afgevallen.
'Van goede kwaliteit' houdt voorts in dat
de planten niet te klein mogen zijn en niet
te slap, dus niet te lang in verhouding tot de

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

zo mogelijk vertakte
planten, verdienen de voorkeur boven
meerjarig plantsoen. Dit geldt zowel voor
Stevige éénjarige,

nieuwe bebossingen als herbebossingen. De

lengtegroei van êénjarig plantsoen is in de
eerste jaren na aanleg in het algemeen beter
dan die van tweejarig en overtreft zeker die
van nog ouder plantsoen. De aanschaf- en,
in mindere mate, de plantkosten van eenja-

rige populieren zijn aanzienlijk lager dan
die van meerjarige planten. Bij herbebossingen moeten aan de lengte van de planten
hogere eisen worden gesteld dan aan die

voor een eerste bebossing van wei- of
bouwland. Voor herbebossingen moeten de
planten maximaal 1,8 à 2,0 m lang zijn om
overgroeiing door een vegetatie van bijvoorbeeld brandnetels of distels te voorkomen. Voor nieuwe bebossingen moeten de
planten minimaal 1,5 m lang zijn (zie het
artikel 'Het gebruik van één- of tweejarig

populierenplantsoen bij herbebossingen'
op pagina 73 van het novembernummer

van'Populier'

1979).

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

in de praktijk nogal eens wordt

ge-

Rassenkeuze

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

In het artikel 'Populierenteelt, bodemvruchtbaarheid en grondonderzoek', gepubliceerd op pag. 75 van het novembernummer van 'Populier' 1978, is een aantal faktoren besproken die de bodem betreffen.
Het mengen van rassen bij de aanleg van
beplantingen, zowel rij- als boomsgewijs,
moet worden ontraden. Wil men meer rassen planten dan verdient het de voorkeur
dit vakgewijs te doen.
Het populierensortiment, afgezien van de
P. canescens rassen, kan in drie groepen
worden onderscheiden:

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

b

rassen waarmee de ervaring nog beperkt

is

'Agathe

F',

'Florence Biondi', 'Spijk',

'Vereecken','Blom','Fritzi

Pauley',

'Heimburger', 'Barn' en 'Donk'

c

rassen waarmee nog maar zeer welnlg er-

varing bestaat

'Ankum','Brandaris','Schoorldam','Terwolde' en 'Wolterson'.
Deze indeling wil niet zeggen dat de in elke
groep genoemde rassen onder alle omstandigheden even bruikbaar zijn, omdat de
toepasbaarheid mede door bodemkundige

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

en

ter dan die van 'DorskamP' en die

van
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'Agathe F' groter dan die van 'Heimburger'. Daar het niet mogelijk is om in de Kalender de gebruiksmogelijkheden van alle
rassen uitvoerig te bespreken moet worden
verwezen naar de Populierengids nr. I en 2
(resp. in november 1982 en augustus 1984
door de Nationale Populieren Commissie

uitgegeven). Uitvoerige informatie over de
Nederlandse handelsrassen en hun gebruiksmogelijkheden kan men ook vinden
in het 'Handboek voor de Populierenteelt'
(4de druk 1976).

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

de P. nigra rassen aan te bevelen. In

'Oxford' en 'Rochester'. Het planten van
'Fritzi Pauley' in enkelrijige beplantingen

Het tijdig schoonmaken van dichtgegroeide
greppels en sloten bevordert de afvoer van
oppervlaktewater en vergemakkelijkt daardoor bepaalde werkzaamheden zoals het
maken van de plantgaten.

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

Kloon

Groepl;

Gevoeligheid voor

N
E

'Agathe F'
'Androscoggin'
'Barn'

zeer windgevoelig

Onderhoud

moet ten zeerste worden ontraden.

'Ankum'

'Dorskamp'

de

overgangszone, tussen kustgebied en binnenland, komen daarbij de'Spijk', 'Serotina' en'Heidemij' en in het binnenland'Flevo', 'Gelrica', 'Barn', 'Donk', 'Geneva',

roest2)

Marssoninia2)

kanker3)

3

3

4-5

2

I
I
3-4
I
I
I
I

Hb

3

I

Zb

2

J

'Flevo'

'Blom'

B

)

windgevoelig

'Brandaris'

N

4

3

'Donk'

zb

'Dorskamp'
'Flevo'
'Florence Biondi'

E
E
E

I
I

2
2

)

3

I
5

2

I

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

moeilijke aanslag en slechte jeugdgroei op
zware klei- en leemgronden
'Androscoggin'
de aanplant moet i.v.m. het in toenemende
mate optreden van kanker (voornamelijk
op de zijtakken) worden afgeraden.

'Oxford'
kans op ernstige stambeschadigingen op
zeer nachtvorstgevoelige plaatsen

'Heidemij'
niet ten noorden van de grote rivieren aanplanten

zeer windgevoelig,
breuk.

B

3

I

I

'Gelrica'

E

4

4

2

'Geneva'

Zb

3

I

)

'Harff'

E
E

4

4

5

4

I
I
I
I

'Heidemij'
'Heimburger'

B

3

I

't 2r4'

E

3

5

'Loenen'
'Lóns'
'Marilandica'

N

5

4

1

E
E

4
4

4

2

'0xford'

zb

3

I

)

'Robusta'

E

4

3

2

'Rochester'

Zb

3

I

3

'Schoorldam'
'Serotina'

N
E
E
E

5

3

5

3

I
I

3

3

1

5

4

5

t

5

4

'Spijk'
'Tardif de Champagne'

'Wolterson'

3

J

'Zeeland'

E

4

3

l;
De ervaringen met de in groep c vermelde
P. nigra rassen (Europese zwarte populieren), zijn in het algemeen nog gering. Het
gebruik kan daarom alleen op beperkte
schaal worden aanbevolen. Genoemde rassen zijn weinig gevoelig voor Marssonina,
zij hebben een goede weerstand tegen kan-

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

Bij de

rassenkeuze voor weg- en perceelsgrensbeplantingen moet men onderscheid

maken naar de ligging van de beplanting,
dit in verband met de verschillen in windgevoeligheid van de rassen. In het kustgebied
zijn alleen 'Robusta', 'Zeeland' en waarschijnlijk 'Agathe F', 'Florence Biondi' en
58

5

N
N
N

'Vereecken'

in de zomer vaak top-

I

'Fritzi Pauley'

'Terwolde'

'Fritzi Pauley'

)

Indeling van de groepen

N-

1

I
I
I
1

1

populier

Hb - Hybride balsempopulier
euramericana of Euramerikaanse populier Zb - Zwarte balsempopulier
B - P. trichocarpa of Westamerikaanse balsempopulier
2)
Roest (alleen van belang in nabijheid van Lariks) en Marssonina:
I - resistent; 2 - zeer weinig gevoelig; 3 - weinig gevoelig;4 - gevoelig; 5 - zeer gevoelig
3; Kanker (alleen van belang als in
de omgeving bomen staan die zwaar door kanker zijn aangetast):
P. nigra of Europese zwarte

E - P.

1-resistentofzogoedalsresistent;2-zeerweiniggevoelig;3-weiniggevoelig;4-matiggevoelig
Adressen van de Direkteur Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland

Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland,

Noord-Brabant
Limburg
Flevopolders

Engelsekamp 6,9722

AX Groningen

Tesselschadestraat 7, 8913 HA Leeuwarden
Mandenmaat 3, 9405 TG Assen
Assendorperdijk 2, 8012 EH Zwolle
Cildemeestersplein l, 6826 LL Arnhem
Museumlaan 2, 3581 HK Utrecht
Klein Heiligland 84, 2011 EJ Haarlem
Van Speykstraat 13, 2518 EV Den Haag
Westsingel 58,4461 DM Coes

Prof. Cobbenhagenlaan 225,5037 DB Tilburg
Lindanusstraat 12, 6041 EC Roermond
Postbus 21,820o AA Lelystad

in de provincie:
tel. 050
tel. 058
tel. 05920
tel. 038
tel. 085
tel. 030
tel. 023
tel. 070
tel. 0l 100
tel. 013
tel. 04750
tel. 03200

239n1
443313

279t1
210533

629u1
520834

31902r
924481
16440
6'1875s

34251
30574

H.W.K.

o

o

a
o

BOOMKWEKERIJEN

o

a
a

o

KNPvouwkarton

Gebr, van den Berk b.v.
POSTBUS 130

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

LAANBOMEN EN BOSPLANTSOEil

De Verenigde Papierfabrieken Eerbeek B.V. is

Specialiteit:

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

POPUTIERElI WILGEN

Het KNP vouwkarton is een hoogwaardig,
gespecialiseerd produkt dat o.m, gebruikt

OREGON ZAAGKETTING

wordt voor verpakkingen en
g

ram mofoon plaathoezen.

in 1947 de zaag'
kertint uitvond heeft zil zich

Sinds OREGON

intensieí beziggehouden met het verbeteren en veiliger maken van bestaande types en het ontwerpen van nieuwe
soorten aandriiíwielen, geleidebladen en
veiligheidskettingen. OREGON heeít voor

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

produkten. lmporteur voor Nederland:

STIERMnN-SoESr bv
Postbus 184,37ó0 AD Soest. de Beauíortlaan 24' 37ó8 MJ Soest.
Teleíoon 02155-10272'. Telex 43434 stier nl.

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.
1400
Postbus 112
TeleÍoon: 02159 - 43914

AC

BUSSUM

Telex: 43402 Amazo

De speciaalzaak voor alle tuinbouwartikelen
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een oude naam tussen nleuwe p9 ulieren

an old name. between new ppplars
un anclen nom entre nouveaux p.upl!e$
ein alter name zwischen neue pgp-peln
Witte abeel
(P. alba)

'Raket'

'Nivea'

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

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

Europese zwarte populier
'Ankum'

(P. nigra)

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P. trichocarpa)

(tb,rt

'Blom'
'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

I

Euramerikaanse
populier
(P. euramericana)

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spijk'

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

't214'.

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

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

'CLb('"b'
X

a

hoomkwekerij
Schoorstraal 21 - Postbus
Udenhout - Holland
TeleÍoon 04241-2131
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