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oester-

zxflaÍn op populierestobben
Uit Holz-Zentrablatt I I0 (i/39):2085

Om de hoge kosten van de houtoogst te
kompenseren wil men in Hongarije boscomplexen na de eindkap o.a. gebruiken
voor de teelt van oesterzwam.
Op zandgebieden van de Hongaarse laagvlakten worden na de eindkap de stobben
niet verwijderd maar geinjekteerd met mycelium en afgedekt met zwart plastic. Stobben met een doorsnede van 20 tot24 cm
kunnen jaarlijks 2 kg. oesterzwammen opbrengen en 3 tot 6jaar kan men verzekerd
zijn van een regelmatige opbrengst.

In het maaÉ-nummer l9E{ van'Populier'was een lezers-enquête opgenomen om een bceld
te krijgen van de waarde die de abonnees aan het tijdschrift 'Populier' toekennen en van de
rvensen die er bestaan. De relatief grote respons voor een enquête als deze was verasscnd:
Graag dankt de redaktie hierbij allen die deze enquête tot een succes hebben gemaakt.
Het is in deze samenvatting van de resultaten van de enquête niet rnogelijk atle details de
revue te laten passeren. Ook de verschillende suggesties ter verbetering van 'Populier'
kunnen niet alle aan de orde komen: Bij dit onderdeel van de enquête trofde redaktie vele
weloverwogen suggesties aan, die bij de sarnenstetling van de komende tijdschriften nauw
zullen worden betrokken.

Enquête

S c he

tillsdrrift 'Polmlier'

R. Eppenga
Stichting Populier

ma onde rw e rpe n' P op ulie r'

De abonnecs van'Populier'
in procenten oan aantal geenquêteerden

onderwerp

belangstelling groot voor

o% 25% 50%
aanleg beplantingen

75%

meer informatie gewenst over

o%

25%

Van de ca. 750 verzonden enquêteformulieren werden er 256 teruggezonden. Dit is
een opmerkelijk grote respons (34%)waaruit blijkt dat 'Populier' een geïnteresseerde
lezerskring heeft. Uit de antwoorden op de
formulieren is gebleken dat degenen die de

onkruidbestrijding

enquête terugzonden representatief geacht
kunnen worden voor het gehele abonneebestand van 'Populier'. Uit de beantwoor-

snoei

ding b$kt tevens dat 'Populier' door ca.

ziekte n/be schadigingen

resseerdheid

bemesting

houtoogst
rassenkeuze
plantsoenkeuze
plantafstanden

20(X) personen

wordt

gelezen. De geihte-

bij de lezers wordt

onder-

streept door de antwoorden bij de vraag
waarom 'Populier' wordt gelezen:
oan de abonnees lezen'Populier' uit
hoofde tsan hunfunctie, waansan209'o persoonlíjk in populieren en wilgen ís geinte-

52Vo

resseerd.

klonenmenging

28Vo oan de abonnees leest'Populier'

herbebossing

prioé interesse.
Generaliserend is dus 48Vo van de abonnees persoonlijk belangstellend.

kwaliteitseisen v.h. hout

uit

houtafzet/handel
houtprijzen
houtverwerking
bosbeplanting
weg-/grensbeplantingen
stadsbeplantingen
re

kreatiebeplantingen

economie v.d. teelt
subsidieregelingen

juridische vraagstukken
wilgen
grienden
onderzoeksverslagen

kalender

Van de lezers van 'Populier' is 6lVo werk-

bij de overheid (187o Gemeenten,
14% SBB) en 39%o is zelfstandig of werkzaam bij een partikuliere onderneming.
59Voheeft een leidinggevende, l57o een uitvoerende funktie en 23Vo is zelfstandig.
37Vo van de lezers heeft populierenbeplantingen in beheer, 2SVobezit populierenbeplantingen, 32Vo heeft niet direkt met het
beheer te maken (bijv. aannemers, kwekers, instituutmedewerkers e.d.).
De leeftijd van de lezers is als volgt verdeeld: tot 25 jaar 27o, 25 tl m 40 jaar 4lVo, 4l
t I m 60 jaar 37 7o, bov en 60 jaar 2Vo.
'Populier' is dus geen tijdschrift voor de
zaam

enthousiaste beginneling maar wordt gelezen door personen met enige ervaring.
6lVo ontvangt 'Populier' thuis.39Vo ont63

vangt het tijdschrift op het werk-adres
waarvan 307o persoonlijk. Uit deze cijfers
komt weer de grote persoonlijke betrokkenheid van de lezers bij de teelt van populieren en wilgen naar voren.

De abonnees van 'Populier' lezen ook:

'Bosbouwvoorlichting'

49%o enlof
'Nederlands Bosbouw Tijdschrift' 64% enl
46Vo enlof
of 'Groen'
lTVo enlof
'Tuin en LandschaP'

Overige

8%

De algemene indruk van de abonnees van
het tijdschrift 'Populier' is:
uitstekend l5Vo, goed 66Vo, redeliik l6Vo,
matig3Vo.
Suggesties ter verbetering van'Populier'

Zeer vele waardevolle suggesties werden
ons gegeven en een groot aantal daarvan
zijn weloverwogen opgesteld, waarvoor
onze grote dank.
Alle suggesties zullen bij het samenstellen

van de komende tijdschriften worden betrokken. Op deze plaats slechts een notitie
van de meestgenoemde wensen ten aanzien van artikelen:

De zware populieren aan den
Culenborgschen weg.

Praktijkgerichte artikelen met betrek-

-

king tot aanleg, onderhoud en oogst van
populierenbeplantingen.

-

Informatie over houtkwaliteit en prijzeÍr

Houtafzetmogelijkheden
Toepassing diverse populiererassen
Economie van de teelt.

De belangstelling voor artikelen

In de enquête werd gevraagd welke onderwerpen grote, matige of geringe belangstelling hebben en ook aan welke onderwerpen voldoende, te veel of te weinig aandacht werd gegeven. De uitslag van de enquête is samengevat in het "Schema onder-

werpen 'Populier"'. Door de

teelt en de houtafzetproblematiek.
De onderwerpen waarvan, naar de wens
van de lezers, meer moet worden gepubliceerd liggen voornamelijk op het terrein
van ekonomie en houtafzet.
Opmerkelijk is de belangstelling voor wilgen - een verhoogde aandacht wordt hiervoor gevraagd,

( le t t e

rlijke

oo

e

rname )

honoreren. Echter, ergaat veel voorafaan
een goed gefundeerde publikatie door deskundigen.

Publikaties over praktijkervaringen zijn
eveneens zeer belangrijk en wat dat betreft
doen wij een beroep op u om ons daarbij te
steunen: Uw bijdrage behoeft geen journalistiek verantwoord artikel te zijn; samen

met u kunnen wij, met uw gegevens, een
voor 'Populier' waardevolle publikatie sa-

menstellen.

a

De ouderdom dezer boomen is onbekend,

zich getrokken. Zelfs vindt men deze

honder vijftig jaren eene

boomen in Duitsche Journalen, als bijzonder merkwaardig, vermeld. Onder anderen

zwaaÍie erlangd hadden. Op het laatst der
voorgaande eeuw las mijn vader, in de
Notulen van den Lekdijk Bovendams, dat
er in het laatst der zeventiende eeuw klagten bij gemeld collegie waren ingekomen

is zulks het geval in de Oeconomische

zontaal uitspreiden.

Ten tijde dat deze meting

geschiedde,

waren er nog l0 boomen aanwezig. Sedert
zijn er achtereenvolgende 5 boomen omgewaaid, en daaronder zwaardere dan de
nog staande gebleven boomen.
De omtrek van deze 5 boomen bedroeg in
Augustus I 848, tegen de borst gemeten, als

volgt:
Een boom van 6 el 38 duim Ned.

,,
,,
,,
,,
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'Populier' is uw tijdschrift. Wij zullen dan
ook al het mogelijke doen om uw wensen te

doch zooveel is zeker, dat zij reeds vóór

waar de boom bijzonder dik is, vooral bij
populieren, wier wortels zich bijna hori-

door : Dr.J. llïttewaall

Hout.

schen veerweg hebben veler aandacht tot

neden aan den stam en dus op eenen plaats,

Landhuishoudeliike courant
1M9 no.9

elke keer geaktualiseerd door de heer
H.W. Kolster van de Stichting Bos en

De zware populieren aan den Culenborg-

boomen wordt aldaar opgegeven te bedragen 2l Hollandsche ellen (14 el 14 dm.
Ned. ). Deze maat was echter genomen be-

:

Eén aspekt in de enquête is ons opgevallen:
Een zeer groot deel van de abonnees zegt
meer te willen lezen over de praktische
teelt-aspekten. De 'Kalender' heeft volgens de enquête echter niet zo'n grote belangstelling (25Vo van de lezers heeft grote
belangstelling en slechts 2Vo vindt dat er
meer aandacht aan gegeven moet worden).
Dit is opmerkelijk: Want juist deze vaste
rubriek 'Kalender' is bij uitstek een praktische leidraad bij populierenteelt en wordt

grafische

weergave is het gemakkelijk te zien waar
de interessen van de lezers liggen. Duidelijk is te zien dat teelttechnische aspekten
veruit de grootste belangstelling genieten,
gevolgd door de ekonomische kant van de

Neuígkeiten van 1823. De dikste dezer

Uit

Redaktioneel

5,,90
5,,83
4,,40
4,,22

buitengewone

wegens de schade welke de enorme zware

populíeren aan den Culenborgschen veerweg deden, en waarbij op eene verwijdering deze boomen werden aangedrongen.
In de zoo even genoemde Oeconomische
Neuígketen worden dezen populieren
(Populus canescens) genoemd, even als dit
ook door den HeerJ. E. van der ERAPPEN
in de beschrijving van zijn Herborium

oiuum (Deel II. blz. 940.) gedaan wordt.
Die boomen behooren echter tot onze gewone ouderwetschen populier-soort, ook
wel zwarte populier (Populus nigra) genoemd; eene soort die niet veelvuldig meer
voorkomt, zijnde veelal door den Canadasche populier

verdrongen.

O

Populieren en wilgen worden vaak aangeplant op kalkrijke gronden. Ile hoge pH van deze
gronden veroorzaakt lage mangaangehalten en sonrs ijzergebreksverschijnselen. Deze
laatste treden bij sommige populieresooÉen en -cultivars nogal eens op en zijn bij sommige
wilgesoorten niet onbekend.
Mangaangebrek daarcntegen is bij populieren zelllzelln en bij de onderzochte wilgen
onbekend. Het optreden van deze verschijnselen bij populieren en wilgen, gebascerd op
waarnemingen gedurende de laatste deíig jaar, wordt besproken. De gegevens over ijzeren mangaangehalten van het blad zijn in tabelvorm we,ergegeven.

Waarnemingen over _$e ijzer- 9-n mangaanvoorziening van populieren en wilgen

J. oan den Burg
Rijksinstituut uoor Onderzoek in de Bosn Landsc hapbouw' De Dorschkamp'
Wageningen
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Observations about the iron and manganese status of poplars and willows
Summary

ijzergebrek is daar meestal uit te sluiten.
Ook in het buitenland werd aan de ijzer- en
mangaanvoorziening van populieren wei-

Poplars and willows are often established on calcareous soils. The hígh pH of these soils
has a large impact on the manganese nuftition of these species. The iron nutrition is
much less affected by pH.Lime-induced chlorosis (íron deficiency) occurs in balsam
poplars and balsam hybrids on soils of high pH, although íts íntensity uaríes with the
cultiuar. But iron deficiency may also occur in June after heatsy raiffill, on compact
soils , or on soils with a poor structure, whichfauours orygen deficiency.
Contrarily to iron deficiency, poplars and willows almost always are free of uisible
manganese deficiency symptoms, ev)en on highly calcareous soils. Foliar manganese
concentrations may haue ualues as low as ll mg.kg1 in August, without deficiency
symptoms . On acid soils, foliar manganese concentrations of poplars and willows often
will exceed 1000 mg.kg-t . Whether this concentration is directly harmful, is uncertain.
Foliar analysis offers a useful method for assessing manganese status , but is of doubtful
oalue for iron. On soils wíth a not too high lime concentration, the foliar KlCa ratio may
be used, but only by comparing healthy and chlorotic plants.
Iron deficiency of Salixfragilis on a riuer clay soil (pH(KCI) 5.9-6.8; lutum 3lVo;Ca CO3
0,4Vo) could completely be cured by soil application of Sequestrene l38Fe .

nig aandacht besteed.
In de laatste jaren is in deze situatie enige
verandering gekomen. Zowel in Nederland
als in het buitenland is men nieuwe populierecultivars gaan telen op o.a. kalkrijke
gronden. Het soms optreden van groeistoornissen en ijzergebreksverschijnselen
is aanleiding geweest om aan de ijzervoorziening van populieren meer aandacht te

besteden. Omdat zowel de ijzer- als de
mangaanvoorziening op gronden met een
hoge pH (pH-KCl> ca.6) gestoord kunnen
zijn, is ook het element mangaan bij deze

onderzoekingen betrokken.

De literatuurgegevens over de ijzer- en
mangaanvoorziening van populier en over

het optreden van kalkchlorose bij dit geslacht zijn tamelijk beperkt. Hieronder
gaanvoorziening van euramerikaanse populieren is daarom weinig onderzocht, ook
niet in Nederland, omdat veel van de traditionele populieregebieden in ons land zijn

volgt een overzicht.
studies met voedingsoplossingen en
- inIn kwekerijen
werden de volgende rela-

ties tussen de bladsamenstelling

den van ijzer- en mangaangebrek gevonden(1,13, l8):

gelegen op lage zandgronden, die vaak kal-

karm of kalkloos zijn. Het optreden van
soort/species

Praktisch alle cultivars, die behoren tot de
hybride Populus x euramericana zijn bestand tegen hoge pH-waarden (7, 20),
d.w.z. dat ze op kalkrijke gronden niet
lijden aan het verschijnsel van 'kalkchlorose'. Dat verschijnsel wordt meestal
veroorzaakt door een tekort aan 'beschikbaar' ijzer, soms ook aan 'beschikbaar'
mangaan in de bodem. De ijzer- en man-

Fe-gehalte (mg.kgl) van/

Iron concentration of

Inleiding:

gezond blad
healthy foliage

Mn-gehalte (mg.kg1 ) van/
Manganese concentration of

blad met Fe-gebrek

gezond blad

foliage with

healthy foliage

iron deficiency

Populus deltoides
Populus nigra
Populus maximowiczii
x div. Populus sp:

van

enkele populieresoorten en het optre-

blad met Mn-gebrek
foliage with
manganese deficiency

90

33

49

282

267

t43

62-97

68-91

9
24

cultivars 'Oxford,
'Androscoggin' en
'Rochester'

63-l

13

65

Figuur 'l. lJzergehalte van het blad van jonge beplantingen van Populus x euramericana 'Robusta' en
'Zeeland'in augustus, op gronden met pH-KCl 3,6 - 8,'l
Figure l. Foliar iron concentration oí young planlalions of Populus x euramericana'Robusla'and
'Zeeland' in August, on soils with pH (KCI) 3,6 - 8,1
Fe-gehalte (mg.kg")
Fe concentration

300

250

-

In potproeven is het gedrag van enkele
populieresoorten en -cultivars bij verschillende pH-waarden onderzocht (6,

200

10, 17, 21, 22, 25). Euramerikaanse
populieren en Populus tremula bleken
weinig gevoelig voor hoge pH-waar-

150

den. Keller en Koch QI,22) konden

echter ijzergebrek bij Populus x euramericana'Marilandica' induceren. Ze
vonden dat de grenswaarde van zichtbaar ijzergebrek voor deze cultivar lag
bij een bladgehalte van ca. 50 mg
Fe.kgl. Enkele balsempopulieren en
zw aÍte balsempopulieren waren tamelijk gevoelig voor hoge pH-waarden

a

100

.O
50

o
4

78

5

(vooral 'Oxford', daarentegen in min-

-

dere mate 'Donk' en 'Androscoggin').
Diverse onderzoekingen in kwekerijen
in de laatste jaren Q,9, 12, 13, 14, 16)
hebben laten zien dat niet alleen bal-

sem- en aanverwante populieren in
Frankrijk en Oostenrijk, maar ook euramerikaanse populieren in Italië (o.a.
'l-214'), Populus nigra en Populus alba
in Turkije op kalkrijke gronden ijzerge-

-

pH-KCl van de bovengrond (O-2Scm)
pH(KCl) oí top soil (O-25cm)

Figuur 2. lJzergehalte van hel blad van jonge beplantingen van Populus x euramericana (diverse
cultivars) in auguslus, op gÍonden mel pH-KCl 3,9-8,1.
Figure 2. Foliar iron concentration ol young plantations oí Populus x euramericana (various eullivars)
in August, on soils with pH(KCl) 3.9-8.1
Fe-gehalte (mg.kg")
Fe concentration

brek kunnen vertonen, dat nadelige gevolgen kan hebben voor de groei en de

300

gezondheidstoestand.
Onderzoek naar de ijzer- en mangaanvoorziening en naar de tolerantie tegen
hoge pH-waarden is de laatste jaren in

250

verschillende landen verricht (4, 5,7,
15, 20). Met betrekking tot de balsemen aanverwante populieren blijkt geen
overeenstemming te bestaan over de
gevoeligheid voor kalkchlorose.
Over de ijzer- en mangaanvoorziening van
wilgesoorten is in de literatuur bijna niets te
vinden. Uit een overzicht (23) volgt dat
economisch belangrijke soorten als schietwilg (Salix alba), katwilg (Salix viminalis)

en amandelwilg (Salix triandra) op kalk-

200

'150

loo

I

3t.3.

50

houdende gronden over het algemeen geen

problemen opleveren voor zover het het
optreden van kalkchlorose betreft.
In Nederland is in de laatste jaren wat meer
aandacht aan de ijzer- en mangaanvoorziening van populieren en wilgen besteed
omdat in kwekerijen en praktijkbeplantingen soms storingen in de ijzer- en mangaanvoorziening werden gevonden of verondersteld. Dit onderzoek is in rapporten

van "De Dorschkamp" verschenen maar
een overzicht van de tot nu toe verkregen
resultaten ontbrak. In deze publikatie worden de resultaten samengevat.

6

0
4

5

6

7

8

pH-KCl van de bovengrond
pHlKCl) of top soil (O-25cm)

3. Resultaten van onderzoek op

diverse

grondsoorten

3.1. Uzervoorziening
3.1.1. Uzervoorziening van populieren

(zie

tabel 1)

3.1.1.1. Populusnigra
IJzergebrek wordt bij deze soort over het
algemeen niet aangetroffen. Uitzonderingen vorïnen soms bomen en struiken op
kalkrijke duinzanden. Ook ziet men wel dat
Populus nigra in windsingels rond fruitaan-

2. Hoe zijn ijzer-

en mangaangebreksverschijnselen te herkennen

IJzergebreksverschijnselen treden altijd op
bij dejongste bladeren. De bladschijfwordt
geheel geel, maar de nerven (ook de allerfijnste!) blijven groen. Soms kan men in de

plantingen op kalkhoudende gronden, na
het snoeien enige tijd verschijnselen van
ijzergebrek vertoont. Dit is een voorbeeld
van "mooiweerchlorose", ontstaan als gevolg van zeer snelle hergroei onder goede
weersomstandigheden. Het verschijnsel is

van tijdelijke aard en verdwijnt

meestal

vanzelf.

maanden augustus en september aan
oudere bladeren nog waarnemen dat ze in
het begin van de zomer aan ijzergebrek
hebben geleden omdat het opvallend pa-

3.1.1.2. Populus x euramericana 'Robusta'

troon van de gele bladschijf met de groene

nemen nog steeds een aanzienlijke plaats in

nerven dan nog zichtbaar is. Ook komt het

van het Nederlandse populierenbestand.

wel voor dat het blad een zeer fl{n moza-

Dit is de reden dat veel onderzoek juist met
deze cultivars is uitgevoerd.

iekvormig patroon van gele, lichtgroene en
groene plekjes vertoont ("marmering" of
tijgering"). Zeer moeilijk van zwak magnesiumgebrek te onderscheiden zijn de ijzergebreksverschijnselen, die in de voorzomer optreden in de vorm van beginnende
bladschijfverkleuring, maar die in de loop
van de zomer weer overgaan in iets lichtgroene tot gele vlekjes of onregelmatig gevormde, kleine necrotische plekjes.
Mangaangebreksverschijnselen zijn veel
minder opvallend. Bij populieren komen ze
bijna niet voor. De bij populieren op voedingsoplossingen kunstmatig verkregen
mangaangebreksverschijnselen treden niet
bij het jongste maar bij het wat oudere blad
op. Ze bestaan uit lichtgroen gekleurde
zones langs de dikste zijnerven. De bladrand is slechts in de vorm van een dunne

zone lichtgroen gekleurd. De bladschijf
wordt nooit geel, en alleen het grofste ner-

en tZeelandt

Deze

-

praktisch identieke

-

cultivars

Men neemt vaak aan dat de ijzervoorziening van bomen

en daarmee de kans op

het optreden van

ijzergebreksverschijn-

met de zuurgraad
- samenhangt
(pH) van
de grond. Hoewel dit in grote
lijnen niet kan worden ontkend, is het verband niet altijd duidelijk. Voor'Robusta'
en'Zeeland' bleek een verband tusen pH
en ijzergehalte van het blad eigenlijk niet
aantoonbaar (figuur l). Het ijzergehalte
van het blad varieert in het pH-KCl-traject
4-8 over het algemeen tussen 50 en 120
mg.kgí, zonder enig verband met de pH.
Alleen op gronden met pH-KCl < 4 (die
voor de populierenteelt meestal niet interessant zijn), zijn incidenteel hogere ijzergehalten in het blad aangetroffen. Ook op
zuiveringsslib (pH-KCl ca. 5,5{,0) zijn
hoger ijzergehalten in het blad (tot 401
mg.kgí) waargenomen.
selen

Verder biedt de ijzervoorziening

schijnselen zijn te onderscheiden van kaliumgebrek (gele bladrand en gele zones
langs de dikste zijnerven, daarna vorming
van necrotische randen) en van magnesiumgebrek (oranjegele verkleuringen tussen de zijnerven, die overgaan in necrotische plekken). Schade, veroorzaakt door
in populierekwekerijen gebruikte gewas-

heden. Op een enkele uitzondering na zijn

beschermingsmiddelen, kan soms bedrieg-

veel gelijken op mangaangebreksverschijnselen. Een belangrijk verschil is dat
deze middelen op den duur bladrandnecroses kunnen veroorzaken, die bij mangaangebrek onbekend zijn.

van

'Robusta' en 'Zeeland' weinig bijzonder-

maaiveld gedurende de vegeta-

grondwaterstand (3040 cm -m.v.) was het
ijzergehalte van het blad gemiddeld niet
lager dan op drogere gronden (120-140 cm
-m.v.). De hoge pH-KCl-waarde (7,2-7,6)
bepaalde in deze grondwaterstandenproef

het ijzergehalte van het blad

(56-130

mg.kgl), zonder dat zichtbaar ijzergebrek
optrad.

3.1.1.3. Populus x euramericana, overige
cultivars

Behalve'Robusta' en'Zeeland' worden in

de Nederlandse populierenteelt verschillende euramerikaanse cultivars gebruikt,
waarvan enkele gegevens ter beschikking
staan. Voor zover dat valt te beoordelen,
wijken ze in hun ijzerhuishouding niet van
'Robusta' en'Zeeland' af. Slechts bij enkele

venpatroon wordt geaccentueerd. Ook
treedt nooit randnecrose op. Deze ver-

lijk

140 cm

- het ijzergehalte van het blad
tieperiode)
bijna onafhankelijk van de grondwaterstand was. Op gronden met zeer ondiepe

niet-uitgegeven

cultivars is inciden-

- ijzergebrek waargenomen.
teel
De meeste
cultivars zijn onder normale omstandigheden en ook op kalkrijke gronden vrij van
ijzergebrek. De relatie tussen het ijzergehalte van het blad en de pH van de grond is
ongeveer dezelfde als die voor 'Robusta'
en 'Zeeland' (figuur 2). Alleen op gronden
met pH-KCl < ca. 6 nemen de ijzergehalten toe. Dit blijkt hoofdzakelijk toe te
schrijven aan de cultivar Gelrica, die in
beplantingen tot224 mg Fe.kgl opnam en
in kwekerijen tot 437 mg Fe.kg1, zonder
enig nadelig gevolg.
3. 1.

1.4. Populus deltoides

x triclrocarpa

De tot de zwarte balsempopulieren

be-

horende cultivars Bam en Donk zijn pas in
de laatste jaren onderzocht. Het aantal beschikbare gegevens is daarom klein. Toch
valt wel te concluderen dat ze soms ijzer-

gebrek vertonen, nl. als de grond in de
voorzomer door zware regenval dichtslaat.
Het in juli en augustus gevormde blad is
meestal weer gezond, zodat men dan het
ijzergebrek alleen aan het oudste blad, of
bij zijscheuten aan het jongste blad waarneemt. Van de cultivar Unal zijn geen gegevens over de ijzervoorziening bekend,
maar uit veldwaarnemingen volgt dat deze
cultivar zich op jonge leeftijd ongeveer gedraagt als 'Barn'en 'Donk'.

vrij van ijzergebrek. Bij
plantsoen op kalkrijke, zeer lichte kwekerijgrond, en bij jonge bomen op zuiverings-

3.1.1.5. Populus maximowiczii x

slib is wel eens licht ijzergebrek opgetreden, dat echter àf verdween, df van geen

De tot deze hybride behorende cultivar

deze cultivars

belang was.

Naast de geringe invloed van de pH op de
ijzervoorziening valt ook de geringe invloed van de grondwaterstand te noemen.
Uit onderzoek in het grondwaterstandenproefveld "Geestmerambacht" in de jaren
1970-1979 valt af te leiden dat ondanks
grote verschillen in grondwaterstand (30-

berolinensls

Oxford (Geneva is niet onderzocht) is tamelijk gevoelig voor ijzergebrek. Dit volgt
uit de resultaten van een potproefen waarnemingen in een kwekerij. De pH speelde
hierbij een rol, omdat ijzergebrek optrad
als de pH-KCl7 ,2-7,7 bedroeg. Echter zijn
ook gegevens bekend waaruit bl[jkt dat op
gronden met pH-KCl 7,1:l ,5 geen ijzerge67

4. Voorbeelden

3.2. Mangaanvoorziening

van het gedrag van ijzer bij

populier en wilg
3.2.

l.

Mangaanvoorziening van populieren

Populieren gedragen zich, ongeacht de
soort of cultivar, in twee opzichten het-

4.1 Het verloop van het ijzergehalte in het
blad van gezonde en aan ijzergebrek
lijdende Pdpulus trichocarPa

zelfde:

-

50.

-

3.1. 1.6. Populus maximowiczii x

trichocarPa

is

gronden met pH-KCl4 bedraagt het 300
- 1000, op gronden met pH-KCl 7 l0 -

brek optrad. Blijkbaar is voor het optreden
van ijzergebrek niet alleen de pH van belang, maar zijn ook andere factoren in het
spel.

Het mangaangehalte van het blad

zeer sterk afhankelijk van de pH. Op

Mangaangebrek treedt in kwekerijen en
beplantingen uiters zelden op.
De in Nederland waargenomen gevallen zijn:

De cultivar Androscoggin wijkt in zijn
ijzervoorziening weinig af van eurameri-

(a) enkele exemplaren van Populus
nigra op kalkrijk duinzand; meestal

kaanse cultivars. IJzergebrek wordt zelden
waargenomen, en dan vermoedelijk eerder
a's gevolg van een dichtgeslagen grond dan
hoge pH, waartegen
'.vegens een
Androscoggin' goed bestand is.

trad ook ijzergebrek op, hetgeen in
de praktijk het onderscheid met
mangaangebrek moeilijk maakt ;

te

(b) enkele exemplaren van jonge

Populus x canescens op een kalk-

rijke opgespoten zavelgrond in het
In kwekerijen en in jonge beplantingen van
'Fritzi Pauley', 'Blom' en 'Heimburger'
treedt soms ijzergebrek op. Dit kan zowel

bij lage pH-KCl (4,0) als bij hoge pH-KCl
(7,7) het geval zijn. Zowel de pH als het
dichtslaan van de grond spelen een rol.
Overigens bestaat de indruk dat, zodra beplantingen van Populus trichocarpa het
jeugdstadium verlaten, ijzergebrek maar in
lichte mate optreedt of geen gevaar ople-

vert.

Op gronden met pH-KCl (4 worden mangaangehalten in het blad aangetroffen, die
hoger zijn dan ca. 1000 mg.kg1. Het is de
vraag of deze gehalten van zichzelf al schadelijk zijn of dat ze een begeleidend verschijnsel zijn van de voor veel populieren
te lage pH-KCl-waarde <4.
De invloed van de grondwaterstand op de
mangaanvoorziening komt bij populieren
alleen tot uiting als het grondwater in de

Leucepopuliercn
De soorten Populus tremula, Populus alba

vegetatieperiode zeer hoog staat. In het
grondwaterstandenproefveld "Geestmerambacht" bedroeg bij hoge waterstand (ca.

beplantingen is in Nederland ijzergebrek
waargenomen, ook niet op zeer kalkrijke
gronden. Opvallend is dat verschillen in pH
bij geen van de onderzochte soorten een
grote rol spelen bij de hoogte van het ijzer-

3.2.2. Mangaanvoorziening

l.E.

en de hybride Populus x canescens zijn
zeer weinig gevoelig voor ijzergebrek.
Noch in potproeven, noch in kwekerijen of

gehalte van het blad. Invloed van de grondwaterstand (40-120 cm. -maaiveld) op het

ijzergehalte van het blad van Populus x
canescens

op kalkrijke gronden is

niet

waargenomen.

3.1.2 Uzervoorziening van wilgen
(zie tabel 1)
Over de ijzervoorziening van in de hout- en
griendteelt gebruikte wilgesoorten bestaan
slechts weinig gegevens. Wel is bekend dat
bij soorten als Salix alba en Salix viminalis
op gronden met hoge pH nooit ijzergebrek
wordt aangetroffen. Tijdens onderzoek in
de laatste jaren is wel gebleken dat Salix
fragilis aan ijzergebrek kan lijden en dat
enkele andere wilgesoorten er soms niet
geheel vrij van zijn(zie paragraaf 4.2 en 5).
68

schkamp"

30-50 cm -m.v.) in kalkrijke gronden het
mangaangehalte van het blad van Populus
x euramericana'Zeeland' ca. 70 mg.kg1.
Bij diepere grondwaterstanden (60-140 cm
-m.v.) daalde het tot ca. 40 mg.kgt.

Evenmin als

van wilgen

bij de

meeste populieresoorten is bij wilgesoorten in Nederland
mangaangebrek aangetroffen. Het mangaangehalte van het blad is sterk aÍhankelijk van de pH van de grond. Op zure gronden (pH-KCl + 4) komen hoge mangaangehalten in het blad voor (enkele honderden mg.kgl), op kalkrijke grondenbedraagt
het mangaangehalte van het blad slechts

20ó0 mg.kg1.
De hoogte van de grondwaterstand in de
vegetatieperiode had bij Salix alba soms
enige invloed op het mangaangehalte van
het blad. Op kalkrijke gronden hadden
bomen bij hoge grondwaterstanden een
wat hoger mangaangehalte dan bomen bij
diepe grondwaterstanden, maar van belang
was dat verschil niet.

ijzergebreksverschijnselen.

Deze werden veroorzaakt door het dichtslaan van de bovengrond als gevolg van
veel neerslag. De pH van de grond speelde
geen rol, want deze bedroeg - gemeten als
pH-KCl
slechts 4,0. Eenmaal per twee
- hetjongste blad van gezonde
weken werd
en van aan ijzergebrek lijdende planten bemonsterd. Van de bladmonsteranalyseresultaten zijn er twee in figuur 3 weergegeven, nl. het ijzergehalte en de kalium-calciumverhouding van het blad. Opvallend
waren de volgende verschijnselen:

-

Rijnmondgebied.

3,1.1.7. Populus trichocarPa

3. 1.

In de loop van mei 1980 ontwikkelden zich
bij een aantal moerstoven van Populus
trichocarpa in de kwekerij van "De Dor-

Het ijzergehalte van blad met ijzergebreksverschijnselen was meestal hoger
dan dat van gezond blad.
De kalium-calciumverhouding van blad

- met

ijzergebreksverschijnselen was
steeds hoger dan die van gezond blad.
De betekenis van deze waarneming wordt
in paragraaf 6 toegelicht.

4.2. Het effect van

bodembehandeling met
Sequestrene 138Fe op ijzergebreksverschijnselen bij Salix fragilis
In de voorzomers van 1982 en 1983 ontwik-

kelden zich in een snijgriend van Salix
fragilis (kraakwilg) op een rivierkleigrond
(gemiddeld lutumgehalte 3l%) pleksgewijs
ijzergebreksverschijnselen. Op verzoek
van het Consulentschap voor Riet, Griend
en Biezen van het Staatsbosbeheer werd in
1983 een bemestings- en waarnemingsveld
van beperkte omvang aangelegd. Op 25 mei
1983 werd de grond rondom chlorotische
planten behandeld met Sequestrene l38Fe
(7 9.rrt2, opgelost in water). Dit ijzerchelaat
is geschikt voor kalkhoudende gronden. In
de loop van de zomer zijn op vier tijdstippen waarnemingen verricht. De belangrijkste uitkomsten waren:

-

De plekken met ijzergebreksverschijnselen hadden een hogere pH-KCl (6,8)
dan de gezonde gedeelten van de griend
(5,e).
De plekken met ijzergebreksverschijnselen hadden een hoger kalkgehalte
(0,8Vo CaCOs) dan de gezonde gedeelte
van de eiend (O,lVo CaCOg).

-

Het ijzergehalte van chlorotisch blad
was bij de aanvang van de behandelingen (25 mei) hoger (gemiddeld 184
mg.kgt) dan van gezond blad (l0l
mc.kgl).

Figuur 3. Fe gehalle en K./Ca,verhoudingen van het blad van gezonde en aan ijzergebrek lijdende
Populus trichocarpa in een kwekerii, zomer 1 98O (pH-KCl 4,0)

-

Figure 3 Foliar Fe concentralion and K/Ca ratios oí healthy and iron deÍicient Populus ttichocatpa in a
rtursery, summer 198O.

Fe-gehalte van het blad (mg.kg
Folia t Fe corrce nt rat ion

j)
K/Ca veÍhouding van het blad
íoliar ratio

a

100

lo/o

/o/ol

6
a?-

lengtegroei dan de onbehandelde, chlorotische planten.
half augustus bleef de kalium-calci-Tot
umverhouding van chlorotisch blad
hoger dan die van gezond blad.
Deze uitkomsten worden eveneens in paragraaf6 besproken.

'c--a
4

Binnen twee weken na de behandeling
met Sequestrene l38Fe waren de planten met chlorotisch blad geheel groen
geworden. De bladkleur van het onbehandelde veldje met chlorotisch blad
verbeterde langzamerhand, maar een
aantal planten bleef min of meer chlorotisch. De groene en de door behandeling met Sequestrene l38Fe groen geworden planten hadden een veel betere
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5. Waarnemingen over het optreden van
ijzergebreksverschijnselen

íoliage

Tussen de secties en sectiekruisingen van
populieren bestaan verschillen in gevoeligheid voor ijzergebrek. Onderstaande con-

clusies zijn hoofdzakelijk gebaseerd op
waarnemingen in kwekerijen.
Figuur 4. Het eíÍect van bodembehandeling met Sequestrene 1 38Fe op de ijzergebreksverschijnselen
en bladsamenstelling van Salix íragilis, zomer '1983
Figurc 4. fhe eííect ol soil (rcatment wrlh Sequestrene 1 38Fe on iron deíiciency symptoms and loliar
contpositiort ol Salix íragilis, sunmer 1 983.
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brek optreden, maar -dat verdwijnt weer
snel; in zeldzame gevallen treedt bij enkele klonen ernstig ijzergebrek op.
Populus nigra: voor zover bekend is deze
soort weinig gevoelig voor ijzergebrek;
wel kan de soort soms "mooi-weerchlorose" vertonen als de groei na snoeien

wordt gestimuleerd, maar dat verschijnsel trekt weer weg.
Populus deltoides x tríchocarpa; de cultivar Donk is weinig gevoelig voor ijzergebrek; 'Barn' kan in juni en juli enige
chlorose vertonen, maar die verdwijnt

\
150

x euramericana: biina alle culti-

vars zijn ongevoelig voor ijzergebrek;
gevolg van dichtsoms kan in juni
- als tijdelijk
slaan van de grond
ijzerge-
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Populus maximowíczii x beroline sís
'Oxford' : deze cultivar is tamelijk gevoelig
voor ijzergebrek, dat zich in juni en juli
duidelijk kan manifesteren en in augustus nog zichtbaar kan zijn.
Pop

u Iu

s maximowic zíi x tric hoc arp a
deze cultivar staat tus-

'Androscoggin'

:

sen 'Donk' en 'Oxford' in voor wat
betreft het optreden van ijzergebrek.

Populus tríchocarpa: deze soort, en de
cultivars Fritzi Pauley en Heimburger
zijn iets gevoelig voor ijzergebrek (vergelijkbaar met 'Barn'); 'Blom' is gevoe-

liger dan 'Fritzi Pauley' en 'Heimburger'.

Leucepopulieren:

d,eze

zijn als ongevoelig

te beschouwen.
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Over de ijzergebreksgevoeligheid van
wilgen staan weinig gegevens ter beschikking. Waarnemingen van het

ge-

drag van een aantal soorten in de moerhoek van de kwekerij "De Dorschkamp" en in een griend geven het volgende beeld:
ongeooelig: Salix aegyptiaca, S. alba, S.
cinerea, S. dasyclados, S.
gracilistyla, S. nigricans, S.
purpurea en S. viminalis.

iets geuoelig.' Salix babylonica en

S.

triandra.
iets tot matig geuoellg: Salix fragilis.

6.

een wat betrouwbaarder kenmerk. Er bestaat echter geen absolute K/Ca-grenswaarde, want steeds moeten gezonde en
chlorotische planten met elkaar worden
vergeleken. Sommige onderzoekers geven
de voorkeur aan de bepaling van de fosforijzerverhouding van het blad om de ijzervoorziening van gewassen te beoordelen
( I I ), maar deze maatstaf is nogal onzeker.
Het positief reageren van chlorotisch blad
op behandeling met ijzerchelaat is eigenlijk
het beste bewijs van ijzergebrek.
De gevolgen van ijzergebrek zijn niet alleen

een verminderde groei, maar ook

Discussie en conclusies

Populieren en wilgen blijken zich in hun
ijzerhuishouding niet te onderscheiden van
planten in het algemeen (3, 8, ll, 19,24).
(torzaken van ijzergebrek zijn o.a. een
^roge pH van de grond, een slechts matige

kaliumvoorziening, bodemverdichting,

dichtslaan van de grond en koel, regenrijk

weer (vooral als dat wordt gevolgd door
zonnig weer, dat de groei stimuleert). Methoden om de iizervoorziening te verbeteren zijn (3,19,24,26):
Het uitvoeren van die maatregelen, die
- de zuurstofvoorziening van het wortel-

9.

Courtois, J.E., C. Charabas, J. Labat et J. Chardenon. 1966. Contribution à l'étude de manifestations chlorotiques de divers Populus dans les
régions arides de Turquie. Comptes rendus de
I'Académie des Sciences, t.262, série D., p. 1538-

10.

Czerney, P., und H.J. Fiedler. l!b8. GeFássversuch mit Weimsdorfer Staublehm zum Einfluss
der Dtingung auf einige Nadel- und Laubhólzer.
Archiv ftir Forstwesen 18: 133-153.
DeKock, P.C. 1981. Iron nutrition underconditions of stress. Journal ofPlant Nutrition 3:513-

154

ll.
12.

een

grotere gevoeligheid voor ziekten. De verhoogde aantastbaarheid van de cultivar I214 door Dothichiza populea in geval van
ijzergebrek wordt door (2) nadrukkelijk
vermeld. Daarentegen schijnt populiereroest op blad met ijzergebrek te ontbreken.
De mangaanvoorziening van populieren en
wilgen blijkt over het algemeen weinig problemen te geven. Opvallend is dat dit gebrek in kwekerijen en beplantingen niet of
nauwelijks optreedt, ook niet op kalkrijke
gronden. Bladanalyse in augustus geeft

XIII.

13.

bei Forstpflanzen mit
Fetrilon. Presse-Umschau Landwiíschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft l3: l-5. ÓsterreichiEisenmangelchlorose

sche Stickstoffwerke AG, Linz.

14.

Bemesting van kalkhoudende gronden
met fysiologisch zuur werkende meststoffen (ammoniumsulfaat, kaliumsulfaat, superfosfaat). Het effect hiervan
zal pas na een aantal jaren merkbaar

15.

voorziening.
16.
17.
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Tabel l. Overzicht van de waargenomen ijzergehalten in het blad van populieren en wilgen
in Nederland.
Tabel L Summary of obsented foliar iron concentrations of poplars and willows ín the
Netherlands
soort,

cultivar/
species,

ijzergehalten in augustus (mg.kgr ) van de droge stofl/
iron concentrations in August (mg.kgl ) ofdry matter)

cultivar

zichtbaar lizergebrek
waargenomen/
visible iron deficiency observed

Populus nigra

65

Populus x
euramericana

-74

voldoende ijzervoorziening/
adequate iron supply

76 -94

niet waargenomen/not observed

u

36 -69

o-91

-346

'Robusta'en/and
'Zeeland'

Populus x

duinzanden/dune sands
potproeven, kwekerijen, beplantingen;
pH-KCl 4,2{,I / pot trials, nurseries.
plantations
zuiveringsslib; pH-KCl

t

6/

sewage sludge

diverse substraten: pH-KCl 3,8 - 8,
various substrates
duinzanden en rivierkleigronden/
dune sands and river clay soils

l/

niet waargenomen/not observed

54 -230

89

62- t03

niet waargenomen/not observed

56 -224

potproeven, beplantingen;

74

62 - 437

74

78-91

pH-KCl 3,9{,l/pot trials, plantations
kwekerijen/nurseries ; pH-KCl 4,3-7,7
kwekerijen/nurseries; pH-KCl 7,3-7,7

euramericana,
overige cultivars
various cultivars

Populus deltoides
x trichocarpa

opmerkingen/ remarks

(in een kwekerij is een Fe-gehalte van
305 mg.kft waargenomen; de planten
waren gezond)/
(in a nursery a Fe concentration of

('Barn', 'Donk' en/and 'Rap')

305 mg.kSt has been found; plants were

healthy)

Populus maximowiczii

niet waargenomen/not observed

53

-

72

55

-9

130

potproeven, beplantingen;/pot trials,
plantations ; pH-KCl 3,6:7,7
potproef/pot trial (Fe-gebrek) bij/

x berolinensis

Fe deficiency at pH-KCl 7,2; gezond

('Oxford')

Populus

maximowiczii x
trichocarpa
('Androscoggin')

bij/

74

so -E2

healthy ar pH-KCl 3,8-7, l)
kwekerijen/nurseries ; pH-KCl 7,7

waargenomen maar geen gegevens/

52 -208

beplantingeniplantations;

observed, but no data
niet wmrgenomen/not observed

79-

88 (zeer

105 - 261

kwekerijen/nurseries ; pH-KCl 7,7

67 -93

kwekerijen/nurseries; pH-KCl 4,0 en 7,7
jonge beplantingen/young plantations;

licht)/(very weak)

lffi

pH-KCl 4,9-7,5

potproef/pot trial; pH-KCl 3,6-7,3

Populus trichocarpa
(diverse cultivars)/

u-

various cultivars
Populus alba

sometimes observed but no data

niet waargenomen/not obserued

a0 -222

Populus x canescens

niet waargenomen/not observed

ffi-294

beplantingen op diverse gronden/
plantations on various soils;

Populus tremula

niet waargenomen/not observed

6-

beplantingen op diverse gronden/
plantations on various soils;
pH-KCl 3,9-8,I

Salix alba

niet waargenomen/not observed

7t -237

beplantingen op kalkrijke gronden/
plantations on calcareous soils;

Salix fragilis

I03

92 - 100

beplantingen op diverse gronden/
plantations on various soils;

Salix triandra

95

Salix viminalis

niet waargenomen/not observed

t03

soms waargenomen maar geen gegevens/

74

-

178

pH-KCl4,0-7,5
beplantingen op diverse gronden/
plantations on various soils;

pH-KCl 4,0-8,I

pH-KCl3,6-8,1
t46

pH-KCl7,2-7,6

pH-KCl4,5{,8
- lfi) (zeer licht)/(very weak)

-

186

beplantingen op zandgronden/
plantations on sandy soils; pH-KCl4,0-5,3

Il3-651

beplantingen op zandgronden/
plantations on sandy soils; pH-KCl4,0-5,3

105

7l

Tabel

2. Overzicht

van waargenomen mangaangehalten in het blad van populieren en wilgen in Nederland

Tabte2. SummaryofobsensedfoliarmanganeseconcentrationsofpoplarsandwillowsintheNetherlands

Soort, cultivar/

mangaangehalten in augustus (mg.kgr van de droge sto0/

species, cultivar

manganese concentrations in August (mg.kg

zichtbaarmangaangebrek
waargenomen/
visible manganese
deficiencyobserved

opmerkingen/remarks

ofdry matter)
voldoende mangaanvoorziening/

gehalte, dat echter

adequate manganese

niet schadelijk

supply

behoeft te zijn/

hoog mangaan-

high manganese

concentrationbutnot
necessarily toxic

Populus nigra

-

Mn-gebrek mogelijk op kalkrijke

l5 - l7 (ofslechte voorziening?)/
(or poor supply?)

20

niet waargenomen/
not observed
nietwaargenomen/
not observed

16 -

i9 -777

I 150

niet waargenomen/
not observed

t9 -493

103

niet waargenomen/
not observed
niet waargenomen/
not observed
niet waargenomen

ll-302

l5m

t9 -725

t24ó

198

737

duinzandgronden/
Mn deficiency possible on
calcareous dune sands

Populus x euramericana

'Robusta' en/and'Zeeland'
Populus x euramericana
overige cultivars/
various cultivars
Populus deltoides x

-richocarpa

584

690

l

('Barn', 'Donk' en/and 'Rap')
Populus maximowiczii x

berolinensis ('Oxford')
Populus maximowiczii x
trichocarpa (' Androscoggin')
Populus trichocarpa
(diverse cultivars)/
(various cultivars)
Populus alba
Poplus x canescens

t6 -247

not observed
niet waargenomen/
not observed
t7

18 - 834

872

12 -934

t376

Mn-gebrek waargenomen op kalkrijke,
opgespoten zavelgrond/
Mn deficiency observed on calcareous,
raised sandy clay soils

Populus tremula

niet waárgenomen/
not observed

32- t306

Salix alba

niet waarBenomen/
not observed

t6 - t26

Salix fragilis

niet waargenomen/
not observed

5a - 472

niet waargenomen/
not observed

208 - 957

niet waargenomen/
not observed

210 - 878

Salix triandra

SaIix viminalis

beplantingen op kalkrijke gronden
pH-KCl7,2-7,61
plantations on calcareous soils
beplantingen op diverse gronden;

;

pH-KCl4,5-6,8/
t347

plantations on various soils
beplantingen op zandgronden;

pH-KC14,G5,3/
plantations on sandy soils
beplantingen op zandgronden

pH-KC14,G5,3/
plantations on sandy soils

o

72

Insektenaantastingen op populier en wilg

in 1983

L. G. Moraal
Rijksinstituut ooor Onderzoek in de Bos-

en Landschapsbouw 'De Dorschkamp'
Wageningen

Hieronder volgt een sarnenvatting van de
belangrijkste aantastingen:
In de Flevopolders breidde de plaag van de
satijnvlinder (Leucoma salicis L.) zich in
1983 weer verder uit. Zware aantastingen
van dit insekt werden gemeld uit het Larserbos, Harderbos, Knarbos en Hollandse
Hout. In het Hollandse Hout werden meer
dan 250 ha populier kaalgevreten.
In de proefvelden voor populier in de bosEen

m$ale

bereating vsn de dromedarisluis op

vilg.

Delail

gebieden van de Rijksdienst voor de IJssel-

in de Flevopolders en bij
Lauwersoog kwam de satijnvlinder, evenals in voorgaande jaren, voor in combinatie
met de kleine wintervlinder (Operophtera
brumata L.).
Bij de stedelijke bebouwingen van Emmen
en Nieuw Weerdinge trad de dromedarisluis (Tuberolachnus salignus Gm.) massaal
op in 9-jaar oude wilgebeplantingen (Salix
alba). De luizen zelf richtten hier weinig
schade aan, maar zorgden indirekt voor
belangrijke overlast omdat grote aantallen
wespen werden aangetrokken door de geproduceerde honingdauw. De wespen belaagden voorbijgangers en zelfs nabij gelegen tuinen werden onveilig gemaakt.
In Nieuw Weerdinge werden de luizen met
een insecticide bestreden, terwijl in Emmen de wilgebeplanting werd vervangen
door eiken.
De schimmelluis (Phloeomyzus passerinii
Sign.) kwam, evenals in voorgaande jaren,
vrijwel alleen voor bij de kloon 'Dorskamp'. Dit jaar bleken aantastingen van
deze luis beperkt te zijn tot het Harderbos.
Wilgehaantjes (Plagiodera versicolor
meerpolders

v

Laich. en Phyllodecta spp.) traden schadelijk op in grienden bij Heeten. Ettelijke hectares wilg werden hier kaalgevreten.
Bij Berkel Enschot werden op verschillende plaatsen wilgebeplantingen deels kaalgevreten door de spinselmot (Yponomeuta
rorella Hb.). Het door de rupsen geproduceerde witte spinsel langs de stam en takken kan bijzonder spectaculair zijn. Overigens is de schade beperkt omdat in juli
weer nieuw blad wordt gevormd.
De populieremineermot (Paraleucoptera
sinuella Rtti.) werd bij de klonen 'Androscoggin', 'Geneva', 'Oxford' en 'Roches-

ter' als schadelijk gemeld bij St.

Oeden-

rode, Gemonde en Baarle Nassau.
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De populiereglasvlinders vliegen in juni en
leggen een groot aantal eieren afzonderlijk,

of in groepjes van 2 à 3, op de stam of
takken van meestal jonge populieren. De
uitkomende rupsen boren zich bij voorkeur
(maar niet uitsluitend) in, op plaatsen waar
de schors beschadigd is (snoei-schaaf en
entwonden). De rupsen vreten eerst van
het cambium maar dringen later dieper het
hout binnen tot het merg waarin ze in opwaartse richting een tot 30 cm lange gang
knagen. De rups overwintert gewoonlijk
twee keer in de stam waarna in het voorjaar
de verpopping plaatsvindt en de vlinder

verschijnt.
Er zijn echter aanwijzingen dat de cyclus
onder invloed van warme zomers (1975,
'76,'82 en '83) wordt versneld. De larven
zouden dan niet twee maar slechts een keer
overwinteren, waarbij de vlinders dan behalve in juni ook in het najaar vliegen.
Door een verkorting van de cyclus kan dus
een snelle toename in de populatiegrootte

worden bereikt.

De uiterlijke aantastingsbeelden zijn

gal-

achtige verdikkingen, bastwoekeringen en
eventueel uitvlieggaten. Overigens zijn
deze symptomen lang niet altijd waarneembaar, vooral niet wanneer de rupsen nog

jong zijn.

Door het vreten van de rupsen in het hout
worden de boompjes windgevoelig en kunnen ze afbreken.

In de kwekerij kan het jonge plantsoen
worden geïnfecteerd; met het uitplanten
van de jonge populieren worden dan eveneens de larven van de populiereglasvlinder

verspreid. In de kwekerij kan het insekt
ook de moerstoven aantasten, waardoor
een permanente infectiebron kan ontstaan.
Aantsstiogsbelden van de populiereglsvlind€r
populieren. Galachtige knobbels

Tot de jaarlijkse

in 2-jaar oude

en uitvlieggsteD

De met knaagsl

en uitwcrpslen gevulde lsvegangen

in

de

leDgted@Nnede Yatr de stsm

terugkerende houtboor-

De aantastingen bij de verschillende eur-

ders behoorden de volgende insekten: de
wilgehoutrups (Cossus cossus L.) werd gemeld bij wilg en populier in Gouda, Amersfoort en Utrecht, de grote populiereboktor

amerikaanse- en balsemklonen waren van

(Saperda carcharias L.) kwam voor in
Utrecht en in een geluidswal in Gouda.

Bij Eindhoven werden

ca. 25 jaar oude po-

pulieren in enkele wegebeplantingen gerooid in verband met de aanvliegroute van
een nabij gelegen vliegveld. Enkele honderden bomen bleken te zijn aangetast door
de horzelvlinder (Sesia apiformis Cl.).
De horzelvlinder trad tevens schadelijk op
in Leiden, Den Haag en Haarlem.

dien aard dat ca. 45 ha populier moest
worden afgezet en verbrand om de zich in
het hout bevindende larven te vernietigen.
Ook de klonentoetsen OZTl enPZ45 van
de afdeling Veredeling van "De Dorschkamp" in Zuiderlijk Flevoland werden

door de glasvlinder aangetast. In het materiaal uit OZ 7l bleken ook wilge- of elzesnuitkevers (Cryptorrhynchus lapathi L.)
veelvuldig voor te komen. Ruim 6,5 ha populier moest hier worden vernietigd.
In de zogenaamde cirkelproeven van de
afdeling Groei- en opbrengstonderzoek in
kavel PZ 8 in het Horsterwold, veroorzaak-

Het is dus noodzakelijk dat in kwekerijen
jonge beplantingen hygiënische maatregelen worden genomen.
Voor uitgebreide informatie met betreken

king tot dit insekt kan worden verwezen
naar het artikel van P.R. van der Pool,
1970, in Populier 7:35-36.
Sinds enkele jaren is het mogelijk om de
aanwezigheid van de populiereglasvlinder
te signaleren met behulp van een sexlokstof en een vlinderval. Het tijdstip van de
vlindervlucht kan met deze techniek eenvoudig en nauwkeurig worden vastgesteld,
waarna een eventuele chemische bestrijding kan worden toegepast. De lokstof
voor de populiereglasvlinder is (ook voor
partic uliere n ) verkrijgbaar bij het Instituut
Onderzoek Bestrijdingsmiddelen (I.O.B.),

Afdeling Entomologie, Marijkeweg

22,

In het najaar van 1983 bleek dat grote aantallen 2- en 3-jarige populieren in de bos-

te de glasvlinder grote schade bij de 2-jarige

populiereklonen'Sprjk' en'Robusta'.

6709 PG Wageningen.
Naar aanleiding van de hiervoor genoemde

gebieden 0271,72,73 en74 van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in het
Horsterwold door de populiereglasvlinder
(Paranthrene tabaniformis Rott.) waren
aangetast.

Ruim 8fi) bomen moesten worden vernietigd, waardoor de meetgegevens van twee
jaar voor de bepaling van de produktie per
m2 groeiruimte van deze klonen onbruik-

schade wordt door "De Dorschkamp" een
onderzoek gestart naar onder andere de
mogelijkheden van een bestrijding op de
kwekerij met behulp van systemische in-

74

baar werden.

secticiden.

O

l. Hollandse Hout. Aantasting door
rupsen uan de satíjnulinder gelokaliseerd
Fig.

Einde Yan de satijnvlinder populatie
in de
Hollandse Hout.
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In boswachterij Hollandse Hout bij Lelystad waar ruim 60Vo vande oppervlakte bos
uit populier en wilg bestaat was de afge-

lopen jaren sprake van een ware invasie
door de satijnvlinder.
Aanleiding voor de Nationale Populieren
Commissie om in juni

abr
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o mlig
. llcht
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o ee,

1983 een bezoek aan

&t

de polder te brengen, hetgeen resulteerde
in een artikel over de satijnvlinder in het
.septembernummer van 'Populier' van dat

hMór$ijNlitu'g

O

a

jaar.

Y an de 422 ha. populier en wilg was 267 ha.
aangetast varierend in leeftijd van l0 tot 13
jaar. Het zijn b[j de populier vooral de z.g.
Euramerikanen zoals de klonen Robusta,
Zeeland, Dorskamp en Flevo die zwaar
worden aangetast. De balsempopulieren
worden in het algemeen niet aangevreten.
Nu, één jaar later, zien we dat er van die

enorïne populatie vrijwel niets is overgebleven (fig. l). Nagenoeg hetzelfde zag men
in 1972 gebeuren in het Reve-Abbertbos,
eveneens in Oostelijk Flevoland, waar in
vijf jaar tijd een enorïne populatie van de

satijnvlinder tot ontwikkeling kwam. Op

Literatuur

het hoogtepunt van de aantasting in 1970
was 350 ha. aangetast waarvan 208 ha.
zware aantasting tot kaalvraat.
In tegenstelling tot de Hollandse Hout zijn
hier de mpsen zowel met chemische (o.a.
dipterex) als met biologische middelen
(Tribactur) bestreden.
Na l97l viel de populatie terug.
Verbazingwekkend is het om ook nu weer
te konstateren dat deze nieuwe populatie
na een aantal jaren van spectacalaire groei,
van het ene op het andere jaar ineenstort.
Mogelijk, echter niet zeker, dat met de onweersbui die vorig jaar nog de vrijwel voltallige Nationale Populieren Commissie bij
afloop van de excursie uit de Hollandse
Hout deed vluchten, ook de satijnvlinder
het voor gezien hield.
Zeker echter wel, voor de Hollandse Hout
een historisch moment.
O

-

Luitjes, J. De inoloed oan Dreterij oan de satijnvlinder (Leucoma salicis) op de groei uan de populier. Ned. Bosb. Tijdschift 45(2), 1973(45-53)
G rijpma, P. e n Sc hotue ld, A,, Excursie N. P.C. naar
Fleooland i.t.m. aantasting satjnolinder. Populier,
september 1983.

tabel

l.

Aantasting satijnvlindemrps in de Hollandse Hout (totaal 422ha.)

mate van
aantasting

kaalvraat

ZWAAÍ

matig

licht

l$Vo

80%

40%

20Vo

Jaar

(ha.)

(ha.)

(ha.)

(ha.)

l98l

l0

l0

5

5

t982

25

25

15

l5

ll0

74

t7

66
23

1983

1984

totaal
opp. in ha
30
80
267
23
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Jaarverslag 1983 Nationale Populieren Comissie.

l.

Algerneen

De commissie is in het verslagjaar tweeSamenstelling aan de commissie en de werkgroepen per 3I-12-1983

maal bijeengeweest, waarbij een vergadering gevolgd is door een excursie in popu-

H.A. van der Meiden, voorzitter

op persoonlijke

J. v.d. Bos, vice-voorzitter
K. Alkema

Staatsbosbeheer
Ministerie van Economische Zaken
Nederlandse Algemene Keuringsdienst
voor Boomkwekerijgewas sen
Koninklijke Nederlandse Bosbouwvoor-

Tijdens deze zeer interessante excursie
zijn beplantingen bekeken die in sterke

lierenopstanden in Flevoland.

G. Elzenga

W.M. Fuchs

titel

lichting

H.A. van Iersel
A.A.C. van Leeuwen
A. van Maaren
Vacant
Vacant

Landbouwschap
Bosschap

Landbouwhogeschool
Populiere- en wilgehoutverwerkende
industrie
Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en
landschapsbouw " De Dorschkamp"

J.F. Rijsdijk

Houtinstituut TNO

L. Bonestroo
H.M.C. van der Vleuten
H.A. van Heeswijk
J.K. Water
H.M. Groenewegen

Algemene Vereniging Inlands Hout

Klompenindustrie
Heidemij Nederland B.V.
Plantenziektenkundige Dienst
Papierindustrie
Landschapsbouw, Staatsbosbeheer

R.M.W.J. Nas
I.M. van Vliet, secretaris

Staatsbosbeheer

Dagelijks bestuur

Werkgroep Teelt

mate door de rupsen van de satijnvlinder

zijn aangetast. Hierbij is dieper ingegaan
op de verschillende bestrijdingsmethoden,
waaraan door medewerkers van het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en land-

schapsbouw

"De Dorschkamp"

onder-

zoek wordt gedaan.

Op 3 april overleed ir. A.J. van der Poel,

directeur van het Rijksinstituut voor
onderzoek in de bos- en landschapsbouw
"De Dorschkamp".
Herbenoemd zijn de heren ir. J.K. Water
en ir. G. Elzenga
Er zijn geen nieuwe leden benoemd.

Het dagelijks bestuur is viermaal bijeengeweest.

2. Activiteiten

van de commissie

2.1

H.A. van der Meiden, voorzitter
I.M. van Vliet, secretaris

R. Koster, voorzitter

J. v.d. Bos, vice-voorzitter

G. Elzenga
B. Groenhuis
S. de Vries
H.A. van Heeswijk
H.A. van Iersel

A.A.C. van Leeuwen
A. van Maaren
vacant

H.W. Kolster, secretaris

J.P.H. Meijer

Naar aanleiding van het beleidsvoornemen

van het Ministerie van

Economische

Zaken inzake de Nederlandse houtvoorziening, heeft de NPC in een brief aan de
minister van Landbouw en Visserij gesteld, dat zij de bezorgdheid van de regering ten aanzien van het Nederlandse bosareaal en de geringe zelfvoorzieningsgraad
aan hout deelt.

Zij kan zich derhalve volledig achter het
bovengenoemde beleidsvoornemen
scharen en acht het van groot belang dat dit
binnen redelijke termijnen gerealiseerd kan

W erkgroe p Be

drffi economie

E.M. Lammerts van Bueren, voorzitter

Werkgroep Afzet en Gebruik

B. van Boven
P.J. Faber

K. Alkema, voorzitter
G. Bikker, secretaris
K. Adema
J.F. Rijsdijk

B. Groenhuis

J. Sipkens

H.W. Kolster
G.M. Lokhorst
W.E. Meijerink

H.M.C. v.d. Vleuten

A.J.C. van Dijk, secretaris
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worden.

Met bezorgdheid constateert zij echter dat
de voorlichting aan particulieren over bosuitbreiding in het algemeen en in het bijzonder ten aanzien van populieren
hetgeen een essentieel instrument vormt- bij de
realisatie van de voornemens
tekort
- de
schiet. De NPC adviseert derhalve
beschikbare mensen en middelen zodanig in
te zetten, dat een doelmatige voorlichting

over bosuitbreiding en bosexploitatie tot

stand wordt gebracht. Tevens wordt de
suggestie gedaan de Bosbouwvoorlichtingsraad de minister daarover advies te

t<

laten uitbrengen.
2.2
In het verslaglaar is het eerste gedeelte van
het onderzoek naar het drogen van populierehout, in opdracht van de NPC met een
bijdrage van het Ministerie van Economi-

tingen met nieuwe klonen bezocht en daaruit + vier nieuwe klonen van populier voor
uitgifte uitgekozen. Een van de klonen is
met name geselecteerd voor de toepassing
van stedelijke beplantingen.
De beslissing voor de uitgifte, alsmede de

welke mate verliezen tijdens de teelt van
populierenplantsoen van invloed zijn op de
kostprijs.
Deze teeltverliezen kunnen volgens de

namen van de klonen moeten doorde Com-

sche Zaken, door het Houtinstituut TNO

missie voor de Rassenlijst worden

renplantsoen" van de werkgroep uit 1981,
oplopen tot 45Vo, waarvan ca.25Vo door

afgerond.

nomen.

Van drie populiereklonen (Robusta, Dorskamp en Androscoggin) zijn stammen ge-

2.6

selecteerd en verzaagd. waarna in augustus

In aansluiting op de Nota "Stekvoorzie-

de eerste droogproeven van start zijn gegaan. De eerste resultaten zijn zeer hoopgevend voor het gebruik van populier als
constructiehout.
In 1984 worden de definitieve resultaten
van het onderzoek verwacht.
Ter begeleiding van het onderzoek is een
begeleidingscommissie ingesteld met des-

kundigen

uit de

Werkgroep Afzet en

Gebruik, het Ministerie van Economische

2.8

Op verzoek van de commissie heeft de
Werkgroep Teelt een aantal proefbeplan-

ge-

ning en de teelt van populierenplantsoen",

door de Werkgroep Teelt in l98l bij

de

commissie ingediend, heeft de werkgroep
de Nota "De afzet van stekken en de teelt
en waarmerking van populierenplantsoen"
opgesteld. Nagegaan is, hoe groot het teeltverlies bij verschillende populierengroepen (P. nigra, P. euramericana, balsempopulieren) is. In dit onderzoek, op basis van

Zaken en het particuliere bedrijfsleven.

de jaarlijkse NAKB-statistieken, zijn alleen de bij de boomkwekers uit stek opge-

',

kweekte populieren betrokken.
De grootste teeltverliezen (door o.a. stek-

7,

Na het succes van de uitgave van Populierengids nr. I in 1982, zijn in het najaar door
leden van de Werkgroep Teelt de voorbereidingen gestart voor de publikatie van
een tweede gids, in samenwerking met de
Stichting Populier. Een dergelijke publikatie met de kenmerken en toepassingsmogelijkheden van populier, blijkt in een grote
behoefte te voldoen. Na de eerste gids die

met name nieuwe klonen bevatte, zal de
tweede uitgave een aantal meer traditionele klonen opnemen.

uitval, beschadigde en

onverkoopbare

planten) treden op bij de nieuwe euramerikaanse rassen en bij de populieren met balsembloed.

De afzet van meerjarige populieren neemt
in de laatste jaren toe, met name bij P. nigra
en de traditionele euramerikaanse rassen

De voorzitter van de commissie heeft overlegd met vertegenwoordigers van kwekers

over een verbetering van de continuiteit
van de vraag en aanbod en de afstemming
van het aanbod op de vraag van bepaalde
populiererassen en sortimenten. Een verbetering wordt zowel voor de kwekers als
voor de afnemers van groot belang geacht.

reeds

in par.

2.6. genoemde Nota "De

stekvoorziening en de teelt van populie-

stekuitval in het eerstejaar. Daar gegevens
over de prijsvorming van populierenplantsoen ontbreken, is het vooralsnog niet mogelijk na te gaan in welke mate teeltverliezen in de verkoopprijs worden doorberekend.
Een onderzoek naar de prijsvorming en de
kostprijs van populierenplantsoen lijkt derhalve dringend gewenst.
2.9

De Werkgroep Bedrijfseconomie heeft in
het verslagjaar de voorbereidende fase van
een onderzoek naar de kosten en opbrengsten van populierenteelt afgerond.
Het doel van het onderzoek is op basis van
praktijkgegevens inzicht te verkrijgen in de
economische waarde van populierenteelt.
Door middel van een enquête zullen vanaf
1984 populierenopstanden worden geregi
streerd en zullenjaarlijks de financiële gegevens worden vastgelegd.

zoals' Zeeland' en'Robusta'.

De klonenkeuze bij landschappelijke beplantingen lijkt hierop van grote invloed te

3. Samenwerking met de Stichting Populier

zijn.
Het totaal aantal gewaarmerkte planten

Met ingang van het verslaqiaar is de layout
van het tijdschrift Populier ingrijpend ver-

is

in

2.4

Op verzoek van de commissie heeft de
Werkgroep Teelt tevens onderzocht in

1980/1981 sterk afgenomen ten opzichte
van voorgaandejaren.
Naar aanleiding van de geconstateerde veranderingen in de klonenkeuze en de daling
in de stekafname, overweegt de commissie
een onderzoek in te stellen naar de aanplant van populieren in bossen en landschappelijke beplantingen en de klonenkeuze hierbij.

2.7

De Werkgroep Teelt heeft de invloed van

anderd. Door een andere omslag, een driekolommige tekstindeling en een gewijzigd
lettertype is een meer eigentijds tijdschrift
ontstaan met een aantrekkelijke opmaak,
die tot lezen uitnodigt.
Naast drie gewone uitgaven van het tijdschrift heeft de stichting een themanummer
gerealiseerd, over landschappelijke beplantingen langs wegen, grenzen, kusten
en rivieren. Deze vormen een belangrijk
toepassingsgebied van populieren. Zoals

de stekprijs op de prijs van populieren-

bij par. 2.3. genoemd, is de NFC in samenwerking met de stichting de voorbereidin-

plantsoen onderzocht.

gen gestart voor de uitgave van de tweede

Zij concludeert dat, aangezien de stekprijs
slechts een klein gedeelte van de plantsoenprijs uitmaakt, een verhoging van de
stekprijs slechts in geringe mate in de plantsoenprijs tot uitdrukking zal komen. Daarentegen zou het wel aanleiding kunnen
geven tot de aanleg van meer moerhoeken
door de boomkwekers. Zrj zijn hiertoe ge-

rechtigd mits de moerhoek aangelegd
wordt met NAKB- gekeurd uitgangsmateriaal en aan andere voorwaarden in deze
wordt voldaan.

populierengids.

4. De internationale populierencornmissie

Ter voorbereiding van de I7e bijeenkomst
van de IPC, te houden in 1984, heeft de IpC

de commissie gevraagd een vragenlijst te
beantwoorden met betrekking tot het thema van het congres: "New perspectives
offered by Poplars and Willows for SocioEconomic

development".

O
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Iets over het gebruikvan het hout
derwilgen tot klunpen.

fiq.

Landbouw Courant 1859 no.9 en l0
( le t t erlijke oo ername )

10.

Iig.

4.

Pic. t.

I'ig,

s

l-it
Fig.

5.

In No. 42 van de Landbouw-Courant

F,S. 0.

3,

Fig.

8,

I

-5
ri8.

?

Ffu. 9.

1858

werd door den Heer B. de vraag geopperd,
"welke is de zwaarte, waarop men populieren en wilgen, die voor klompenmakerijen dienen zullen, met de meeste voordeel
kappen zal, in welken tijd omtrent bereiken
deze boomen die zwaarte en welke is de
prijs, dien zij, op dat tijdstip, aan verschillende oorden bedingen?"
In een gedeelte van de prov. Utrecht mij
veelal ophoudende, waar vooral veel wilgen gevonden worden, heb ik het nuttig
geacht, naar aanleiding van bovenstaande
vraag, datgene mede te deelen, wat mij
daarvan bekend is. Daarbij meen ik echter
ook andere uit te moeten noodigen mijn
voorbeeld te volgen. Ofschoon toch in de
laatste jaren, vooral ook door het schrijven
van den Heer R.W. Boer, onze kennnis in
de Nederlandsche houtteelt eene vrij aanzienlijke uitbreiding erlangde, zoo is zij
echter van eenige volledigheid nog veÍre
78

riS.
2.

verwijderd. Daarin is alleen te voorzien

No.

voorzien door mede te deelen, wat de ondervinding leerde.

van de gewone mansklompen 28 Ned.

De streek, welke hier bedoeld wordt,

is

gelegen tusschen de steden Utrecht, Wijk
bij Duurstede, Culenborg en lJsselstein.
De grond bestaat grootendeels uit zware
klei, die meestal vele voeten diepte heeft,
ofschoon er ook plaatsen gevonden worden waar het zand hooger ligt, en de kleilaag slechts enkele voeten, soms duimen,
dikte heeft en dan in zand overgaat.

De wilgen (Onder wílgen worden steeds
schietwilgen bedoeld, knootwilgen komen

1,

in mans- enorouwenklompen, waar-

duim lang zijn en die der vrouwen in den
regel25 Ned. duim.

No.2, in drielingen. Deze zijn l/8 minder
lang, namelijk 24 Ned. duim.

No.3, in halfjes of klompen van

20 Ned.

duim lengte.
Bij voorkeur heeft een klompenmaker een
wilg, die een gaaf stuk hout bevat van 14
Utrechtsche voeten (De Utechtsche uoet
heeft l0 duimen en is 3l Ned. duim.) (3.71
Ned. el), en dit wordt door hem één lengte
genaamd.

in dezelfde uítgestrektheíd mede oeelouldig
ooor, doch daartsan is hier geen sprake.) in
de bedoelde uitgestrektheid aanwezig worden bijna uitsluitend tot het maken van

Dit stuk hout levert I I dusgenaamde mooten, die ieder 12 Utr. duim (31 Ned. duim)

klompen gebezigd.
De klompen worden in drie soorten verdeeld, namelijk:

Een dergelijke moot wordt dan gekloofd
met het doel om er mansklompen van te

lang zijn. Bij het doorzagen gaan 4 tot

5Vz

Utr. duim verloren.
maken.

Het getal klompen, dat iedere moot levert,
hangt natuurlijk van de dikte af. De klompenmaker weet dat getal bij een nog staanden boom zeer naauwkeurig te bereken.
Een boom namelijk, die van onderen 5 tot 6
span met de hand omvang heeft, levert 5 tot
6 mansklompen, doch een boom van l0 tot
I I span levert één klomp meer, dus I I of 12
stuks.

Zoo een stuk hout van één lengte in de
onderste mooten l0 mansklompen levert,
dan zullen de bovenste er 8 bevatten.

Van veel gewigt is de kennis, welke

de

klompenmaker zich eigen heeft gemaakt,

om het juiste aantal klompen uit

iedere

moot te verkrijgen. Men moet zich verwonderen over de groote juistheid, waarmede
dit dikwerf wordt ten uitvoer gebragt.
Wanneer wij ons blijven bepalen bij het
straks genoemd stuk hout van3.7l el lengte, en zoo de onderste mooten daarvan 8
mansklompen leveren, dan wordt aangegeven of ook in twee deelen gezaagd en
verder gekloofd op de wijze als bij fig. 2
wordt aangegeven of ook in twee deelen
gezaagd en verder gekloofd in 8 mooten,
als fig. 3, omdat men dan alle buitenklompen verkrijgt. De belangrijkheid van dit
laatste zullen wij straks vermelden. Zit het
hart wat heel scheef, dan worden er4 voor
mans- en 4 voor vrouwenklompen ver-

werkt. Zoo de omvang afneemt en er maar
7 stuks klompen uit gemaakt kunnen worden, is dit nadeelig, omdat bij 7 altijd verlies van hout plaats heeft. Wanneer het
hout 6 stuks mansklompen bevat, dan heeft
de kloving plaats als bij fig. 4 wordt opgegeven. Bij dunnere boomen waarvan

de

mooten slechts 5 klompen kunnen geven,
geschiedt dit volgens de wijze als fig. 5
aanwijst.
Het spreekt echter van zelf, dat hier slechts
ongeveer de wijze wordt aangeduid, waarop deze kloving plaats heeft, daarde min of
meerdere dikte en het voorkomen van
knoesten en gebreken dikwijls eene of andere afwijking noodzakelijk maakt.

Zijn er echter van onderen slechts 5 mansklompen voorhanden, dan worden in de
bovenste mooten er maar 3 stuks gevon-

den. Dan is het voordeeliger om

geen

mansklompen te maken, maar 4 vrouwenklompen, en is de stam nog dpnner, dan
moet dat stuk hout tot drielingen verwerkt
worden.

Somtijds gebeurt het, dat de

onderste

mooten de dikten hebben, dat ze l0 klompen kunnen leveren, en in dat geval heeft
het kloven plaats zoo als bij fig. I wordt
aangegeven.

Straks zeide

ik dat het

kloven van

de

mooten nog al eenige kennis vereischt, en
men zal deze bewering gaarne willen toestemmen, wanneer men bedenkt, dat als
het hout, dat in eene moot zit, ook tot

klompen verbruikt moet worden, zoo-

danig, dat bij het maken van klompen geen
spaander mag afvallen, die de dikte heeft
om er bij voorbeeld een hamersteel van te

goed werkman is in staat in dien tijd te

maken.

maken 8 soms 9 paren klompen voor vol-

Hgeft een stam van de opgegeven lengte in

wassen mannen of vrouwen, en verdient 14
15 cents per paar, dus p.m. in boven
bedoelden dag f 1,35. Treft het nu dat het
drielingen zijn, dan is zijn loon veel gerin-

zijn onderste mooten niet den omvang, dat
er 8 klompen uit iedere moot komen, en dit
gebeurt zeer dikwijls, dan is een dergelijke
stam minder voordeelig, daar er uit eene
moot in dit geval slechts 7 klompen vallen,
en dan gaat er altijd hout verloren.
Bij een stam, welke de dikte heeft voor 4
mansklompen, volgt men de wijze van fig.
6, doch indien er geen 4 mansklompen uit
iedere moot komen, doet men zich veel
nadeel door deze te kloven als bii fig. 7,
daar er dan ter weêrzijden van den klomp
No. l, hout verloren gaat. Klooft men daarentegen deze moot volgens fig. 8, zoo verkrijgt men van No. I en 2 mansklompen, en
van No.3 en 4 kleine vrouwenklompen of
ook wel drielingen, en zulks zonder dat er
hout verloren gaat. Aan deze stukken dun
hout toch is nimmer gebrek.

Een dergelijk kloven van een moot tot

mans- en vrouwenklompen heeft ook
plaats, wanneer het hart van den boom
scheef is geplaatst, en dan veelvuldig voorsteeds midden door het
hart, en wanner dit geplaatst is als bij hg. 9,
dan worden de Nrs. 1,2 en 3 mansklompen, en de Nrs.4,5 en6 vrouwenklompen.
In vroegere jaren kwamen er soms schiet-

komt. Men klooft

wilgen voor, die tot 20 klompen in eene
moot bevatteden, doch deze worden er
thans niet meer gevonden. Ofschoon zelden, zoo worden er nog boomen aangetroffen, waaruit men 14 mansklompen kan

verkrijgen. Een dergelijke boom werd er in
1822 op den huize Wickenburgh gehakt,

terwijl er later nog twee van deze zwaaÍte
te Schalkwijk zijn verwerkt. De verdeeling
van deze moot heeft dan plaats, als bij fig.

l0 wordt aangegeven.
De klompen, die uit het midden van den
boom komen, zoo als bij fig. I de klompen
No.

en l0 en bij fig. 2 de klompen No. 7 en
8, zijn van mindere hoedanigheid en eerder
versleten. Vooral is dit het geval bij die No.
9 en l0 van fig. l, en No. 7 en 8 vanfig. 2,
wanneer het hart niet volkomen gaaf is.
De buitenste klompen zijn de beste en ook
de hardste. Daarvan komt de buitenzijde
van den boom aan de buitenzijde van den
9

klomp, en bij gevolg de binnenzijde van
den boom aan de binnenzijde van den
klomp.
Even zoo zijn ook No. I tot 8 van fig. 10 de
beste, terwijl de No. 9 en l0 op den rug
vallen en daardoor minder sterk zijn. No.
I I tot 14 zijn van minder hoedanigheid en
eerder versleten zoo als boven is opgemerkt; terwijl de No. 9 tot 14 allen het
gebrek gemeen hebben, dat de klompen
genegen zijn, om bij het gebruik de kappen
te verliezen.

De dag van den klompenmaker loopt van
des morgens 5 tot des avonds 9 uren. Een

tot

ger, daar de 16 paar hiervan voor 8 gerekend worden. Evenwel kan een werkman
16 paar zoodanige afiryerken, doch moet
dan in den regel veel harder door werken.
De knechts zijn veelal b[j den baas in huis,
en betalen daarvoor f 3 kostgeld, dat op het
loon der klompen wordt gekort. Onder zijn
werk is ook begrepen het zagen van den
boom, op de verlangde lengte aan mooten.

De tegenwoordige prijs der klompen bedraagt 40 tot 45 cts. naar gelang van de
deugzaamheid. Hiervan echter moeten al
de uitgaven af, en deze zijn aanzienlijk.
Gewoonlijk hoort men zeggen, dat

een

klompenmaker zelden rijk wordt, en daarin
is veel waarheid gelegen, daar er eene
groote mate van kennis vereischt wordt,
zoowel om het hout op zijn voordeeligst te
koopen, als om het zoo te kloven, dat er de

meest mogelijke klompen zonder noemenswaardigen afval, verkregen worden,
waarbij ook nog komt de onzekerheid, die
er, bij alle mogelijke voorzorg en kennis

blijft bestaan ofeen boom mede oftegen zal
vallen.
Deze laatste omstandigheid komt veelvuldig voor en heeft altijd plaats bij de zoogenaamde loshartige stammen. Niet zelden
zijn dan de klompen verloren, die in de
binnen-mooten zich bevinden. De naam
van loshartigheid duidt de kwaal reeds aan.
Zij bestaat namelijk daarin, dat een der
middelste houtkringen geen geheel met de

omringende kringen uitmaakt. Meestal
heeft dit plaats bij een omtrek uit het hart,
van 3 tot 9 Ned. duim, en schijnt veroorzaakt te worden door dat de wilg, bij het
zetten, niet dadelijk is doorgegroeid.

Daartoe kunnen verschillende oorzaken
medewerken. Veilig mag men aannemen,
dat vooral een te drooge zomer, het jaar
van het poten, of een lang afgehakt liggen
van den poot, eer hij in den grond gebragt
wordt, daarvan dikwerf het gevolg is. Ook
wilgenpoten, genomen van takken, die een
roode pit hebben, zijn af te keuren, en
geven later aanleiding dat de mooten inwendig niet gaaf zijn. Eveneens leveren
wílgen, gegroeid op gronden, waarvan de
kleideelen hier en daar met oerdeelen bezwangerd zijn, veeltijds geen goed klompenhout. Een kooper, die in de slooten het
water door oer rood gekleurd vindt, zal de

boomen

in de nabijheid voor verdacht

houden, en ze tegen eenen minderen prijs
koopen. Vele boomen zag ik op deze gronden, die, uitwendig een gaaf en goed voorkomen hadden, echter, doorgezaagd, vervuurd waren.
O
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De verkoop van hout en de aanleg van beplantingen zijn de belangrijkste onderwerpen waarop we onze aandacht in de
komende maanden richten. Tot de aanleg
worden tevens het aanvragen van subsidies en van vrijstellingen van de herplantplicht, plantsoenaankoop en de rassenkeuze gerekend.

Subsidieregelingen

De subsidieregelingen, die voor de populierentelers het meest van belang zijn, zijn

het 'Besluit bijdragen

trcbossing',

de

Beschikking bijdragen herbeplantingen' en
de 'Beschikking bosbijdragen 1983'. Deze
'

regelingen zullen hieronder beknopt wor-

Uitvoerige informatie overde Nederlandse
handelsrassen en hun gebruiksmogelijkheden kan men vinden in de Populierengids
nr. I en 2, opgenomen resp. in november
1982 en augustus 1984 van'Populier', door
de Nationale Populieren Commissie uitgegeven en verkrijgbaar bij de redaktie van

'Populier'

den besproken. Uitgebreide inlichtingen en
aanvraagformulieren zijn bij het Staatsbosbeheer verkrijgbaar en wel bij de Direkteur
Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg in
de provincie waarin de beplanting of het
grootste gedeelte daarvan is gelegen. A-

dressen en telefoonnummers zijn in de
Kalender van het augustusnummer 1984
vermeld.
De subsidiering van de aanleg van nieuwe
beplantingen is geregeld in het 'Besluit bijdrage bebossingen' en die van de herbe-

Houtverkoop

Voor dit onderwerp kan worden verwezen
naar de 'Kalender' in het augustusnummer

bossing van beplantingen, die niet onder de
'Beschikking bosbijdrage 1983' vallen (zie

van'Populier' 1984.
Ter orientatie zijn op pagina. 90 van dit

volgende alinea), in de 'Beschikking bijdrage herbeplantingen'. Onder bepaalde

nummer enkele houtprijzen vermeld.

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

Vrijstelling 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 herplanting als ze binnen
25 jaar worden geveld. De aanlegsubsidie
in het kader van het 'Besluit bijdragen bebossingen' is voor deze nieuwe beplantingen van toepassing, de 'Beschikking bosbijdragen', vooral van belang voor opengestelde bossen, niet. Het is van belang bij de
gemeente te informeren of het bestemmingsplan of het voor het betreffende gebied geldende voorbereidingsbesluit de
aanleg van'vrijgestelde' beplantingen toe-

staat. Uitgebreidere informatie kunt

u

vinden in het artikel over dit onderwerp op

pag.

7l

van het septembernummer

van

Populier' I 983. Aanvraagformulieren kunnen bij het Staatsbosbeheer worden ver'

kregen. Adressen en telefoonummers zijn
in de 'Kalender' van het augustus-nummer
1984 vermeld.

begonnen, de toestemming van het Staats-

bosbeheer hebben. De oppervlakte van
nieuwe beplantingen moet minimaal l,0ha.
bedragen en in geval van een herbeplanting
0,5 ha. Deze beplantingen mogen uit één of

meerdere percelen bestaan. Het 'Besluit
bijdragen bebossingen' geldt tevens voor
de aanleg van weg- en perceelsgrensbeplantingen onder voorwaarde dat de beplanting uit tenminste 160 bomen bestaat
overeenkomende met een lengte van ca.
1200 m (:1,0 ha). Het is bij dit soort beplantingen niet van belang of het een
nieuwe beplanting of een herbeplanting be-

treft. De overheidsbijdrage bij de

aanleg

van nieuwe bebossingen en van weg- en
perseelsgrensbeplantingen bedraagt maksimaal 807o van de door de direkteur van
het Staatsbosbeheer normaal geachte kosten. De subsidie wordt in twee termijnen

uitgekeerd.

Voor

herbeplantingen be-

draagt de bijdrage 75Vo. Bovendien worden
in geval van herbeplanting, en dit geldt
tevens voor de hierna te bespreken 'Beschikking bosbijdrage 1983', ook de kosten

8l

Aanleg van beplantingen
Dichtgegroeide greppels en sloten moeten,

waar nodig, tijdig worden schoongemaakt
om de afvoer van oppervlaktewater te be-

dit vergemakkelijkt bepaalde
werkzaamheden zoals het maken van
plantgaten. Hinderlijk loofhoutopslag en
vorderen;

van plan voorbereiding 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 aanzienlijk bijdragen (namelijk 75Vo van de
normaal geachte kosten) worden verleend
in de onderhoudskosten, zoals het opsnoeien van de bomen. Sinds december
1983 moet de bljdrage in de kosten van
herbebossing (75Vo van de kosten) van de
onder deze regeling vallende beplantingen
in het kader van de 'Beschikking bosbijdrage 1983' worden aangevraagd. Voorwaarde om voor deze bijdrage-regeling in
aanmerking te komen is dat de minimumoppervlakte van de beplanting 5,0 ha bedraagt; deze regeling geldt ook als deze
oppervlakte in het bezit is van meerdere
samenwerkende eigenaren.
Genoemde minimumoppervlakte kan tot I
ha worden verlaagd indien het om beplantingen met een bijzonder landschappelijke
betekenis gaat. Ook over deze regeling verstrekt het Staatsbosbeheer uitgebreide in-

formatie.

bramen moet men in geval van herbebossing door afzetten bestrijden. Populierenbeplanting worden meestal in de nawinter
en het voorjaar aangelegd. Indien door bepaalde omstandigheden pas laat in het seizoen kan worden geplant verdient het aanbeveling in beplantingen waarin meerdere
rassen voorkomen met de vroeguitlopende
rassen te beginnen. De populieren hebben
dan wat minder van het late planten te
lijden. Plantgaten van 35 á 40 cm. in het
vierkant bij een diepte van ca. 40 cm zijn
voor éénjarige populieren voldoende
groot, voor twee- of driejarige populieren
bedragen deze afmetingen 50 á 60 cm bij
een diepte van 60 cm. Het is zeer belangrijk
dat populieren voldoende diep staan vooral
om het scheefwaaien van de planten ofhet
draaien van de stammetjes op sterk aan de
wind blootgestelde gebieden te voorkomen. Bij te ondiep geplante populieren
breken, als gevolg van de wind de nieuw
gevormde wortels af en slaan de planten
slecht aan. (Zie ook artikel 'Scheefgewaaide populieren' op pagina 16 van het maartnummer van 'Populier' 1984.)
Het maken van te gÍote plantgaten verhooft onnodig de aanlegkosten. Te kleine
gaten, bijvoorbeeld met een halfronde
plantschop voor éénjarig plantsoen, zullen
vooral op onbewerkte grond in veel gevallen een minder goede aanslag enjeugdgroei
tot gevolg hebben.
Het verdient aanbeveling de plantgaten op
percelen die bij de aanleg zeer nat zijn of
die een hoge grondwaterstand hebben, direkt voor het planten te graven waardoor

ze niet vol water kunnen lopen of ineen
zakken. Het gebruik van poten op laatstPlantsoen en rassenkeuze

In de Kalender van het augustusnuÍnmer
van 'Populier' 1984 zijn deze twee onderwerpen uitgebreid besproken. Diegenen,
die in het komende plantseizoen gevelde

opstanden opnieuw moeten inplanten,
worden verwezen naar het artikel 'Het ge-

bruik van één of tweejarig populierenplantsoen bij herbebossingen' op pagina 73 van
het novembernummer van 'Populier' 1979'
Uitvoerige informatie over de Nederlandse
handelsrassen en hun gebruiksmogelijkheden kan men vinden in de Populierengids
nr. I en 2, opgenomen resp. in november
1982 en in augustus 1984 van'Populier'
door de Nationale Populieren Commissie
uitgegeven en verkrijgbaar bij de redaktie
van'Populier'.
82

genoemde percelen, vooral indien deze een
kleine oppervlakte hebben, kan worden
overwogen. De poten moeten bij voorkeur
uit door de NAKB gewaarmerkte meerjarige planten worden gemaakt omdat men
dan van de kwaliteit en de raszuiverheid
zeker is, Bovendien komt men voorde eerder genoemde Rijksbijdragen alleen in aan-

merking als

bij de aanleg van de beplantingen door de

NAKB gewaarmerkte plantsoen is

ge-

bruikt. Poten moet men planten in zo smal
mogelijke, 70 á 80 cm diepe gaten, die bijvoorbeeld met een grondboor zijn ge'
maakt; door de onderzijde van de poten
schuin af te hakken komen ze stevig in het
gat te staan. Alle zijtakken moeten worden
verwijderd om het uitdrogen van de poten,
door verdamping na het uitlopen, te voor-

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

betakte éénjarige planten moeten bij de
aanleg nooit worden gesnoeid, tenzii men
hinder ondervindt van de zijtakken bij het
bevestigen van plastic manchetten, e.d.
tegen wildschade.

Op zware leem- of kleigronden vertonen
beplantingen, die met éénjarige planten

van Westamerikaanse balsempopulieren
('Blom','Fritzi Pauley' en'Heimburger'),
'Androscoggin','Geneva','Oxford' en
'Rochester' zijn aangelegd, in de eerste
twee of drie jaar na aanleg vaak een teleurstellende groei en een door het uitgroeien
van de zijtakken vaak struikachtige vorm.
De hoogtegroei in de eerstejaren kan worden verbeterd door de planten vóór of direkt na de aanleg iets in te korten. Aan het
einde van het eerste of tweede groeijaar

moeten de planten, ter voorkoming van
dubbele toppen, op één top worden gezet
(zie 'Populier', februarinummer 1973, pag.
I

l).

Onderhoud

In het algemeen is het snoeien van populieren in de wintermaanden niet aan te
raden en zeer zeker niet tijdens vorstperioden. Dit onderhoud moet bij voorkeur in
de periode tusen eind mei en halfjuli worden uitgevoerd, omdat de wonden dan
beter overgroeien en de vorming van waterloten geringer is.
Uitgebreide informatie kan men vinden in
het artikel 'Het snoeien van populieren' in
het novembernummer van 'Populier' 1979.
Wildschade bij populieren door reëen, ha-

zen

of konijnen kan men voorkomen, of

althans beperkt houden, doorjonge bomen
met gazen kokers (kippegaas, Italiaans
gaas) of plastic manchetten te beschermen.
Het Italiaans gaas kan men zowel rechtstreeks bij de fabriek* bestellen als bij het

Magazijn Bosbouwgereedschappen van
Heidemij Nederland BV te Arnhem (Postbus 139). Bomen die met kokers van kippegaas zijn beschermd moet men regelmatig
op het ingroeien van het gaas in de stam
kontroleren. Bij gebruik van Italiaans gaas
en plastic manchetten is een dergelijk kontrole in het algemeen overbodig.
o Eraclit-Venier S.p,A,
Casella Postale 128

Portomarghera
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POSÏBUS 130
5490 AC ST. OEDENRODE
TELEFOON 04138-72331

TELE( 7/1683

LAAI{BOMEN EN BOSPIÁNTSOEN

De Verenigde Papierfabrieken Eerbeek B.V, is

Specialiteit:

producent van meerlagig vouwkarton en
handelt onder de naam KNP VOUWKARTON

POPULIEREN WILGEI{

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

OREGON ZAAGKETTING

wordt voor verpakkingen en
g

ram mofoon plaathoezen.

@

gn

n
g

w
á

3

in 1947 de zaagkettint uitvond heeÍt zil zictr

Sinds OREGON

w

intensieí beziggehouden met het verbeteren en veiliger maken van bestaande types en het ontwérpen van nieuwe
soorten aandrijíwielen, geleidebladen en

3
EJ

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

Kies voor kwaliteit en veiligheid, kies OREGON

produkten. lmponeur voor Nederland:

SnERMAN-SoEstbv
Postbus 184,37ó0 AD Soest. de BeauÍortlaan 24,37ó8 MJ Soest.
Telefoon 021 55-10272'. Telex 43434 stier nl.

populierenhout op stam of geveld.
AMAZONE

Wij willen in kontakt komen met bezitters of
beheerders van populieren die willen
verkopen,
BUSSUil

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

Het telefoonnummer is 08338-9133.

Ons bedrijf heeft door zijn jarenlange ervaring
een grote keuze in vak-gereedschap
voor groenvoorziening en bosbouw.
Postbus

112

1400

AC

TeleÍoon:02159-43914

BUSSUM

Telex: 43402Amazo

De speciaalzaak voor alle tuinbouwailikelen
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u denhou
naam. tussen nieuwe pe ulieren
an old name, between new ppplars
un ancien nom, entre nouveaux peuplle$
ein alter name. zwischen neue pap-peln

ee n oude

Witte abeel
{P. albal

'Raket'

'Nivea'

Esp
(P.

tremulal

'Tapiau'

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

Europese zwarte populier
'Ankum'

(P. nigra)

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P. trichocarpal

'Blom'
'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

I

41b""^;

Euramerikaanse
populier
(P. euramericanal

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spiik'

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'1214',

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

Zwarte balsempopulier
'Barn'
'Donk'
'Geneva'
'Oxford'
'Rochester'
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boomkwekerii
Schoorstraat 21 - Postbus
Udenhout - Holland
Telefoon 04241-2131
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