22ejaargang nr.

maart

I

1985

o

ler

llll

Tijdschrift over popuiier en wiig

s

^,t.

i-*

i...'.

i\

Populier
Tijdschrift over populier en wilg
22e laargang nr.

l,

maart 1985

Uitgave van de Stichting Populier voor de
Nationale Populieren Commissie

Inhoud

pagina

W[iziging Besluit Bijdragen bebossingen

)

Houtprijzen

",

Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos

3

Meerjarenplan Bosbouw

6

Verschijnt tenminste vier maal per jaar

Redaktie
S. M. G. de Vries, voorzitter, Bennekom
R. Eppenga, sekretaris, Renkum
H. A. van Heeswijk, Schijndel
H. A. van Iersel, Udenhout
H. Lenderink, Gouda
J. P, H. Meijer, Utrecht

W. E. Meijerink, Doorwerth
Mevr. I. M. van Vliet, Ommeren
Mej. A. M. L. Vertommen,
(

re

daktio

ne

e

I me dew

e rks ter

I. van Vliet
Inspraakreactie National Populieren Commissie op Meerjarenplan

ll

Bosbouw

l3

Populieren langs Maas en Ussel

J.P.H. Meijer
Openbare verkoping van griendhout in 1984 te Vianen

t4

C. Tutein Nolthenius

)

Verslag l7e bijeenkomst Internationale Populieren Commissie
Redaktie adres
Bosrandweg 5

Iets over het gebruik van hout der wilgen tot klompen

6703 EB Wageningen

B.W. Wttewaall

II

l5
t7

Telefoon 08370-l0l2l
Excursie Brabantse Populieren Vereniging van
Postrekeningnr. ll729l5
t.n.v. Stichting Populier te Wageningen

Abonnement

f 10,- per jaar,
"/ 5,-

losse nummers

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

12

oktober 1984

20

H.W. Kolster
Kalender

20

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 (Z: ) 50 cm)
klompenhout /zwaar zaaghout

(): A 40 cm)
lichtzaaghout(kistenhout) (A:25-50cm)lengte2m
papierhout (O: 10-50 cm, lengte I tot 3
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Foto omslag:

Beplantingen vanaf 0,5 ha komen nu in
aanmerking voor bebossingsbijdragen

Wijziging Besluit
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De onderhavige regeiing strekt ertoe de
werkingssfeer van het Besluit Bijdragen
Bebossingen enigszins te vemrimen, mede

: / I10,- á f l?-0,- per m'
: / 80,- à / 100,- per m3
: t f 60,- per mJ
| í 60,_ tot f 75,_ per ron
: f 35,- tot Í 40,- per ton

in verband met de totstandkoming van de
Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos

(Stcrt. 253). Om voor een bijdrage in aanmerking te komen kan thans worden volstaan met het bebossen van een rh her:tare.
Voorheen was dat I hectare. Daarnaast is
in de regeling een bezwaarschriftprocedure
opgenomen. Van de gelegenheid is gebruik
gemaakt de regeling aan te passen aan gewijzigde organisatorische omstandigheden. Zie verder de 'Kalender' op pag. 20.

De overheid wil een snelle verhoging van de houtproduktie in ons land. Zij probeert dit doel
te bereiken door de aanleg van nieuwe snelgroeiende bossen, weg- en grensbeplantingen te
stimuleren. Bij gezamenlijke beslissing van de minister van Landbouw en Visserij en van
Economische Zaken is nu de 'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos'tot stand gekomen. Er kan een éénmalige bijdrage worden toegekend van f 3.0ffi,- per hektare. De
bijdrage is bedoeld om het gemis aan inkomsten tijdens de eerste jaren naar de aanplant te
kompenseren.

'Regeling bijdragen aanleg
snelgroeiend boso

L uanVliet,
N atio nale P op ulie re n C ommis s ie

Wat moet de eigenaar doen nadat het bos is
geplant?

handeling kan deze aanvraag het beste
worden meegezonden met het projekt-

plan dat de projekt-indiener bij
De beplanting moet in de periode tussen 15
en25 jaar na aanleg worden geveld. Tot dat

moment moet de beplanting in stand worden gehouden.

Wie kai bijdrage aanvragen?
De eigenaar van de grond kan subsidie aanvragen. Onder eigenaar wordt in de rege-

ling verstaan: een natuurlijke persoon of
rechtspersoon die krachtens eigendom of
enig ander zakelijk recht, dan wel krachtens enig duurzaam persoonlijk recht het
genot heeft van de grond: Dit betekent dat
ook erfpachters, vruchtgebruikers e.d. de

Belangrijk: Na velling is het mogelijk om de
vrijgekomen grond weer aan te wenden
voor een ander gebruik dan bos, b.v. voor
landbouwkundige doeleinden. Indien de
eigenaar dit wenst moet hij aan enkele

Wanneer kan bijdrage worden verleend?

Wanneer wordt de bijdrage uitbetaald?

De bijdrage, Í 3.000,-. per hektare, wordt
uitbetaald nadat het bos volgens de voorwaarden is ingeplant.

voorwaarden voldoen: Zie de 'Beschik-

king vrijstelling meldings- en

herplant-

De aanvraag voor een bijdrage moet schrifStaatsbosbeheer in de provincie waarin de betreffende grond ligt (of het grootste deel ligt).

Extra mogelijkheden uoor de Randstad
De regering heeft bij de totstandkoming
van de 'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos'gesteld dat het streven erop
gericht is éénderde van de bebossing in de
Randstad te realiseren. Daarom is de werking van deze 'Regeling' in de Randstad
enigszins vemrimd.
Binnen de Randstad kan met toestemming

Er zijn twee soorten aanvragen mogelijk:
l. Een aanvraag 'Bijdrage aanleg snelgroeiend bos' in kombinatie met een
aanvraag 'bijdrage voor bebossing' op
grond van de 'Regeling bijdragen bebossingen'. Deze aanvragen kunnen
tegelijk worden ingediend. Indien aan de
voorwaarden van beide regelingen is

soorten dan populier en wilg worden geplant. Dit mag alleen indien een houtopbrengst verwacht wordt die vergelijkbaar is
met die van populier of wilg op het terrein
van aanleg. Velling van populier en wilg
moet plaatsvinden tussen het l5e en 40e
jaar na aanplant. Voor de overige boomsoorten is dit tussen het 30e en 40ejaar.

plicht'.
Hoe de bijdrage aan te wagen?

telijk worden ingediend bij het

subsidie kunnen krijgen.

het
Staatsbosbeheer indient. Na voltooiing
van de bebossing wordt de toegekende
bijdrage rechtstreeks aan de grondeigenaar uitbetaald.

van het Staatsbosbeheer ook andere boom-

Om de subsidie te krijgen moet aan enkele
voorwaarden worden voldaan. Deze zijn:
- er moet tenmínste 0,50 ha of 6M m. worden beplant.
plantplicht komen niet in aanmerking.
- in de aanlegkosten van het bos moet een
subsidie zijn toegekend op grond van de

'Regeling bijdragen bebossingen'

of

de

'Regeling bijdragen werkgelegenheid in de
bosbouw 1984-1985'.
- er moet tenmínste 0,50 ha of 625 m. worden beplant.
- er mag alleen met populier en wilg worden beplant.

- de aanplant moet vóór I mei

1986 plaats-

vinden.

Geen subsidie wordt verleend wanneer
met de aanplant is begonnen voordat over
de aanvraag is beslist.

voldaan, worden de gevraagde bijdragen
toegekend.
2. Een aanvrag 'Bijdrage aanleg snelgroeiend bos' in kombinatie met een subsidie
aanvraag voor bebossing op grond van
de' Regeling bijdragen werkgelegenheid
in de bosbouw l9U-1985'.
In dit geval maakt de bebossing deel uit
van een projekt als bedoeld in de'Rege-

ling bijdragen werkgelegenheid in

de

bosbouw 1984-1985'. Vooreen vlotte af-

Welke andere regelingen kunnen nog van
toepassing zijn?

Op de met de 'bijdrage aanleg snelgroeiend

bos' aan te leggen beplantingen kunnen
ook nog andere regelingen van toepassing
zijn nl. de 'Beschikking vrijstelling meldings- en herplantingsplicht', of de 'Beschikking bosbijdragen 1983'.
3

de 'Beschikking urijstelling meldingsherplantplichf

verleend. Deze bestaat uit een vast bedrag
van / 95,-. per hektare perjaar, alsmede
een tegemoetkoming van 75Vo in de uitvoeringskosten van sommige onrendabele
werkzaamheden (soms lAMo voor rekreatieve voorzieningen en natuurtechnische
maatregelen). Enkele voorwaarden zijn:
het bos moet minstens 5 ha groot zijn; er

en

.

In Nederland bestaat de Boswet. Deze wet

verplicht iedere boseigenaar het voornemen om bos te vellen aan het Staatsbosbeheer te melden. Tevens wordt hij verplicht
na de velling de grond opnieuw met bos te
beplanten. Voorzover een bos ofeen houtopstand niet ingevolge een herplantplicht
wordt aangelegd, kan de eigenaar gebruik

moet een beheersplan worden opgesteld en
uitgevoerd; het bos moet worden opengesteld voor publiek. De bosbijdrage wordt

maken van de 'Beschikking vrijstelling
meldings- en herplantplicht'. Na de velling
kan hij dan weer overgaan tot ander gebruik van de grond, bijvoorbeeld als landbouwgrond. De velling moet dan in ieder
geval binnen 25 jaar na aanplant plaatsvinden. Deze andere vorÍn van bodemgebruik
moet uiteraard wel in overeenstemming
zijn met de gemeentelijke bepalingen, zoals
het bestemmingsplan.

verleend voor duurzame instandhouding
van bos. Omdat bos, dat is aangelegd met

vrijstelling van meldings- en herplantplicht, slechts tijdelijk van aard is, wordt
hiervoor géén bosbijdrage gegeven

!

Uitvoeriger informatie over deze regelingen - met name over de voorwaarden - kunt
u krijgen bij de provinciale kantoren van
het Staatsbosbeheer. Daar zijn ook de aan-

vraagformulieren

verkrijgbaar.

O

Adressen kantoren Staatsbosbeheer:

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht

tel. 050
tel. 058
tel. 05920
tel. 038
tel.085
tel. 035
tel. 023

Postbus30027,97mRMGroningen
Postbus 2003,8901 JA Leeuwarden

Postbuslll,9400ACAssen

Noord-Holland

Postbus 604, 8000 AP Zwolle
Postbus X)79, 6800 HA Arnhem
Museumlaan 2, 3581 HK Utrecht
Postbus 3005, 2001 DA Haarlem

Zuid-Holland

tel.070
tel. 0l 100

Postbus29819, 2402LV's-Gravenhage
Westsingel 58, 21461 DM Goes
Noord-Brabant Postbus I180, 50Ol BD Tilbure
Postbus 103,6040 AC Roermond
IJsselmeerpoldersPostbus 1021, 8200 BA Lelystad

Zeeland

de' Beschikking bosbijdragen 1983.
Op grond van deze regeling kan voor het
beheer van bossen een bijdrage worden

tel. 013
tel. M750
tel. 03200

Limburg

-

239llt
443313

279n
210533

629n1
520834
31902t

92448t
37911
678755

34251
30574

Ouerzicht 'Regeling bijdragen aanleg snelgroeíend bos'
Nederland

bijdrage voor bebossing verleend op grond van:

-

Regeling Bijdragen Bebossingen
Regeling Bijdragen werkgelegenheid in de bosbouw 1984-1985

Wel gebruik van de Beschikking
vrijstelling meldings- en herplant-

plicht

.-

Niet gebruik van de Beschikking
vrijstelling meldings- en herplant-

Populier en Wilg

plicht

3.000,-. : regeling
+ 15jaarin stand te houden

/

binnen 25 jaar vellen

-

geen meldings- en herplantplicht

binnen 25jaar vellen
wel meldings- en herplantplicht
recht op bijdragen ex Beschikking
bosbijdragen 1983

Randstad

bijdrage voor bebossing verleend op grond van:
Bijdragen Bebossingen
- Regeling
Regeling Bijdragen werkgelegenheid in de bosbouw 1984-1985

-

Overige boomsoorten
Populier en wilg
15

Wel gebruik van de

vrijstellingsbesch.

4

(vergelijkbare houtopbrengst als bij
populier en wilg)
3Ojaar in stand houden

jaar in stand houden

binnen25jaarvellen
geen meldings- en

herplantplicht

Niet gebruik van de
vrijstellingsbesch.

-

binnen 4Ojaar vellen
recht op een bosbijdrage

-

herplantplicht

Wel gebruik van de
vrijstellingsbesch.

-

niet mogelijk

Niet gebruik van de
vrijstellingsbesch.

-

binnen 4Ojaar vellen
recht op een bosbijdrage

-

herplantplicht

Regeling bijdragen aanleg
snelgroeiend bos

Structuurschema Openluchtrekreatie, deel d,
regeringsbeslissing (Tweede Kamer, Vergaderjaar l9M-1985, 16700, nr.4),zijn aangeduid als
zones voor de ontwikkeling van recreatief
medegebruik, de bijdrage ook verleend indien

2. Op het bezwaarschrift wordt beslist door de
Minister van Landboouw en Visserij, in over-

aldaar de bebossing geschiedt met andere boomsoorten voor zover de directeur daartoe toestemming heeft verleend.
3. De directeur verleent de toestemming, bedoeld in het tweede lid, indien naarZijn oordeel
een houtopbrengst kan worden verwacht, vergelijkbaar met de houtopbrengst van bomen behorende tot de geslachten populus ofsalix.

Artikel l0

eenstemming met de Minister van Economische

Zaken.

Beslissingen op grond van deze regeling vinden
plaats onder het voorbehoud dat de Commissie
van de Europese Gemeenschappen de vereiste
goedkeuring geeft voor het uitvoeren van deze
regeling. In geen geval zullen betalingen op
grond van deze regeling worden verricht voordat deze goedkeuring is verkregen.

Artikel4
M i nis

te

Geen bijdrage wordt verleend indien:
a. de voor de toekenning van bijdragen op grond
van deze regeling beschikbaar gestelde middelen door het totaal van de voorafgaande toezegging zijn uitgeput dan wel overschreden zullen worden door toezegging van de gevraagde

rie oan Landbouw e n Vis serii

Artikel

l.

II

Deze regeling kan worden aangehaald als

'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos'

2. Deze regeling treedt in werking met ingang
van I januari 1985 en wordt bekend gemaakt in
de Nederlandse Staatscourant.

bijdrage;
b. de bebossing heeft plaatsgevonden voordat
2

op de aanvrage is beslist.

's-Gravenhage,

Artikel 5
l. De bebossing waarvoor de bijdrage is ver-

De miníster uan Landbouw enVisserij,
G.J.M. Braks.
De minister oan Economische Zaken.
G.M.V. v. Aardenne

I december

Direclie

1984/nr. J 7830
Juridische en Bedrffiorganisatorische

Zaken

De minister van Landbouw en visserij en

de

minister van Economsiche Zaken.

snelgroeiend bos te bevorderen:

Gehoord de Bosbouwvoorlichtingsraad:
Besluiten:

Artikel I
verstaan onder:'dírec-

leur': directesr van het Staatsbosbeheer;
'eigenaar'

:

natuurlijke persoon of rechtsper-

soon die krachtens eigendom ofenig ander zakelijk recht dan wel krachtens enig duurzaam persoonlijk recht het genot heeft van de grond.

Artikel

bijdrage als bedoeld in artikel 2, is verleend, in
stand te houden, tot het moment van velling
overeenkomstig het bepaalde in het derde lid.
3. De opstand dient, voor zover zij is gelegen
buiten de gebieden bedoeld in artikel 3, tweede
lid, te worden geveld in de periode tussen 15 en
25jaar na het moment van de aanleg. Voorzover
de houtopstand is gelegen binnen die gebieden
dienen de bomen behorende tot de geslachten
populus of salix te worden geveld in de periode
tussen 15 en 4Ojaar na het moment van de aanleg
en de bomen, behorende tot de overige in artikel
3, tweede lid, bedoelde, in de periode tussen 30
en 40jaar na dat moment.

2

Aan de eigenaar wordt op de voet van de bepalingen van deze regeling op zijn verzoek doorde
directeur een eenmalige bijdrage van J 3000 per

Artikel

6

ha verleend ter zake van bebossing van gronden

Aanvrage voor een bijdragen als bedoeld in
artikel 2, worden schriftelijk ingediend bij de
directeur.

anders dan ter voldoening van een bestaande
verplichting tot herbeplanting.

Artikel

Artikel

3

l. De bijdrage, bedoeld in artikel 2,

I december 1984.

2. De eigenaar dient de opstand waarvoor een

Overwegende dat het gewenst is voor de houtvoorziening op de korte termijn de aanleg van

In deze regeling wordt

leend, dient plaats te vinden vóór I mei 1986.

2

wordt

slechts verleend indien:
a. tevens voor de bebossing waarop de aan-

vrage betrekking heeft, na I januari 1985 een
bijdrage is verleend krachtens de Regeling Bijdragen Bebossingen (Stcrt. 1q70, I l5)r dan wel
krachtens de Regeling bijdragen werkgelegenheid in de bosbouw (1984-1985 XStcrt. 1983,
250)2,

b. ten minste een V5 ha grond wordt bebost of
een door de directeur daarmede gelijk te stellen
aantal kilometers weg- of rijpbeplanting wordt
aangelegd en
c. de bebossing geschiedt met de boomsoorten
behorende tot de geslachten populus ofsalix.
2. In afipijking van het bepaalde in het eerste lid,
onder c, wordt in de gebieden gelegen in de

provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en
Utrecht, welke op de kaart behorende bij het

7

De bijdrage wordt uitbetaald nadat de directeur
is gebleken dat de bebossing heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5,
eerste lid.

5,

tweede en derde lid, van deze regeling, niet worden nagekomen, kan de bijdrage worden teruggevorderd van degene aan wie de bijdrage is
verleend of van diens rechtsopvolgers onder algemene titel.

Artikel 9

l.

Laatstelijk gewijzigd blj besluit van 2l december 1984, Stcrt. 253
2 Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 24 mei
1984,

Stcrt.

103.

Toelichting

De Minister van Economische Zaken heeft

15

miljoen ter beschikking gesteld ten einde de aanleg van snelgroeiend bos ten behoeve van de

houtproduktie te stimuleren. Deze regeling
opent de mogelijkheid een bijdrage te ontvangen
indien daartoe wordt overgegaan. Het is een
stimuleringsregeling voor de aanplant van snelgroeiend bos, bedoeld om het gemis aan inkomsten gedurende de eerste jaren na de inplant te
compenseren. Deze bijdrage wordt dan ook niet
verleend als een tegemoetkoming of een bijdrage in de kosten voor uitvoering van werkzaamheden, doch slechts als een aanvullende
bijdrage naast bijdragen voor bebossingen op
grond van de Regeling Bijdragen Bebossingen of
de Regeling bijdragen werkgelegenheid in de
bosbouw 1984-1985.
Zoals in het Meerjarenplan bosbouw, beleids-

voornemens (Tweede Kamer, vergaderjaar
1984-1985, 18630, nr. 2) is gesteld, zal bij de
toepassing van deze regeling het streven erop
zijn gericht een derde van de bebossingen te

Artikel 8

Indien de voorschriften bedoeld in artikel

1

Tegen een beslissing op grond van deze rege-

ling kan degene, tot wie de beslíssing is gericht,
binnen dertig dagen na de dag, waarop de beslissing is medegedeeld, uitgereikt of verzonden, bij

de Minister van Landbouw en Visserij bezwaar
maken door het indienen van een met redenen
omkleed en ondertekend bezwaarschrift.

realiseren in de randstad.
Mede in verband daarmede is in artikel 3 onderscheid aangebracht tussen zones voor recreatief

medegebruik in de provincies Noord-Holland,
Zuid-Holland en Utrecht, en overige gebieden.
In deze zones dient de velling plaats te vinden in
de periode tussen 15 en 40 jaar na het moment
van aanleg voor zover het betreft boomsoorten
behorende tot de geslachten populus ofsalix, en
tussen de 30 en 40 jaar na dat moment voor
zover het betreft de boomsoorten die zijn ingeplant met toestemming van de directeur. Boomsoorten, waaraan dan wordt gedacht zijn bijvoorbeeld frjnspar, Sitka, Japanse larix, Corsicaanse den en Oostenrijkse

den.

O
5

Op 20 september 1984 heeft minister Braks het meerjarenplan bosbouw aan de Tweede
Kamer aangeboden. In het plan komen zowel de toekomstige ontwikkelingen binnen het
bestaande bos aan de orde, als de uitbreiding van het bosareaal, produktiebeplantingen en
weg- en grensbeplantingen.
De eigenlijke planperiode loopt tot het jaar 20fi).
Door de aard van het onderwerp moet het beleid voor de planperiode geplaatst worden
binnen het beleid op een veel langere termijn. Als uiteindelijke planhorizon is daarom het
midden van de volgende eeuw aangehouden!
In dit artikel wordt een samenvatting van het meerjarenplan gegeven met speciale aandacht

voor de poPulier.

Meerjarenplan Bosbouw

L uanVliet,
N atio nale P opulie

Als onderdeel van de inspraakprocedure heeft de minister van Landbouw de N.P.C.
verzocht, haar standpunten hierover aan hem kenbaar te maken.

re

n Commis s ie

Het bos in Nederland

Deze inspraakreaktie

Nederland heeft ruim 300.000 ha bos. Dat
lijkt een hele oppervlakte, maar het is in

staat in het hierna volgende artikel afgedrukt.

vergelijking met andere Europese landen
Inleiding

Bij het publiceren van de regeringsbeslissing over de Nota Landelijke Gebieden
heeft de regering aangekondigd te zijnertijd
een meerjarenplan voor de bosbouw uit te
brengen.
Dit meerjarenplan Bosbouw, dat nu is verschenen kan worden gekenschets als een
sektorbeleidsnota, waarin het specifieke
bosbouwbeleid van de regering wordt gepresenteerd. In het plan wordt een nadere
uitwerking gegeven van de beleidsvoorne-

mens

uit de tegelijkertijd

verschenen

'groene' struktuurschema's (de Struktuur-

schema's Landinrichting, Natuurbehoud

tamelijk weinig.

en Openluchtrekreatie), voorzover die op
de bosbouw betrekking hebben. Tevens
zijn de beleidsvoornemens van de Minister
van Economische Zaken ten aanzien van
de houtvoorziening in de afweging betrokken evenals de landschappelijke aspekten
en de financiële konsequenties.
Het meerjarenplan heeft het karakter van

Maar ongeveer 87o van ons land is bezet

een beleidsvoornemen. Na de fase.van inspraak, advisering en bestuurlijk overleg
die nu ingaat, zal naar verwachting in de
tweede helft van 1985 een definitieve regeringsbeslissing worden genomen. Daarna
zal de Tweede Kamer zich over het Meerjarenplan uitspreken.

met bos, tegen bijvoorbeeld 29Vo in WestDuitsland. Het Nederlandse landschap
maakt overigens vaak de indruk dat er
meer bos aanwezig is dandie\Vo. Dat komt

omdat er langs wegen, kanalen en kavelgrenzen een vrij grote hoeveelheid kleinere
boomgroepen en rijbeplantingen voorkomt, met een totale oppervlakte van naar
schatting 35.000 ha. Door hun vorrn en omvang zijn die elementen echter niet als bos
aan te merken.
Welke oppervlakte nodig is om een echt
bos te laten ontstaan, hangt sterk afvan de
groeiplaatsomstandigheden. In de overzichten die in het Meerjarenplan zijn opge.
nomen, is als 'bos' alle opgaande beplanting opgenomen die groter is dan een halve
hektare en breder dan 30 meter. Dit criterium wordt ook in de nationale en internationale bosstatistiek aangehouden.
Voor de goede orde zij overigens opgemerkt dat het Meerjarenplan Bosbouw niet
alleen betrekking heeft op bos, maar ook
op de opgaande beplantingen die in feite

niet als bos kunnen worden

aangemerkt

(weg- en grensbeplantingen, beplantingen
bestaande uit snelgroeiende boomsoorten
met uitsluitend een produktiedoelstelling,
en elementen kleiner dan een halve hektare).
Het in Nederland aanwezige bos is ongelijkmatig over het land verspreid.
Deze ongelijkmatige spreiding van het bos
over het land heeft historische oorzaken.
In het verre verleden was ons land vooreen
groot deel met bos bedekt. Door ontgin6

ning voor de landbouw en door het kappen
van hout voor brandstof, scheepsbouw en
woningbouw was daarvan aan het begin
van de vorige eeuw nog maar 50.000 ha

over. Sinds die tijd is de oppervlakte weer
toegenomen tot thans dus ongeveer
300.000 ha. Het merendeel van ons bos is
dus nog erg jong en eigenlijk nog nauwelijks 'echt bos'.
Een echt, volwassen bos ontstaat niet van
de ene dag op de andere. Erzijn vaak honderden jaren voor nodig voordat een kale
vlakte is veranderd in een evenwichtig en
stabiel bos. Daarin komen verschillende
soorten bomen van allerlei leeftijden voor.
Het merendeel van de Nederlandse bossen
komt voor op groeiplaatsen waar nog maar
relatief kort bos aanwezig is (607o korter
dan 100 jaar, slechts l3Vo langer dan 2fi)
jaar). Hierdoor nemen pionierboomsoorten als grove den, lariks en populier
nog een relatief grote plaats in zoals blijkt

uit het onderstaande

overzicht van

de

boomsoortenverdeling binnen ons bosareaal.

Boomsoortenverdeling
LooJboomsoorten

Wensen vanuit de samenleving

Deze wensen zijn overigens niet de maximale wensen vanuit een bepaalde sektor.

In de samenleving bestaat een aantal ver-

Er is natuurlijk al enigszins rekening

schillende wensen ten aanzien van het bos
in Nederland. Die wensen kunnen niet allemaal volledig worden vervuld. Dat komt
omdat de wensen vaak de mogelijkheden
van ons bos overtreffen, bijvoorbeeld de
wensen t.a.v. de houtproduktie. Boven-

houden met de aanwezigheid van andere
belangen en de mogelijkheden van onze

dien kan het volledig vervullen van de
wensen vanuit één bepaalde sektor onevenredige beperkingen aan het vervullen
van ander funkties opleggen. Er moet daarom een afweging van belangen plaatsvinden. Daarbij mogen natuurlijk ook de financiële konsequenties van het honoreren
van de verschillende wensen niet uit het
oog verloren worden.
De wensen t.a.v. de funkties die ons bos
moet vervullen, zijn in grote lijnen al in de
nota's van de rijksoverheid aangegeven: in
de Nota Landelijke Gebieden, de struktuurschema's Openluchtrekreatie, Natuurbehoud en Landinrichting, en de beleidsvoornemens van de minister van Economische Zaken t.a.v houtvoorziening en
houtproduktie.
De kern van wat er in al deze nota's staat is
het volgende:

eik

t2%

beuk
berk

2%
2%
2%
6%
2%

CS

populier
overige
totaal

26%

Naaldboomsoorten
grove den

overige

47%
7%
8%
4%
8%

totaal

74%

douglas

lariks
Corsicaanse den

- De mogelijkheden voor de openluchtrekreatie moeten worden vergroot, vooral
binnen de stadsgewesten. Daarvooris aanleg van nieuw bos in bosarme en drukbevolkte regio's gewenst.
- De houtoogst moet worden opgevoerd.
Binnen 50 jaar moeten we onze zelfvoorzieningsgraad in hout en houtprodukten
opvoeren van 8Vo tot 25Vo. Er moet ook
meer hout op kommerciële basis worden
geproduceerd.
- De mogelijkheden voor de ontwikkeling
van natuurwaarden in onze bossen moeten
worden vergroot. Bovendien zou een ge-

deelte van het bos, ca l5Vo, speciaal voor
de natuur bestemd moeten worden, terwijl
daar geen hout meer zou moeten worden
geoogst.

- Bij opnieuw inrichten van het

landschap

(ruilverkaveling, herinrichting, wegenaan-

Schema I.
e s luítuormin

g sp

bossen.

Voor het Meerjarenplan Bosbouw gelden
de bovenstaande wensen als beleidsuitgangspunten. Op basis daarvan wordt het
bosbouwbeleid geformuleerd, na nadere
afweging, en rekening houdend met de
mogelijkheden van ons bos en de financiële

konsequenties. Schema l. toont het besluitvormingsproces in het Meerjarenplan
Bosbouw t.a.v. het bestaande bos.
Doelstellingen van het bosbouwbeleid

Al vele jaren is uitgangspunt van het beleid
van de rijksoverheid dat het bos dermate
belangrijke funkties voor de samenleving
vervult dat het in stand moet worden gehouden. Dit ondanks de vele andere aanspraken die op de in Nederland beschikbare ruimte worden gedaan. Aangezien het
bestaande oppervlakte bos ontoereikend is
om te voldoen aan de in de samenleving
t.a.v. het bos levende wensen, wordt de
laatste jaren bovendien gestreefd naar uitbreiding van het bosareaal.

De instandhouding en de uitbreiding van

het bosareaal brengen

vanzelfsprekend

kosten met zich mee: kapitaal, arbeid,
grond, in geringe mate ook energie. Stuk
voor stuk zijn dit faktoren die ook kunnen
dienen om aan andere maatschappelijke
behoeften te voldoen. Het is gewenst ze zo
laag mogelijk te houden en het bosbedrijf
een zo gezond mogelijke ekonomische basis te geven. Een en ander vormt de basis
voor de doelstellingen van het bosbouwbeleid die zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van
het Meerjarenplan.
De hoofddoelstelling van het beleid van de
rijksoverheid op het gebied van bos en bosbouw is:
'Het binnen het kader van het totale over-

leg, enz.) moet de landschappelijke struk-

heidsbeleid bevorderen van zodanige voor-

tuur worden versterkt in

waarden en omstandigheden dat het bosareaal in Nederland naar omvang en kwaliteit zo goed mogelijk tegemoet komt aan de
in de samenleving bestaande wensen ten

samenhang met
de funkties die een gebied heeft. Daarmee
moet bij aanleg van bos en kleinere beplantingen rekening worden gehouden.

B

ge-

roc e s M eerjare nplan Bos bouw

Beleidsuitgangspunten uit:

Mogelijkheden van ons bos

Nota Landelijke Gebieden (NLG)
Structuurschema Landinrichting (SLI)
Structuurschema Openluchtrecreatie (SOR)
Structuurschema Natuur en Landschapsbehoud (SNLB)
Beleidsvoornemens t.a. v. houtproduktie en houtvoorziening

Beleidsvoornemen
Meerjarenplan
Bosbouw
Financiële consequenties
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aanzien van de funktievervulling van het
bos nu en in de toekomst, op een door die
samenleving geaksepteerd kostenniveau'.

Behalve deze hoofddoelstelling is nog een
aantal niet-termijngebonden doelstellingen
opgenomen en bovendien een aantal termijngebonden doelstellingen. Deze laatste
gelden thans, maar het is denkbaar dat ze
aangepast zullen worden bij sterk wijzigende maatschappelilke ontwikkelingen.
Als voorbeeld van een niet-termijngebonden doelstelling noemen wij:
'Het op dezelfde plaats in stand houden en
ontwikkelen van het bosareaal'.

opbouw dan thans het geval is. Het resultaat zal een bosareaal zijn dat een hogere
waarde heeft voor de houtproduktie, het
natuurbehoud en de openluchtrekreatie.
Ook zal het beter bestand zijn tegen ziekten
en andere kalamiteiten, en zal het, gemiddeld genomen, positieve bedrijfsresultaten
hebben.
Het grootste deel van het areaal zal beheerd worden met als doel een zogenaamde
meervoudige funktievervulling (zowel

houtproduktie, openluchtrekreatie
natuurbehoud).

als

In een kleiner deel (ca.

lSVo\ zal het beheer vooral op behoud en

bosdoeltype, met een omloop van 2540

jaar, een één korte omlooptype, met

een

omloop van 15-25 jaar. In principe zijn alle
bosdoeltypen zo gekozen dat de opbrengsten opwegen tegen de kosten van het beheer van het bos zelf. Per bosdoeltype
wordt een aantal ter zake doende faktoren
omschreven, zoals boomsoort en omloop,
houtopbrengst, bodemvegetatie, verjonging, rekreatief gebruik en bedrijfsresultaten. Het bosdoeltypensysteem geeft inzicht in alle verschillende mogelijkheden
van onze bossen en in de gevolgen van
keuzen voor bepaalde mogelijkheden.

ontwikkeling van natuurwaarden zijn afgestemd.

Meer volwassen

boslevensgemeenschap-

Het bos zal zoveel mogelijk op

in

dezelfde

pen hebben een hoge waarde voor o.a.

plaats

houtproduktie, natuurbehoud en openluchtrekreatie. Voor het ontstaan van

grondingen, bouwaktiviteiten en dergelijke
worden in bossen tegengegaan. Daarvan
kan alleen, bij hoge uitzonderingen, worden afgeweken als er zwaarwegende andere maatschappelijke belangen zijn en er
geen alternatieven zijn. Er moet dan wel

zulke bossen moet het bos vele generaties
achtereen op dezelfde plaats in stand worden gehouden en dient het beheer te worden afgestemd op het tot stand brengen van
en zo volledig mogelijk ontwikkelde boslevensgemeenschap. De noodzaak om aan
deze voorwaarden te voldoen is niet tijdge-

bonden. Wat wij ook van ons bos verlangen, het bos zal bijna altijd beter aan de
wensen kunnen voldoen naarmate het
ouder is.

Als voorbeeld van een

termijngebonden

doelstelling kan gelden:
'Het op een door de samenleving geaksepteerde kostenniveau optimaal laten funktioneren van het Nederlandse bos ten behoeve van:
de openluchtrekreatie,
het produceren en oogsten van hout,
het instand houden en ontwikkelen van na-

tuurwaarden,
het leveren van een bijdrage aan de kwali-

teit van het landschap'
Voor zover wij dat thans kunnen overzien
is dit een doelstelling, die voor een zeer

kompenserende bebossing voor

in

Met behulp van het bosdoeltypensysteem
heeft de regering gekozen voor een toekomstige samenstelling van ons bosareaal

die het beste recht lijkt te doen aan

de

verschillende t.a.v. het bos geformuleerde

wensen. Deze bossamenstelling kan bo-

de

vendien over het geheel genomen in de toe-

plaats komen.
Het areaal bos zal worden uitgebreid met
30.000 à 35.000 ha bos (waarvan Vt in de
Randstad, Yt in de Flevopolders en Zs in de
rest van Nederland), ca. 15.000 ha primair
op produktie gerichte beplantingen met
korte omlopen, en ca. 10.000 km extra wegen grensbeplantingen.

komst een positief bedrijfsresultaat ople-

Bmdoeltypen

Ten behoeve van het Meerjarenplan Bosbouw is een planningsysteem ontwikkeld,

het

zogenaamde bosdoeltypensysteem.

Omdat dit planningsysteem in het Meerjarenplan, en ook in de latere uitwerking
daarvan, een belangrijke plaats inneemt,
lichten we in deze samenvatting in het kort
toe hoe het is opgezet.

Het huidige Nederlandse

bosareaal laat

lange periode zou kunnen gelden. Uit het
verleden kunnen we echter leren dat een
doelstelling als deze zich relatief snel en
onverwacht kan wijzigen. Zo waren bij de
aanleg van een groot deel van onze bossen
in de eerste helft van deze eeuw de werkgelegenheid en het vastleggen van zandverstuivingen belangrijke doelstellingen. Inmiddels zijn deze doelstellingen echter op
het tweede plan geraakt. Openluchtrekreatie is er als belangrijke doelstelling bijgekomen.

zich op basis van wordingsgeschiedenis,

De hoofdlijnen van het beleid

op zowel houtproduktie als natuurbehoud
en openluchtrekreatie.

In een notedop zou dat beleid zó kunnen
worden samengevat: de regering wil streven naar meer 'volwassen' bossen, met

Een l5-tal bosdoeltypen is speciaal op behoud en ontwikkeling van de natuur gericht. Vijf bosdoeltypen zijn primair be-

een grotere variatie aan boomsoorten, een
groter aandeel looÍhout, gemiddeld langere
omlopen, en een evenwichtiger leeftijds-

doeld voor de produktie van hout in korte
omlopen. Slechts 2 bosdoeltypen hebben
op populier betrekking, nl. één veelzijdig
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Bossamenstelling

stand gehouden worden. Ont-

leeftijd en groeiplaats onderscheiden in een
l3-tal bostypen.
Uit ieder op dit moment bestaand bostype
kan in de toekomst, laten we zeggen binnen
de komende 75 jaar, een aantal andere,
nieuwe bostypen worden ontwikkeld. Gezien het toekomstige karakter ervan worden deze toekomstige bostypen in het

Meerjarenplan'bosdoeltypen' genoemd.
In totaal worden 42 van zulke bosdoeltypen onderscheiden. Daarvan zijn er 22
'veelzijdige' bosdoeltypen: zij zijn gericht

veren.
De meest in het oog springende kenmerken

van de toekomstige bossamenstelling zijn
de volgende:

- vergroting van het aandeel loofboomsoorten van 267o naar 457o, onder andere
als gevolg van de uitbreiding van het bosareaal op de rijkere gronden;
- afname van het areaal grove denvan4TVo
naar 237o ten gunste van douglas en loofboomsoorten als gevolg van de omvorming
van grote oppervlakten pionierbossen in de
komende decennia;
- het aantal bossen waarin een spontane

ontwikkeling wordt nagestreefd, neemt toe
van ca. 10.500 ha naar 35.Ofi) ha;
- het aandeel gemengd bos stijgt van 167o
tot597o;
- toename van de opervlakte bos met een
omloop van 80 jaar en langer van 3Wo naar
83%:
- toename van de houtproduktie in het bestaande areaal van 0,85% miljoen m3 tot
1,20

miljoen m3l

- het aandeel populier in het bestaande bos
neemt af van ca. 16.700 ha (6Vo van279.0N
ha) naar 7.500 ha;
- bij de nieuw aan te leggen bossen en beplantingen zal populier echter een belangrijke rol spelen. De 15.000 ha produktiebeplantingen, dit is nieuw aangelegd bos, met
een omloop korter dan 25 jaar, waarvoor
op aanvraag geen herplantplicht geldt, zullen vrijwel geheel uit populieren bestaan.
Van de 30.000 à 35.000 ha nieuw (blijvend)
bos zal 13.000 ha populier zijn en ook zullen populieren een groot aandeel, zij het
niet nader omschreven, in de nieuw aan te
leggen weg- en grensbeplantingen innemen.

Tabel

I.

Overzicht van de voornaamste kenmerken van de door de regering voorgestane
toekomstige bossamenstelling (inklusief het nieuw aan te leggen areaal)
Binnen het huidige areaal

Binnen het
nieuw aan te

Totaal toekom-

leggen areaal

stelling

%

stige bossamen-

L Boomsoortemerdeling (ha)
spontaan

34 500

500

35 000

eik

ll,l

38 000

8

000

46 000

14,7

beuk

15 000

000
15 000
20 500
7 000
3 500

4,9
4,8
6,5

CS

9 500

500
5 500

populier
berk
overige loofbomen

75m

l3 000

15

7 000

l

2 000

grove den
douglas
Corsicaanse den
overige naaldbomen

7l

000

500

l0m

72000
72000

5 000

25 000

72000
20 000
2 500

2. Samenstelling oan

))
l,l

'r)

q

))9

2 500

8,0
0,8

34500

500

2 500

35 000

ll,1

2 500

0,8

4 500

32 500

10,4

38 500

12,3

000

76 000

24,2

19 000

23 000

42000

13,4

82 500

5 000

87 500

27,9

28 000
38 500

74W0

2

3. Schaal uan de uerjongingsulakten (ha)
spontane ontwikkeling
34 500

500

35 000

17 500

4 500

22000

14 000

500

14 500

184 000

11500

195 500

29 000

18 000

470[0

62,3
15,0

34 500

500

35 000

ll,l

0- 4 are
4-25 are
25 are-l ha
I ha en groter

ll,l
7,0
4,6

4. Omloop
maximale levensduur
l50jaar en langer

2l

80-150 jaar
korter dan 80jaar

2l

000
r89 000
34 500

16 000

6,7

18 500

000
205 000
53 000

65,3
16,9

837 000

35 000

872 000

62,0

304 000
54 000

68 000

372000

26,5

108 000

162 000

1

195 000

2il

(m3)1

naaldhout
hard loofhout
zacht looftrout

I

Totaal

000

1,5

re sultaten (flha/jr. )2
saldo houtopbrengst/
vegetatiebeheer

3m

350

naaldhout

310

\{eg- en

Produktie-

Totaal Totaal

beplantingen

(Vo)

(m3)

tingen*

(m3)

totaal

* Inklusiefhet

3M.000

68.000

l.195.000

21

1.000

200.000
100.000

225.N0

300.000

225.000

en

houtvoorziening) gewenste diversiteit in
boomsoorten en afmetingen, en resulteert
op de lange termijn in een jaarlijkse houtproduktie van de samenstelling, zoals genoemd in tabel 2.
- In veruit het grootste deel van het bosareaal zal blijvend sprake zijn van meer-

voudige funktievervulling. Deze bossen
zijn waardevol voor zowel de houtproduktie als voor het natuurbehoud en de openluchtrekreatie.
- Ten behoeve van het natuurbehoud zal er
naar worden gestreefd aan lSVo van het
basareaal een aksent natuur toe te kennen.

in llVo

de

stelling aanzienlijk toenemen.

grensbeplan-

35.000

voornemens van de minister van Econo-

mische Zaken t.a.v. houtproduktie

- De waarde voor de openluchtrekreatie

nieuw bos

108.000

die

door de regering wordt voorgesteld, leidt
tot de vanuit de houtproduktie (beleids-

en stuifzandbossen. Ook in de meervoudig
funktionerende bossen zullen de natuurwaarden door de wijzigingen in de samen-

Bestaand 35.fi)0 ha

837.000
54.000

- De toekomstige bossamenstelling

houtproduktie achterwege blijven. Het aksent natuur zal met name worden toegekend aan grote delen van de oude bossen,
duinbossen, moeras- en spontane bossen

Tabel 2. Overzicht samenstelling jaarlijkse houtproduktie Nederland

bos
(m3)

Funktievervulling

Daarbinnen zal op den duur

I 406000

6. Financíële

zacht looftrout
hard looÍhout

trokken.

de opstanden (ha)

bos
hakhoutbos
gemengd loofbos
gemengd naaldbos
gemengd naaldlooÍbos
loofbos
naaldbos
spontaan

5. Houtopbrengsten

1 Bij deze opbrengsten is
de houtoogst uit wegen grensbeplantingen en produktiebeplantingen
niet inbegrepen.
2 De per bosdoeltype vermelde financiële gegevens hebben uitsluitend betrekking op de opbrengsten uit houtverkoop en de kosten van het
beheer van het bos als zodanig (het beheer van
de vegetatie). Het niveau van kosten en opbrengsten dat bij elk bosdoeltype is aangegeven,
wordt bereikt gemiddeld over de gehele omloop
op het moment dat het betreffende bosdoeltype
als lopend systeem is gerealiseerd.
Er is uitgegaan van het loon- en prijsniveau per
l- l- 1984. Vaste bedrijfsonkosten, de kosten van
inrichting en funktiebeheer en nevenopbrengsten zijn bij de vermelde bedragen nog niet be-

(m3)

872.000
587.000

45,2
30.4

472.000

24.4

1.93

t.000

100

neemt eveneens toe als gevolg van de gro-

tere variatie in het bos. Het streven zal er
op gericht zijn in ca. 80Vo van het bosareaal
weinig of vrijwel geen beperkingen aan het

rekreatief gebruik op te leggen, vanzelfsprekend voor zover het bos geen schade
van het rekreatief gebruik ondervindt. De
mogelijkheden tot natuurkamperen in de
staatsboswachterijen zullen worden uitgebreid.

bestaande areaal
9

Schema2.

facetlijn

sectorlijn

Re latíe s o nde rde le n oo e rhe ids be le id

irusloed

Nota Landelijke Gebieden

ínformatie

Groene Structuurschema's
Beleidsvoornemers houtproduktie en houtvoorziening

Regionale bosplannen en ruimtelijke

ordening
Het beleid dat de regering voor het Nederlandse bos onder woorden heeft gebracht
in het Meerjarenplan Bosbouw, is niet zodanig geformuleerd dat het direkt vertaald

kan worden in beheersplannen voor

Meerjarenplan
Bosbouw
Streekplan
Streekplanuitwerking

een

zeker bosgebied. Daarvoor is het nodig

Regionaal

over een nadere uitwerking van het rijksbe-

Bosplan

(integrale deelplannen)

leid op een lager schaalniveau te kunnen
beschikken. Het is bovendien gewenst om
bij een dergelijke uitwerking een relatie te
leggen met andere onderdelen dan overheidsbeleid, met name het ruimtelijkbeleid
op provinciaal niveau.
Met het oog daarop zal de regering het tot-

bos in de Randstad zal plaatsvinden in de

stand komen van zogenaamde Regionale
bosplannen bevorderen. Voorlopig zal dit

Randstadgroeninmiddels is verschenen.

op experimentele basis plaatsvinden.

Re-

Bosbeheersplannen

Bestemmingsplan

nota'Ruimtelijk Kader

struktuur', die
Voor de aanleg van nieuw bos zijn twee

gionale bosplannen moeten voor een provincie (of een deel daarvan) een uitwerking
zijn van het landelijk bosbouwbeleid naar
het provinciale niveau. Bovendien moeten

regelingen vanuit het Ministerie van Landbouw en Visserij van belang. Dit zijn de

deze plannen een koppeling vormen tussen

bosbouw 1984-1985'. Daarnaast heeft de
minister van Economische Zaken 15 mil-

bosbouwbeleid en ruimtelijk beleid in de
provincie.
In schema 2 wordt dit grafisch weergegeven:

'Regeling bijdragen bebossingen' en de
'Regeling bijdragen werkgelegenheid in de

joen ter beschikking gesteld teneinde

Het instrumentarium kan, in de ruimste
zin, worden opgevat als de middelen die ter
beschikking staan om een bepaald doel,
hier het beleid uit het Meerjarenplan, te
verwezenlijken.
Bij het Meerjarenplan moet daarbij onderscheid gemaakt worden in beleid t.a.v. bestaand bos en het nieuw aan te leggen bos.

In feite wordt voor het bestaande bos geen

nieuw instrumentarium aangegeven.

Be-

langrijke hulpmiddelen voor de rijksoverheid, en dan meer in het bijzonder het Mi-

nisterie van Landbouw en Visserij, zijn
onderzoek, onderwijs en voorlichting.
Deze drie kunnen behulpzaam zijn bij het
bevorderen van een verantwoorde bosbouwkundige planning middels beheersplannen, het bosdoeltypensysteem en een
afstemmen op de nieuwe omstandigheden
van wetten en regelingen.
De Boswet, regionale bosplannen en het
bestaande stelsel van subsidies zijn eveneens belangrijke hulpmiddelen.
Wat betreft het nieuw aan te leggen bos
moet een aantal zaken gemeld worden.
Ook hier zijn de regionale bosplannen een
belangrijk instrument. Nadere uitwerking
van lokatiekeuze en financiering van nieuw

l0

en

Advisering

Nu het Beleidsvoornemen Meerjarenplan
Bosbouw aan de Tweede Kamer is aangeboden, ging de procedure van start die uit-

eindelijk tot de regeringsbeslissing

zal

leiden.
In de eerste plaats vond op bestuurlijk niveau overleg met de provincies plaats. Ook
vroeg de minister een aantal betrokken adviesorganen, waaronder de Bosbouwvoorlichtingsraad, om advies over het beleids-

voornemen.

aanleg
snelgroeiend bos' voorziet in een eenmalige bijdrage van / 3.000 per ha.
Tenslotte dient vermeld te worden dat van-

Tergelijkertijd bestond voor

af I januari

Een samenvatting, waarin de belangrijkste
uit het plan zijn opgenomen, is
gratis verkrijgbaar bij Staatsbosbeheer, Afdeling In- en Externe Betrekkingen, Postbus 20020, 3502LA Utrecht
O

regeling,
Het instrumentarium

de

aanleg van snelgroeiend bos ten behoeve
van de houtproduktie te stimuleren. Deze

Inspraak, Bestuurlijk overleg

de 'Regeling bijdragen

1986

jaarlijks

7

miljoen extra op

de begroting van Staatsbosbeheer komt ten
behoeve van de aankoop van grond en de

aanleg en inrichting van nieuw bos, met
name in de Randstad.

belangheb-

benden en belangstellenden de mogelijkheid tot inspraak. De inspraaktermijn liep
tot I maart 1985.

punten

Wanneer de bovengenoemde gevolgtrekking omtrent het op langere termijn eveneens teruglopende aandeel van populieren
in nieuwe bossen onverhoopt juist zal blijken te zijn, zal dit de discrepantie op langere termiin verder vergroten, hetgeen aan-

Inspraakreactie Nationale Populieren
Commissie op Meerjarenplan Bosbouw

zienlijke ongewenste gevolgen met zich
meebrengt voor onze binnenlandse populierehoutverwerkende industrieën.
4.

N at io nale Po p ulie

re

n C ommis s ie

AanZijne Excellentie,
Minister van Landbouw en Visserij

Ir. G.J.M. Braks
Ministerie van Landbouw en Visserij
Postbus 2M0l
2500

EK's-GRAVENHAGE

Excellentie,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het
standpunt van de Nationale Populierencommissie inzake het Meerjarenplan Bosbouw (MPB).

Hoewel wij met grote interesse hebben
kennis genomen van het beleidsvoornemen ten aanzien van het gehele terrein van
de bosbouw, zullen wij ons in onze reactie
beperken tot de overwegingen en beleidsuitspraken die in brede zin betrekking hebben op populieren.

l.
De populier is een economísch zeer belang-

rijke boomsoort.
Allereerst heeft hij een zeer hoge produktie
per hectare, waardoor deze boomsoort dan
ook een grote rol zou moeten spelen in het
beleid van het MPB, ten aanzien van de
uitbreiding van de Nederlandse houtproduktie. Het is ook de enige boomsoort die
reeds binnen enige decennia oogstbaar en

bruikbaar hout levert. Juist die kwaliteit
maakt hem van groot belang voor een beleid dat erop is gericht de zelfvoorzieningsgraad van hout in Nederland zo snel mogelijk op te voeren. Het is voorts een boomsoort, waarvan het hout voor vele doeleinden geschikt. is, zoals voor papier, karton
en plaatmaterialen en voor tal van produkten uit gezaagd hout en fineer.
Door de relatief lage investeringskosten,
de hoge houtproduktie, de korte produktietijd en de goede afzetmogelijkheden, behoort de populier dan ook tot de bedrijfseconomisch meest interessante bomen.
2.

In dit verband achten wij het dan ook onaanvaardbaar, dat het voornemen voorziet
in het terugbregen uan het populierenareaal in het bestaande bos van ca. 16.800

ha naar 7.500 ha. Daarmee wordt een gevoelig verlies toegebracht aan zowel de belangrijke landschappelijke rol die oudere
populierenbossen vervullen als aan de produktie van populierehout in het bestaande
bosareaal. Het gaat om een produktie die,
gezien de marktontwikkelingen, een sterke
uitbreiding vraagt en geen besnoeiing, ook
al zou die door bosuitbreiding elders gecompenseerd worden.
De Nationale Populierencommissie vraagt
zich af of de geplande teruggang gebaseerd
is op de gedachtengang dat populier een
boomsoort is, die bij uitstek geschikt is om
in pioniersituaties bossen aan te leggen en
hout te produceren maar daarna door andere soorten zou moeten worden vervangen.
Dit is een onjuiste gedachtengang. Populier
is niet alleen een boomsoort die zeer geschikt is om in pionierssituaties te gebruiken, doch hij kan ook zeer wel in volgende

bosgeneraties een belangrijke rol spelen.
Dit blijkt wel uit bosbezittingen in Brabant
waar met succes populieren reeds als 5e en
6e generatie worden toegepast en waar ze
(Meierij !) tot zeer fraaie landschappen hebben geleid.

In verband met het voorgaande vraagt de
Nationale Populierencommissie zich

te-

vens af, of deze voorgenoemde onjuiste
gedachtengang t.a.v. populier als pionier
ook betekent, dat het aandeel populier in
de nieuw aan te leggen bossen (ca. 13.000
ha populier), ook in de tweede generatie,
dus reeds na 15 tot 20 jaar, in sterke mate
zal worden teruggebracht.

In het plan is door middel van bosdoeltypen aan het beleidsvoornemen gestalte
gegeven. Daarbij zijn echter slechts 2 bosdoeltypen met populier opgenomen. Wij
gaan ervan uit dat binnen deze typen variatie mogelijk is in klonen, plantafstanden,

omlooptijden

en

dunningsregimes. De

NPC zou bezwaar maken. mocht dit niet
het geval zijn.
5.

In de bijlage met de bosdoeltypen staan per
type de financiële kencijfers vermeld.

Wij maken bezwaar tegen de berekeningswijze uan deze financiële resultaten. ln
deze berekeningen zijn namelijk geen rentelasten in rekening gebracht. Er wordt uitgegaan van een going-concernsituatie

waarbij is verzuimd af te schrijven op de
investeringslasten welke zijn gemaakt bij
de stichting van dit going-concern.
De hier gebruikte rekenmethode maakt
vergelijking van de opbrengsten tussen de
verschillende bosdoeltypen met verschillende omlopen volstrekt onmogelijk. Zij
werkt op deze manier sterk in het voordeel
van bosdoeltypen met langere omlopen
(zoals bv. eik) en sterk in het nadeel van
bosdoeltypen met kortere omlopen (zoals
populier).
Op deze wijze komt o.a. niet tot uitdrukking, dat bij populier op veel kortere termijn inkomsten worden verkregen.
6.

In het MPB is volstrekt onderbelicht gebleven, hoe de beleídsuoornemens ook
daadwerkelijk

g

e

re alis

e e

rd moet worden.

3.

Het verkleinen van het populierenareaal in

6a.

het bestaande bos, zal temeer daar op korte

Wanneer bijvoorbeeld de eigendomssitu-

de

atie woÍdt gerelateerd aan de voorgeno-

komende jaren grote problemen veroorzaken bij de houtvoorziening van de popu-

men teruggang van het populierenareaal,

termijn juist uitbreiding nodig is, in

lierehout verwerkende

bedrijfstakken,
welke in het algemeen specifiek op het gebruik van populierehout zijn gericht.
In het meerjarenplan is echter op geen enkele wijze aangegeven hoe een dergelijke
discrepantie tussen vraag en aanbod voorkomen kan worden door bijvoorbeeld een
zorgvuldige planning van de omvorming
van het bestaande populierenareaal gerelateerd aan de produktie uit nieuwe bossen.

blijkt dat de na te streven oppervlakte van
7.500 ha minder is dan het huidige areaal in
bezit bij particulieren en lagere overheden.
Hieruit kan de conclusie worden getrokken
dat als de rijksoverheid zelfal haar huidige
populierenbossen vervangt door andere
soorten, toch ook de particulieren en lagere
overheden een deel van hun areaal zullen
moeten omvormen. Zoals reeds gezegd,

acht de Nationale Populierencommissie
het in strijd met de belangen van de hout-

lt

currentiepositie van bosbouw in dat kader

beleidsvoornemen ten aanzien van de aanleg van produktiebeplantingen door zowel
particulieren als (lagere) overheden, gerealiseerd zou moeten worden. Het huidige

produktie en daarmee met de bedrijseconomische uitgangspunten van het MPB om
het populierenareaal in het bestaande bos
terug te brengen.

wordt bezien en dat daaruit

subsidie-instrumentarium is daarvoor onvoldoende gebleken. Wil de voorgenomen
aanplant van 15.000 ha produktiebeplantingen kans van slagen maken, waarbij de
inzet van particulieren en met name van
landbouwers, onmisbaar zal zijn, dan dient
een aantal aanvullende maatregelen te worden genomen. Allereerst moet de bosbijdragenregeling ook van toepassing zijn op

Hoewel in het MPB wordt gesteld, dat in
principe voor alle bosdoeltypen uit de bijlage I subsidie zal worden verleend, wordt
niet uitgesloten dat het subsidie-instrumentarium ingezet zal worden ter realisering van de voorgestane bosdoeltypenver-

deling.
Het zou ons inziens ook volstrekt onaanvaardbaar zijn om door middel van de subsidieverlening een dusdanige beperking
van het huidige populierenareaal af te
dwingen, zodat particulieren genoodzaakt
zouden worden om na de kap, gezien de

bosuitbreidingsbeleid. Wij wijzen in dit
verband ook op de rol die het (landbouw)
voorlichtingsinstrumentarium zou kunnen
spelen.
7.

beplantingen die vrijgesteld zijn van de herplantplicht. Daarnaast zullen er aanvullende regelingen moeten komen om bebossingen van landbouwgronden aantrekkelijk te
maken voor hen die deze gronden in bezit
hebben. De aangekondigde stimuleringssubsidie voor de jaren 1985 en 1986, met
het doel de eerste jaren zonder inkomsten
te overbruggen, die op I januarie 1985 van
kracht is geworden, kan in principe wel een
stap in de goede richting worden genoemd,
doch is helaas nog veÍre van toereikend.

verplichting tot herbeplanting, een andere
boomsoort aan te planten.
6b.

Vervolgens vragen wij ons af, hoe het beleidsvoornemen ten aanzien van de uitbreiding van weg- en grensbeplantingen gerealiseerd zal worden. Gezien het voorgenomen produktiedoel, dringen wij er bij u
op aan, nader vast te leggen, dat populier
en wilg een groot aandeel in deze nieuw aan

In aansluiting op de bovengenoemde

stimuleringsregeling willen wij u nog onze bezorgheid kenbaar maken ten aanzien van
de plantsoenuoorzíening, die zeker op de
korte termijn (in dit kader kan de termijn
tot I mei 1986 die in de regeling wordt genoemd als zeer kort worden aangemerkt)
een beperkende factor voor bosuitbreiding
zou kunnen vorÍnen. Ook de onzekerheid
over een eventuele voortzetting van de regeling na de genoemde datum, vormt een

6d.

De Nationale Populierencommissie acht
het gezien de onvergelijkbaarheid van de
(beschermde) positie van de landbouw en
de (niet of nauwelijks beschermde positie)
van de bosbouw noodzakelijk, dat de con-

te leggen beplantingen dienen te hebben.
6c.

Onvoldoende is ook aangegeven, hoe het

de nodige con-

sequenties getrokken zullen worden voor
het stimuleringsinstrumentarium.
De Nationale Populierencommissie dringt
er bij u op aan om een koppeling te maken
tussen het landbouwstructuurbeleid en het

belemmering voor de noodzakelijke uitbreiding van de plantsoenproduktie.
De Nationale Populierencommissie dringt
er bij u op aan om bij de totstandkoming
van de definitieve regeringsbeslissing ten
aanzien van het MJP de bovengenoemde
overwegingen en standpunten mede te

betrekken.

Populieren in bos, stad en landschap
Inhoud:

-

ITat zijn populieren

-

Vormenrijkdom van populieren
Uitloopstadia

De rol van populieren in verbeelding
en werkelijkheid

Seizoenwisseling

Populieren in het bos
Populieren in het landschap

-

Populieren in de stad
De populier als solitair
Populieren in rekreatiegebieden
Populieren in indusuiegebieden
De groei van populier
Bijzondere beplantingen
Gebruik van populieren bij de aanleg
van nieuwe bossen
Populierenhouwerwerking

Dankzij subsidies van diverse zijden is de prijs van dit fraaie fotoboek (formaat
2l x 2I cm), een uitgave van de Stichting Populier, vastgesteld op het uiterst lage
bedrag van / 10,-. (Inkl. B.T.V., ekskl. verzendkosten à Í 5,- per boek; f 6,25 per
2 boeken, verder volgens P.T.T.-tarieven.)
Het boek, dat in maart 1980 is versóenen, wordr u roegezonden na overschrijving
van / 15,- per boek (of f 26,25 per 2 boeken) op girorekening 11729 15 t.n.v.
Stichting Populier te lTageningen, onder vermelding van ,,Fotoboek".
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Populieren langs Maas en IJssel

J.P.H. Meijer
S.B.B. Utecht

De populier is een opvallende boom in het

landschap van de grote rivieren. Zware
monumentale, oude zwaÍte populieren

maken een aantal veerstoepen

al van

verre zichtbaar. Een bekend voorbeeld is
het Bronkhorsterveer in de IJssel. Stek

van de daar staande populier is door R.
Koster als Populus nigra 'Bronkhorsterveer' gebruikt in zijn kruisingsproeven.
Langs de Maas markeren populieren van
Sambeek tot Ammerzoden de voorweg.
Verder benedenstrooms hebben lichtmasten de nautische funktie van de bomen
overgenomen. De populieren staan op een
onderlinge afstand van 100 m. en zijn door
Rijkswaterstaat na de Maaskanalisatie geplant. Er zijn verschillende oudere klonen
geplant waaronder 'Serotina' en 'Marilan-

dica'.

Foto

I

Gaten in het ijle vloeiende bomenlint en de
Maasafsnijding bij Boxmeer zijn beplant
met zwarte populieren.
De grote plantafstanden maken een vrije

Langs de Maas geoen urij uitgroeiende populieren de t)aarweg aan.
Hier enkele mooie 'Serotina's' bij
Raoenstein.

Foto 2 De enige jaren geleden aangelegde korte rijen populieren langs de
IJssel bij Rheden.

uitgroei mogelijk. Foto

I

illustreert

de

karakteristieke vormen op oudere leeftijd
en de landschappelijke betekenis van de
populieren langs de Maas.

Ook langs de IJssel komen populieren
voor die de vaarweg voor de scheepvaart
verduidelijken. In de bochtafsnijding bij
Rheden zijn korte rijen van 3 tot 7 bomen
(P. nigra) op onderlinge afstand van 9 m
door RWS in overleg met SBB geplant
(foto 2). In de toekomst zullen deze populieren groepen vormen die een duidelijk
afwijkend beeld van de Maas geven.
De foto's illustreren een voor velen misschien onbekend gebruik van de populier.

Voor de scheepvaart en het rivierenlandschap een niet weg te denken

boom!

O

l3

/ 16.000,--. tegen nu f 3.425,-. Omgerekend per hektare geeft dit:

en

1978

f

77s,--.

l98l Í

3t14,--.
1984 ï 642,--.
De prijsdaling is opvallend maar 1981 was
ook het topjaar van de afgelopen decennia. De gemiddelde opbrengst van acht
gewone driejarige percelen was f 751,--./
ha. De percelen die geen kopers vonden

Openbare verkoping van griendhout
in 1984 te Yianen

en de opgehouden percelen zijn buiten be-

schouwing gebleven. Per slot zijn maar
vijf kopers eigenaar van één ofmeer percelen geworden. De andere zeventig toehoorders hebben naast het gebruikelijk
'buurten' voldoende indruk gekregen wat
bij onderhandse verkoop gevraagd en geboden kan worden.
Hoe de vraag naar rijshout in de komende

C. Tutein Nolthenius,

Oisterwijk

jaren zal zijn is nu erg onduidelijk.

Griendteelt en fruitteelt waren vroeger
twee dingen die vaak gekombineerd werden. Snijteen liet zich de eerste jaren na de
aanleg van een hoogstamboomgaard goed
telen tussen de jonge fruitbomen zolang er
licht was. Fruithandelaren waren ook
vaak griendhouthandelaren omdat de seizoenen aardig aan elkaar sloten. Zo waren
er naast griend- en teenhout verkopen ook
publieke veilingen van fruit op stam. De
belangstelling voor deze veilingen nam

echter steeds meer af naarmate ook

de

hoogstamboomgaarden verdwenen.
Zo vond in 1983 voor 't laatst de publieke
veiling van fruit op stam in Utrecht plaats.
De publieke griendhoutverkoop die op 20

november in Vianen plaats vond mocht
zich echter wat bezoekersaantal betreft
nog in een behoorlijke belangstelling verheugen. Vijfenzeventig belangstellenden
is zeker niet slecht maar helaas was het
aanbod van vijftien percelen met een gezamenlijk oppervlakte van bijna 22 ha.

aantal het denkelijk niet aangedurfd om
hun hout publiek te laten verkopen zoals
ze wel gewend waren en doen ze dit nu
onderhands.
Drie jaar geleden waren er nog negentien
percelen op de verkoop. Afvallers zijnzeker enkele percelen 'grienhout onder po-

pulierebomen' die toen al vrijwel niets
meer opbrachten omdat ze ijl in de schaduw opgeroeid waren. De dubbele benutting van de grond door griendhout en daarboven populieren komt natuurlijk na l0 à
15 jaar tot een einde.
Dat bleek nu ook weer uit de opbrengst
van twee van dergelijke percelen. Drie
jaar terug brachten ze nog f 400,--. à
/ 500,--. op en nu nog maar nauwelijks

Í

rige vooruitzichten niet overdreven somber.

De rijshaak zal zeker nog steeds gehanteerd moeten worden om het nodige rijshout, waar blijvend behoefte aan bestaat,
te hakken en laten we hopen dat de publieke griendhoutverkoop in Vianen niet
door gebrek aan aanbod van percelen zal
moeten verdwijnen omdat die juist koper
en verkoper een inzicht kan geven hoe de
markt er voorstaat.
a
Overzicht van de publieke verkopen

50,--.

Bij het afmijnen bleek dat er voor

een

drie-

tal percelen helemaal geen koper te vinden was. Begrijpelijk want in een overvoerde markt is voor velen de ligging
onder Rotterdam en het feit dat het hout

jaar

ha

1976

40

t977

2.000 stuks topstek uitbedongen. Zes percelen samen groot 5,33 ha zijn ook in 1978

1982

30
23
30
27
20
27

en l98l publiek verkocht. De gezamenlijke opbrengst was toen resp. Í 4.135,--.

1983

1984

wel weinig.

eerst per vlet naar de vastewal moet

Gezien de grote hoeveelheden rijshout die
op allerlei plaatsen in ons land nog van
vorige hak opgestapeld ligt en de geringe
vraag naar rijshout op dit moment in binnen- en buitenland hebben de verkopers
voorzichtig gemaakt. Daarom hebben een

worden vervoerd niet aantrekkelijk.

trekkelijk.
Bij een drietal percelen werd nog 1.000 à

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

t4

De

aanleg van de Markerwaard zou zeker een
opleving betekenen maar zonder dat grote
projekt zal de markt wel overvoerd blijven
nu ook voor onderhoudswerken de middelen beperkt zijn.
De stemming onder de hakkers en handelaren was ondanks de weinig rooskleu-

1978

t979
1980

l98l

aantal

gemidd.

percelen

prijVha
340,--.
488,--.
639,--.

30
24
22
27
20

1.28

I,--.

t7

1.748,--.
2.908,--.

24

2.523,--.

t9

16

1.468,--.

22

15

751,--.

lto.-,ll
De priis van het handboek OedraaOt

(

inklusieÍ verzendkosten.
Bestelling ultsluliend door overmaking van dit
bedrag op giro 2604301 t.n.v. KNHM, Lovinklaan 1, Arnhem, onder vermelding van: ,,Handboek Populierenteelt".

aanplant en kultivatie van populieren en

Van 1 t/m 4 oktober

1984 is de Internationale Populieren Commissie bijeen geweest in
Ottawa, Canada. Deze Commissie, die ongeveer eens in de vier jaar bijeenkomt, verricht
haar werk in het kader van de FAO, de voedsel en landbouw organisatie van de Verenigde
Naties. Belangrijke doelstelling van de I.P.C. zijn o.a. het bestuderen van alle aspekten van
de populieren- en wilgenteelt, het stimuleren van onderzoeksprogramma's en het doen van
aanbevelingen aan de.FAO en aan de Nationale Populieren Commissies.

Ieder lid van de I.P.C., 32 landen nu, is namelijk verplicht een Nationale Populieren
Commissie in te stellen. Onze Nederlandse Nationale Populieren Commissie is op deze
manier ook betrokken bij het werk van de I.P.C. en van de FAO.

wilgen te stimuleren. Deze maatregelen betreffen o.a. aanplantsubsidies, lange termijn leningen met weinig of geen rente en
fiscale voordelen.
De aanwezigen waren zeer geihterresseerd
in de voorgenomen nieuwe stimuleringsbijdrage van Nederland voor aanplant van

produktiebossen.

An overvieuw of poplar and willow
Statistics and economicsl door J.J.
Balatinecz (Working Party on Loggíng

4.

Verslag l7e bijeenkomst Internationale
Populieren Commissie
Ottawa, Canada, 1-4 oktober 1984

and Utilization)
Wegens tijdgebrek kon slechts een enigszins geactualiseerde versie van het internationale houtmarktrapport van Van der

uit 1979 worden gepresenteerd.
Een vollediger rapport is in voorbereiding.
Een opmerkelijke ontwikkeling, volgens
de spreker, betrof de groei in de V.S. en
Meiden

Canada van de waferboard-industrie. In
tienjaar tijd is het aantal fabrieken gegroeid
van 4 naar 24, die tezamen I milj. m3. re.

I. uanVlíet, N.P.C

populier verwerken.
1. Opening
De opening van de l7e sessie werd verricht
door de Canadese Onderminister van Bosbouw, de heer Herring, die de aanwezigen
hartelijk welkom heette in zijn land. Ook de
heer Lanli van de FAO sprak een openings-

woord uit.
130 mensen waren aanwezig, waaronder ook waarnemers van vier landen die
geen lid van de I.P.C. zijn (Israë|, Lesotho,
Mexico en Zweden).
Als voorzitter is de heer G. Vallee uit gastland Canada gekozen, met L.H.A. Rego
(India) en F. Robredo (Spanje) als vicevoorzitters.
Helaas moest gemeld worden dan in de

Ca.

de heren Pourtet,
Schreiner en Wetstein zijn overleden. Hoewel bij de FAO geen offrciële aanmelding

afgelopen periode

voor nieuwe

Het thema zou de leidraad van de gehele
I.P.C. bijeenkomst moeten zijn, ook van
de werkgroepsessies. Dit was nu niet het
geval. Bij een volgend thema leek het raadzaamde vragenlijst anders op te stellen met
een beperkt aantal centrale vragen.

In Europa daaren-

tegen ontbreekt deze tak van industrie nog

volledig.
De werkgroep heeft de volgende plannen
voor de komende werkperiode (tot 1986):
l. Het samenstellen van een adresboek
van instituten en fabrieken die zich bezig
houden met de ontwikkeling en fabrikage
van nieuwe produkten

De belangrijkste punten uit de diskussie

2. het samenstellen van een adresboek van

n.a.v. het verslag waren:
l. De gro{e risiko's bij uitwisseling van
levend plantenmateriaal tussen landen en

de populierenverwerkende industrieën en
de toeleveringsbedrijven van machines
3. het opzetten van een data-collecting systeem voor statistische en economische gegevens met gebruik van standaardformulieren voor verwerking per komputer.
Deze voorstellen vonden veel bijval bij het
E.C. en de andere aanwezigen.

kontinenten wegens:
a) de identiteitskontróle;
Viart hield een pleidooi voor het gebruik
van een soort indentiteitscertifikaat bij verzending;
b) de verspreiding van ziekten en plagen;
Ter voorkoming van verdere verspreiding

wordt, i.p.v. plantendelen, de uitwisseling

lidmaatschappen van de
I.P.C. waren binnengekomen, bracht de
vertegenwoordiger van Argentinië het verzoek van Mexico over om als lid te worden

2. De opmerking van Canada, dat er in
Nederland sprake is van vermenigvuldiging van Canadees plantenmateriaal, dat

toegelaten.

vervolgens naar Canada terug wordt geëx-

van weefselkultures bepleit.

5. Verslag

van het

Sub-committee on

Nomenclature and Registration
door M. Yiart

;

2. Het thema: New Perspectives offered by
Poplars and lVillows for Socio-Economic
Development, door M. Viart

heeft toegezegd dat hij stappen zal ondernemen om deze uitwisseling, gezien de
grote risico's te beëindigen.

De heer Viart gaf een samenvattend ver-

3. Major Developments

in the Field of

Hoewel er wel nieuwe klonen in gebruik
genomen zijn, heeft de I.P.C. geen nieuwe
voorstellen voor registratie ontvangen. Er
werd nadrukkelijk nogmaals op gewezen
dat kloon-namen niet mogen bestaan uit
loze cijfers of letters. Dit leidt al te vaak tot
(schrijf)fouten. De enige uitzondering hierop is I 214, die reeds volledig is ingeburgerd. Aanbevolen werd om taxonomen in

slag op basis van de beantwoording van de
vragenlijst over het thema.

Poplar and Willow Polecy and Legislation;
door D.P. Drysdale

te schakelen bij het maken van de juiste
beschrijvingen van klonen natuurlijke

Enigszins teleurgesteld, konstateerde hij
dat de antwoorden in het algemeen onvol-

Op dit gebied waren over het

porteerd. De Canadese

doende op het thema betrekking hadden en
dat het thema - met zoveel enthousiasme
door het Executive Committee (E.C.) gelanceerd - eigenlijk niet door de NPC-leden
was opgepakt.

gedelegeerde

algemeen

weinig nieuwe ontwikkelingen in de verslagperiode te melden. In vrijwel alle landen, zowel de geindustrialiseerde als de
ontwikkelingslanden, bestaan stimulerende maatregelen van overheidswege om de

soorten. Door Viart en Hyun is een nieuw
be schrijvingsformulier ontworfien.
Naast de traditionele beschrijvings- en
identifikatiemethoden wordt er veel verwacht van de in ontwikkeling zijnde biochemische technieken voor klonenscheiding.
l5

6. Poplar and lVillow Cultivation and
Sylviculture; door E. Giordano

ming van een kompendium met informatie
over de variatie in eigenschappen van de
huidige soorten, herkomsten en klonen.

Er is een algemene trend te zien tot vereenvoudiging van teeltmethoden en verkorting
van de omloop. Hoewel de introduktie van
nieuwe hoog-produktieve klonen reeds bevredigende resultaten oplevert, is een nog
betere kennis nodig ten aanzien van hun
voedingseisen en de stressfaktoren, veroorzaakt door de groeiplaats en door de
teeltmethoden.
Meer aandacht is nodig om tot een beperking te komen van het gebruik van meststoffen en chemische bestrijdingsmiddelen
door aanleg van gemengde beplantingen en
door kombinaties met landbouwgewassen.
7. Biomass Production Systems for Poplar
and Willow; door L. 7,suffa(oerslag oan het
Ad-Hoc Commíttee on Bíomass Production Systems)

Voor dit onderwerp bestond grote belangstelling, hetgeen bleek uit het grote aantal
bijdragen in deze werkgroep.

In de huidige

situatie blijken biomassa-

produktiesystemen ekonomisch (nog) niet
aantrekkelijk te zijn voor een aantal geihdustrialiseerde landen met hoge grondprijzen, in tegenstelling tot landen met lage

grondprijzen en ontwikkelingslanden.
Toch zijn met het oog op de toekomst in

In de diskussie

werd van verschillende

kanten het belang benadrukt, om ook ekonomische aspekten van biomassaproduktie (en van Utilization and Logging) te bekijken. Het E.C. werdt tevens uitgenodigd
om de Ekonomsiche Aspekten als volgend
thema te kiezen.

In kultures met korte plantafstanden,
dus voor biomassaproduktie, wordt een
toename van het aantal ziekten en een
uitbreiding van de bestaande aantastingen verwacht. Door gebrek aan kwantitatieve gegevens kon niet vastgesteld
worden of er sprake is van een algemene
toename van schade door ziekten.
Algemeen was men van mening dat de
ekonomische aspekten i.v.m. het optreden van ziekten te weinig

E. Breeding and Selection of Poplars and
Willows; door E. Avanzo (oerslag uan het
Ad-Hoc Committee on Poplar Breedíng)

Tenslotte werd ook hier de noodzaak

De belangrijkste punten van het verslag en
van de diskussie zijn:
- het toenemend belang van weefsel-kultures bij de uitwisseling van materiaal,
- het belang om door te gaan bij de selektie
en veredeling op een betere aanpassing aan
speciale milieu's, zoals bv. droge of arme
standplaatsen,

belang geacht en werd het verzenden
van in-vitro-kultures van plantmateriaal
als oplossing gezien.

- meer onderzoek naar wilg is nodig;

De

nu

worden de potenties van deze boomsoort
nauwelijks benut,

- meer samenwerking is nodig tussen deze
werkgroep en de werkgroep'Ziekten'.

- China maakt speciaal melding van haar
bereidheid om populierenmateriaal uit te
wisselen.

van het nemen van maatregelen om verspreiding van ziekten van kontinent
naar kontinent te voorkomen, van groot

11. Yerkiezing leden Executive
Committee
Er waren ditmaal 2 I kandidaten gesteld:
12 door de Commissie gekozen leden

zijn:

A.E. Alonzo (Arg)
G. Anu (It)
E. Giordano (It)
I. Herpka (Yug)
R.L. Johnson (USA)
B. Keresztesi (Hong)
C.W.S. van Kraayenoord (New Zeel)

V. Steenackers (Belg)

een aantal van deze landen (o.a. Zweden,
VS, Canada en Ierland), biomassa-planta-

9. Administration

ges aangelegd op experimentele

National Poplar Commissions

G. Vallee (Can)
M. Viart (Fr) (voorzitter)

Iedere delegatie heeft in de vergadering een

Shi Ji Wang (Chin)
H. Weisgerber (Du)

schaal.

Hoewel reeds een aanzienlijke hoeveelheid
informatie over de praktische toepassing
van biomassa-plantages beschikbaar is, is
verder onderzoek nodig naar cruciale aspekten als genetische verbetering, teeltmethoden, bescherming en ziektebestrijding
en mechanisatie. Met name in de VS en
Zwed,en zijn omvangrijke onderzoeksprogramma's gaande. Deze omvatten o.a. de
klonenselektie voor speciale eisen, o.a. op
energie-inhoud, droge stofgehalte, ligninegehalte, bastaandeel, vezellengte, eiwitgehalte voor veevoer, zwavelgehalte i.v.m.

luchtverontreiniging, voedingseisen

en
ziekten, teelt- en oogstmethoden, mecha-

and Operation

De werkgroep deed een aantal aanbevelingen:
- te komen tot terminologie afspraken (met
een konseptvoorstel)

- te komen tot een speciaal ideotype voor
selektie en de verdeling voor biomassaproduktie (met een konseptvoorstel)
- niet meer op resistentie veredelen (gezien
het risiko van doorbreking van de resistentie door nieuwe rassen) maar op tolerantie.
Het uitgebreide werkvoorstel voor de komende periode omvat o.a. de totstandko-
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of

mondelinge overzicht gegeven van de organisatie en aktiviteiten en zijrltraar Nationale Populieren Commissie.* In vele landen bleek een zeer vitale Commissie aan-

Door het E.C. in deze nieuwe

ling getoond uoor de beide populierengidsen die ter inzage lagen.)

I.M. van Vliet (Ned)

(* Een aantal landen

had grote belangstel-

10. Protection; door B. Taris
(uerslag uan de werkgroep Diseases)

samen-

stelling zijn nog vijf leden bijgekozen, te

weten:
S.K. Hyun (Rep. of Korea)
D. Cadakia (Spanje)
L.H.A. Rego (India)
B. Taris (Fr)

wezig.

12. Plaats volgende bijc'enkomst van het
Executive Committee in 1986

Als mogelijk land is België genoemd. O

nisatie, verwerkingsmogelijkheden (ontwikkeling van een afzetmarkt).

aandacht

krijgen.

Uit de papers

en diskussies van de werkgroep kwam naar voren dat mondiaal de
bladziekten Melampsora en Marssonina

de belangrijkste populierenziekten zijn.
Verontrustend was een aantasting op
zeer grote schaal van wilg in Argentinië
door Marssonina salici cola, een pathogeen dat in Nederland incidenteel schade veroorzaakt. De verschuiving van de
roest populatie in West-Europa zal mogelijk grote konsequenties hebben zowel
voor de toepassing van de bestaande
klonen als voor de resistentie veredeling.

Iets over het gebruik van het hout der
wilgen tot klompen.

II

Landbouw Courant 1859 no. l0
( le tt erlijke orse rname )

De meer of min snelle groei van den boom
is natuurlijk van grooten invloed op de
waarde, die hij voorstelt. Lange wilgen,
met mooije regte stammen, en die eene vol-

doende dikte hebben, zijn van groote
waarde. Wij zeiden in het voorgaande nommer, dat een stam van 14 Utr. voet (3.71 el)
door de klompenmakers als één lengte beschouwd wordt. Boomen, die in bosschen
onder hoog hout staan en daardoor opgeschoten zijn, bevatten niet zelden twee tot
drie dergelijke lengten.

Voor den klompenmaker is behalve de
lengte ook nog van gewigt, dat dergelijke
stammen geene zware takken, dan op eene

aanmerkelijke lengte, hebben, daar er bij
een stam met zware takken bij het kloven,
hier en daar hout verloren gaat.
Op de plaats toch waar de takken met het
hout zich vereenigen, en nog wat lager, is
de loop van den draad gekromd, en zulks,
althans bij de zwaardere takken, meestal

tot in het hart van den boom. Dat stuk gaat

daardoor voor den klompenmaker verloren.

Hieruit moet men echter niet het besluit
trekken, dat een wilgenstam, die zware
takken heeft , voor den houtteler nadeeliger
is dan een, wiens kruin eerst op eene aanzienlijke lengte in takken zich oplost. Immers heeft eerstgenoemde zich veel spoediger ontwikkeld. Een wilg, in een bosch
van ander hoog hout opgegroeid, zal bij
voorbeeld / l0 gelden, terwijl een dergelijk
boom, die in het open veld staat, en wiens
stam van zware takken is voorzien, zeer
zeker f 20 waardig zalzljn, indien namelijk
beide boomen op denzelfden leeftijd geveld
worden, en de grond voor beider groei
even geschikt is.

Als voorbeeld hiervan halen wij aan de
wilgen, afgebeeld bij frg. I en 2. Beiden
hebben denzelfden ouderdom en zijn in
denzelfden goeden grond gegroeid, doch
de meerdere waarde van den zwaar getakten wilg is in het oogloopend. Deze heeft
dan ook bij den verkoop de dubbele
waarde.

Onder de wilgen, door mij in het voorgaande jaar verkocht, waren er die f 5 tot
2 en tot 16 opbragten. Zij hadden allen
in greppels gestaan, tusschen hoog opgaan-

f

Í

de esschenboomen, en in eene digte rij
langs eenen boomgaard. Deze wilgen

ng' l.

Fig.

2.

waren 30 jaren oud, en wanneer men nu in
aanmerking neemt, dat de verkoop in het
openbaar plaats vond, en dus met l0 pCt.
nog verhoogd wordt, dan kan men deze
opbrengst belangrijk noemen. Echter verkocht ik gelijktijdig drie wilgen, die ruimer
gestaan hadden, voor de som van / 97.
Deze prijs is te aanzienlijker, omdat een
dier boomen veel van den orkaan van ll
Augustus 1856 geleden had, waarbij, behalve eenige honderd andere boomen, ook
vele fraaije wilgen verwoest en tot splinters

verbroken werden. Alle waren gegroeid op
een grond, gunstig voor wilgen bekend.
Heeft een boom van deze dikte aan het
onderste gedeelte eene genoegzame kromming om tot eenen molen-vang gebruikt te
worden, dan wordt de waarde van een dergelijken stam aanmerkelijk verhoogd, hetwelk ook het geval is, wanneer de stam dik
genoeg is, om tot het maken van Goudsche
of Stolksche kaasvaten gebruikt te wor17

den. In dat geval is een zoodanige boom
een derde meer waard, dan een klompenmaker er voor kan besteden.
Bij nog meerdere dikte werden er voorheen
molenaars plaatdeelen uitgezaagd, doch
om de, tegenwoordigen hoogen prijs van
de klompen geschiedt dit niet meer. Dunnere gave stukken worden ook dikwerfgebruikt tot het maken van kinderwagentjes
en andere voorwerpen, als de klompenmaker het stuk voor zijn gebruik er af heeft
genomen. Dit echter geschiedt alleen door
lieden, die meer in het groot handel drijven,

gelijk er b.v. klompenmakers van

deze

soort te Vinkeveen en elders worden aangetroffen. Bij de klompenmakers, die meer
in het klein werken, wordt de afval uitsluitend tot brandhout gebezigd.
Het klompenmaken in het klein heeft dit
belangrijke, dat het des winters voorziet in
de behoeften van zoodanige gezinnen, die
zich des zomers met iets anders, b.v. het
rietdekken, bezig houden, doch waarmede
in den winter niet te verdienen is.
Wilgen van eenen belangrijken omvang
worden in deze streken zelden meeraange-

troffen. De redenen daarvan zijn menigvuldig. In de eerste plaats worden de wilgen

niet zelden op plaatsen gepoot, waar

de

grond zandachtig ofderrieachtig is, ofwaar
de klei veel oerdeelen bevat. Onder al deze
omstandigheden houdt de groei al spoedig
op of is zeer tÍaag. Even zoo wordt deze
boom niet zelden langs wegen gezet, waaÍ
de grond wat heel vast in toegetreden en
waar, door het graven van gaten, daaraan
niet werd te gemoet gekomen. Veelal toch
bestaat hier de gewoonte, om, met behulp

van eenen paal, een gat in den grond te
slaan, en daarin de wilgenpoot te steken.
Onder deze omstandigheden is de groei
meestal niet welig.
Vele wilgen sterven als een gevolg van het
snoeijen. Daardoor bekomen zij veel uitloopers en wordt de groei van den top afgeleid. Sterk gesnoeide wilgen zag ik dikwerf

binnen zeer korte jaren dood gaan. Uit
ondervinding durf ik gerustelijk beweren,
dat het bezigen van den bijtel, bij een welig
groeijenden wilg, hetzelfde is als of men
hem wil doen sterven. (Het uereischt nog
de opmerking, dat een welig groeijende
wilg soms plotseling sterft, en de neuen'
staande boomen iaar op jaar oolgen, zonder dat men weet aan welke oorzaak dit is
toe te schrijoen. Mii alíhans is het onbe'
kend. Ik heb wel eens de gissing gemaakt,
of het aan den ondergrond of aan insecten
is toe te schrijoen. Aangenaam zou het mii
zin te uernemen, of anderen met de oorzaken bekend ziin, en of er eenig behoedmiddel tegen is aan te wenden.) Beneemt
men den wilg slechts hier en daar eenige
van zijne takken, ook dan heeft men zich
nog een groot nadeel toegebragt, niet alleen

omdat men op die wijze zijn groei heeft
l8

verminderd, maar ook omdat een dergelijke stam voor den klompenmaker veel
minder waarde heeft. Bij iedere moot toch,
waar zich eene dergelijke wond vertoont,
ook al is deze schijnbaar geheeld, heeft er

afval plaats, dat verlies oplevert. In de
meeste gevallen zal bij eenen dergelijken
boom ook de gewonde plaats, ofschoon

geheel omgezoomd, tot bederfvan het omringende hout aanleiding hebben gegeven'
Een gesnoeide wilg is bij eenen klompenmaker niet geacht.
In de laatste plaats is de oorzaak van de
weinig voorhanden zware wilgen vooral in
een te spoedig omhakken gelegen. Zoodra
een wilg de dikte heeft, dat hij f 6 tot Í 7
kan opbrengen, dan wordt hij meestal door
den eigenaar verkocht, die daarbij niet berekent, dat een dergelijke boom, zoo hij tot

nog te jong om over de waarde daarvan in
alle opzigten te oordeelen. Het schijnt echter dat deze soort van boom zeer winstgevende kan zijn. De popel groeit hier goed
en soms buitengewoon snel. In 1855 werd
mij voor drie dergelijke boomen, door mijn
vader G. Wittewaall in 1805 gepoot, de aanzienlijke som van f 150 uit de hand geboden. Een dezer had een een omtrek van3.7
Ned. el en op 5 el hoogte nog een omtrek

van2 el.
Op eene laan, waar de grondslag uit

eene

diepe kleilaag bestaat, doch wat laag gelegen is, hadden in een tijdvak van 75jaren,
eiken, iepen, esschen en wilgen elkander
afgewisseld, en steeds een mislukt plantsoen geleverd. Ten laatste werd deze grond

met lfi) Canadasche popels bezet, en deze,

ofschoon slechts

l8 jaren oud, hebben
van f 3, f 4, tot f 5 per

de snel groeijende behoort, binnen zeer
korten tijd hem aanzienlijk meer kan op-

reeds eene waarde

brengen.
Eene toeneming in waarde bij welig groe-

Een hooge zware kleigrond, sedert eeuwen
als gemeenteweg gebruikt, en waar ook al
de voornoemde boomen, door mijne voorouders, met een nadeelige uitkomst waren

ijende wilgen heeft dikwerf ongelooflijk
schielijk plaats. Bij mij heb ik wilgen staan,

die voor tienjaren f 6 konden opbrengen,
en die op dit oogenblik eene waarde van
f 16 hebben. Hiertoe heeft de hoogere
waarde van het wilgenklompenhout wel
wat bijgedragen, doch niet in dezelfde verhouding.
Bij het poten van wilgen moet men vooral
de breedbladerige soorten als ongeschikt
afkeuren, maar zich uitsluitend tot den witte wilg (de Sa lix alba)bepalen. Deze onderscheidt zich door lange smalle bladeren,
die van onderen zilverachtig zijn.
van eenen goed groenen bast voorzien zijn

en zonder dusgenaamde wormknoestjes.

Ook die poten, welke een rood hart of pit
hebben, zijn als ongeschikt afte keuren en
de takjes moeten niet bros, maar taai zijn.
Bij dusdanige keuze, zal men op eenen
goeden kleigrond en bij behoorlijk gegra-

ven gaten het minst worden teleurgesteld.
Al de poten, die op het derde ofvierdejaar
niet doorgroeijen, moeten weggenomen en
door andere soort van boomen vervangen
worden, tenzij men ze tot knootwilgen wil
laten groeijen.

Hiermede eindigen

wij de mededeeling

over de wilgenboomen, en hun gebruik tot
het maken van klompen. Die bekend is met

de verbazende menigte dezer

boomen,

welke onzen Vaderlandschen bodem oplevert, begrijpt dat de eenvoudige wilg, door
ieder bijna onachtzaam voorbijgegaan, een
nationaal kapitaal van vele duizende gul-

dens vertegenwoordigt, en alzoo overwaardig is besproken te worden, opdat, bij
eene betere behandeling van dezen boom,
die nationale rijkdom nog vermeerderd

worde.
In de laatste tijden heeft men in deze streken ook nog al Canadasche populieren gepoot. In den regel echter zijn die boomen

stuk.

uitgepoot geworden, werd ten laatste,

12

jaren geleden, met popels bezet, en

de

groei daarvan laat niet te wenschen over.
Alleen heeft de orkaan van I I Aug. 1856
hier eene geweldige verwoesting aangerigt
en de vraag doen ontstaan, ofde poten van
Canadasche populieren wel voordeel op
zal leveren daar er van de 1000 boomen
naauwelijks 100 gaaf zijn overgebleven.
Echter was dit onheil slechts plaatselijk en
zal die ongunstige indruk weldra weder uit-

gewischt zijn. De popel heeft ook in deze
streek het voordeel, dat hij weinig door den

vorm wordt aangedaan, een

ongemak,

waarover men anders veel hoort klagen. O
tilickenburgh,
Jan. 1859.

B. W. WTTEWAALL.

tt

u denhou
een oude naam. tussen nieuwe p9 ulieren
Wij hebben exclusief
trichocarpa
'Columbia River'

Populus

tTrichobel'

aan te bieden de volgende nieuwe rassen:

r\

Populus deltoides x nigra

.C

"--- Pop''"':'l:::;:;dettoides
..

.*o.N'
s$t-

'Boelare'

tRaspaljet
rHunnegemt

n$t9'
-

'Trichobel'

'Beaupré'

hoomkwekerij
Schoorstraat 21 - Postbus 3l
Udenhout - Holland
TeleÍoon 04241-213'l

'Ghoyt
tPrimot
tGavert

lllrlllr

U

udenhout b.v.

rtlltll d,ry,ryMtl

t9

Excursie Brabantse Populieren
Vereniging Yan 12 oktober 1984

De najaarsexcursie van de Brabantse Populieren Vereniging voerde ons dit jaar
naar de Veluwe en Flevoland. 's Morgens
werd het Pinetum op het landgoed 'Schovenhorst' bij Putten bezocht en 's middags
mochten wij vertoeven op de voormalige

H.W. Kolster, Wageningen

Na een hartelijke ontvangst in het bezoekerscentrum 'De Werkstee' kregen we,
van koffie voorzien, een inleiding over het
ontstaan en de ontwikkeling van dit in bosbouwkringen welbekende Pinetum. Onder

zeer deskundige leiding werd hierna dit

Zuiderzeebodem.

Pinetum bezocht, waar enkele deelnemers
o.a. tot de ontdekking kwamen dat niet
alleen populier maar ook Douglas respec-

Roggebotzand'

tabele afmetingen kan bereiken!
Na de uitgebreide lunch in Garderen ging
de reis naar de boswachterij 'Roggebotzand' van het Staatsbosbeheer in O. Flevoland. In dit boscomplex werd het omvormen van populierenbossen in andere loofhoutbossen bekeken. In een in 1958 aangelegde beplanting zijn na enkele dunningen
o.a. es, esdoorn en beuk onder een scherm
van populieren geplant. Na de aanleg van
deze verjonging is wederom een gedeelte
van het scherm verwijderd. Na een discussie over o.a. de kosten van dergelijke vellingen, de kans op vellingsschade bij de
jonge beplanting en over de vraag of het op
deze Jonge' gronden al verantwoord is om
op meereisende looÍhoutsoorten dan populier over te gaan vervolgden we onze weg

Onder genot van een kop koffïe kregen we
een inleiding over o.a. de eisen die aan
paarden voor boswerk (het uitslepen van
hout) maar ook aan hun toekomstige begeleiders, voerlieden, moeten worden gesteld. Ook boswachters kunnen hier een
opleiding tot ruiter krijgen voor o.a. surveillance-werk te paard.

Uit zijn met enthousiasme gebrachte inleiding bleek dat paarden en voerlieden bij de
heer Vis en zijn medewerkers ingoede handen zijn. Bij de demonstratie met enkele
paarden bleek dat men met veel geduld
deze dieren zeer veel kan aanleren. Dat het

niet zo simpel is als het lijkt om bijvoorbeeld paarden achteruit te laten lopen of
naar bepaalde commando's te laten luisteren ervoeren enkele deelnemers aan deze
zeer geslaagde en leerzame excursiedag
aan den lijve.
Met een diner in het oude vissersplaatsje
Elburg werd deze dag (w)aardig besloten.
Degenen die thuis waren gebleven hebben
veel gemist.

naar het laatste excursie-punt, het Paardenopleidingscentrum van het Staatsbosbeheer.

dragen bebossingen' heet. In het hoofdstuk

'Subsidieregelingen'zal op deze twee regelingen nader worden ingegaan.

Andere belangrijke onderwerpen die in
deze 'Kalender' zullen worden behandeld
zijn de bemesting en onkruidbestrijding.

toegenomen verwildering. Ter orientatie
zijn op pag.2 van dit nummer enkele houtprijzen vermeld.

Yrijstelling herplantplicht

De 'Beschikking vrijstelling meldingsH.W.K.

Een voor populierentelers zeer

gunstige

subsidie-regeling, de'Regeling bijdragen
aanleg snelgroeiend bos', is in de Neder-

landse Staatscourant van 28

december
1984 afgekondigd. Een éénmalige bijdrage
van 3fi)0,--. per ha kan worden verleend

/

aan eigenaren van beplantingen die na I
januari 1985 zullen worden aangelegd. In
deze Staatscourant is tevens een wijziging
van het 'Besluit bijdragen bebossingen' afgekondigd, die vanaf 1985 'Regeline bij20

Houtverkoop

Voor dit onderwerp kan worden verwezen
naar de 'Kalender' in het augustusnummer
van 'Populier' 1984 en naar het artikel
'Wanneer hout op stam verkopen, wanneer geveld' in het septembernummer van
1980. Het is van groot belang, indien u nog
populieren moet verkopen, hiermee niet te
lang te wachten om nog dit voorjaar op-

nieuw te kunnen planten. Uitstel van

de

herbeplanting betekent dat het perceel renteloos blijft liggen en dat de herbebossing in
veel gevallen meer gaat kosten door een

en

herplantplicht', die onder bepaalde voorwaarden de vrijstelling van de herplantplicht van nieuwe beplantingen regelt, is
uitvoerig besproken in het artikel op pag.

7l van het juninummer van'Populier'

1983.

Subsidieregelingen

In deze 'Kalender' zal nader worden ingegaan op de per I januari 1985 afgekondigde
'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend

bos' en op de wijzigingen in het 'Besluit

bijdragen bebossingen', die m.i.v. I januari

1985'Regeling bijdragen

bebossingen'

wordt genoemd. De 'Beschikking bijdragen herbeplantingen' en de 'Beschikking bosbijdragen 1983' zijn besproken in
de 'Kalender' van het decembernummer
1984.

De 'Regeling aanleg snelgroeiend bos' is
een stimuleringsregeling voor de aanleg
van snelgroeiend bos. Aan de eigenaren zal

onder bepaalde voorwaarden een eenmalige bijdrage van f 3000,--. per ha worden
toegekend voor het bebossen van grond
met populier of wilg, anders dan ter voldoening van een bestaande verplichting tot

herbeplanting. De minimum-oppervlakte
bedraagt 0,5 ha. Ook weg- en perceelsgrensbeplantingen komen voor deze regeling in aanmerking mits deze uit tenminste
80 bomen bestaan, overeenkomend met
een lengte van de beplanting van ca. 600 m.
Deze bijdrage wordt alleen toegekend indien voor de beplanting na I januari 1985
een bijdrage is verleend volgens de 'Regeling bijdragen beplantingen'of de 'Regeling
bijdragen werkgelegenheid in de Bosbouw
1984- 1985'. Laatstgenoemde regeling is besproken in een artikel op pag. 12 van het
maartnummer van 'Populier' 1984. De aanleg van de beplantingen moet voor I mei
1986 plaats vinden. De beplantingen moeten in de periode tussen 15 en 25 jaar na het
tijdstip van aanleg worden geveld. Alleen
voor beplantingen die binnen een periode
van 25 jaar worden geveld kan vrijstelling

van de herplantplicht worden

aange-

vraagd.

In

bepaalde gebieden van de provincies

Noord- en Zuid-Holland en Utrecht

mo-

gen, mits met toestemming van de directeur van het Staatsbosbeheer, ook enkele
andere boomsoorten worden gebruikt.
Voor deze boomsoorten, maar ook voor
populier en wilg, gelden andere vellingsperioden. De aanvraag om een bijdrage
moet tijdig worden ingediend. Geen bijdrage wordt verleend als de beplanting is
aangelegd voordat op de aanvraag is beslist. Uitgebreide informatie over deze regeling kunt u vinden op pag. 3 van dit
nummer.
De subsidiering van de aanleg van nieuwe
beplantingen geschiedt in het kader van de
'Regeling bijdragen bebossingen'. Onder

600 stuks en voor andere beplantingen 400

stuks. De regeling geldt tevens voor

de

aanleg van weg- en perceelsgrensbeplantingen onder voorwaarde dat de beplanting
uit tenminste 80 bomen bestaat, overeenkomend met een lengte van de beplanting
van ca. 600 m (was resp. 160 st en 1200 m).
Het is bij dit soort beplantingen niet van
belang of het een nieuwe beplanting dan
wel een herbeplanting betreft.
De overheidsbijdrage bedraagt maximaal
80Vo van de door de directeur van het
Staatsbosbeheer normaal geachte kosten.
De subsidie wordt in een termijn uitgekeerd (was twee termijnen). Uitgebreide

inlichtingen en aanvraagformulieren
treffende de subsidie-regeling zijn bij

behet

Staatsbosbeheer verkrijgbaar en wel bij de
Directeur Landelijke gebieden en Kwaliteitszorg in de provincie waarin de beplanting of het grootste deel daarvan is gelegen.

Adressen en telefoonnummers zijn in de
'Kalender' van het augustusnummer 1984
vermeld.

men, voordat met de aanleg van de beplan-

tingen wordt begonnen, de toestemming
van het Staatsbosbeheer hebben. De oppervlakte van de nieuwe beplanting moet
minimaal 0,5 ha bedragen (was 1,0 ha). De
beplantingen mogen uit één of meerdere
percelen bestaan. Het maximaal aantal
bomen per ha waarvoor subsidie wordt
verleend bedraagt voor produktiebeplantingen met een korte omloop (max. 25 jaar)

'Populier'

1978).

Fosfaat
In de grond moet voldoende fosfaat aanwe-

zigzijn daar dit element

een belangrijke rol

speelt bij de wortelvorming. Het P-totaal

cijfer, d.w.z. het aantal miligrammen P205
per 100 gram droge grond, moet tenminste
40 of meer bedragen. Een grond met een
P-totaal cijfer van 30 of minder is meestal
ook om andere redenen ongeschikt voor

populieren (bijvoorbeeld te droog

of

te

zuur).

Plantsoenaankoop en rassenkeuze

Kalium
Kaligebrek, dat vooral bij populieren op

Deze twee onderwerpen zijn uitgebreid be-

al eens voorkomt, is alleen vast te stellen

sproken in de 'Kalender' van het augustusnummer van 'Populier' 1984. De door
de Nationale Populieren Commissie uitgegeven Populierengids nr. I en 2 zijn bij de

door de aanwezigheid van gebrekssymptomen aan de bladeren (zie Handboek voor
de Populierenteelt, pag. I162). Het bepalen
van het kaliumgehalte van de grond heeft
weinig zin omdat het geen uitsluitsel geeft
over de vraag of de kaliumvoorziening van
de boom voldoende zal zijn. Een breedwerpige bemesting met 350 kg à 400 kg

beekbezinkingsgronden (beekeerden) nog-

rassenkeuze een goede leidraad. Deze gid-

sen, die uitvoerige informatie over de
Nederlandse handelsrassen en hun gebruiksmogelijkheden bevatten, zijn verkrijgbaar bij de Stichting Populier.
Het aanleggen van beplantingen

Het maken van plantgaten en het planten
van populieren zijn besproken in de 'Kalender' van het decembernummer van 'Populier'1984.
Informatie over het opnieuw inplanten van
gevelde beplantingen kan men vinden in
het artikel 'Het gebruik van één- of tweejarig populiereplantsoen bil herbebossingen' op pag.73 van het novembernummer

van'Populier'

1979.

kalizout40Vo per ha is in de meeste gevallen
voldoende. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan deze bemesting al in februari ofmaart worden gegeven.

Stikstof
De noodzaak van stikstoÍbemesting bij populieren in de eerstejaren na aanleg is uitgebreid behandeld in ht artikel 'Onkruidbestrijding bij populier'. Dit artikel is opgenomen in het februari- en meinummer van

'Populier'

1979. Stikstofbemesting in komde

binatie met onkruidbestrijding is

in

eerste twee, soms drie jaar absoluut noodzakelijk om een goede aanslag en jeugdgroei te krijgen. In hetjaar van aanleg is een
gift van 100 gram kalkammonsalpeter (kas)

Bemesting

bepaalde voorwaarden kan men een bijdrage van de overheid ontvangen in de aanleg- en eerste onderhoudskosten. Om voor
deze bijdrage in aanmerking te komen moet

Gronden met een pH-KCl lager dan 4,0 of
een P-totaal cijfer lager dan 30 zijn voor
populier ongeschikt. Opgemerkt wordt dat
de eisen die balsempopulieren en hieraan
verwante rassen aan de chemische toestand van de grond stellen, nagenoeg gelijk
zijn aan die van P. nigraen P. euramericana
(zie het artikel 'Populierenteelt, bodemvruchtbaarheid en grondonderzoek' op
pag. 75 van het novembernummer van

Het laten onderzoeken van een grondmonster vóór de aanleg van een beplanting kan
veel teleurstellingen en kosten besparen
vooral indien met twijfelt aan de geschiktheid van de grond voor populieren. Dit
geldt vooral voor de lichtere zandgronden.
De geschiktheid van de grond wordt door
een deskundige mede op basis van de
analyse-resultaten van een grondmonster

per boom voldoende. Stikstof-

evenals

kalimeststoffen mogen nooit met de grond
in het plantgat worden vermengd. De bemesting moet omstreeks half mei worden
gegeven. Het op een vroeger tijdstip in het

grondmonster moet men kontakt opnemen
met het Bedrijfslaboratorium voor Grond-

jaar bemesten van pas geplante populieren
heeft weinig zin omdat deze dan nog niet
een voldoende ontwikkeld wortelstelsel
hebben om de stikstof in voldoende mate
op te nemen. In het tweede jaar en in
slechtgroeiende beplanttingen ook in het
derde jaar kan worden volstaan met 200 à

en Gewasonderzoek te Oosterbeek.

250 gram kas per boom.

vastgesteld.

voor het

nemen van een

2l

Deze bemesting kan op zware grond (bijvoorbeeld kleigrond) al eind februari of begin maart worden uitgevoerd mits de grond
niet bevroren is en er geen sneeuw ligt of
wordt verwacht. Bomen op lichte grond
geplant moeten in de tweede helft van april
worden bemest.
Bij de uitvoering van de bemesting moet er

nauwkeurig op worden toegezien dat

de

kunstmest goed op de plantspiegels (ca. I
m2 boom) wordt verspreid. De meststof
moet niet te dicht bij de voet van de jonge
boom worden gestrooid om schade door
verbranding van bast en bovenste jonge
wortels te voorkomen. De kans op dergelijke schade is groot in sterk aan de wind
blootgestelde jonge beplantingen, vooral
als de populieren te ondiep zijn geplant. Als
gevolg van het draaien van de stammetjes
door de wind ontstaan trechtervormige gaten waardoor bij een onjuiste uitvoering

van de bemesting de kunstmest bij de jonge

wortels komt.
Mengmeststoffen

Het gebruik van mengmeststoffen brj populieren is af te raden. De voor populieren
geschikte bodemtypen bevatten in het algemeen voldoende fosfor en kalium'
In de eerste jaren na aanleg is alleen een
stikstofbemesting noodzakelijk. In verge-

lijking met kalkammonsalpeter moet
ter bij

echveel mengmeststoffen een dubbele

hoeveelheid worden gebruikt om dezelfde
hoeveelheid stikstof te geven.

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

Bent u van plan om uw
populierenopstand te
verkopen of moet dit worden
gedund; neem dan kontakt
op met
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hondsdraO be-

over de gehele oppervlakte worden uitge-

hoeft men niet te bestrijden omdat deze de
jonge populieren weinig of niet bekonkurreert.
Onkruidbestrijding is evenals stikstoÍbemesting niet alleen noodzakelijk in nieuwe
beplantingen maar ook in herbebossingen
waarbij het niet van belang is of bij de aanleg éénjarig of ouder plantsoen is gebruikt.
Eénjarig plantsoen lijkt door zijn geringere
afmeting weliswaar meer hinder van de ve-

voerd en indien deze ontbreekt alleen op de
plantspiegels. Gras op de plantspiegels kan
men in genoemde periode met dalapon be-

bijv. boterbloemen, muur,

te ondervinden, maar meerjarig
plantsoen vraagt zeker niet minder een

getatie

goede onkruidbestrijding. Dit soort plantsoen heeft namelijk een ongunstiger verhouding tussen bovengronds gedeelte en

slaat daardoor moeilijker aan. De mate
waarin de jonge planten boven de vegetatie
uitsteken wil dus niets zeggen over het al
dan niet uitvoeren van de onkruidbestrijding. Voor het bestrijden van de vegetatie
heeft men de keuze uit een bestrijding over
de gehel oppervlakte, in banen langs de
bomen of alleen op de plantspiegels (ca. I
m2 per boom); bovendien kan tussen mechanische chemische bestrijdingsmethoden worden gekozen.

Bij de

eerstgenoemde bestrijdingswijze,

bijv. door cultivateren, frezen of

plaggen,

moet er nauwkeurig op worden toegezien
dat deze ondiep geschiedt om wortelbeschadiging te voorkomen. Bovendien moet
men er op letten dat de bomen niet worden
beschadigd i.v.m. het risiko van aantasting
door insekten (bijv. populierglasvlinder).
Op percelen met een hoge grondwaterstand is de beworteling van de populieren
oppervlakkiger dan op percelen met een
lage grondwaterstand. Bovendien voÍrnen
balsempopulieren en hieraan verwante rassen meer wortels in de bovengrond.
Een gunstig tijdstip voor het chemisch bestrijden van grassen en kiemende zaadonkruiden is de periode tussen half maart en
half april. Op bewerkte grond kan men volstaan met simazin tegen kiemende zaadonkruiden. Indien een onderbeplanting met
struiken aanwezig is moet de bespuiting

t
il

houthandel
P.G. Verweij
Wuustweg 2
6672M4 Hemmen
tel.08880-1619

strijden. Het gebruik van dalapon en simazin in granulaatvorm is eveneens mogelijk
mits voor een zeer zorgvuldige verspreiding wordt zorggedragen. Nadelen van
deze middelen in granulaatvorm zijn de
minder snelle werking en het geringe effekt
indien na het strooien een droge periode
optreedt. Grassen en kruidachtige planten
kunnen ook op een later tijdstip in het jaar
met Gramoxone worden bestreden. Het
tijdstip van uitvoering is aÍhankelijk van de
mate van ontwikkeling van de vegetatie; de
bespuiting wordt meestal in de tweede helft
van mei uitgevoerd en wel op basis van 3 à5
l. per ha. Bij een sterke hergroei van de
vegetatie is soms een tweede bespuiting
noodzakelijk tenzij de bomen al zeer goed
groeien. Het effekt van de bespuiting met
dit middel is beter als deze bij een bewolkte
hemel wordt uitgevoerd. Om schade aan de
stammetjes door Gramoxone te voorkomen mag de druk bij het spuiten niet meer
dan 1,5 atm. bedragen.
Het verdient aanbeveling een spuitkap te
gebruiken. Men vermijdt hiermee dat de
bladeren en jonge scheuten door de spuitvloeistof worden geraakt. De kans op beschadiging is groot indien de bespuiting in
nieuwe, met éénjarig plantsoen aangelegde
beplantingen (vooral bij zeer vroeg uitlopende rassen) en tijdens perioden met zeer
veel wind wordt uitgevoerd.
Het is zeer belangrijk vóór het gebruik van
genoemde middelen de gebruiksaanwijzing
op de verpakking nauwkeurig te raadplegen.

Onderhoud

Het snoeien van populieren in de wintermaanden en het voorkomen van schade
door reeën, hazen ofkonijnen zijn besproken in de 'Kalender' van het decemberO
nummer van 'Populier' 1984.

Wij zijn geïnteresseerd in de
aankoop van u\ry populierehout,
geveld of op stam, vanaf een
gemiddelde diameter van
25 cm. op 1.30 m.

Gebl. Yan den Berk b.Y.
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KNPvouwkarton

.

POSTBUSlSO
549OAC ST- OEDENRODE
TELEFOON O+rgA-ZZ33t
TELE( 74683

TAANBOMEN EN BOSPIA]{TSOE]{

De Verenigde Papierfabrieken Eerbeek B,V. is

Specialiteit:

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

POPUTIEREN WILGEN

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

PALENSCHILMACHINES

wordt voor verpakkingen en
g

ram mofoon plaathoezen.

Voor het schillen van rondhout
van 4-25 cmO , met een continu
doorvoermechanisme. Automatische

invoer is mogelijk, zowel verrildbaar
stationair. De machines geven een
mooie, gladde paal zonder een schil-

als

sPoor

Voor nadere informatie/dokumentatie

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

SrIERrunru-Sotstbv
Postbus 184, 37ó0 AD Soest. de Beaufortlaan24,3768
Teleíoon 02155-10272'. Telex 43434 stier nl.

Ml

Soest.

populierenhout op stam of geveld.
AMAZONE

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

Nadere informatie willen wij graag geven via
de heer W. Boot, hoofd inkoop van de
Verenigde Papierfabrieken te Eerbeek.
Het telefoonnummer is 08338-9133.

Ons bedrijf heeft door zijn jarenlange ervaring
een grote keuze in vak-gereedschap
voor groenvoorziening en bosbouw.
Postbus 112 1400 AC BUSSUM
Telefoon: 02159-43914 Telex: 43402 Amazo
De speciaalzaak voor alle tuinbouwartikelen
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u denhou
een oude naam, tussen nieuwe po ulieren

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

'Raket'

Nivea

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

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

Europese zwarte populier
'Ankum'

(P. nigra)

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P.

,,nblè',
'}/Ut'(t"b"

x

(P. euramericana)

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spijk'

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'1214'

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

Zwarte balsempopulier

'Barn'
'Donk'
'Geneva'
'Oxford'
'Rochester'

)

e

hoomkwekerii
Schoorstraal 21 - Postbus
Udenhout - Holland
Telefoon 04241-2131

trichocarpal

'Blom'
'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

I

Euramerikaanse
populier
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