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Erratum: 'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos'
' Populier', 22e jaargang nr.l, maart 1985
de tekstoerwerkingstechniek heeft een storende onregelmatig'
artikel op pagina 3 (le pagina artíkel) in de linker
plaatsgeoonden
in
bouengenoemd
heid
kolom, onder het kopje 'Wanneer kan biidrage worden oerleend?'. Voor de duidelijkheid
hier het gehele tekstgedeelte, zoals die moet zijn.

Al te zeer oertrouwend op
Abonnement

I 10,- per jaar,
5,-

Iosse nummers "/

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

'Wanneer kan bijdrage worden verleend?

Om de subsiedie te krijgen moet aan enkele voorwaarden worden voldaan. Deze zijn:
- er moet nieuw bos worden geplant. Bossen geplant om te voldoen aan een herplantplicht
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 bos-

llll

bouw 1984-1985'.
- er moet tenminste 0,50 ha of 625 m. worden beplant'
- er mag alleenmetpopulier en wilg worden beplant.
- de aanplant moet vóór I mei 1986 plaatsvinden.
Geen subsidie wordt verleend wanneer met de aanplant is begonnen voordat over de
aanvraag is

beslist.

'
AMAZONE

BUSSUM

Foto omslag:

1l-jarig populierenbos in het recreatiegebied 'Rottemeren' (zie artikel op pagina
32).

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

Den Haag
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De speciaalzaak voor alle tuinbouwartikelen

Overigens zou voor een werkelijk vliegende start van de Nationale Houtbank de subsidiekraan van de overheid verder moeten

Aanleg, financiering en afzet op elkaar afgestemd

worden opengedraaid.
Financiële modellen tonen aan dat voor
een rendabele. exploitatie, inclusief de
startsubsidie van Economische Zaken van
Í 3.000,- /ha, de faktorgrond beloond kan
worden met een jaarlijkse huur van maxi-

A.A.C. uan Leeuwen,
AMEV, Utecht

bijdrage zou het voor de overheid en voor
particulieren extra aantrekkel{ik maken
pachtvrije grond tijdelijk te verhuren aan
de Nationale Houtbank.
Voor de overheid is het verstrekken van
een extra startpremie bovendien aanmerkelijk goedkoper, dan indien zijzelf als be-

De Nationale Houtbank

maal

/

300,- /ha. Een hogere stimulerings-

bosser zou optreden.

Met nadruk met hier gesteld worden dat
Na een grondige voorstudie hebben K.N.P. (Konink[ike

Nederlendse Papicrfabrieken),

B.T.L. (de B.V. Bureau voor Ïhin- en Landschapwerzorging) en de AMEYgroep

(de

Levensverzekeringsmaatschappij de 'Utrecht') besloten gezamenlijk de 'Natbnale Houtbank
B.Y.t op te richten met als voornaarnste doelstellingen:
a. Het bevorderen van de pmduktie van hout, vooralsnog beperkt tot wilge- en populierehout,

door:
- het voor eigen rekening en risico exploiteren van houtolxtanden op in eigendom of in
pacht, huur ofandere gebruiksvorrn verkregen gronden;
- het voor rekening en risicu van derden of met derden voor gezanrenlijke rekening
exploiteren van houtopstanden;

- de exploitatie van bestaande opstanden;

voor de in te brengen grond geen herbebossingsplicht geldt, zodat de bestemming na
de l5-jarige omloop weer veranderd kan
worden in een landbouwkundige.
Beschikbaarheid van grond

Een cruciaal punt is de beschikbaarheid
van grond voor een langere periode (15
jaar) tegen een aanvaardbare prijs. Nu veel
gemeenten zitten met grote voorraden nog
niet uitgegeven grond, lijkt hier voor de

Nationale Houtbank een goede mogelijk-

b. Het aan- en verkopen van hout of hct bemiddelen daarbij;
c. Het deelnemen in ondernemingen met een soortgeljk of eqnverrvant do€|.

Sarnenwerking

Klein beginnen

heid te liggen. Het mes snijdt dan van rwee
kanten:
- de Nationale Houtbank kan tegen redelijke kosten (dat wil zeggen binnen de
haar gestelde grenzen) tijdel[jk aan grond

Het is voor de houtteler van groot

Om niet teveel hooi ineens op de vork te

- de rentelast van de gemeente daalt met de

nemen, is de eerste opzet eenvoudig gehouden. Allereerst beperkt de Nationale
Houtbank zich voorlopig tot populiere- en
wilgehout. Daarnaast start men met slechts
drie partners: B.T.L. te Haaren, die voor
de exploitatie zal zorgen, de 'Utrecht'
namens de AMEV-groep, die als financier
optreedt en Flevohout, een dochter van
K.N.P., die garant staat voor de afname.
Uitbreiding van het aantal partners is niet
uitgesloten en men staat open voor samenwerking met derden.

betaalde huurpenningen, nog gezwegen
over de verfraaiing van het landschap.

komen en
belang
dat h{j zich bij zijn planning kan baseren op

een

afnamegarantie

van de

houtverwerkende industrie. Omgekeerd is het
voor de vaak zeer kapiÍaalsintensieve industrie van belang te weten dat voor een
lange periode de aanvoer van de grondstof
hout verzekerd is. Dat is niet nieuws, zult u
zeggen. Wel nieuw is, dat nu voor het eerst
drie partijen het eens zijn geworden over
een opzet die voorziet in het bevredigen
van eerder genoemde behoeften van bos-

bouwer en industrie.

Rendabele exploitatie

Er wordt echter zeker niet alleen op gemeenten gemikt. Men zoekt namelijk ook
actief naar particulieren, die pachtvrije
grond voor een periode van 15 jaar in huur
willen geven.
Natuurlijk is er gezien de vrijstelling herbebossingsplicht na afloop van die periode
weer de mogelijkheid de grond voor een
ander doel dan bosbouw te bestemmen.
Het is niet de bedoeling van de Nationale
Houtbank zelf grond in eigendom te ver-

Om tot een voor alle partijen rendabele
exploitatie te komen is men van plan te

werven. Wél ligt het in de bedoeling op wat
langere termijn ook exploitatie- en of af-

werken met korte omlopen van ca. 15 jaar
met moderne, snelgroeiende klonen. Jaarlijks wil men minstens lfi) ha kunnen vellen, zodat uiteindelijk bij een omloop van
15jaar een totaal areaal van ongeveer l5(X)
ha nodig zal zijn. Dit moet gezien worden
als een minimum. Gezien het enorme en
groeiende tekort aan inlands hout, hoeft
men zich voorlopig nog geen zorgen te

namecontracten te sluiten met particulieren of met de overheid voor reeds be-

maken over een maximum.

staande opstanden.

Voor nadere informatie kunt u
wenden tot de: Nationale Houtbank
Coldenhovenseweg 12
Postbus 3 - 6%0 AA Eerbeek

tel.:08338-53907
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Inleiding:

In de afgelop en 25 jaar is door verschillen-

de veredelingsinstituten in West-Europa

Nieuwe problemen met roest bij populier?

intensief gewerkt aan de verbetering van
populieren uit de sectie's Aigeiros en
Tacamahaca.

Men probeert onder andere tot een verbetering van vorm en houtproduktie te
komen, maar men heeft ook getracht
klonen te vinden met een geringe gevoeligheid voor verschillende ziekten zoals kan-

ker, Marssonina bladvlekkenziekte en
roest.

B.C. tsan Dam,
Rijksinstituut uoor onderzoek in
I ands c

hap

s

de bos- en

In Nederland werd de gevoeligheid voor
bepaalde ziekten, onder andere roest be-

bouw' D e Dors c hkamp',

paald aan de hand van veldwaarnemingen.
Deze methode bleek, ondanks een aantal
tekortkomingen, vele jaren betrouwbare

Wageningen.

resultaten op te leveren. Mede door dit
onderzoek zijn een aantal nieuwe klonen in
de handel gekomen, die resistent zijn of een
acceptabel niveau van gevoeligheid voor
roest bezitten (Koster, 1984).

Schema I : Leoenscyclus uan M. laricïpopulina.

LARIX

POPULUS
r eO

Er schuilt echter een mogelijk gevaar in de
aanplant van klonen, die een volledige resistentie tegen een ziekteveroorzaker, pathogeen, bezitten.
Door mutatie en recombinatie van erfelijk
materiaal kunnen fysiologische rassen van

S
e

een organisme ontstaan, die in staat zijn de
resistente individuen aan
tasten

te

(Zadoks, 1959).

Klonen van zuivere Populus nigra en P.
trichocarpa zijn nooit volledig resistent.
Door kruisingen tussen deze twee soorten
kan men wel nakomelingen krijgen met een
verlaagde gevoeligheid voor roest, maar op
deze wijze kan geen volledige resistentie
worden verkregen.
Binnen de soort P. deltoides komen wel

ploïde
f

J
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e

o
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o
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o

volledig resistente individuen voor. Door
gekontroleerde kruisingen van P. deltoides
met P. nigra en P. thrichocarpa kan men tot

volledig resistente hybriden komen, die
ook de gunstige eigenschappen van P. nigra

of P. trichocarpa bezitten. (Steenackers,
1982).

In

1982 vond een massale afsterving van

populieren plaats in West-Europa (De
Kam, 1983). Dit bleek te zijn veroorzaakt
door vorstschade gevolgd door een ernstige aantasting van Dothichiza populea. In

Belgie waren de problemen het ernstigst.

Men had daar bovendien te kampen met
een zware roestepidemie, die de populieren sterk had verzwakt.
Niet alleen werden matig gevoelige klonen,

oJ

zoals 'Robusta' ernstiger aangetast dan
normaal, ook klonen zoals 'Ogy' en
'Isieres', waarvan men aannam dat ze
resistent waren voor roest, werden aangetast.
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Een aantal nieuwe klonen bleef echter vrij
van roest.
Deze observatie leidde tot de veronderstel-

ling dat in Belgie fysiologische rassen
(fysio's) van roest (Melampsora laricipopulina) voorkomen (Steenackers, 1982).
In 1983 werd in Nederland een ernstige
roestaantasting gevonden in een 'Rap'beplanting in de omgeving van Brummen;
tot dan toe was 'Rap' beschouwd als zeer
weinig gevoelig voor roest.

der op, waardoor een epidemie zich sneller
opbouwt. Maar ook kan tijdens de geslachtelijke fase op lariks erfelijk materiaal uitgewisseld worden en zo kan een nieuw
fysio ontstaan (Van Vloten, l9l9).
Omdat het voorkomen van een nieuw fysio
van M. larici-populina een bedreiging kan
vormen voor beplantingen van de nieuwe
populierenklonen werd in 1983 besloten
om te onderzoeken of er inderdaat verschillende fysio's voorkomen in West-

De sporen werden in suspensie gebracht in
een konsentratie van 10.000 sporen per

Europa.

milliliter. De bladeren van de te

verschillende soorten sporen gevormd,

Dit onderzoek werd uitgevoerd door de afdeling Pathologie van'De Dorschkamp' in
samenwerking met het 'Laboratoire de

meestal

Pathologie Forestiere' in Frankrijk.

klonen werden met de onderzijde van het
blad in de suspensie gebracht waarna ze in
glazen petrischalen, op een laagje water
werden gelegd. Deze schalen werden in
een klimaatkamer gebracht bij 20 graden

Roesten

zljn

algemeen voorkomende

schimmels, met een zeer complexe levenscyclus. Binnen een generatie worden vijf

op twee

verschillende waard-

planten.

In dit artikel wordt

verslag gedaan van de
resultaten van dit onderzoek in 1984.

Op populieren uit de sectie's Aigeiros en
Tacamahaca komen drie roestsoorten voor

Materiaal en methode

(Pinon, 1973), nl:
M e lamp s ora laric ïpop ulina Kle b. ;
deze roest wordt in geheel Europa gevonden en heeft als voornaamste wisselwaardplant Lariks soorten.
M e lamp s ora alliïp opulina Kle b. ;
komt voornamelijk voor in de zuidelijke
delen van Europa en is in Nederland zeldzaam. De belangrijkste wisselwaardplanten zijn Allium soorten.
M e lamps ora medusae Thumen ;
is de meest voorkomende populierenroest
in Noord-Amerika. In Europa werd deze
roest eenmaal, in een beperkt gebied van
Frankrijk gevonden (Pinon, 1973), maar de
soort is in Nederland niet waargenomen.

In de zomer van 1983 werden uredosporen
verzameld van blad van 'Robusta' te
Amance (Frankrijk), van'Isieres' te Grammont (Belgie) en van 'Rap' te Brummen
(Nederland).
Deze sporen werden gedurende de winter
bewaard bij 4 graden Celsius en een relatieve luchtvochtigheid v an 337o.
In het voorjaar van 1984 werden met deze
sporenkollekties bladeren van'Robusta'
besmet. De verse sporen, die zich op deze
bladeren ontwikkelden werden gebruikt
om de proeven in 1984 uit te voeren.
De gevoeligheid van populierenbladeren
voor roest is afhankelijk van een groot aantal faktoren waaronder temperatuur, licht-

intensiteit, relatieve

In Nederland wordt populierenroest dus

luchtvochtigheid,
voedingstoestanden van de plant en genetische herkomst (schema 2). (Somda &
Pinon, l98l; Chandrasheka & Heather,

voornamelijk veroorzaakt door Melamp-

1982).

sora larici-populina (schema l).
Deze roest veroorzaakt op de lariks geen
schade van betekenis, maar populieren
kunnen na een hevige aantasting tenslotte

Daarom werden de stekken opgezet in
liter potten met mengsel van zand en veen
2

afsterven.

met daaraan toegevoegde voedingsstoffen.
De potten werden in een kas met belichting
bij 18 graden Celsius gezet. In beide labora-

De

toria werden 'Robusta', 'Ogy', 'Rap'

schimmel veroorzaakt bladnecrose.

Een geringe aantasting geeft geen schade,

maar als een groot deel van het blad

is

aangetast wordt het afgestoten. Dit veroorzaakt een vroegtijdige bladval.
Voortijdige bladval heeft tot gevolg dat de
scheuten niet uitrijpen, waarna ze ten ge-

volge van uitdroging en

1958 werd

Frankrijk werden bovendien'Isieres',
'Sprjk','Dorskamp','Raspalje','Donk'
'Ghoy'getoest.

en

Celsius en een konstante belichting.
Na ongeveer 24 uur zijn de meeste sporen
gekiemd en dringen de schimmeldraden het
weefsel binnen. In het blad beschadigt de
schimmel het weefsel waardoor gele vlekjes met een diameter van l-2 mm. ontstaan.
Na ongeveer 9 dagen worden in vruchtlichamen, de uredinia, nieuwe uredosporen gevormd (zie schema 1).
Resultaten en diskussie

In schema 3 worden de resultaten van de
proeven gegeven.
'Robusta' werd doorde drie roestherkomstenernstig aangetast, terwijl'Raspalje',
'Donk', 'Ghoy' en 'Beaupre' niet werden
aangetast.

'Ogy', 'Rap', 'Isieres' en 'Spijk' werden
door de Franse roestherkomst licht aangetast en door de Belgische- en Nederlandse
roest ernstig.

'Dorskamp' werd licht aangetast door

de

Belgische roest.

Het feit, dat bijvoorbeeld 'Rap'
zeer licht werd aangetast door de

slechts
Franse
roest, zou er op kunnen wijzen, dat deze
kloon weinig gevoelig is voor deze roest.
'Rap' zou dan een zgn. 'horizontale resistentie' tegen roest bezitten. In het alge-

meen wordt aangenomen dat deze vorm
van resistentie duurzaam is. Aangezien

'Rap' ernstiger werd aangetast door

de

roesten uit Belgie en Nederland, hetgeen
wijst op een doorbreking van de resistentie
was het noodzakelijk om de reaktie van

'Rap' nader te analyseren.

een verhoogde

vorstgevoeligheid sterven. Door een zeer
vroege bladval, voor half augustus kan de
gehele boom nog in datzelfde jaar sterven
(Van der Meiden. ll)67).

In

en

'Beaupre' getoetst op hun reaktie, nadat ze
met de roestsporen afkomstig uit de drie
verschillende landen waren besmet. In

toetsen

Schema 2: Genetische herkomst oan de klonen
P. euramericana (P. delt. x P. nigra)

Robusta, Spijk, Dorskamp,
Isieres, Ogy, Ghoy.

P. trichocarpa x P. deltoides:

Beaupre, Raspalje.

P. deltoides x P. trichocarpa (?):

Donk, Rap.

door Van der Meiden en Van

Vloten gewaarschuwd voor de gevaarlijke
situatie die onstaat wanneer populieren in
de direkte omgeving van lariks wordt aangeplant. De infektie treedt in dat geval eer-
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Schema4: Aantonen oan het uoorkomen uanfisio EI en E2 in roestherkomst Amance

Hiervoor werd de volgende proef uitgevoerd:

Met sporen uit het

oorspronkelijke

'Robusta' besmet met
roestherkomst Amance.

monster uit Frankrijk werd 'Robusta'blad
besmet. Hierop ontwikkelden zich massaal
uredinia (zie schema 4). De sporen werden
van de bladeren gespoeld en met deze
suspensie werden 'Rap'- en 'Robusta'-

I

bladeren besmet.

Op 'Robusta' ontwikkelden zich

massaal

uredinia en op 'Rap' slechts enkele uredinia. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met
de resultaten uit schema 3. Met sporen,
telkens afkomstig uit een uredinium (zulke
sporen zijn genetisch identiek) werden opnieuw bladeren besmet, volgens schema 4.
Bij 'Rap' werden sporen afkomstig uit drie

verschillende uredinia getoest

en

bij

'Robusta' van l0 uredinia.

Als 'Rap' minder gevoelig zou zijn voor de

I

I

'Rap

Robusta

roest afkomstig uit Frankrijk dan zou iedere inoculatie van 'Rap' met deze roest
leiden tot een gering aantal uredinia, omdat
bij iedere besmetting een aantal opgebrachte sporen niet tot een infektie leiden.
Dit gebeurde in deze proef echter niet.
'Rap' werd na inoculatie met sporen afkomstig uit het kleine aantal uredinia die op
'Rap' verschenen na besmetting met de

(3x)

tt I
It
o
t
,
,

Franse roest massaal aangetast.

0
0ë
0

{

+

Op 'Rap' vond dus een selektie plaats van

(lOx)

0

de roest die 'Rap' kan aantasten terwijl de
roest die 'Robusta' aantaast maar 'Rap'
niet, werd geëlimineerd.
Wanneer van 'Robusta'-blad veel meer
dan l0 uredinia zouden zijn getoetst op
'Rap' en 'Robusta', dan zouden wellicht
ook uredinia gevonden zijn met sporen die
zowel 'Rap' als 'Robusta' aantasten (E2),

omdat ook deze, zij het in zeer geringe
mate, op'Robusta' voorkwamen.
In deze proef werden alleen uredinia getoetst van de roest die 'Rap' niet aantast
(zie schema4).
Schema

3

herkomst

FNFNFNFNF

NL

++++++
++++++

B

Fr

NL:
N
F

+
X
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o

o

o
o

o

'Rap

Rap

'Robusta

: uredinia en uredosporen van fysio El.
I,l : uredinia en uredosporen van fysio E2

o,0

: Resultaten uan de toetsingsproeuen met die roestherkomsten uan M. Laici-populina op tíen populiereklonen.

Robusta Ogy

kloon

o

++XXXX

Rap Beaupre Isieres Sprjk Dorskamp Raspalje Donk
F

F

+
+

+
+

X

X

X

Nederland, B : Belgie, Fr : Frankrijk
Resultaten Nederlandse experimenten.
Resultaten Franse experimenten.
meer dan l0 uredinia per 25 vierkante cm. bladoppervlak
minder dan I uredinium per 25 vierkante cm. bladoppervlak
geen ontwikkeling van uredinia.

F

F

Ghoy
F

Schema 5: Reaktie's uanfysio EI en E2 na

inoculatie oan'Robusta',
'Spijk' en'Beaupre' onder
g

Kloon

e

g eu

e

de

n pro efoms t andíg he de n

Robusta

Sptjk

Beaupre

fysio

+
+

EI
E2

*:
-:

vonden. Meestal ging het om een lichte tot
matige aantasting die eind augustus werd
gekonstateerd. Waarschijnlijk is E2 dus
geen nieuw fysio.
Wel kan dit fysio zich in stand houden binnen een populatie van El. Mogelijk kan
fysio E2 als de omstandigheden gunstig zijn
zich massaal vermeerderen en zo een
roestepidemie veroorzaken.
Of de roestepidemie in Belgie het resultaat
is van een verschuiving in de roestpopula-

+

tie in het voordeel van

ontwikkeling van uredinia
geen ontwikkeling van uredinia

Konklusies (zie schema 5).

In West-Europa komen tenminste twee fysiologische rassen voor van M. larici-

populina, die wij El en E2
noemd. (De E van Europa om verwaring
met fysio's op andere kontinenten te voorkomen). Een van de fysio's tast 'Rap' bijvoorbeeld niet aan terwijl het ander fysio
dat wel kan. Ditzelfde geldt ook voor
klonen zoals 'Spijk', 'Isieres' en'Ogy'.
hebben ge-

Aangezien 'Rap' een kloon is, die in Nederland uit de handel is genomen en 'Spijk'
dezelfde reaktie vertoont als 'Rap', kiezen
wij voor een definitie van fysio's, waarin

F,2, kan uit deze
proeven niet worden gekonkludeerd. Ook
is nog niet duidelijk of fysio E2 'Robusta'
heviger aantast dan fysio El.
Wel is zeker dat de nieuwe klonen, die
gevoelig zijn voor E2, zoals 'Spijk', 'Ogy'
en 'Isieres', het aandeel van dit fysio in de
totale populatie kunnen vergroten.
Klimatologische faktoren kunnen een verschuiving binnen een roestpopulatie veroorzaken, zoals bekend is voor de roestsoorten M. larici-populina en M. alliipopulina (Pinon, 1976).
De optimum temperatuur voor de ontwikkeling van M. allii-populina ligt hoger dan
voor M. larici-populina.
Of klimatologische omstandigheden ook
van invloed zijn op de ontwikkeling van de
fysio's van M. larici-populina zal nader onderzocht moeten worden.

de reaktie van 'Spijk' is opgenomen.

E2 komt voor op de drie plaatsen, waar de
oorspronkelijke monsters werden verza-

meld, in Grammont en Brummen in een

In

zal

een inventarisatie worden gemaakt van het verspreidingsgebied van de
1985

fysio's El en E2 binnen Frankrijk, Belgie

lage koncentratie.

en Nederland. Voorts wordt de gevoeligheid van een groot aantal klonen voor E2 in

Is E2 nu

het veld getoetst.

hoge koncentratie en in Amance in een zeer

een nieuw fYsio voor West-

Europa?

Uit gegevens van de Afdeling Veredeling
en Vermeerdering van de Dorschkamp
blijkt dat al vanaf l96E op sommige proefvelden een aantasting van 'Rap' werd ge-

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

Uit

deze proef zal moeten blijken of de
relatief hoge gevoeligheid van 'Robusta',
'Rap' en 'Spijk' voor fysio E2 onder laboratoriumomstandigheden ook in het veld
O
tot uiting komt.

houthandel
P.G. Verweij
Wuustweg 2
6672MA Hemmen
tel. 08880-1619
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Wij zijn geïnteresseerd in de
aankoop van uw populierehout,
geveld of op stam, vanaf een
gemiddelde diameter van
25 cm. op 1.30 m.
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Recreatie, houtproduktie en populieren

H.A. oan der Meiden, R. Eppenga,
Stichting Bos en Hout, Wageníngen
H. Lenderink,
Proo. W at ers t aqt, Zuid-Holland

Hout is een van de belangrijkste grondstofren waarover de mens beschikt. Bossen mocten die
grondstof voortbrengen.
Bmsen zijn mk één van de bclangriilste mogelijkheden voor de mens om zich in de wije
natuur te ontqnnnm.
Nederland heeft veel mensen maar weinig bc waar ze kunncn veÉieren en dus ook weinig
mogelijkheden om het m nodige hout te produccren. Dat maakt juií in ccn land als het onze
een combinatie van recreatie en houtpruduktie in hetzelfde bos niet allecn gewenst maar ook

noodzakelijk!
VYaar veel m€nsen wonen wordt veel hout gebruikt door die mensen zelf. Als rc zicln dat
realiseren zullen zede noodzaak van houtkap, ookinhetbocwaarzeeendecl van hunwiftttijd
doorbrengen, moeten erkennen. Dat geeft een exfia dimensie aan hun waardering voor dat
bos!

Daar komt nog iets bij. Bosaanleg, bos-

onderhoud en bosbeheer kosten

geld.

in belangrijke
mate b{jdragen tot dekking van die kosten.
Ze kunnen aldus een stimulans betekenen
voor de aanleg van primair voor de recreatie bestemd bos.
De bezoeker van dat bos zal wel moeten
accepteren dat van tijd tot tijd, op wisselende plaatsen, stukken bos worden gekapt
en weer door nieuw bos worden verHoutopbrengsten kunnen

vangen. De bosbeheerder zal er voor
moeten zoÍgen dat dit volgens een meer-

jarenplanning zo gebeurt dat die verjonging
bijdraagt tot de afwisseling in het bos. Dat
kan. Teveel mensen hebben nog steeds het

idee dat houtproduktie

grootscheepse

kaalkap betekent. Dat hoeft helemaal niet
en daarvan is in de Westeuropese bosbouw
ook nauwelijks meer sprake.

In West-Nederland is wel heel weinig bos,
juist daar waar de bevolkingsdichtheid het
grootst is. De regering is dan ook voornemens daar 10.000 ha méér bos te gaan

Wordt er onder omstandigheden als in het
Westen van ons land bos aangelegd, dan
zal op grote schaal gebruik moeten worden
gemaakt van de pioniersoorten populieren
en wilgen. Deze boomsoorten hebben een
ook voor de recreatie gorde eigenschap: ze
groeien snel, geven dus snel bos. Een van
de recreatiegebieden in het Westen waar de
functies recreatie en produktie van het bos
uitstekend zijn gecombineerd is dat van de

Rottemeren, waarover de heer Eppenga
hier verslag doet.

Aansluitend een bijdrage van de

gaat aan de hand van het jonge recreatieobject 'Bieslandse Bos' nader in op de algemene problematiek van recreatiegebieden
en de inpassing daarin van de houtproduktiefunktie. Hij wijst daarbij nadrukkelijk op
het optimaal gebruik van de pionierfase.

H.A. uan der Meiden

aanleggen.

Het recreatiegebied'Rottemeren'

heer

Lenderink, oud beheerder van de 'Rottemeren', thans staffunktionaris'Bijzondere
Zaken' bij de onderafdeling 'Recreatie en
Landbeheer' van de Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland. De heer Lenderink

Het recreatiegebied 'Rottemeren' ligt ten
noordoosten van Rotterdam. De 'Rottemeren' is één van de zogenaamde 'groene
sterren' uit dè tweede nota Ruimtelijke Ordening 1966. Dit gebied omvat in totaal ca.
1000 ha, waarvan nu ca. 2(X) ha door beplantingen wordt ingenomen; de uiteindelijke oppervlakte beplantingen zal 350 ha
beslaan. Het initiatief voor de 'Rottemeren' werd in lÍbO genomen door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Dit
leidde in 1967 tot de oprichting van het
Recreatieschap Rottemeren.
Doelstelling recreatieschap'Rottemeren'

De hoofdoelstelling van het

Recreatie-

schap luidt als volgt: De duurzame instandhouding van de bos- en natuurterreinen zo-

danig dat

De 'Rottemeren'

negen

Pionierhoutsoorten

jaar na aanleg.

zijn uan essentiële

betekenis bij de ontwikkeling oan nieuwe
re c re atie g e bie de n in W e st-N e derland.
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Tabel

l.

Verdeling oppenslakte bos per hoofdhoutsoort in de'Rottemeren

- de belangen der recreatie binnen het geUitgangssituatie

bied worden behartigd

- de landschappelijke en natuurlijke waarden worden behouden en zo mogelijk
verhoogd
- de groeiplaatsen, waar mogelijk, maximaal zullen worden benut ten behoeve
van de houtproduktie, op basis van bos-

Eindsituatie (iaar 2005)

Hoofdhoutsoort
eik
CS

ha

%

20
39

ll,2

beuk

5,8

0,4

0,1

l0

bouwkundig verantwoorde boomsoor-

iep

tenkeuze.

esdoorn

28

7,9

populier
wilg

175

49,9

39

I1,0

33

9,5

De aangelegde bosbeplantingen

els

Het recreatiegebied 'Rottemeren' is gelegen in een droogmakerij van de l8e eeuw.
De bodem bestaat uit veengronden, klei op

berk
overige

veengronden en kleigronden, een goede

bosgrond dus. In dit gebied van WestNederland is bij de aanleg ruim gebruik
gemaakt van de pionierhoutsoorten populier, wilg en els. In de toekomst zal het
aandeel van de pioniersoorten worden gereduceerd ten gunste van andere boomsoorten, zietabell.
In de eerste aanlegfase van de 'Rottemeren' werden kleiner eenheden (vakken)
gemengde beplantingen aangelegd met een
groot aantal boom- en struiksoorten waarbij populier als scherm moest fu nctioneren.
In de meeste vakken bleek na enige jaren
het aandeel van de toekomstige hoofdboomsoort te gering zodat in veel vakken

de populier als hoofdboomsoort werd gekozen.
Daarom is men overgegaan op de aanleg
van kleine 0,25-0,50 ha grote eenheden.
Deze methode van aanleg geeft, gecombineerd met afwisselend wel of geen randbeplanting, een zeer gevarieerd bosbeeld.
Groei en opbrengst

Yanaf 1974 is door de Stichting Bos

en
Hout groei- en opbrengstonderzoek in het

gebied van de 'Rottemeren' verricht. Dit
onderzoek beperkte zich tot de houtsoort
populier; een dergelijk onderzoek bij andere boomsoorten is, doorde jeugdige leeftijd
van het recreatiegebied, nog niet goed mogelijk. De wilg is door de gevoeligheid van
de watermerkziekte een onzekere factor.

Uit de verzamelde gegevens kan de volgen-

de indicatie van houtopbrengstverwachtingen worden opgetekend: Tot het jaar
1995 zal de gemiddelde houtaanwas per
hectare populier ca. l0 m3 per jaar bedragen, na 1995 neemt de gemiddelde aanwas toe tot 12 à 15 m3 per jaar per ha.
Tot hetjaar 2025 zal populier de belangrijkste houtopbrengst geven, daarna zullen de
andere boomsoorten een bijdrage aan de
houtoogst gaan leveren: Het populierenareaal neemt tot hetjaar2005 afvan 175 ha
tot 49 ha. De tabellen 2 en 3 geven de houtopbrengstverwachtingen weer. Bij deze tabellen is aangenomen dat:

2,9

ha

%

88
56
28
28
28
49
28

25,0

4

1,2

t7
t4

2

0,6

t4

350

100

16,0

8,0
8,0
8,0

14,l
8,0
4,9
4,0
4,0

350

100

Tabel 2 De houtopbrengstuerwachting per jaar ooor het bos in de 'Rottemeren'

Houtsoort

Oppervlakte
Periode

rot

Totale houtoogst

63

Oppervlakte inVo vanhet
in

Populier

Aanwas perha
per jaar (m3)

ha

totaal

mtn. max.

max.

1750

1750

1340
590

1650

175

49,9

l0

tt2

32,0

12

49

t4,l

t2

Andere na2D5
boomsoorten (eindsituatie)

301

85,9

4

6

1200

l8l0

Totaal

350

100

5

7

t7%

2550

1995

t9p5 -2025
na2025
(eindsituatie)

na2025

l0
l5
l5

mln.

740

- Alle houtsoorten, behalve populier, gemiddeld 4 tot 6 m3 per jaar per ha leveren.
Dit is een voorzichtig benaderde opbrengstverwachting op de goede groeiplaats van de 'Rottemeren'.
- Wilgen zijn, evenals populieren, snelgroeiende bomen, maar worden hier als
langzamer groeiende beschouwd in verband met het grote risico van de watermerkziekte.
- Door de recreatie-eisen, die aan het bos in
het recreatiegebied'Rottemeren' worden
opgesteld, zijn veel populierenopstanden

in een zeer vroeg stadium gedund:

Tabel 3 Houtopbrengstuerwachting ín m3
per ha perjaar voor de totale bos-

oppervlakte (350 ha) van

de

'Rottemeren'
Periode

tot

minimaal

maximaal

1995 -2025

J

5,0
4,7

na2025

5

7,3

1995

5 ,0

Deze

dunningsopbrengsten zijn niet in de tabel
opgenomen.
- Tot hetjaar 2025 zal door de bomen met
langere omlopen enig (dunnings)hout

worden geleverd. Deze hoeveelheid is

door gebrek aan gegevens buiten

be-

schouwing gelaten. Verwacht mag worden dat deze dunningsopbrengsten de op-

brengstdaling van populier enigermate
compenseren (tabel 3).

De houtproduktie per jaar per ha van het
Nederlandse bosareaal ligt rond de 3 m3.
Het recreatiegebied'Rottemeren' heeft
dus, ondanks de hoofddoelstelling recreatie, een houtproduktie-mogelijkheid per ha
die aanmerkelijk hoger ligt dan het lande-

Door randbeplantingen is de díuersiteit in

lijk gemiddelde.

het boscomplex te oerhogen.
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In korte tijd biedt populier een bosomgeuíng ooor bijooorbeeld recreatie ('Rotte-

meren', negen jaar na aanleg). Binnen

enkele jaren zal ook het eerste hout kunnen

worden geoogst.

Resumerend

In de inleiding werd een bosuitbreiding

ge-

noemd van 10.000 ha. Wanneerdatgebeurt

met een opzet zoals die van het recreatiegebied 'Rottemeren', dan betekent dat de
mogellkheid tot een houtproduktie-verhoging in Nederland met 5 tot 7Vo. En dat
door bossen die primair een recreatiefunktie hebben.
R. Eppenga

Het recreatie-objekt' Bieslandse Bos'
Algemeen

Randstadgroenstructuur

Het project 'Rottemeren' heeft een lange

Door de stedelijke expansie in de afgelopen
decennia is het landelijk gebied in het
westen van Zuid-Holland ondergrote druk
komen te staan, waardoor dit gebied aan
kwaliteit heeft ingeboet. Om dit neergaande proces te keren is het noodzakelijk om
enerzijds de bestaande functies landbouw,
tuinbouw en natuur te versterken en ander-

voorgeschiedenis, dit in tegenstelling tot
het project 'Bieslandse Bos' in de huidige
opzet. Het project 'Bieslandse Bos (ca. 300
ha groot) is gelegen in de gemeenten Pijnacker en Nootdorp en maakt deel uit van
het recreatieschap'Delftse-Hout', waarin
samenwerken de gemeenten Delft, Pijnacker en Nootdorp.
Terwille van lastenverlichting van de lagere overheden (het schap) is in 1982 door de
Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten dit project op basis van bestuurlijke
afspraken met het rijk en het recreatieschap, los van het recreatieschap verder te
ontwikkelen in het kader van de randstad-

groenstructuur.

Planuitwerking mede gericht op de
houtproduktiefunctie

Bij het maken van de bestuurlijke afspraken voor het project 'Bieslandse Bos' in
zijn huidige opzet hebben vorenstaande
beleidsgedachten een grote rol gespeeld.
Zo is van meet afaan naast de hoofdfunctie
recreatie, de produktie- en de natuurfunctie in de plannen betrokken. Dit komt o.a.

tot uitdrukking in het ontwerp (enkele
grotere boscomplexen) en het vastleggen
van de lange-termijn-doelstelling voor de
boscomplexen met behulp van 'bosdoeltypen' (zie Planning met behulp van bosdoeltypen, uitgave SBB d.d. oktober

zijds nieuwe functies toe te voegen. Dit
laatste is mogelijk door het aanlegen van

Als basis daarvoor heeft gediend het door

recreatiegebieden en bossen. Op die manier kan een halt worden toegeroepen aan

de Stichting Bodemkartering in het najaar
van 1982 uitgevoerde bodemkundig-hydro-

de bedreigingen van de groene ruimten en
kan de bruikbaarheid van het landelijk gebied voor de bewoners van de randstad

worden vergroot. De ran<istadgroenstructuur nu is gericht op het optimaliseren van
zowel het bestaande gebruik als het gebruik door de stedeling. Eén van de vraagstukken hierbij is: 'Hoe kunnen in het westen van Nederland in het kader van de
randstadgroenstructuren nieuwe bossen
worden aangelegd, die ondermeerde recre-

1983).

biologisch onderzoek, waarbij inzicht werd

gegeven in de groeimogelijkheden voor
diverse houtsoorten en de te verwachten
bosgezelschappen op langere termijn.
Het inbouwen van de produktiefunctie als
grondslag voor het beplantingsplan is voor
het gebied van de 'Rottemeren' in eerste
instantie niet het geval geweest. Pas later is

in het beheer deze functie toegevoegd en
formeel in de doelstelling vastgelegd
(1980).

atie-, de natuur- en de productiefunctie
kunnen vervullen'. In diverse rijksnota's
(nota 'Landelijke Gebieden' 1977, 'struc-

De potentiële produktiemogelijkheden

tuurversie op het bos en de bosbouw' 1977)

Wat is nu de verwachting ten aanzien van
de produktiemogelijkheid van bos voor het

en het recent verschenen meerjarenplan
voor de bosbouw is aangekondigd dat in
het westen van Nederland een aanzienlijke
oppervlakte bos zal moeten worden aangelegd. Het structuurschema Openluchtrecreatie (1984) haakt daarop ook in.
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project 'Bieslandse Bos'? Daarvoor

is

nodig dat eerst - zij het geschematiseerd inzicht wordt gegeven in het project, een en
ander ter vergelijking met het project'Rottemeren'.

Het project'Rottemeren' bestaat voor glo-

Voor het gebied de 'Rottemeren' zijn

baal 40% van de totale oppervlakte uit beplantingen (bos), 3V7o uit groene open
ruimten (gras, beschouwingen, kaden) en
30Vo uit water. Landbouw vindt er niet
plaats. De totale oppervlakte bos is ca. 350
ha in de eindfase, waarvan tot op heden ca.
200 ha is aangelegd. De gemiddelde beheerseenheid voor het tot op heden aange-

vergelijkbare getallen van de tot op heden
aangelegde oppervlakte resp. 154 en 3 I ha,
waaruit mag worden geconcludeerd dat er
in principe geen fundamentele verschillen

legde bos is 0,42 ha groot. Het project

de decennia zullen he uiteindelijke resul-

'Bieslandse Bos' bestaat globaal voor 55Vo
van de totale oppervlakte uit bos,2V7o uit
agrarisch ingericht gebied (grasland), 15%
uit open groene ruimten en lWo uit water.
De oppervlakte bos is rond 165 ha, waar-

taat voor beide projecten bepalen.
De houtproduktie op

van ca. 28 ha is aangelegd

(beheerseen-

hoofdzaak bepaald door de pionierhout-

heden van rond I hagroot).
De veranderde beleidsinzichten komen in
dit project ondermeer tot uiting doordat
een deel van het gebied agrarisch blijft en
verder dat het gebied relatiefmeer bos bevat en de beheerseenheden groter zijn.
Uiteraard is de totale gemiddelde recreatieve opvangcapaciteit per oppervlakte-

soort populier. Vooral hetaandeel populier
dat bij de aanlegfase wordtgeplant, is bepalend voor de produktie voor de eerste 50
jaar. Naast zijn specifieke houtteeltkundige pioniereigenschappen levert de populier op korte termijn al een zeer belangrijke
bijdrage aan de verhoging van de binnenlandse houtproduktie. Daarnaast kan dit
een welkome financiële ruggesteun zijn
voor het beheer.
Tabel 4 geeft een beeld van de houtsoorten-

eenheid kleiner dan die van de 'Rottemeren'.
De vraag of en hoeveel het aan te leggen
bos per oppervlakte-eenheid kan produceren hangt van diverse factoren af(groeiplaats, houtsoortenkeuze, wijze van beheer etc.).
De produktie op langere termijn wordt
voor het project 'Bieslandse Bos' bepaald
door de gekozen bosdoeltypen. In een bosdoeltype wordt namelijk een bossysteem
gekarakteriseerd dat bijvoorbeeld over 50
tot lfi) jaar op een bepaalde plaats kan

worden ontwikkeld en duurzaam in stand
kan worden gehouden en dat meerdere
functies tegelijk kan vervullen.
Op grond van deze gekozen bosdoeltypen
moet worden geconcludeerd dat ongeveer
135 ha mede gericht is op de houtproduktiefunctie en 30 ha uitsluitend een recreatie- en natuurfunctie hebben.

bestaan voor de houtproduktiemogelijkheden op langere termijn voor beide gebieden. Slechts de groeiplaatsmogelijkheden en het te voeren beheer in de komen-

koÍe termijn

De houtproduktie op korte termijn wordt in

samenstelling. Ter vergelijking zijn de
cijfers van het project 'Rottemeren' anno
opgenomen.
Het aandeel populier voor het ingeplante
deel van het projekt'Bieslandse Bos' komt
overeen met dat voor de 'Rottemeren'. In
1980

het kader van de bosdoeltypen voor het

projekt 'Bieslandse bos' zou door het

Hoofdhoutsoort

Oppervlakte
in ha

pulier geleidelijk worden teruggebracht
naar de gewenste oppervlakten in de eindfase.
Voor het project 'Rottemeren' wordt in
zijn algemeenheid gestreefd naar het zo
lang mogelijk handhaven van de populier
(6), hetgeen de houtproduktie op korte- en
middellange termijn verhoogt.
Voor het project 'Bieslandse Bos' moet
nog een nadere uitwerking van de pionierfase plaatsvinden.

Tot besluit

Wanneer het 'oude' gebied de 'Rottemeren' vergeleken wordt met het'nieuwe'
object 'Bieslandse Bos', kan het volgende
worden opgemerkt.
- Bij het ontwerp van de 'Rottemeren' was
de houtproduktiefunctie van het bos niet
ingebouwd. Door het in ruime mate toepassen van pionierhoutsoorteà is er in de
pionierfase van het complex toch sprake
van een niet geringe houtproduktie.
In de eindfase hebben de objecten'Rottemeren' en 'Bieslandse Bos' relatief de-

zelfde potentiële

produktiemogelijkheden.
- Het 'Bieslandse Bos' werd met de nieuwste inzichten en met het systeem van bosdoeltypen ontworpen.
- Het te snel willen streven naar de bosdoeltypen houdt echter het gevnaar in dat
de pionierfase niet optimaal voorde hout-

mogelijk kunnen worden gehouden

aandeel populier).

teneinde de na te streven bosdoeltypen zo snel
mogelijk te realiseren.
Anderzijds kan ook worden nagestreefd de
populier vanwege zijn hoge rendement, relatief lage kosten en hoge opbrengsten, zolang als dat mogelijk is, te handhaven (2).

Randvoorwaarde daarbij

is het streven

Rottemeren (1980)
%

te

naar een gelijkmatige leeftijdsopbouw per
bosdoeltype. Daartoe zal het aandeel po-

voeren beheer de pionierfase, waarbij populieren een belangrijke rol spelen, zo kort

Tabel 4
Bieslands bos (1984)

de

Oppervlakte
in ha

Vo

produktie wordt benut (snelle afbouw
In het licht van het overheidsbeleid ter verhoging van de eigen houtproduktie is het
noodzakelijk de pionierfase van dergelijke
objecten optimaal te benutten.
Voor een optimale invulling van de pionierfase moet een evenwicht worden gezocht
tussen de recreatie en natuurfunctie enerzijds en de houtproduktiefunctie anderzijds. Voor het gebied 'Rottemeren' is gebleken dat een groot aandeel populieren bij
aanleg dit evenwicht niet verstoort. O
H. Lenderink
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In lW en l97E is in vijf

proefvelden op tamelijk lage zandgronden in Oosteliik NoordBrabant de werking van kalverdrijftnest (meestal 1il0 m3.ha, overeenkomend met ca. 135 kg
effectieve N.ha) op balsempopulieren en zwarte-balsempopulieren onderzocht. In die opstanden waar de populieren geen horizontale beworteling hadden traden vrij grote' positieve
effecten van de bemesting op. Deze efrecten zijn hoofdzakelijk toe te schrijven ann het
stikstofaandeel van de drijftnest. In de praktijk blijken beperkingen te worden gesteld aan de
toepassingsmogelijkheden, als gevolg van te natte omstandigheden en kans op woÉelschade
door te hoge wieldruk.

Kalverdrijfmest in bossen van
balsempopulieren en zw arte balsempopulieren in Noord-Brabant

J. oandenBurg, P.H. Schoenfeld,
Rijksinstituut ooor onderzoek in de bos-

en landschapsbouw'De Dorschkamp',
Wageningen.

J.L. uan Kreij
Stichting Brabantse Mestbank, Tilburg.

Calf slurry in stands of balsam and black balsam poplars in NoÍh Brabant

2. Opzet en uitvoering van de proeven

Summary

In het voorjaar van 1977 is door medewer-

Effects of dressíngs with liquid calf manure (120 m3 ha, equioalent to 135 kg effectbe N ha)
were studied in 1977 and 1978, in fioe stands of balsam and black balsam poplar on
low-lying sandy soils. The dressings were appliedinlune, because the soilinthe study area
is often too wet to permit earlier dressings. Growth was enhanced by calf slurry in those
stands where rooting was not superficial. This effect could mainly be ascribed to nitrogen.
In practice, possibilities for application are limíted. Wet soils, especially those where
rooting of the poplars is shallow, are unsuitable: there is a risk of root damage from the
equipment used.

l. Inleiding
Gespecialiseerde mestveebedrijven produceren veel meer mest dan nodig is voor de
eigen - vaak kleine - oppervlakte grond.

Aldus is in de loop der jaren een groot
overschot aan mest ontstaan. Met name
mestkalverbedrijven komen in de problemen. Kalverdrijfmest heeft een tamelijk
lage bemestingswaarde en is daarom niet

gewild. In Noord-Brabant liggen de mestkalverbedrijven sterk verspreid. Een oplossing als in Gelderland (centrale verwerking met aërobe voorzuivering) is daarom
niet mogelijk. Een meer lokaal gerichte afzetmogelijkheid is het bemesten van populierenopstanden.
Bezien vanuit de mestveebedrijven is het
mestprobleem vooral een kostenvraagstuk. Het procesmatig verwerken van het
mestoverschot is zeer kostbaar. Het wellicht goedkopere bemesten van populierenbossen is daarom een aantrekkelijke oplossing. Als zou blijken dat deze vorrn van
mestafzet voor zowel boseigenaren als
mestveehouders profijtelijk is, zou ook een
zekere regelmaat in de mestafzet verzekerd zijn. Voor de boseigenaren moeten
36

twee vragen worden beantwoord, eer ze
tot toepassing van drijfmest zullen overgaan nl. (a) de vraag of bemesting met kalverdrijfmest zal leiden tot verhoging van de
houtproduktie, en (b) of mestverspreiding
door een trekker met giertank zal leiden tot
struktuurbederf, met als mogelijk gevolg
geen stijging maar daling van de houtproduktie.
Een onderzoek hierover is, in nauwe sa-

kers van de Stichting Brabantse Mestbank,

de Verenigde Hollandse Lucifersfabriek,
en het Rijksinstituut voor onderzoek in de
bos- en landschapsbouw 'De Dorschkamp'
een aantal beplantingen van balsempopulieren en zwarte-balsempopulieren in Oostelijk Noord-Brabant bezocht en beoordeeld. De berijdbaarheid door een trekker
met volle giertank was een van de voor-

naamste kriteria. Uiteindelijk bleven zes
terreinen over, die geschikt werden geacht.
Een overzicht van de belangrijkste kenmerken en eigenschappen wordt gevonden
in tabel l.
De maand juni werd gekozen als bemes-

tingsperiode. Hiervoor zijn verschillende
redenen:

- in het voorjaar (maart-mei) is meestal nog
geen sprake van een mestoverschot,
- veel met populier beplante terreinen zijn
in het voorjaar nog te dras om bereden te
kunnen worden,

menwerking met de Stichting Brabantse
Mestbank, uitgevoerd door het Rijksinsti-

- bemesting in juni is nog vroeg genoeg in
het groeiseizoen om een groeireaktie te

tuut voor onderzoek in de bos- en land-

kunnen verwachten.

schapsbouw 'De Dorschkamp'. Dit onder-

De proefopzet is zo eenvoudig mogelijk
gehouden. In elke beplanting zijn drie

zoek vormt een onderdeel van een aantal
onderzoekingen met drijfmest, die thans
worden afgesloten. Het onderzoek pretendeert niet, de oplossing te geven voor het
vraagstuk van de mestoverschotten. Dat
laatste is een aangelegenheid voor de (intensieve) veehouderij. De toepassing van
drijfmest is op voorhand al aan beperkingen onderhevig. Het gebruik in naaldboombossen moet wel worden uitgesloten.
Bepaalde andere toepassingen zijn echter
onder zekere voorwaarden mogelijk. Over
één daarvan bericht dit artikel.

veldjes uitgezet, waarin één van de volgende behandelingen is uitgevoerd: (a) kontro-

lebehandeling(onbemest), (b) bemesting
met kalkammonsalpeter (meestal 135 kg
N.ha), en (c) bemesting met kalverdrijfmest; de gift daarvan was zodanig groot dat
per ha ca. 270 kg N werd gegeven; de werkingskoëfficiënt van de kalverdrijfmest is
op 50% gesteld, zodat de effektieve N-gift
135 kg N.ha bedroeg, en daarmee even
hoog was als in (b). (Tabel 2 en 3). Er zln
geen herhalingen aangelegd.

I.

Tabel

Proefveldgegevens

proefveld
nr.

soort en

kultivar

tijdstip van bodem- Gt+)
aanplant subgroep

Bodemchemische gegevens, 0-25 cm (juni 1977)

pHKCI

leem

(%<50

prm)

org.

stof

N-tot.
(%)

N-org.

P-tot

(%)

(mgP2O5

(%)

I

Populus maximowiczii x trichocarpa

bruine II-III

vj. 1968

4,6

20

opmerkingen

/100 g)

5,1

0,2t7

4,25

beekeerd-

122 zeerbrede rabattenQl5m)en

grond

diepe sloten

'Androscoggin'
Populus berolinensis x maxi-

2

vj.

194

bruine

t2

4,0

2,1

0,046

2,lg

85

geen sloten; in
het voorjaar dras

20

4,6

3,7

0,174

4,70

93

geen sloten; in
het voorjaar dras

9

4,0

2,8 0,093

3,32

2l

akkers, gescheiden door diepe
greppels; goed

III

beekeerd-

mowiczii

grond

'Oxford'
Populus berolinensis x maxi-

3

vj.

194 bruine II-III
beekeerd-

mowiczii
'Geneva'
4

Populus trichocarpa
'Fritzi Pauley'

grond

vj.1977 goor-

V

eerdgrond

ontwaterd
Populus trichocarpa(94/40)

5

vj. l!)67 bruine

III

13

4,3

2,3 0,091

3,96

58

V

t2

3,9

2,3 0,098

4,26

49

beekeerd-

geen sloten; in
het voorjaar dras

grond
Populus berolinensis x maxi-

6

vj.1977 gooreerdgrond

akkers, gescheiden door diepe

mowiczii

greppels; goed

'Oxford'

ontwaterd; bij
aanleg sterk
vergrast

*)

Grondwatertrappen volgens het systeem van de stichting voor Bodemkartering

Tabel 2. Gégevens over de toegepaste kalverdrijfmest
gemiddelde samenstelling

Ta be I

K

270 135 2M

van kalverdrijfmest verantwoord te doen
zijn. In 1979 en 1980 was de voorzomer zo

369

540 270 408

738

nat dat van bemesting in juni moest worden
afgezien. Bemesting in augustus was mogelijk, maar daarvan is afgezien omdat dat
tijdstip te laat werd geacht. Wegens de onderbreking van het onderzoek in 1979 en
1980 is besloten het onderzoek niet voort te
zetten. Slechts in een enkel proefveld (nr.
4) zíjn tot in 1984 metingen en opnamen

proefvelden

2,3,4en6
(120 ms. ha jaar)

proefveld

nr.5

(24O ms. ha

jaar)

0,50 x N-tot; P en K als elementen, niet als oxiden

3. Overzicht van de in juni

behandeling

a. kontrole
b. stikstoÍbemesting
(kalkammonsalpeter)*)
c. kalverdrijfmest

*) N-gehalte:26Vo

l) te dras en te lemig was om het uitrijden

N-eff. P

N-tot.

N 0,22 (0,12-0,51)
P 0,17 (0,024,33)
K 0,31 (0,21-0,47)
droge srof 2,4 (0,9-5,5)
org.stof I,0 (0,3-3,0)
N"6:

1977, en herhaald injuni 1978. Reeds injuni
1977 bleek dat een van de proefvelden (nr.

giften van N, P en K in kalverdrijfmest
(kg. ha.jaar)

(en variatie) van de
totale massa (7o)

NB:

De bemestingen zijn uitgevoerd in juni

1977

en juni lg78 uitgevoerde bemestingen

proefvelden nrs. 2" 3, 4 en 6
(aangeplant 197 4- 1977)
niet bemest
130 kg N.ha. jaar
120 m3. ha.

jaar

proefveld nr.

verricht.
5

(aangeplant 1967)
niet bemest
260 kg N.ha.
240 m3. ha.

jaar

jaar

Onderzoek naar de invloed van de bemesting op de grondwaterkwaliteit is niet uitgevoerd, omdat dat buiten de doelstelling van
het onderzoek viel. Die doelstelling was nl.
het onderzoeken van de mogelijkheden tot

groeiverbetering.

Uit

elders uitgevoerd

landbouwkundig onderzoek is voldoende
bekend, om aan te kunnen geven bij welke

bemestingsmethoden
wordt verontreinigd.

het

grondwater
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Figuur

3. Resultaten

l. Cumulatieve lengtegroei (A) en jaarlijkse lengtegroei (B) van in 1977 aangeplante
Populus trichocarpa

3.1 Groei
De groeigegevens zijn samengevat in tabel
4. In grote lijnen waren de uitkomsten van

Figure

het groeionderzoek de volgende:
- In de twee in 1974 aangeplante proefvelden (nrs. 2 en3) met de kultivars 'Oxford'

na 2 jaar

N- en kalverdrijfmestbemesting.

Cumulatíoe height growth (A) and annual height growth (B) of Populus tichocarpa'Fritzi Pauley' planted in 1977, after nvo years of N- and calfslurry
.fertilization.

h

gem. (m)
mean height

en 'Geneva', was sprake van een klein
maar positief effekt van de kalverdrijfmest
op de lengte- en de diametergroei; bemesting met kalkammonsalpeter had een wisselend en gering effekt.
- In de in 1977 aangeplante proefvelden
(nrs 4 en 6) met de kultivars 'Fritzi Pauley'
en 'Oxford' had de bemesting met kalverdrijfmest een tamelijk groot, positief effekt
op de lengtegroei (de diametergroei is niet
gemeten). Het effekt van kalkammonsalpeter was wisselend en niet al te groot.
Figuur I geeft een beeld van deze effekten'
- Een in 1967 aangelegde beplanting van
Populus trichocarpa (94/40\ reageerde negatief op kalverdrijfmest. De lengte- en diametergroei namen af en de konditie van de
beplanting ging achteruit. Bemesting met
kalkammonsalpeter had eveneens een negatief effekt, maar dat was mindergroot.

l.

'Frizi Pauley'

t2

I
11

x].-

---

x

-l

controle (onbemest) /controT (not fettiTized)
bemesting met KAs/fertiTized with cafcium-amonium nitrate
bemesting met kalverdri jfmest/ feÍtiTized with caffsTutrg

10

À

9

I
zondheidstoe stand
De aanslag van de in het voorjaar van 1977
aangelegde beplantingen (nrs. 4 en 6) werd

3.2

Ge

door de gift met kalverdrijfmest verbeterd
(tabel 5). De bladkleur en de bladbezetting

x

1

in de kalverdrijfmestbehandelingen waren
meestal beter dan in de andere behandelingen. In geen van de proefvelden zijn verschijnselen waargenomen, die zouden kunnen wijzen op ammoniakschade. De schade in het proefveld nr. 6 had andere oor-

t
6

zaken, die verderop worden besproken.

3.3 Bladsamenstelling
De kalverdrijfmest had vooral een positief

5

bemestingstijdstippen ( juni)
tire of fertifizer a2plications

( June)

!

/

effekt op de fosfor- en de kaliumvoorziening van de beplantingen (tabel 6). De fosforgehalten van het blad van de onbemeste
behandelingen bedroegen

0 ,07 -0,28Vo

/-

4

ll

P, en

werden door kalverdrijfmest verhoogd tot
0,17-0,4470 P, een effekt dat overigens pas

in de tweede bemestingsperiode

optrad.

De kaliumgehalten namen toe van 0,641,09% K in de kontrolebehandelingen tot
0,93-l,77Vo K in de kalverdrijfmestveldjes.

o
3

3

,+

De toename van de fosfor- en kaliumgehal-

ten van het blad bleef tot minstens 1984

Lengtegroei 1m. jaar-1)
heijht growth 7n. an,-71

2

- -.- -a

a/

B

2

bestaan.

De stikstofvoorziening van de met kalverdrijfmest bemeste veldjes verbeterde vooral in hetjaar van de bemesting. In de kontrolebehandelingen bedroeg het stikstofgehalte van het blad 1,59-2,39Vo N, in de kalverdrijfmestveldjes 1,82-2,88% N. Na het
beeindigen van de bemestingen liep het
stikstofgehalte van het blad terug tot iets
boven dat van de kontrolebehandelingen.
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Tabel

4

. Groeigegevens per proefveld

proefveld
nr.

kultivar

tijdstip
van
aanplant

gemiddelde
lengte (m) bij
de aanvang
van de proef

behandelingen

in

1977 en 1978

lengtegroei (m) in

tw

1978 1977
+

Qi.tw)
J

2

4

Geneva'

vj.1974

Oxford' vj.lfi4
'Fritzi

vj.1977

Pauley'

6

5

'Oxford'
94/40

vj.1977

v}1967

4,5
4,4 (9em.4,4)
4,4

6

1982

omtrek (cm)
op 1,3 m
hoogte nj. 1980

kontrole

1,6

1,5

3,1

kas

1,4

1,8

kalverdrijfmest

t,7

1,8

3,2
3,5

42
48
47

geen metlngen

5,1

kontrole

1,8

1,9

3,7

4,3 (gem.5,0)
5,6

kas

1,6

t,7

3,3

kalverdrijfmest

1,9

1,9

3,8

2,4
2,4 (eem.2,3)
2,0

kontrole

0,4

0,9
0,5

1,0

1,2

1,55

I,55

geen

0,3

0,2

0,9

1,5

1,5

metingen

1,2

1,2

0,9

1,6

2,45

2,45

1,0

kontrole

1,0 (gem. 1,0)

kas

1,0

kalverdrijfmest

20,0

kontrole

19,5(gem.19,l)

kas

17,9

kalverdrijfmest

kultivar

nr

4

1980 1981

1978

kas

kalverdrijfmest

0,4
0,2
0,6

geen

0,0
0,5

metingen

t,2

2,1 1,8
2,r 1,4
1,9 1,4

3,9
3,5

Tabel 5. Aanslagpercentages in twee in het voorjaar van l97V aangeplante proefvelden
(opname nj. 1978)
proefveld

tn9

'Fritzi Pauley'

'Oxford'

behandeling

percentage

injuni 1977
enjuni 1978

aangeslagen planten

per behandeling

kontrole

57

kas

43

kalverdrijfmest

76

kontrole

l0

kas

20
50

kalverdrijfmest

4. Discussie

I Verklaringen ooor opgetreden groeireakties
Kalverdrijfmest is o.a. te beschouwen als
een NPK-mengmeststof. In beginsel kunnen alle komponenten een effekt hebben
op de bomen. De groeireakties en de ver-

4.

De

magnesiumvoorziening ondervond
weinig invloed van de bemestingen. Het
chloridegehalte van het blad, dat in de con-

trolebehandelingen 0,05-0,15% Cl bedroeg, nam door kalverdrijfmest toe tot
0,25-0,50% Cl. Eén à twee jaar na het beeindigen van de kalverdrijfmestbemesting
daalde het chloridegehalte van het blad
weer tot het normale niveau.
3.4 Bode moruc ht baarheid
De resultaten van een bodemchemisch onderzoek in augustus 1984 zijn samengevat
in tabel 7. Vooral de fosforvoorziening, en
in wat mindere mate de kaliumvoorziening

van de grond, bleken door de kalverdrijfmest te zijn toegenomen.

anderingen in de bladsamenstelling zijn gebruikt om na te gaan welke komponenten
in hoofdzaak de waargenomen veranderingen hebben veroorzaakt.
Uit de reaktie van de bladsamenstelling op
de bemestingen mag worden afgeleid dat de
positieve reaktie van de bomen hoofdzakeIijk uit een stikstofeffekt kan worden verklaard. Voor balsempopulieren en zwartebalsempopulieren geldt dat een N-gehalte
van het blad van 1,6 à l,7Vo ongeveer de
grenswaarde is voor zichtbaar stikstofgebrek, en dat een N-gehalte van het blad van

3,3

44

4t

geen metlngen

48

geen metingen

geen

metingen

1,9 1,7 geen meting,
1,5 I,3 geveld
1,6 0,4 in 19812

105

102
94

2,6 à2,7Vo de ondergrens van het optimale
stikstoftrajekt aanduidt. De stikstofgehalten van het blad van de onderzochte beplantingen lagen bij de aanvang van het
onderzoek tussen beide waarden in. De bemesting met kalkammonsalpeter verhoogde ook het stikstofgehalte van het blad,
maar daardoor gingen soms de fosfor- en
kaliumvoorziening wat achteruit.
In één proefveld (nr.4) is ook sprake geweest van een fosforeffekt, omdat daar de

fosforvoorzieningen onvoldoende was.
Dat volgt uit het grondonderzoek @-totaal

: 2l mg P20y'100 g; de waarde ervan moet
40 zijn), uit het optreden van zichtbare fosforgebreksverschijnselen (klein, groengeelgevlekt blad) en uit het bladonderzoek
(P : 0,07-0,09Vo; deze waarde moet minstens 0,l0Vo zijn). De verhoging van het fosforgehalte van het blad tot0,l2-0,25VoP als
gevolg van kalverdrijfmest heeft hier het
stikstofeffekt versterkt. Dit blijkt ook uit
de reaktie van deze beplanting op kalkammonsalpeterbemesting. Zowel de groei als
de aanslag, en het fosforgehalte van het
blad, gingen achteruit.

Een groot effekt van de door kalverdrijfmest sterk toegenomen kaliumgehalten is
niet aannemelijk. De ondergrens voor een
nog juist voldoende kaliumvoorziening bij
balsempopulieren en zwarte-balsempopulieren ligt bij een kaliumgehalte in het blad
van 0,35 à0,50Vo K. In alle beplantingen lag
het kaliumgehalte van het blad hoger. Wel

is een dergelijke verbetering van de kaliumvoorziening van belang als men euramerikaanse populieren zou bemesten,
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Tabel 6. Bladanalyseresultaten van Populus trichocarpa 'Fritzi Pauley', proefveld nr. 4, aangeplantvj. 1977 (gehalten van de droge stof)
datum

bladsamenstelline(%)

behandelingen

injuni
enjuni

1977

(7o/%)

1978

N

P

K

Ca

Mg

CI

N/P

0,09
0,09

0,93

l,2l

0,15
0,14
0,16

nb
nb
nb

36,8

0,l0

nb
nb
nb

augustus

kontrole

1,72

1977

kas

3,31
1,82

kalverdrijfmest

0,79

l9,l
18,2

augustus

kontrole

1,87

1,93

2,16

0,69

kalverdrijfmest

1,92

0

l8

1,00

1,62
1,66

0,23
0,22
0,24

0, t3

kas

0 l3
0 t2

0,u

1978

l,7l
l,7t

0,76
0,70

kalverdrijfmest

1,60

0,07
0,07
0,44

nb
nb
nb

0,17
0,27
0,25

0,07
0,06
0,25

24,4

kas

augustus

kontrole

1,82

0,10

l,0l

kas

t,74

0,l0

0,96

2,M

0,38

1,67

0,21
0,22
0,27

18,2
17,4

kalverdrijfmest

nb
nb
nb

0,l0

1980

augustus

kontrole

1,02

nb
nb

kalverdrijfmest

2,t7

0,12
0,12
0,23

0,21

kas

1,96
1,92

0,74

l98r

1,75

nb

0,19

0,08
0,08
0,07

augustus

kontrole

1,74

l,6r

kalverdrijfmest

l,85

0,21

1,59

nb
nb
nb

0,l8

kas

0,08
0,07

0,78

1982

14,4
18,0

0,15
0,37

10,7

(beëindiging van de bemesting na 1978)

augustus
1979

nb:

kontrole

1,76

I,19

19,0

3,6

0,08
0,09

0,19

0,13
0, 16

5,4
16,3

16,0

9,4

0,08
0,06
0,08

21,8

23,0
8,8

nietbepaald

omdat een goede kaliumvoorziening het
gevaar van een aantal bladziekten vermindert. De verhoging van het chloridegehalte
van het blad is van tijdelijke aard gebleken,
hoewef soms een chloridegehalte van0,5Vo
Cl is bereikt, dat als merkbaar verhoogd
geldt.
Opvallend groot was het negatieve effekt
van kalverdrijfmest op de groei en gezondheidstoestand van een in 1967 aangelegde
beplanting van Populus trichocarpa
(94/40). In dit proefveld (nr.5) begon in het

in het najaar van
bladval op te treden, terwijl de
twee andere veldjes nog geen spoor van
bladval vertoonden. In 1980 trad in het kalkalverdrijfmestveldje
1979 sterke

verdrijfmestveldje veel stambreuk

op.
Over deze verschijnselen valt het volgende
op te merken:

- De kultivar 94140 wortelde, ondanks de
grondbewerkingsdiepte van ca. 7 0 cm, zeer
oppervlakkig. De meeste wortels bevonden zich in de laag 0-20 à 25 cm, en groeiden
horizontaal. Het vermoeden ligt voor de
hand dat wieldruk - en misschien ook een
tijdelijk te hoog opgelopen koncentratie in
het bodemvocht - de wortels heeft beschadigd. De eerste reden is daarom aannemelijk omdat als gevolg van het uitrijden van
de drijfmest vrij diepe bandensporen op
steeds dezelfde plaatsen werden gevormd
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Tabel 7. Verandering in een aantal bodemchemische eigenschappen van twee populierenbeplantingen na twee jaar bemesting met kalkammonsalpeter (kas) of kalverdrijfmest
(kdm) bemonsteringsdiepte 0-25 cm, augustus 1984
beplanting nr

4

vj.

tijdstip van aanplant
soort en kultivar

f

5

vj.1967

1977

Populus trichocarpa 94140

Populus trichocarpa
'Frizi Pauley'

eemgehalte (% < 50 pm)

l3

9

III

Gt

kontrole kas

behandelingen in

juni

1977

enjuni

pH-KCl
org. stof

kdm

kontrole kas

kdm

1978

(Vo)

N-tot. (%)
N-org. (%)
P-tot. (mg P2Oy'lOOg)
K-gehalte (K, opl.
in 0.1 N HCI: mg Ií100g)

Cu-tot. (mg Cu/ke)

4,0
2,8

3,9

3,9
3,0

4,3

4,3

t<

4,5

)7

1,8

2,r

0,093
3,32

0,088

0,1il

0,091

0,067

0,08

3,52

3,70

3,96

3,72
49

?q5

8l

2t

27

6t

58

2

2

4

2

I

4

2,8

2,8

3,I

2,2

1,7

2,1

(de populiererijen dwingen de trekkerbestuurder om steeds in hetzelfde spoor te
rijden). In de twee proefvelden waar de
groeireaktie op kalverdrijfmest weliswaar
positief maar vrij klein was (nrs. 2 en 3) zijn
de horizontale beworteling en het ontstaan
van diepe bandensporen ook waargenomen.

- De kulivar

94140

behoort volgens mede-

delingen van populierenkenners niet tot de
gezondste kultivars van het populierenbestand. Alle bomen in het proefveld vertoonden stamscheuren op 3 à 4 m hoogte,
en sterke waterlotvorming. In l98l traden
stambreuk en windworp ook op in een onbemest gedeelte van de opstand, zodat

deze geheel moest worden geveld. Blijkbaar heeft kalverdrijfmest (en het uitrijden
ervan) de aftakeling versneld, maar niet op
gang gebracht.

4.2 Voorwaarden ooor het uitrijden uan
kaloerdrijfmest

Voorwaarde voor een positief resultaat
van de bemesting is dat de mest kan
worden uitgereden zonder dat schadelijke
neveneffekten optreden. Het gaat hier om
twee, deels onderling afhankelijke, effekten:

- Struktuurbederf en bodemverdichting in

de rijsporen. Populieren staan vaak

op
vochtige en natte gronden ( op rabatten) en

worden altijd in rijen geplant. Het uitrijden
van mest gebeurt dus jaar op jaar door het
rijden in dezelfde wielsporen. Veel laaggelegen gronden hebben een niet voldoende
draagkrachtige bovengrond als gevolg van

te bemesten. Deze late mestgift leidt tot te
langdurige doorgroei. Door onvoldoende

het hoge leem- en organische-stofgehalte.

is aan te bevelen.

S

tikstofbemesting en onkruidbestrijding in

jonge beplantingen en het snoeien van

de

populieren zijn onderwerpen waaraan we
in deze tijd van hetjaar onze aandacht moeten besteden. In de zomermaanden moeten
ook jonge beplantingen op het optreden
van gebreksverschijnselen en op het overgroeien van de bomen door klimplanten
worden gekontroleerd.
StikstoÍbemesting

Stikstofbemesting evenals onkruidbestrijding zijn onderhoudsmaatregelen, díe voor
een goede aanslag en jeugdgroei absoluut

noodzakelijk zijn. Zij gelden niet alleen
voor nieuwe beplantirrgen maar zeer zeker
ook voor herbeplantingen. In herbeplan-

tingen is het verloop van de aanslag en
groei in de eerste jaren vaak moeizamer

optreden. Jaarlijkse beoordeling van de geschiktheid voor het uitrijden van drijfmest

- Beschadiging van de boomwortels. De

beworteling van balsempopulieren en
zwarte-balsempopulieren is, ongeacht de
groeiplaats, vaak oppervlakkig. Op vrij
natte gronden bevindt zich ook de hoofdwortelmassa van euramerikaanse populieren in de bovengrond. Het berijden van
dergelijke gronden zal wortelschade tot
gevolg hebben.

Over de geschiktheid van populierenbeplantingen voor drijfmest valt het volgende
te zeggen. Het uitrijden van drijfmest met
trekker en giertank zal schade veroorzaken

- op alle gronden met een weinig draagkrachtige bovengrond (moerige en lemige
gronden),
- op gronden met Grondwatertrap (Gt) II,

III

Overwogen kan worden om de drijfmest
niet per as, maar via een regenleiding in de
opstanden te brengen. Er is echter nog onvoldoende bekend over de kosten van een
dergelijke opzet. Ook het teeltaspekt moet
dan nader worden bekeken, omdatgedacht
kan worden aan korte omlopen met populieren en wilgen.
Sommigen zullen de vraag stellen of deze
vorm van bemesting met kalverdrijfmest in
populierenbossen niet een voÍrn van milieuverontreiniging is. Dat is niet het geval
als sprake is van normale bemestingsmethoden, waarbij ook met de kwaliteit van
het grondwater rekening wordt gehouden.
5. Konklusies

III*.

Op gronden met Gt V en V* zal
alleen kunnen worden uitgereden als de
grond voldoende droog is,
- in de meeste bossen met balsempopulieren, in verband met oppervlakkige beworteling.
Het verdient verder geen aanbeveling om
nog in de nazomer (augustus en september)
en

Bemesting met kalverdrijfmest kan

de

groei en gezondheidstoestand van balsem-

populieren

en

zwarte-balsempopulieren

verbeteren, als aan een aantal dwingende
voorwaarden wordt voldaan. Als daarover
geen zekerheid bestaat, moet deze vorm
van bemesting worden

afgeraden. a

dan in nieuwe beplantingen op bouw- of
weiland (zie ook het artikel 'Onkruidbestrijding bij populier' in het februari- en
meinummer van'Populier' 1979).

De voor populieren geschikte bodemtypen
bevatten meestal voldoende fosfor en kalium. Om dezelfde hoeveelheid stikstof te
geven die kalkammonsalpeter bevat moet

Het planten van zeer lange éénjarige of van
meerjarige populieren met als motief dat

van veel mengstoffen een dubbele hoeveelheid worden gebruikt om dezelfde hoeveelheid stikstof te geven.

lang plantsoen boven de vegetatie uitsteekt

H.W.K.

afrijping van de scheuten kan vorstschade

en er daarom dus geen hinder van ondervindt, is geen reden genoemde onderhoudsmaatregelen na te laten. Stikstofbemesting en onkruidbestrijding zijn bij ge-

Gebreksverschijnselen

bruik van dit lange plantsoen met hun zeer

Bomen in jonge beplantingen dient men in

ongunstige verhouding tussen boven- en
ondergronds gedeelte een vereiste, vooral

de zomermaanden op bladkleur, bladgroot-

als de vegetatie uit grassen bestaat (zie ook
het artikel 'Het gebruik van één- of twee-

jarig populiereplantsoen bij herbebossing'
in het novembernummer van 'Populier'
1979). De kunstmest, in de vorm van
kalkammonsalpeter (kas), dient men in

nieuw aangelegde beplantingen omstreeks
halfmei te geven, eengift van l00gram per
plant is voldoende. In oudere beplantingen
wordt de kunstmest op een vroeger tijdstip

en in grotere hoeveelheden gegeven
'Kalender' maartnummer

(zie

1985). Het is van

het grootste belang dat de meststof zorgvuldig op de plantspiegel (l m2) rond de
boom wordt gestrooid om schade te voorkomen.
Het gebruik van mengstoffen is af te raden.

te en bladbezetting te kontroleren omdat
vooral in deze tijd van hetjaar de bladeren
als gevolg van een tekort aan bepaalde voe-

dingsstoffen gebreksverschijnselen kunnen vertonen. Meestal gaat hetom stikstofgebrek. De bladeren zijn dan gelig-groen
van kleur en te klein terwijl de bladbezetting maar matig is. Het plotselinge vergelen
van de bladeren kan ook op muizenschade
duiden, waarbij de bast van het stammetje
vlak boven of net in de grond is afgevreten
of veel wortels zijn doorgeknaagd. Wanneer stikstofgebrekssymptomen vroegtij-

dig worden gekonstateerd kan men de
jonge bomen in juni of begin juli nog met
100 of 200 gram kalkammonsalpeter bemesten waarbij tevens de grasvegetatie
rond de bomen moet worden bestreden.
4t

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

Het tussen de nerven pleksgewijs

geel ver-

kleuren bij vooral de oudste bladeren duidt
meestal op kalium- of magnesiumgebrek.

Indien men twijfelt aan de oorzaak van de
gebreksverschijnselen of aan de noodzaak
of aard van de bemesting dan verdient het
aanbeveling een deskundige van het
Staatsbosbeheer te raadplegen.
Onkruidbestrijding

In

de eerstejaren van aanleg is het bestrijden van de vegetatie in metgrassen verwilderde beplantingen naast stikstofbemesting absoluut noodzakelijk. Dit geldt voor
zowel nieuwe beplantingen als voor herbebossingen (zie ook het in februari- en meinummer van 'Populier' 1979 gepubliceerde

artikel'Onkruidbestrijding bij populier').

Uit de resultaten van een enquête (zie het
artikel 'Herbebossingen met populier in
het plantseizoen 197il1977' in het novembernummer van 'Populier' 1979) blijkt dat
op maar liefst 5Wo v an de in 197 il l9T ingeplante oppervlakte geen onkruid/looftroutbestrijding is uitgevoerd. Het is jammer dat
aldus onnodig teleurstellingen worden geboekt en op zljn minst risiko's van slechte
groei en kwetsbaarheid worden gelopen.

Een vegetatie die uit lage kruidachtige
planten, zoals hondsdraf en boterbloemen,
bestaat , behoeft men niet te bestrijden omdat een dergelijke vegetatie dejonge populieren weinig of niet bekonkurreert.
De onkruidbestrijding kan men op de plantspiegels (l m2 per boom), in banen langs de
boomrijen of over de gehele oppervlakte
uitvoeren; bovendien heeft men keuze tussen mechanische en chemische bestrijding.
Bij de mechanische wijze van bestrijding
(b.v. het plaggen, hakken ofschoffelen van
plantspiegels, het frezen van de grond of
het maaien van de vegetatie) moet men er
nauwgezet op toezien dat de stam niet en
de wortels zo min mogelijk worden beschadigd. Het doorspitten van plantspiegels
moet zeer zeker worden nagelaten. Balsempopulieren en hieraan verwante rassen
vorïnen vaak veel wortels net onder het
maaiveld.
Een chemische bestrijding, die men in deze
tijd van hetjaar nog kan toepassen, is die
met Gramoxone. Het juiste tijdstip voorde
bestrijding met dit middel is aftrankelijk
van de mate van ontwikkeling van de vegetatie. De bespuiting wordt meestal in de
tweede helft van mei uitgevoerd en wel op
basis van 3 à 5 I per ha. Indien een sterke
hergroei van de vegetatie optreedt kan een

tweede bespuiting noodzakelijk zijn tenzij
de bomen al zeer goed groeien. Het effekt
van de behandeling is beter indien men
deze bij een bewolkte hemel wordt uitvoert.
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De vegetatie mag niet te hoog zijn om te
voorkomen dat de bladeren en jonge
scheuten met de spuitvloeistof worden geraakt met alle gevolgen van dien.
De kans hierop is groot als de bespuiting in
nieuwe met éénjarig plantsoen aangelegde
beplantingen wordt uitgevoerd of indien

tijdens perioden met veel wind wordt

ge-

spoten. Het gebruik van een spuitkap verdient daarom aanbeveling. Om beschadiging van de jonge stammetjes door Gramoxone te voorkomen mag de druk waarmee gespoten wordt niet meer dan 1,5 atm.
bedragen. Vóór het gebruik van bestrijdingsmiddelen moet men de gebruiksaan-

wijzingen op de verpakking zorgvuldig
raadplegen.

Brandnetels en distels, die jonge populieren dreigen te overgroeien dient men rond-

om de bomen af te maaien, waarbij men er
voor moet zorgdragen dat deze hierbij niet
worden beschadigd. Klimplanten (b.v. hop
en haagwinde) moet men in de zomermaanden verwijderen om te voorkomen
dat deze dejonge bomen verstikken. Loofhoftopslag ofvulhout dat populieren dreigt
te overgroeien moet in juli of in de eerste
helft van augustus bij de grond worden afgezel.
Snoeien

Het snoeien van populieren is uitvoerig
besproken in het novembernummer van
'Populier'

1979.

De gunstigste periode voor het snoeien van

populieren is tussen begin juni en halfjuli.
Indien gevaar van aantasting door de popu-

liereglasvlinder bestaat dient men

de

bomen pas in augustus te snoeien. Het

overgroeien van snoeiwonden gaat bij
zomersnoei sneller dan bij wintersnoei. Uit
de onderzoeksresultaten bij euramerikaanse populieren is gebleken dat de vorming

van waterlot geringer is indien men de
bomen in de periode ná het uitlopen en
vóór het afsluiten van de groei (ca. eind
augustus) snoeit. Uit praktijkervaringen

blijkt dat zwarte balsempopulieren

kapstokken ontstaan.
Men moet met het opsnoeien van de bomen
beginnen als deze een borsthoogtediameter
van 6 à 8 cm hebben, vóór die tijd moet men

alleen de dubbele toppen verwijderen. In
het algemeen worden de bomen om de 3
jaar gesnoeid; een en ander is echter afhan-

kelijk van de groei van

de bomen.

Jonge bomen moeten nooit hoger dan tot
Va, oudere bomen tot Ys van de totale
boomhoogte worden gesnoeid met dien
verstande dat niet hoger wordt gesnoeid
dan 6 à 8 m. Bij hoger opsnoeien weegt het
resultaat (verbetering van de houtkwaliteit) niet op tegen de hogere kosten. In de
kroon moet men zo weinig mogelijk
snoeien. Hooguit een enkele zeer zware
zijtak en dubbele toppen, mits deze niet
hoger zitten dan de genoemde maksimum

hoogte, mogen worden verwijderd. Te
zwaaÍ en te hoog in de kroon snoeien gaat
ten koste van de aanwas en brengt bovendien hoge kosten met zich mee. Een neveneffekt van het te zwaar snoeien is de versterkte vorming van waterloten waarvan
de verwijdering ook geld kost.
Populieren in dicht geplante opstanden (4
x 4 m, 5 x 5 m) waarvan al het hout te
zijner.tijd aan de vezelhoutverwerkende industrie (papier, spaan- en vezelplaat) zal
worden geleverd, behoeft men uit het oog-

punt van houtkwaliteit niet te snoeien.
Mocht het onderste stamgedeelte echter

voor licht zaaghout geschikt zijn

dan

moeten de bomen wel tot 2 à 3 m hoogte
worden opgesnoeid, hetgeen in één keer
kan gebeuren. Indien men echter van plan
is na een dunning de resterende bomen te
laten doorgroeien, kan men ermee volstaan
alleen de overblijvende bomen periodiek
en de te dunnen bomen niet ofslechts éénmaal te snoeien.

Gebr. Yan den Berk b.Y.
BOOMKWEKERIJEN

en

'Androscoggin' bij zomersnoei eveneens

weinig waterloten vorÍnen en dat de snoeiwonden in het algemeen goed overgroeien.
Grote snoeiwonden kunnen bij deze populieren wel eens langer bloeden dan die van
euramerikaanse populieren. De Westamerikaanse populieren 'Blom', 'Fritzi Pauley'
en 'Heimburger' vormen ook bij zomer-

snoei veel waterloten. tsu,itenlandse

er-

varingen duiden erop dat de waterlotvorming kan worden beperkt indien men de
bomen niet te sterk maar meer geleidelijk
opsnoeit.
Jonge bomen worden met een snoeischaar
of snoeizaag, oudere bomen met een zaag
of beitel op lichte, metalen stokken opgesnoeid. Bij het snoeien dient men de takken
vlak aan de stam te verwijderen zodat geen
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KNPvouwkarton

Grote voorraad l- en 2-jarig plantsoen

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

Populus alba, P. x canescens en P. tremula
Populus nigra en P. x euramericana
Populus berolinensis

handelt onder de naam KNP VOUWKARTON
Het KNP vouwkarton is een hoogwaardig,
gespecialiseerd produkt dat o.m. gebruikt

wordt voor verpakkingen en
g

en bomen

Arc/lUl4/16 cm. van:

'Barn','Donk','Oxford' en'Androscoggin'
Salis alba: o.a.'Chermesina' en'Sericea'

Salix pentandra
Salix sachalinensis

rammofoon plaathoezen.

Ton van den Oever B.V

Postbus l5
5076 ZG Haaren
Tel. 04117 - l77l
Telex 50961Tobo

Europaweg l8-20

7742PN Coevorden
Tel. 05240 - 17280
Telex 50961 Tobo

OREGON ZAAGKETTING

Bij de fabríkage van dit produkt wordt voor
een belangrijk deel gebruik gemaakt van
in lands populierenhout.
De Verenigde Papierfabrieken zijn daarom
geinteresseerd in de aankoop van
populierenhout op stam of geveld.
in 1947 de zaagkettint uitvond heeít zii zich

Sinds OREGON

Wij willen in kontakt komen met bezitters of
beheerders van populieren die willen
verkopen.
Nadere informatie willen wij graag geven via
de heer W. Boot, hoofd inkoop van de
Verenigde Papierfabrieken te Eerbeek.
Het telefoonnummer is 08338-9133.

intensieí beziggehouden met het verbeteren en veiliger maken van bestaande types en het ontwerpen van nieuwe
soorten aandrijíwielen, geleidebladen en
veiligheidskettingen. OREGON heeít voor
elke motonaag en houtsoort de iuiste kettinS.
Kies voor kwaliteit en veiligheid, kies OREGON
produkten. lmporteur voor Nederland:

SnERrunru-SoEstbv
Postbus f84,37ó0 AD Soest. de BeauÍortlaan24,?768 MJ Soest'
TeleÍoon 021 55-!0272'. Telex ,13434 stier nl.
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u denhou
een oude naam tussen nieuwe pe ulieren

an old name. between new pgplars
un ancien nom. entre nouveaux peup]lgI!
ein alter name zwischen neue pgp-peln
Witte abeel
(P. albal

'Raket'

'Nivea'

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

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

'Witte van Haamstede'

Europese zwarte populier
'Ankum'

(P. nigra)

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P. trichocarpa)

'Blom'
'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

,'nb','/')

Euramerikaanse
populier
(P. euramericanal

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spijk'

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'1214',

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier

'Androscoggin'

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

)g/rí"01

(í','frr'"')-

X

a

boomkwekerij
Schoorstraat 21 - Postbus
Udenhout - Holland
TeleÍoon 04241-2131
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