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Houtprijzen

Druk: Verweij Wageningen b.v

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

Lay-out: R. Eppenga, redaktie

hout verschillend. Onderstaande cijfers geven derhalve slechts een indruk van het huidige
prijsbeeld.

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

klompenhout/zwaar zaaghout (): O 40 cm)
licht zaaghout (kistenhout) (A:25-50 cm) lengte
papierhout (6: lO-50 cm, lengte I tot 3 m)

2

m

spaanplaathout

llu

: f ll0,- á f 120,- per m'
: / 80,- à / 100,- per m'
i t I 60,- per m!
| í 60,- tot / 15,- per ton
: í 35,- tot f 40,- per ton

Staatsbosbeheer
Adressen van de Direkteur hndelijke Gebieden en Kwaliteitszorg in de provincie:

Foto omslag:
Populierebos met ondergroei van els

Foto's
Stichting Bos en Hout, Wageningen
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In de Randstad mag

behalve van bomen
van de geslachten populier en wilg ook gebruik worden gemaakt van een aantal andere soorten. De termijn waarbinnen de
opstand geveld moet worden ligt daar tussen de 15 en 40 jaar na het moment van

Voorwoord

aanleg.

Voorlopig is de duur van de regeling tot I
mei 1986. Binnen het ministerie van Landbouw en Visserij wordt er aan gewerkt om
deze termijn te verlengen.
Op bos is in principe de Boswet en dus ook
de herplantplicht van toepassing. Het is
echter mogelijk om bij aanleg van nieuw
bos, al dan niet met gebruikmaking van de
hiergenoemde subsidie-regeling, gebruik te
maken van een andere beschikking, namelijk de beschikking vrijstelling meldings- en

Redaktie 'Populier'

herplantplicht, waardoor men bij

Met het doel om op korte termijn de aanleg

verleend wanneer zij daarop met het boven

van snelgroeiend bos ten behoeve van

omschreven doel populier of wilg planten.
Voorwaarde is dat het nieuw bos betreft.
Bomen geplant om te voldoen aan de herplantplicht op grond van de Boswet vallen

de
te bevorderen hebben de

houtvoorziening
ministers van Economische Zaken en van
Landbouw en Visserij de Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos van 2l de-

cember 1984 (Staatscourant 28 december
1984) in het leven geroepen.

In 'Populier' van maart il. QZe jaargang

nr. l) is deze regeling al uitvoerig ter sprake
gekomen en toegelicht. De regeling past in
het beleid van de rijksoverheid, t.a.v. bossen, zoals dat in het Meerjarenplan Bos-

bouw is uitgewerkt.
De regering wil ondermeer het bosareaal
uitbreiden met 30.000 à 35.000 ha, ca.
10.000 km extra weg- en grensbeplantingen
aanleggen en 15.000 ha primair op de produktie gerichte beplantingen met korte omlopen.
Ter herinnering volgt hier een samenvatting van de regeling, alsmede van enkele
zaken die er direkt verband mee houden.
Op grond van de bepalingen van de regeling
wordt aan eigenaren van grond eenmalig
een extra bijdrage van / 3.000,--. per ha

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

niet onder de regeling.
Bovendien moet in het kader van deze regeling gebruik worden gemaakt van ofivel
de Regeling bijdragen bebossingen of de
Regeling bijdragen werkgelegenheid in de

bosbouw (l9M-1985).
De bebossing moet een oppervlak beslaan
van minstens 0,5 ha of een lijnbeplanting
zijn van minstens 625 m lengte. Voor de
bebossing mag alleen gebruik worden gemaakt van bomen van de geslachten populier of wilg. Voor de Randstad geldt een
deels afwijkende regeling waarover hieronder meer.

aanleg

van nieuw bos vrijstelling van de herplantplicht kan krijgen. Het bos, dat dan binnen
25 jaar gekapt móet worden, kan daardoor
tijdelijk worden. De eigenaar is in deze situatie vrij om na kap van de bomen voor
herbeplanting te kiezen, dan wel de grond
op andere wijze in gebruik te nemen, bijv.
voor landbouw of woningbouw.

Daar de regeling in feite specifiek op de
aanplant van populier en wilg betrekking
heeft, leek het de redactie zinvol om in een
themanummer een aantal aspekten van de
aanleg van snelgroeiend bos verder te belichten. Deze artikelen hebben dan ook tot

doel om, aanvullend op het artikel in

de

populier van maart j.l. over de subsidiere-

geling zelf, informatie te geven, die van
belang kan zijn bij de afweging om van de
regeling gebruik te maken, en bij de planvorming en aanleg van het bos

zelf.

O

Een belangrijke voorwaarde van de rege-

ling is dat de opstand of de rijbeplanting
geveld moet worden in de periode tussen
15 en 25 jaar na de aanleg. Ook hiervoor
geldt in de Randstad een enigszins afivijkende regeling.

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

Wij zijn geïnteresseerd in de
aankoop van uw populierehout,
geveld of op stamo vanaf een
gemiddelde diameter van
25 cm. op 1.30 m.
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Financiële aspecten van populierenteelt
bij korte omlopen

C. Boon
S

t

aats bo sbe

heer, Utrecht

Dat is vooral van belang voor degenen die

zich vanuit een beleggingsoptiek (willen)
De grondeigenaar die zijn grond zou willen bebossen zal, behalve inzicht in planologische en
teelttechnische aspecten, ook een goed beeld willen hebben van de Íinanciële kant van de zaak.
Hij moet weten wat hij kan verwachten aan kosten, aan opbrengsten en aan bijdragen van de

overheid.

Voor zowel particulier als gemeente is dat inzicht van belang om positief te kunnen beslissen
over bosaanleg.

bezighouden met bosaanleg.
Voor boeren en particulieren met een stukje grond, die hun uitgaven en inkomsten
voor de teelt van Populier in de inkomenssfeer hebben, speelt het rente-element
nauwelijks een rol.

In de navolgende

modelberekening zal

voor één bepaalde situatie worden aangegeven hoe zo'n prognose eruit zou kunnen

zien.

Prognose maken

Inzicht in de financiële aspecten kan

het

best worden verkregen door heel systematisch alle kosten en opbrengsten op een
rijtje te zetten voor een concrete situatie.
Her zal daarbij blijken dat het 't makkelijkste is om de aanlegkosten en de bijdragen
van de rijksoverheid te begroten. Die
kosten en opbrengsten vallen allemaal in
hetjaar van aanleg en kunnen vrij snel worden achterhaald.
De opbrengsten uit houtverkoop zijn moeilijker te begroten. Het moment waarop de
opbrengst wordt gerealiseerd ligt 15-25 jaar

De

modelberekening gaat

uit van een

grondeigenaar die I ha grond bebost.

Hij kiest daarvoor de kloon Robusta en
neemt l-jarig beworteld plantsoen die in
een plantverband van 5 x5 m wordt geplant, 400 stuks per hectare.
De grondeigenaar weet nog niet of hij ook
in de verre toekomst populieren wil blijven
telen dus hij vraagt, en krijgt, een vrijstelling van de meldings- en herplantplicht.
Aan het eind van de omloop heeft hij dus de

verder in de tijd. Hoewel dat naar bos-

grond weer vrij beschikbaar.

bouwmaatstaven nog erg dichtbij is zijn er

De grondeigenaar wil niet al te lang wachten op een houtopbrengst en houdt daarom
rekening met de kortste omloop die mogelijk is in verband met de subsidieverlening:
l5 jaar.
Omdat de grondeigenaar zelf geen trekker
met plantgatenboor bezit huurt hij voor het
planten een loonwerker in. Uitooering in

dan toch al erg veel vragen waarop geen
exact antwoord is te geven. Vragen als:
hoe hoog zullen de houtprijzen dan zijn?,

hoeveel hout zal er dan geproduceerd
zijn?, hoe lang wordt de omloop precies:
15 , 17 , 20 of 24 jaar?
Voor een goede inschatting van de opbrengst in kubieke meters kan het beste

handkracht (plantgaten grauen met

de

gebruik worden gemaakt van de bestaande
opbrengsttabellen voor populier. Met behulp daarvan kan voor verschillende klonen, groeisnelheden, plantverbanden en
omlopen benaderd worden hoeveel hout

schop, 40x40x40 cm) is mogelijk en eist 40
(zandgrond) tot 60 uur (kleigrond) per hectare. De andere werkzaamheden voert hij

op een zeker moment aanwezig is.

De kosten

Wanneer kosten en opbrengsten bekend
zijn kan worden berekend ofde aanleg van
bos uit financiële overwegingen aantrekkelijk is. Lastig in zo'n berekening is het tijdselement waardoor kosten die nu worden

gemaakt moeilijk kunnen worden vergeleken met opbrengsten die pas over x jaar
worden gerealiseerd. Door het hanteren
van een rentefactor kan dit probleem worden ondervangen.
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I hectare populierenbos

zelf uit.

Uitgaande van een aantal normbedragen
(tabel l.) kan een begroting worden gemaakt van de kosten: Tabel 2. Op basis van
deze kostenbegroting vraagt de eigenaar bij
het Staatsbosbeheer subsidie aan.

Met de in tabel 2 genoemde opsomming
zijn in feite alle kosten genoemd.

Wat resteert is de jaarlijkse afdracht van de
heffing van het Bosschap (f 7,-.per ha).
Werkzaamheden als het verwijderen van

benrooien niet noodzakelijk.

van

Ook is geen rekening gehouden met

de

kosten van een snoeibeurt.
Te zijner tijd zal het hout van de opstand
afmetingen hebben die het geschikt maakt
om te leveren aan de vezelhoutverwerkende fabrieken (papier-, spaan- en vezelplaat). Voor deze afnemers behoeft het
hout niet gesnoeid te worden.
De feitelijke kosten voor de boseigenaar
bestaan dus uit: aankoop materialen in het
eerste en tweede jaar (f 1256,-. + f 142,--

.), kosten loonwerker (Í

boommanchetten, meting van hout voorafgaand aan de verkoop en toezicht worden
in eigen beheer uitgevoerd. (Als norm zou
hiervoor een bedrag van f 23,-. per jaar
kunnen worden aangenomen).
In de berekening wordt geen rekening gehouden met de kosten van top- en takhout
ruimen en stobbenrooien voor het geval de
eigenaar zou besluiten de grond weer als
landbouwgrond te gaan exploiteren. Er is
evenzeer de mogelijkheid dat hij doorgaat
met het telen van populier en dan is stob-

1050,-.) en

maal afdracht aan het Bosschap
Totaal f 2553,--. in 15 jaar.

f

15

105,--)..

f

3.000,--. Aan het eind van het eerste

jaar wordt op die manier / 5.550,-. ontvangen.

Omdat op het moment van aanleg niet precies bekend is hoe snel de populier zal gaan

groeien zou voor 3 verschillende groeiniveau's een inschatting van de opbrengsten
over l5 jaar kunnen worden gemaakt.
De aangenomen opbrengstberekeningen
worden daarom gegeven voor een aanwas
van l0 m3/jrlha (I), een aanwas 13,3 m3/jrltra
(II) en 16,7 m3/jr/ha (III). Deze aanwascijfers, die te ontlenen zijn aan de opbrengsttabellen, geven volumes spilhout
(al het hout van maaiveld tot top van de

boom). Om spilhout om te rekenen naar
De opbrengsten

Er zijn twee momenten waarop opbrengs-

ten geïncasseerd kunnen worden: na

de

aanleg en na de velling.
Na de aanleg ontvangt de eigenaar80Tc van
de bebossingskosten als subsidie van het
Staatsbosbeheer en bovendien een premie

leverbaar werkhout (spilhout minus stobbe
en tophout, dunner danA fi cm) moet een
reductie van+ lïVo worden toegepast.
De afrekening met de papierfabriek wordt
meestal gemaakt op basis van geleverd gewicht. Voor de berekening moeten dan ook
de kubieke meters werkhout worden om-

gerekend naar tonnen. Hiervoor wordt
aangenomen dat lm3 werkhout ca. 850 kg
weegt.

Tabel

L

Manuur

Trekker

*

boor

Plantsoen
Boommanchetten

Bestrijdingsmiddel

2.

Í 90,-/ton franco fabriek, f

Kosten aanleg populier, l-jarig beworteld plantsoen in plantverband 5x5 m. (400 st/ha)

manuren machine-uren materialen

l.

Aankoopplantsoen

900

2. Inkuilen, uitzetten,

23

17,-./ton

transportkosten en / 38,-./ton voor vellen,
onttakken, afkorten en uitrijden naar een
berijdbare weg. Dat resulteert in een prijs
op stam van / 35,--./ton op dit moment.
Niet ondenkbaar is dat de houtprijzen zul-

f 37,00 (CAO-bosbouw)
í 28,40 per uur
Í 40,0C/100 kg KAS
f 2,25/stuk
Í 0,80/stuk
simazin / 13,--./kg en
dalapon f 10,-.ke

Kunstmest

Tabel

De houtprijs is gebaseerd op een prijs van

Normen (incl.2Vo overhead, excl. btw)

7

totaal kosten (exl. btw)

len gaan.stijgen als gevolg van het wereldhouttekort. Wanneer dat gaat gebeuren en
hoeveel de prijzen dan zullen srijgen laat
zich niet voorspellen.
In tabel 3 is daarom ook aangegeven wat
het effekt is van een stijging van de hout-

prijs.

900
1050

plantgaten boren en

Vrijstelling inkomstenbelasting

planten

3.

Aanbrengen wildschade
preventie+

5

320

500

4. Onkruidbestrijding

4

20

160

5.

4

l6

160

1256

2770

Bemestingplantspiegel
totaal kosten jaar

6.

I

36

7

Kosten planvoorbereiding
en toezicht: l5Vo van I

ím

4t5
5

Inboeten (bíjt0%

3 185

3

90

200

8. Onkruidbestrijding

4

20

I60

9.

4

32

t76

ll

t42

536

uitval)**
Bemesting

totaal kosten jaar 2

*
**

bouwers, is de bosbouwvrijstelling in

de

inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Dat houdt in dat nier tot de winst
wordt gerekend 'voordelen uit bosbedrijf
voorzover binnen het rijk uitgeoefend met
dien verstande dat de exploitatie van hakhout niet tot bosbedrijf wordt gerekend'.
Deze vrijstelling van belasting terzake van

Basisbedrag voor berekening bebossingssubsidie

7.

Een belangrijk aspect, dat soms vergeten

wordt door particuliere aspirantbos-

Aanbrengen plastic boommanchetten uitsluitend indien er een reële kans is op het optreclen van
wildschade (konijnen, reeën).
Aanname (kan ook UVo zijn).

winsten (en dus ook verliezen) uit bosbedrijf dateert uít 1926'zulks met het oog op
het algemeen belang, betrokken bij het behoud van bossen en houtopstanden'. De
vrijstelling is van toepassing zowel op het
zelfstandig uitoefenen van een bosbedrijf
en privé-bosbezit als het bedrijfals onderdeel van een landbouwbedrijf of industrieel
bedrijf. Het betekent dus dat de hiervoor
genoemde opbrengsten aan subsidies en
houtverkopen niet opgegeven behoeven te
worden aan de fiscus.
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Resultaten

Tabel 3. Opbrengst populier bij l5-jarie omloop

III

I
(10 m3/jrlha)

f

flha

m3/jrltra)

(16,7 m3/jr/ha)

150

200

250

135

180

225

l15
4.02s,--.

153

vol. spilhout/ha
vol. werkhout/ha
ton/ha

(13,3

Í

5.355,--.

190

/

6.650,--.

indien houtprijzen

/
f
/

5,-./ton hoger
10,-./ton hoger

20,-./ton hoger

4600
5175
6325

6120
6885

7600
8550

84 15

10450

Het zal duidelijk zijn dat het berekende
gemiddelde saldo per jaar een theoretisch
getal is: er is in werkelijkheid geen sprake
van jaarlijkse saldi. Het kan echtereen globaal inzicht geven wanneer het wordt vergeleken met andere vorrnen van grondgebruik (verpachten, teelt van granen e.d.).
Op dezelfde wijze als hiervoor kunnen ook
de saldi berekend worden bij hogere aanwas en hogere produktie.
Dit resulteert in de samenvattende tabel 5.
Zoals uit tabel 5 blijkt kan populier met een
positief financieel resultaat worden
saldo van
rekend.

Tabel 4. Saldoberekening per ha populierenteelt bij een aanwas van

houtprijs van

f

l0

rn3/jrftta en een

35,-./ton op stam.

f

470,-. per hectare worden be-

Á/s de houtprijzen in 15 jaar tijd met
f 20,-./ton zouden stijgen tot / 55,-. per
ton (een stijging van ruim 5Vo) zou een

7
7
7

7

f 620,--. per hectare mogelijk
worden. Ook een hogere aanwas levert een
hoger saldo op: bij een aanwas van 13.3
m3/jr/ha wordt het saldo Í 560,-. bij de
huidige houtprijzen.

7
7

Samenvattend

6
7

7

7

7

7

8

7

ll

7
7
7
7

t2

7

7

l3
t4

7
7

l5

7

4025

+

7
7
4018

2553

9575

+

7022

Kosten

Jaar

I

2306

2

142

J

4
5

9

l0

Totaal over 15jaar

+7
+7

Saldo

Opbrensten
5550

+

3237

r49

7

situatie eenzelfde rekensom te maken aan
de hand van de gegeven berekeningswijze.
Of het berekende saldo hoog genoeg is om

I

II

III

l0 m3/jrlha

13,3 m3/jr/ha

16,7 m3/jr/ha

f 35,-./ton:
7.022

8.352

9.U7

470

560

&5

houtprijs / 5,-./ton hoger:
7.597
exploitatie saldo

exploitatie saldo
gem. saldo/jr.

9.t17

rc.5n

510

610

710

houtprijs / 10,-./ton hoger:
8.139
exploitatie saldo

gem. saldo/jr.

9.882

n.547

545

660

770

houtprijs f 20,-./ton hoger:
9.322
exploitatie saldo

tt.4t2

t3.447

760

900

gem. saldo,/jr.

gem. saldo/jr.

620

Uit de modelberekening blijkt dat populier
een positiefsaldo op kan leveren. Vooreen
goed inzicht is het nuttig ook voor de eigen

7

Tabel 5. Financiële resultaten per ha. populier

bij houtprijs

saldo van

7

+í470

Gemiddeld perjaar

50

ge-

teeld. Bij een aanwas van l0m3 per jaar per
hectare gedurende l5jaar kan, eenjaarlijks

tot bosaanleg te besluiten zal elke grondeigenaar zelf moeten afwegen. Vooral bij
gemeenten zullen in die afweging ook andere aspecten meegenomen worden. O

Kies uw kloon met overleg

S.M.G. De Vries,

R.LB.L. 'De Dorschkamp' , Wageningen

Bij het bepalen welke kloon het meest

land'.
Van de zwarte balsempopulieren zijn zo-

ge-

schikt is voor de gekozen doelstelling en
onder de gegeven omstandigheden ter

wel 'Donk' als 'Barn' geschikte

plaatse is reeds een uitstekende verhandeling geschreven door de heer H.W. Kolster
van de Stichting Bos en Hout te Wageningen. De tekst 'kies uw kloon met overleg' is
te vinden in Populierengids nr. 2 van de
Stichting Populier, welke vorig jaar (augustusnummer 1984) in het tijdschrift Populier
is verschenen.
Deze tekst geeft samen met het in de gids
gegeven overzicht op pag. 12 reeds een
goede indicatie welke klonen op welke
plaatsen te gebruiken zijn. Voeg daarbij de
beschrijving van de klonen in de 'Populierengids I en 2' en het zou een ieder mogelijk moeten zijn aan de hand van een gekozen doelstelling een klonenkeuze te maken. Uitvoerige informatie over de Nederlandse handelsrassen en hun gebruiksmo-

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

gelijkheden kan men ook vinden in het

'Handboek voor de Populierenteelt'

druk

(4e

1976).

Ten behoeve van de overzichtelijkheid is in

dit nummer van Populier een schema op-

In het artikel 'Populierenteelt, bodem-

genomen waarin per groep en per kloon

vruchtbaarheid en grondonderzoek', gepu-

aangegeven staat in wat voor soort beplantingen (opstand, rijen) en op welke grond-

soort het gebruik hiervan mogelijk is

bliceerd op pag. 75 van het novembernummer van 'Populier' 1978, is een aantal
faktoren besproken die de bodem betref-

en

met welke verwachting.

Tevens is de gevoeligheid t.a.v. roest,
Marssonina, bacteriekanker en zout aangegeven en is een beeld gegeven van de gemiddelde groeiverwachting t.o.v.'Robusta' ('Zeeland') op drie groepen grondsoorten. De groeiverwachting geldt uitsluitend
voor opstanden, dusniet voor rijbeplantin-

gen. Waar nodig is deze

klonen

voor massaproduktie in korte omlopen.
Voor korte omloopbeplantingen in het
kustgebied kan gesteld worden dat alle in
het schema genoemde nigraklonen een
goede productie zullen leveren, die vergelijkbaar zal zijnaan die van 'Robusta'.

fen.

Het mengen van rassen bij de aanleg van
beplantingen, zowel rij- als boomsgewijs,
moet worden ontraden. Wil men meer rassen planten dan verdient het de voorkeur
dit vakgewijs te doen.
Het populierensortiment, afgezien van

schematische

de

voorstelling van zaken aangevuld met op-

P. canescens rassen, kan in drie groepen

merkingen.

worden onderscheiden:

Ook dit schema is van de hand van de heer
Kolster.

Waarin geen onderscheid wordt gemaakt

bij de beschrijving van de klonen is

het

specifieke gebruik van populieren bij korte
omlopen, Een aantal klonen zijn hiervoor
bij uitstek geschikt mits met de algemene
regels t.a.v. deze klonen rekening wordt
gehouden. Dit betreft van de Euramerikaanse populieren de klonen 'Dorskamp',

'Flevo'. 'Agathe F'. 'Florence Biondi'.
'Sprjk'en uiteraard ook 'Robusta' en'Zee-

a.

rassen waarrnee ruime ervaring bestaat

'Zeeland', 'Robusta',

'Dorskamp',

'Flevo','Gelrica','Heidemij','Geneva',
'Oxford'.'Rochester' en'Androscoggin'

b. rassen waarmee de ervaring nog beperkt is
'Agathe F', 'Florence Biondi', 'Sprjk',

'Vereecken','Blom','Fritzi

'

Pauley'.

Heimburger'.'Barn' en'Donk'

5l

c.

rassen waarïnee nog maar welnlg erva-

ring bestaat

derstellen dat deze rassen vooral voor het
kustgebied van belang zijn.

'Ankum','Brandaris','Schoorldam',
'Terwolde' en'Wolterson'.

Deze indeling wil niet zeggen dat de in elke
groep genoemde rassen onder alle omstan-

digheden even bruikbaar zijn, omdat de
toepasbaarheid mede door bodemkundige

Bij de rassenkeuze voor weg- en perceelsgrensbeplantingen moet men onderscheid
maken naar de ligging van de beplanting,
dit in verband met de verschillen in windgevoeligheid van de rassen. In het kustgebied zijn alleen 'Robusta', 'Zeeland'

en

be-

waarschijnlijk'Agathe F','Florence

paald. De gebruiksmogelijkheden van bijvoorbeeld 'Robusta' en 'Zeeland' zijn gro-

Biondi' en de P. nigra rassen aan te bevelen. In de overgangszone, tussen kust-

en klimatologische faktoren wordt

ter dan die van 'Dorskamp' en die van
'Agathe F' groter dan die van 'Heimburger'. Daar het niet mogelijk is om hier de
gebruiksmogelijkheden van alle rassen uitvoerig te bespreken moet worden verwezen naarde Populierengids nr. I en2.
Enkele beperkingen van een aantal rassen
worden in het navolgende vermeld, hun
gevoeligheid voor bladziekten en kanker is
in de tabel aangegeven.

'Dorskamp':
zeer windgevoelig

'Flevo':
windgevoelig

'Androscoggin','Geneva','Oxford',
'Rochester', 'Blom', 'Fritzi Pauley',
'Heimburger':
moeilijke aanslag en slechte jeugdgroei op
zware klei- en leemgronden
' Androscoggin',' Rochester' :
de aanplant moet i.v.m. het in toenemende

mate optreden van kanker (voornamenlijk
op de zijtakken) worden afgeraden.

'Oxford':
kans op ernstige stambeschadigingen op
zeer nachtvorstge voelige plaatsen

'Gelrica':
veelvuldig voorkomen van beschadigingen
aan het onderste gedeelte van de stam.

'Heidemij':
niet ten noorden van de grote rivieren aanplanten

'Fritzi Pauley':
zeer windgevoelig, in de zomer vaak topbreuk.
De ervaringen met de in groep c vermelde
P. nigra rassen (Europese zwarte populieren), zijn in het algemeen nog gering. het
gebruik kan daarom alleen op beperkte
schaal worden aanbevolen. Genoemde rassen zijn weinig gevoelig voor Marssonina,
zij hebben een goede weerstand tegen kan-

ker. P. nigra, een in ons land inheemse
soort, heeft in het algemeen een vrij goede
windresistentie. Men mag daarom veron52

A.

Kustgebied

B. Overgangszone
C. Binnenland

gebied en binnenland, komen daarbij de
'Sprjk' en 'Heidemij' en in het binnenland
'Flevo', 'Gelrica', 'Barn', 'Donk',
'Geneva', 'Oxford' en 'Rochester'. Het
planten van 'Fritzi Pauley' in enkelrijige
beplantingen moet ten zeerste worden ontraden.
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Flevo ó
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Rijbeplantingen
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Europese zwarte
populieren

Grondsoort

aanplant af te raden)

+
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1
X

X

+
X

X
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+
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+
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x/+4)
x/+4)
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Grondsoort:

A. o op zware klei- en leemgrond (bijv. komklei)

is de aanslag veelal moeilijker dan die van de andere rassen

(x).

B. Redelijke tot goede groei van alle rassen mits de ontwatering voldoende is (grondwater in vegetatieperiode op ca. 60 cm. diepte)
C. - groei van deze rassen is in de regel duidelijk minder dan die van de andere rassen ( x ), aanplant af te raden

2) Gevoeligheid voor:
Roest:

+

roestgevoelige rassen; niet in de omgeving van lariks aanplanten. Lariks op 3 à 5 km afstand is te beschouwen als een aanvaardbaar risiko
in gebieden waar lariks voorkomt zonder al te grote risiko's bruikbaar.
gevoelige rassen, vooral op de wat minder rijke gronden van cat. C.
Marssonina:
o vrij gevoelige rassen, vooral op de wat minder rijke gronden van cat.C.
Kanker:
aanplant zoveel mogelijk beperken. Gebruik voor een lange omloop is zeer zeker af te raden.
o niet aanplanten in de omgeving van door kanker aangetaste populieren.
Zolt: ZouÍ of brak grondwater

o

*

*

*

o

zeergevoelige rassen
gevoelige rassen,

.Robusta, (.Zeeland,) vmr
opstanden.
minder dan die van 'Robusta'
Vergelijkbaar of vrijwel vergelijkbaar met 'Robusta'
beterdan die van'Robusta'
+ + duidelijk beter dan die van 'Robusta'

3) Gemiddelde groeiverwachting t.o.v.

x
*

4) Opzwareklei-enleemgrondenophetniveauvan'Robusta'ofietsminder(x),optichtegronden(zoalsleemhoudendzand)beterdandievanRobusta(*).
*)Een wat minder goede groei is te verwachten op gronden
met een pH. KCI >6,5
a) Veelvuldig stamrot, vaak al op jonge leeftijd.
b) Aanplant op zeer beperkte schaal en alleen op zeer goede populieregronden ten zuiden van de grote rivieren verantwoord.

c) Lv.m. kankergevoeligheid aanplant zoveel mogelijk beperken.
d) I. v. m. kankergevoeligheid aanplant ongewenst.
e) Grote kans op topbreuk in de zomer, vooral op lichte vochtige

gronden

O
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Het snelgroeiend bos in de planologie

N.J. Bosma,
S

Om de houtproduktie op korte termijn te stimuleren heeft de regering een extra subsidie

taats bos be heer, U techt

Als de provincie het bestemmingsplan

op

mogelijkheid geschapen: De Regeling Bijdragen Aanleg Snelgroeiend Bos.
Op grond hiervan kunnen particulieren en lagere overheden een extra bijdrage krijgen voor
de aanleg van snelgroeiend bos met een korte omlooptijd.
Bij de aanleg van snelgroeiend bos kunnen zich echter in planologisch opzicht enkele pro'
blemen voordoen, zowel op het niveau van het bestemmingsplan als het streekplan.
Als men het in het kader van deze subsidieregeling heeft over snelgroeiend bos, kan het zowel
gaan om een beplanting met vrijstelling van de herplantplicht, d.w.z. dat men na de kap weer
vrij is om de grond voor andere doeleinden te gebruiken (ook wel'tijdelijk bos'genoemd), als
om bos mét een herplantplicht dus ípermanent bos'

het punt van de bosuitbreiding wil toetsen,
is het gewenst dat ook op provinciaal niveau de lokaties voor de duurzame grotere
boselementen afgewogen worden en in het
streekplan (of een uitwerking daarvan)
worden opgenomen.
De aanleg van met name op houtproduktie
gerichte beplantingen met korte omloop,

Hoewel het in veel gevallen om de aanleg van het eerst genoemde 'tijdelijk bos' zal gaan, wordt
in dit aÍikel ook - zij het beknopt - ingegaan op de planologische aspekten van permanent bos.

een andere benadering. De agrarische bestemming vormt daarbij in het algemeen

de zg. produktiebeplantingen, vraagt

om

geen belemmering voor de aanleg.

Dit hangt af van de formulering van de
Bestemmingsplan en streekplan

De lokatiekeuze van nieuwe, permanente
bossen op provinciaal en gemeentelijk niveau. is primair een zaak die in het kader
van de ruimtelijke ordening dient plaats te
vinden. Ook de verantwoordelijkheid voor
de wijze waarop bossen in streekplannen
en bestemmingsplannen worden opgenomen, ligt in de eerste plaats bij de lagere
overheid. De regering heeft echter wel een
standpunt in deze (Meerjarenplan Bosbouw): 'De regering is van mening dat op
duurzame instandhouding gerichte aanleg
van grotere boselementen in principe als
zodanig in bestemmingsplannen dient te
worden opgenomen'.

bestemmingsplanvoorschriften. Incidenteel wordt in een concreet bestemmingsplan het planten van bomen binnen een
agrarische bestemming expliciet uitgesloten. In zo'n geval is aanleg van produktiebos natuurlijk zonder meer onmogelijk.
Voor dit soort beplantingen kan, zoals al
gezegd, ontheffïng van de herplantplicht
op grond van de Boswet worden verleend,
zodat de grondeigenaar de grond te zijnertijd weer voor andere vorrnen van bodemgebruik in gebruik kan nemen, zoals landbouw of woningbouw. De regering acht het
gewenst dat productiebeplantingen, waarvoor ontheffing van de herplantplicht is
verleend, niet vervolgens afzonderlijk worden bestemd in het bestemmingsplan.
Met andere woorden: bij aanwezigheid van
een agrarische bestemming, geeft de regering er de voorkeur aan dat deze bestemming bij productiebeplantingen met onthef-

fing van de herplantplicht

gehandhaafd

blijfr.

Waar landschappelijke of natuurwetenschappelijke waarden door de aanleg van

deze beplantingen onevenredig geschaad
kunnen worden, is het wenselijk de aanleg
van snelgroeiend bos aan een aanlegvergunning te binden of in het uiterste geval
geheel uit te sluiten.
Indien de provincie dat wenst, kan ze in het
streekplan aangeven waar volgens haar inzichten hoge landschappelijke of natuurwetenschappelijke waarden aanwezig zijn,
die door de aanleg van productiebeplantingen geschaad kunnen worden. De gemeenten kunnen daar dan rekening mee houden
bij het opstellen van bestemmingsplannen.

54

In de meeste gevallen zal de aanvraag van
snelgroeiend bos, eventueel na het verlenen van een vergunning, mogelijk zijn.
Wanneer het de bedoeling is om te zijner

tijd weer op andere vorrnen van bodemcultuur, b.v. grasland, over te stappen, is het
raadzaam een aantal stappen te zetten om
moeilijkheden in de toekomst te vermijden.
Om te beginnen dient natuurlijk ontheffing
van de herplantplicht op grond van de Boswet te worden gevraagd. Daarnaast is het
echter van belang om na aanplant de gemeente expliciet, bij voorkeur schriftelijk,
Waarop moet worden gelet bij de aanleg van
snelgroeiend bos?

op de hoogte te stellen van het feit

heden en particulieren kunnen van de regeling gebruik maken.
Aangenomen mag worden dat wanneergemeenten zelf snelgroeiend bos willen aanleggen op bijv. voor industrie of woningbouw bestemde terreinen, zij zelf wel op de
hoogte zijn hoe dit planologisch het beste
geregeld kan worden.
Daarom wordt hier nu verder alleen de situatie bekeken van bosaanleg door particulieren, op gronden die nu één ofander land-

bouwkundig gebruik hebben.

Bij de-aanleg van snelgroeiend bos moet in
feite op twee zaken worden gelet:
- Zijn er planologische belemmeringen om

grond en agrarische grond.
Normaal gesproken mag aangenomen worden dat de gemeente een dergelijke situatie

niet zal laten ontstaan, zeker als van

de

dat

kant van de grondeigenaar alles is gedaan

snelgroeiend bos is aangelegd met onthef-

om de gemeente van de tijdelijkheid en het
produktie-oogmerk van zijn aanplant op de
hoogte te stellen.
Natuurlijk kan zich bij uitzondering de si-

fing van de herplantplicht. Daarbij

Zowel gemeenten als andere lagere over-

groeiend bos met ontheffing van de herplantplicht voor een duurzaam bos aanziet
en het ook als zodanig bestemt.
Mocht dat laatste toch gebeuren dan ontstaat een situatie waarin de grondeigenaar
een schadevergoedingsclaim kan indienen
op grond van art. 49 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening. De schade uit zich
dan o.a. in het waardeverschil tussen bos-

moet
worden benadrukt dat het oogmerk van de
aanplant het telen van hout is, en dat het bij
voorbaat de bedoeling is om in de periode
tussen l5 en 2-5 jaar na aanplant weer over
te schakelen op een andere vorm van bodemgebruik. Door het Staatsbosbeheer zal
het verlenen van ontheffing van de herplantplicht ook aan de gemeenten worden

doorgegeven. Bij een eventuele wijziging
van het bestemmingsplan is het zinvol dat
de grondeigenaar de gemeente bericht dat
hij continuering van de agrarische bestemming eist.
Op de bovenaangegeven wijze kan voorkomen worden dat de gemeente een snel-

tuatie voordoen dat de gemeente handhaving van het aangeplante tijdelijke bos zo
belangrijk vindt dat het tot een blijvend bos
met een meervoudige doelstelling wordt
bestemd.
Evengoed zou de gemeente kunnen overgaan tot het leggen van een bestemming
'woningbouw' of industrie' op de grond.
De gemeente zal die situatie echter alleen
kunnen realiseren wanneer ze dat zelf in
financieel opzicht mogehjk maakr; bijvoor-

beeld door de grond voor de agrarische
waarde van de eigenaar over te nemen.

het bos aan te leggen? en

- Zijn er t.z.t. belemmeringen te verwachten wanneer het bos wordt gekapt?
Om te beginnen is het zaak zich op de hoogte te stellen van de inhoud van het bestemmingsplan. Valt de te bebossen grond binnen een agrarische bestemming waarbij

geen bijzondere waarden van natuur of
landschap worden vermeld, dan kan normaal gesproken zonder belemmeringen tot
aanplant worden overgegaan. Bij uitzondering kan in de tekst van het bestemmingsplan zijn aangegeven dat houtteelt in dat

plan niet als agrarische activiteit wordt
aangemerkt en aanplant van bomen aan
een vergunning is gebonden. In dat geval
moet een vergunning worden gevraagd bij
Burgemeester en Wethouders.

Wanneer de te bebossen grond ligt binnen

een agrarische bestemming waarbij

wel

waarden van natuur enlof landschap worden aangegeven zal de aanplant van produktiebos in het algemeen wel van een vergunning afhankelijk zijn. Ook in dat geval
moet een vergunning worden gevraagd. B.
en W. zullen bij het behandelen van de
vergunningsaanvraag beoordelen in hoeverre belangen van natuur en landschap
door de aanleg van bos onevenredig worden geschaad. Het is daarom goed om bil
het inst.uren van een vergunningsuanvnrag
informatie te geven over vorrn en karakter
van de aan te brengen beplanting.
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Korte omloopbossen en het landschap

J.P.H. Meijer,
St

Een van de doelen van het Meerjarenplan Bosbouw is het realiseren van 15.0(X) ha bos, voor
houtproduktie in korte omlopen. 5.0fl) ha hiervan dient in de Randstad gesitueerd te worden
aldus het beleidsvoornemen. Door de mogelijkheid voor vrijstelling van de herplantplicht
volgens de Boswet betekenen deze korte omloopbossen veelal een tijdelijke verandering in het
Nederlandse landschap.
In dit artikel worden alleen bossen behandeld; beplantingen buiten bosverband blijven hier

buiten beschouwing.

Korte omloopbossen

Zijn korte omloopbossen een nleuw

.t

ver-

schijnsel in het kultuurlandschap? Feitelijk
niet, de wilgen- grienden in het rivierenlandschap, langs de Langbroekerwetering
en in de VijÍherenlanden zijn voorbeelden
van bossen waar korte omlopen aktueel
waren of zijn. Wel moet gekonstateerd
worden dat deze boscomplexen als geheel
niet tijdelijk zijn. Een vergelijking van topkaarten van verschillende jaartallen laat
zien dat de bossen in met name het Langbroekweteringgebied en in de Vijftrerenlanden als vorm van bodemgebruik een vrij
kontinu karakter hebben. (fig. I en 2).
De korte omloopbossen waar het Meerjarenplan op duidt hebben een tijdelijk karakter. Deze bossen zullen, gelet op het

doel, uitsluitend uit populier of wilg
Fig.l.

Fig.2.Idem

1966.

erla

k'.

be-

staan, met uitzondering van de Randstad

Uitsnede topkaart 1954

',',

U

trecltt

plan vrij monofunktionele eenvormig opgebouwde bossen ontstaan met het accent op
houtproduktie. De ekosystemen die zich in

de groeiperiode van het bos ontwikkelen
zullen vermoedelijk behoren tot typische
pionierekosystemen.

is het ontbreken of
nauwelijks aanwezig zijn van een struiketage een aandachtspunt. Dit aspekt is
samen met de wijze van ontsluiting van
belang voor eventueel recreatief medegebruik.
Visueel-ruimtelijk

Omvang

Wat voor omvang zullen de korte omloopbossen hebben? Hoe zal de 15.000 ha verdeeld worden over het land?
Het Meerjarenplan geeft aan dat 5.000 ha in
de Randstad aangelegd zal worden. De
overblijvende 10.0ffi ha dienen in overig

Nederland te worden gerealiseerd. Het
woord tijdelijk staat bij korte omloopbossen centraal. Het geeft aan dat dit type bos

met name geschikt is voor zones met een
dynamisch grondgebruik. Te denken valt
aan al aangekochte gronden voor stedelijke

uitbreidingen, toekomstige

verkeers-

knooppunten etc. Allemaal veranderingen
in het bodemgebruik die gefaseerd zijn in
de tijd door het ontbreken van financiële
middelen etc.

andere
boomsoorten mogelijk kunnen zijn. Van de

Ook ligt hier een goede mogelijkheid voor

in het Meerjarenplan genoemde bosdoeltypen komen er twee in aanmerking als

sen.

korte omloopbossen:

Qua omvang kunnen er verschillende korte
omloopbossen worden onderscheiden:
- kleine bossen, enkele hectaren
- groter bossen, uitsluitend bestaande uit
korte omloopbossen

: wilg: abrupte en open bosrand

95-Un% sluiting
struiketage ontbreekt of is spaarzaam
ontwikkeld

ontsluiting: extensief

(rekreatieO

medegebruik
42: populier: abrupte en open bosrand

struiketage ontbreekt of is spaarzaam
ontwikkeld

ontsluiting: extensief

landbouwers om kavels trjdelijk te bebos-

- korte omloopbossen als onderdeel van
grotere bossen.
korte omloopbossen en landschap

95-100% sluiting

(rekreatieO

medegebruik
Beide bosdoeltypen geven aan welke bossen als korte omloopbossen verwacht kunnen worden. Er zullen uitgaande van de
beknopte omschrijving van het Meerjaren5ó

heer,

waar in bepaalde situaties ook

4I

tg'

aat s bos be

Bos is een belangrijk landschapsvormend
middel. Bos is zeer bepalend voor opbouw
en karakter van landschappen. Voorbeelden zijn de Veluwe met zijn grote aaneengesloten boskomplexen en de Achterhoek
met de vele kleinere verspreide bossen.
Kenmerkend zijn de kontinuiteit van het
bos als vorm van grondgebruik in de tijd,

de ekologisch waardevolle milieu's die zich

bij tenminste 50 ha bos ontwikkelen en het
multifunktionele karakter van de bossen.
Bossen zijn van grote betekenis voor de
landschappelijke hoofdstruktuur van gebieden, zij vormen een meer stabiel, konti
nu kader waarbinnen veranderingen in het
agrarische grondgebruik optreden.
Opvallend is dat korte omloopbossen zeer
bepalend voor het landschap ter plaatse
kunnen zijn. Het landschapsbeeld verandert er trjdelijk.
Zoals omschreven in de bosdoeltypen van
het M.J.P. blijken zij voor de rekreatie
slechts zeer beperkte tot geen mogelijkheden te hebben. Vanuit de algemene op-

vattingen over de multifunktionaliteit van
bos dient men zich af te vragen of het mogelijk is de korte omloopbossen ook recreatief aantrekkelijk te maken, te meer daar
zij in een groot aantal gevallen nabij de
steden zullen worden gerealiseerd.

Bij de inrichting zal een struiketage een
waardevolle toevoeging zijn om het rekreatieve medegebruik van de korte omloop-

lijke bebossingen de mogelijkheid bieden

bossen mogelijk te maken. (afwisseling

verandert.
Een dergelijke benadering heeft het voordeel dat er na het kappen van het korte
omloopbos een ruimtelijk kader blijft bestaan waarbinnen zich nieuwe ontwikkelingen kunnen voltrekken (zie figuur 3).
In dit artikel is kort ingegaan op het feit dat
korte omloopbossen een grotere betekenis

bosbeelden, open dicht, beschutting)
Ekologisch zal het korte omloopbos door
het aanbrengen van struiken aan betekenis
toenemen (milieudifferentiatie). Binnen
het huidige subsidiestelsel lijken hiertoe
mogelijk heden aanwezig.

In een aantal situaties,

zoals stadsrandzones of industriegebieden zullen perïnanente beplantingen in combinatie met tijde-

Fig.

3

.

van een hoofdstruktuur van duurzame be-

plantingen waarbinnen het grondgebruik

kunnen hebben dan alleen een zuiver hout-

produktieve.

Tijdelijk produktíebos gekoppeld aan een duurzaam randschapperijk 'frame'

Tijdelijk produktiebos in korre omlopen

Hoofdstruktuur: perrnanentduurzaam b.v
lanenstelseLbos met lange oÍnloop

Slotopmerkingen

Korte omloopbossen zullen, weliswaar tij-

delijk, opvallende opgaande elementen

in

het Nederlandse kultuurlandschap

worden. Bij de situering ervan is de ligging in
het grotere landschappelijke kader een be-

langrijk aandachtspunt. Men kan zich afvragen of het gewenst is landschappen afhankelijk te maken van tijdelijke srruk-

turen. Korte omloopbossen zullen

ver-

moedelijk slechts een beperkte bijdrage
aan de ekologische infrastructuur kunnen

leveren.
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Bosuitbreiding en de afzet van
populierehout

P. uan de Knaap,
Sta

Volgens het Meerjarenplan Bosbouw zal de produktie van populierehout tocnemen. Om de
beschikbaarheid van hout te verhogen bestaat een voorkeur voor snelgroeiende soorten als

populier.
De afzet van populierehout kan niet exact worden voorspeld. Wel kan gezegd worden dat de
vraag naar een houtsoort vaak het aanbod volgt en dat investeringen in de verwerking van een
houtsoort aÍhankelijk zijn van zekerheid over een continu voldoende aanbod.
Populierhout is voor veel toepassingen geschikt. Het is wat betreft mechanische eigenschappen
vergelijkbaar met vuren. In Nederland vindt populierehout zijn bestemming in de goedkopere
toepassingen. Met de toenemende houtschaarste kan populierehout uit eigen land nieuwe
kansen krijgen, onder andere door importsubstitutie (triplex, spaanplaat, bouwhout' pulp).
Door technologische ontwikkelingen kan de toepasbaarheid van populierehout verbeterd
worden (stabilisatie krimp/zwel, drogen, impregneren). De trend dat steeds meer hout
vervezeld of verchipt wordt voor papier en plaatmaterialen is in het voordeel van een soort als

populier.
Door houtstroomonderzoek, systematische marktinformatie, afzetgaranties en dergelijke kan
ervoor gezorgd worden dat de mogelijkheden voor het gebruik van populierehout ook werkelijk worden benut.

Vraagstelling

bos, uit het buitenland óf uit hergebruik
van houtprodukten.

Volgens het Meerjarenplan Bosbouw zal
de produktie van populierehout worden
opgevoerd (zie Annex l).
Dit zal met name gebeuren door uitbreiding
van het populierenareaal (in bossen, wegen grensbeplantingen en in houtproduktiebeplantingen); het aandeel populier in het
bestaande bosareal zal afnemen (zie Annex
2\.
Hier worden vragen behandeld die van
verschillende kanten zijn gesteld over de
noodzaak van een hogere produktie van
populierehout en de afzetmogelijkheden
tegen de tijd dat de nog aan te leggen populierebossen kaprijp zijn.
De beschikbaarheid van hout

De noodzaak van de teelt van meer populierhout wordt ingegeven door de ontwikkelingen in de beschikbaarheid van hout.
Daarover in het kort het volgende (voor

uitvoeriger informatie:'De beschikbaarheid van hout', rapport van de Stichting
Bos en Hout in opdracht van de minister
vanEZ):
De consumptie van hout in Nederland zal
niet afnemen en wellicht nog iets stijgen.
Dat betekent dat jaarlijks een hoeveelheid
van l5 à 20 miljoen m3 rondhout equivalenten ergens vandaan moet komen: uit eigen
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Het overgrote deel van het in Nederland
verbruikte hout wordt geïmporteerd. (De
netto-import van hout en houtprodukten
veroorzaakt een negatieve post op de betalingsbalans van t 4,5 miljard gulden)'
Om de beschikbaarheid in de toekomst te
voorspellen (voor zover mogelijk) zal dus
gekeken moeten worden naar ontwikkelingen op de wereldhoutmarkt en in het
bijzonder naar de exportlanden.
Grof gezegd is Nederland afhankelijk van

Noord-Europa en Rusland wat betreft
naaldhout, van West-Europa voor niettropisch loofhout, van Zuidoost-Azië voor
tropisch hout en van Noord-Europa en
Canada voor pulp.
De grenzen aan de groei van de houtoogst

zijn echter in zicht in belangrijke exploitatiegebieden als Canada en Rusland:'Het

houtverbruik

in de ontwikkelingslaiiden

neemt toe. Oorzaken zijn de bevolkingstoename en in sommige landen bovendien'
bijvoorbeeld Zuidoost-Azië, de welvaartsgroei. Daarom is de toekomstige beschikbaarheid van hout uit de ontwikkelingslanden twijfelachtig.

Houtexporterende landen, zowel in

de

geïndustrialiseerde wereld als in de ontwikkelingslanden, zullen steeds minder rondhout uitvoeren. In plaats daarvan worden

at s bos be he e r, U t re

c

ht

zagerijen en plaatfabrieken gesticht, pulpen papierfabricage geïntegreerd en half- en
eindprodukten uitgevoerd.
Bovengenoemde ontwikkelingen kunnen
de beschikbaarheid van hout en houtprodukten in Nederland verkleinen én de prijs

ervan omhoog drijven. Daardoor kan

de

Nederlandse houtverwerkende industrie in
moeilijkheden komen tenzij er alternatieven zijn voor het geÏmporteerde hout.
Men kan daarbij allereerst denken aan een
efficiënter gebruik van het beschikbare
hout en aan vergroting van hergebruik van
oud hout en oud papier. De inzet hiervan is
echter al behoorlijk. Intensivering ervan
(hoezeer ook gewenst) kan slechts een relatief kleine bijdragen leveren aan de grond-

stofvoorziening.
Blijft over het opvoeren van de produktie
van rondhout in Nederland. Om voorbereid te zijn op een houtschaarste op afzienbare termijn moet gestreefd worden naar
de teelt van hout in Nederland dat snel
beschikbaar kan zijn. Daarbij zal men aan
produktieve houtsoorten als douglas en
populier de voorkeur geven.
De afzet van hout

Welke zekerheid bestaat er dat al het populierehout dat volgens het Meerjarenplan
Bosbouw moet worden geproduceerd, een
afzet vindt? Met andere woorden: wat
weten we van de vraag naar hout over 20 à
30 jaar; dus van de toepassingen van hout
en de toepassingsmogelijkheden van populieren in de periode 2005-2015?
Het zal duidelijk zijn dat exacte uitspraken
over zulke periodes nauwelijks gedaan
kunnen worden. Wel kan het volgende
worden gezegd'.

In het algemeen zal, wanneer een houtsoort voor vele toepassingen geschikt

is

(daarover later) de vraag het aanbod volgen. Een viertal voorbeelden illustreren

dit:
- door de sluiting van de kolenmijnen viel
in Nederland de afzet weg van ca. 100.000
m3 grove den. Indertijd werd alleen frjnspar
geschikt geacht om te verwerken tot krantenpapier. Thans staat er in Renkum een

papierfabriek die ca. 200.000 m3 Nederlands grenehout verwerkt;

Anne-r 1: Produktie populierehout. nu en in 2050

De huidige inlandse produktie van populierhout wordt geschat op

245.000 m3.

Daarvan is een aanzienlijke deel aÍkomstig uit weg- en grensbeplantingen.
Volgens het Meerjarenplan Bosbouw zal de produktie van zacht looÍhout, voornamelijk populierhout, in 2050 de 600.000 m3 naderen. De produktie zal als volgt
verdeeld zijn:

-

bestaande bos

54.000
108.000
200.000
225.000

nieuw aan te leggen bos
weg- en grensbeplantingen

houtproduktiebeplantingen

m3
m3
m3
m3

+

587.000 m3

Weg- en grensbeplantingen en houtproduktiebeplantingen zullen ieder een forse
bijdrage moeten leveren aan de produktie van populierehout in 2050, terwijl de
populier in het bestaande bosareaal een bescheiden rol zal spelen.

Het areaal populierenbos is volgens de 4e bosstatistiek ruim 16.000 ha (+ 6Vo vanhet
opgaande bos).
Nog niet exact bekend is het areaal populieren in weg- en grensbeplantingen. Dit kan
op 15.fiX) ha geschat worden.
In het Meerjarenplan Bosbouw is de bossamenstelling geschetst zoals die rond het
midden van de volgende eeuw kan zijn ontwikkeld:
- het areaal populierenbos zal dan 20.500 ha zijn (6,5% van het totale bosareaal)
waarvan:

-

7.500 ha binnen het huidge areaal;

13.000 ha binnen het nieuw aan te leggen bos;
- populier zal een belangrijke soort zijn in de weg- en grensbeplantingen die vóór het
jaar 2000 met 10.000 km worden uitgebreid;

- de houtproduktiebeplantingen, waarvan vóór het jaar 2000

15.000 ha moet zijn

aangelegd, zullen voor een groot deel uit populier bestaan.

- in het verleden werd

de krantenpapierfabricage is onderzoek ge-

wordt reeds een optimaal benuttingsmodel

tart;
Canada is

in

gezaagd hout en afval in velerlei toepassin-

wereldhoutmarktverhoudingen.
De afzet van populierenhout zal ook dan
voornamelijk worden bepaald door de beschikbaarheid van hout in het algemeen en
van de beschikbaarheid van alternatieven
(als vurehout) in het biizonder. Doorredenerend bij wijze van voorbeeld over de relatief snelle stijging van de prijs van papierhout (voornamelijk vuren) kan men zich
afvragen of het vuren-constructiehout niet
ook duurder zal worden en er gemakkelijker een markt voor populiere-constructiehout zal ontstaan.
Vaak wordt opgemerkt dat de beschikbaarheid van hout niet zo'n groot probleem kan

waarden ter beschikking stelt van de houtverwerkende industrie. Zodra echter een
geregeld bosbeheer met zijn onvermijdelijke kosten van herbebossing, bos-infrastructuur e.d. volgt op de ontwikkelingsfase, moeten de rondhoutprijzen de voortbrengingskosten volgen.

1984 met

een investering van 60 mill. Can. Dollar de
verwerking gestart van jaarlijks 400.000 m3
populiere-rondhout tot Oriented Structure
Board (een spaanplaat met triplex-eigenschappen) toen de rondhoutvoorziening
voor langere tijd werd gegarandeerd.

ontwikkeld: tophout naar papierfabriek,
dikkere stukken via profielverspaning tot

minder bekende soort wagen.

(de grootste bosbezitter) in de ontwikkelingsfase rondhout tegen 'zachte' voor-

gen. Naar het gebruik van meer douglas in
s

zullen architekten en meubelontwerpers
zich aan de toepassing van de voorheen

260.000 m3

20 cm aangehouden

- in Edson, Alberta,

voorschriften op te stellen, de markt over
de soort te informeren, enz. Pas dan ook

15.000 m3

35.000 m3
45.000 m3

als minimale diameter voor verzaging tot
bouw- en emballagehout. Onder andere gestimuleerd door de opkomst van de profielverspaning wordt nu hout vanaf 12 cm
diameter verzaagd;
- de produktie van Nederlands douglashout zal in de toekomst naar verwachting
snel stijgen. Op de Landbouwhogeschool

trubutiesysteem op te zetten, keurings-

moment (ook voor populierehout).
Het is echter de vraag of de huidige wereldhoutprijzen een toekomstige houtschaarste goed kunnen weergeven. Bijvoorbeeld
kan gewezen worden de overheersende rol
van Noord-Amerika, en met name Canada,
op de wereldhoutmarkt.
In Canada vervult de houtverwerkende industrie een trekkersrol voor de gehele economie. Het kan niet verbazen dat de staat

In Nederland was in 1983 circa 260.000 m3 populierehout beschikbaar: hiervan was
ca. 200.000 m3 eigen produktie, de rest kwam uit België en West-Duitsland.
De bestemmingen waren: - emballagehout
165.000 m3

klompenhout
vezelhout
- export

kan

komen. Met investeringen zijn al snel vele
miljoenen guldens gemoeid (een papierfabriek honderden miljoenen guldens)
Een andere belangrijke reden is dat pas bij
een voldoende aanbod van een bepaalde
houtsoort het de moeite loont om een dis-

zijn gezien de 'lage' houtprijzen van dit

Annex 3: Afzet populierehout

-

tijdelijk, moeilijk aan grondstoffen

Ook over 20 à 30jaar zal de afzet van populierehout sterk worden beïnvloed door de

Annex 2: Het populierenalsaal, nu en in 2050

-

een voldoende en continu aanbod gegarandeerd is tegen concurrerende prijs. De belangrijkste reden is uiteraard dat men niet
het risico wil lopen dat men, al is het maar

Een ondernemer zal pas investeren in de
verwerking van een 'nieuwe' houtsoort als

Toepassingsmogelijkheden

In het

voorgaande is geschreven dat de
beschikbaarheid van hout het best verbeterd kan worden met een snelgroeiende
soort, die voor vele toepassingen geschikt
moet zijn. Erzullen immers nieuwe. nu nog
onbekende, gebruiksmogelijkheden ont-

wikkeld (moeten) worden.
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Populieren kent vele toepassingsmogelijkheden, die in het volgende overzicht zijn
weergegeven (de huidige toepassingsgebie-

den voor het Nederlandse populierehout

zijn aangegeven met een *) (zie ook Annex

steeds

keur te worden gegeven aan duurzame

dunner hout bruikbaar worden;
- steeds meer hout wordt verchipt en ver-

houtsoorten boven populierehout: popu-

- door o.a. profielverspaning kan

vezeld;
- in emballagekarton kan meer populierehout worden verwerkt.

3):

Samengevat ontstaan voor populierehout,

Zaag- en afrolhout
I ue rpakking s industrie
- groente-/fruitkisten*
- pallets*
2 zaaghout
- bouwhout* (agrarische sector)
- meubelen
- huishoudelijke artikelen (lepels bv.)
3 afrolhout
- lucifers
- triplex, multiplex, meubelplaat
- lichte verpakking* (sigaren, bonbons
e.d.)

Klompenhout

- klompen*

Vezelhout

I papierhout
- vouwkarton*
- tissues
- papier
2 plaatmaterialen

- spaanplaat* (buitenland)
- vezelplaat* (hard/zachtboard)
- chipwood, waferboard, etc.
Het Nederlandse populierehout blijkt maar
beperkt gebruikt te worden, namelijk voor
kistjes en pallets, karton (één fabriek),
klompen, spaanplaat (in België en Duitsland), vezelplaat en bouwhout in de agrarische sector. (Zie ook Annex 3). In het
verleden belangrijke afzetgebieden als luci-

fers, triplex en plaatmaterialen (in

eigen

land) zijn intussen afgevallen, gedeeltelijk
(triplex) om reden van houtaanbod of

-kwaliteit.

In het

navolgende zullen toepassingsgebieden voor populierehout de revue passeren

Emballagehout
Ongeveer 60Vo van het in Nederland verbruikte populierehout is zaag- en afrolhout. Daarvan is een groot gedeelte bestemd voor de emballage, met name voor
groente- en fruitkisten. Dit afzetgebied laat
de laatste jaren een flinke groei zien in het
gebruik van populier. Producenten verge-

lijken de prijs van populierehout met die
van andere grondstoffen zoals karton en
kunststoffen. Daarbij kan populierehout
goed concurreren, mede vanwege milieubezwaren tegen kunststof en geÏmporteerd
geïmpregneerd grenehout.
In de toekomst zullen voor populierehout
op de emballagemarkt nieuwe mogelijkheden ontstaan door de volgende ontwikkelingen:
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zowel in de vorm van gezaagd hout, vezelen spaanplaat als karton goede mogelijk-

heden voor toepassing in de verpakking
door ontwikkelingen waarbij massaproduktie belangrijker is dan specifieke kwaliteiten.
Daarnaast kan het speciaal voor emballage

geïmporteerd naaldhout (grenen uit Portugal o.a.) vervangen worden door populier.

lieren kan evenals zoveel andere houtsoorten door impregneren een grote duurzaamheid verkrijgen. Bovendien is de duurzaamheid in vergelijking met vuren redehjk.
Meubelhout
Populierehout wordt vaker toegepast als
blindhout.
Dat wil niet zeggen dat de weinig gangbare
zichtbare toepassing in meubels niet mogêlijk is. Vergelijkbare overwegingen als bij
bouwhout spelen hierbij een rol.

Afrolhout
Bouwhout
Vroeger is op sommige plaatsen in Nederland met populieren gebouwd. Deze toepassing is in onbruik geraakt door de voordelige import van andere geschikte hour
soorten. Omgekeerd kunnen problemen
met de beschikbaarheid van importhout in
de gewenste kwaliteiten leiden tot importsubstitutie en hernieuwde belangstelling
voor populieren.
Populierehout heeft met vuren vergelijkbare mechanische eigenschappen (waarvan buigsterkte de belangrijkste is). Het
kan dus goed worden toegepast in bijvoorbeeld stijlen of steunbalken. De splijtsterkte van populieren is beter dan van vuren.
Een slechte eigenschap is het trekhout
waardoor scheluwtrekken bij droging kan
plaats vinden. Het hout is wel zacht dus

minder geschikt voor vloeroppervlakten
(in onderlagen wordt het daarentegen wel
toegepast).

De hernieuwde belangstelling voor populier gaat samen met vernieuwing in de
technologie.
- door lamineren en vingerlassen kunnen
van kleinere stukken hout grotere planken
en balken gemaakt worden, waarbij een
grote vormvastheid kan worden verkregen
en tekortkoming in het hout kunnen worden opgevangen;
- het Centrum Oppervlakte Technologie in
Haarlem onderzoekt de mogelijkheden om
populierehout met behulp van kunsthars te
stabiliseren (zwellkrimp effect te verklei-

nen). De resultaten zijn

Toepassing van populier
situaties lijkt mogelijk;

bemoedigend.

in

half-buiten-

- het houtinstituut-TNO doet onderzoek
naar de manier om populierehout kunstmatig te drogen. Mogelijkheden zijn er,

Populieren is prima te schillen en te lijmen.
De produktie van triplex en andere plaatmaterialen zou bij toenemende houtschaarste wellicht in Nederland weer opgestart kunnen worden. Populieren zou een
goede vervanger zijn voor de in triplex veel
toegepaste tropische houtsoort okoumé.

Afrolhout van populieren wordt ook

ge-

bruikt in de emballage, bijvoorbeeld in slakratten, tomatenkistjes, kaasdoosjes e.d.
Klompen

Klompen worden voornamelijk

gemaakt

van populierehout. De markt voor klompen is stabiel. Klompen worden in Neder-

land onder andere gebruikt door

vele

(amateur)tuinders. Een groot deel van de
produktie wordt echter geëxporteerd.
De klompenhandelaren vrezen een gat in
de grondstofvoorziening bij een snelle afname van het bestaande populierenareaal
(rijbeplantingen). Zij vrezen ook dat niet
alle niewe rassen goed klompenhout zullen
leveren.

Papier en karton
Vrijwel alle Nederlandse populiere -vezeVhout wordt verbruikt door KNP-vouwkarton te Eerbeek voor de fabricage van
vouwkarton. Daarvan worden allerlei verpakkingen gemaakt voor onder andere sigaretten, grammofoonplaten, levensmiddelen enz. De eigen houtslijpfabricage uit

populierehout

zou uitgebreid

kunnen

worden.
Populieren zou op grotere schaal in de papierfabricage toegepast kunnen worden.
Voor praktijktoepassing is echter nog on-

derzoek nodig en dat vindt ook plaats,
onder andere op de Landbouwhogeschool.

Plaatmaterialen

maar het juiste proces moet verder worden

De produktie van plaatmaterialen in

ontwikkeld.

derland is nu nog een moeilijke zaak. Dat is
echter geen technische maar een econo-

De duurzaamheid van onbehandeld populierehout is beperkt onder omstandigheden
die rot veroorzaken. Voor duurzame toepassingen hoeft echter niet altijd de voor-

mische kwestie. Populieren kan

Ne-

goed

worden verwerkt in plaatmaterialen.
In de toekomst zal het gebruik van plaatmaterialen waarschijnlijk toenemen, waar-

bij

steeds meer gebruik zal worden gemaakt van een verscheidenheid aan grondstoffen, waaronder afval (zaagsel, schaafsel etc.). Dat kan voor het resthout bij de
verwerking van populieren nieuwe mogelijkheden bieden.
Overigens is direct over de Duitse en Belgische grens een spaanplaatindustrie voorhanden met een verwerkingscapaciteit van
verscheidene miljoenen m3 rondhout per

jaar.

Marktontwikkeling

Uit bovenstaande is al duidelijk dat in de
toepassingsmogelijkheden van populieren
de nodige ontwikkelingen plaatsvinden en
te verwachten zijn. Of dit ook in concrete
afzetmogelijkheden zal resulteren is aftran-

kelijk van bekendheid met de toepassingsmogelijkheden bij verschillende groepen
potentiële afnemers.

Aan de andere kant kan ingespeeld worden

op de eisen die potentiële afnemers

aan

grondstoffen stellen en kan men er onder
meer door systematische onderzoek voor
zorgen dat populierehout aan de eisen kan
voldoen.

ging, KNP-vouwkarton en de AMEV

systematisch verbeteren van de afzetmogelijkheden van populierehout zijn in gang
gezeti
- bij de Stichting Bos en Hout is op dit

samen. Deze Houtbank beoogt zekerheden te bieden aan de bosexploitant voor

moment een houtstroomonderzoek gaande
naar o.a. populier. Daaruit zullen, zeker bij
periodieke herhaling, gegevens komen
waarmee de markttrends voor populierehout opgespoord kunnen worden;
- de Werkgroep Afzet en Gebruik van de
Nationale Populieren Commissie stelt mo-

menteel een marktinformatieplan op om
(potentiële) gebruikers op de hoogte te stellen van gebruiksmogelijkheden van popu-

hieronder beknopt wordenbesproken. Uitgebreide inlichtingen en aanvraagformu-

van Staatsbosbeheer, ook enkele andere
boomsoorten worden gebruikt. Voor deze
boomsoorten, maar ook voor populieren
en wilg, gelden andere vellingsperioden.
echter vrijstelling van de herplantplicht

waarin de beplanting of het grootste gedeelte daarvan is gelegen. Adressen en

worden aangevraagd (zie 'Vrijstelling her-

De 'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos' is een stimuleringsregeling voor
de aanleg van snelgroeiend bos. Deze
regeling is uitgebreid besproken op pag. 3

en de 'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos' kan ontheffrng van de herplantplicht worden aangevraagd. Dit onderwerp
is behandeld in het hoofdstuk 'Vrijstelling

komen voor deze regeling in aanmerking

dienen.

gaan welke mogelijkheden zij hebben om
meer populierehout te gaan gebruiken. De
korte omlooptijd van populier komt in de
buurt van de afschrijvingsperiode van de
machines, zodat aanpassing van de verwerkingscapaciteit gepland kan worden. O

Gebieden en Kwaliteitszorg in de provincie

Een voor populierentelers zeer gunstige
nieuwe subsidie-regeling, de 'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend àos', is in de
Nederlandse Staatscourant van 28 december 1984 afgekondigd. Een éénmalige bijdrage van Í 3.000,-. per ha kan worden
verleend aan eigenaren van nieuwe beplantingen die na I januari 1985 worden
aangelegd. In het onderstaande hoofdstuk
'Subsidieregeling' zal op deze en andere
regelingen worden ingegaan. Voor nieuwe
beplantingen, aangelegd met subsidie volgens de 'Regeling bijdragen bebossingen'

plantsoen zijn andere onderwerpen die in
de komende maanden onze aandacht ver-

In gesprekken met het houtverwerkende
bedrijfsleven zou kunnen worden nage-

Alleen voor beplantingen die binnen een
periode van 25 jaar worden geveld kan

telefoonnummers zijn vermeld op pag. 46.

De verkoop van hout en het reserveren van

afname van het hout uit het na verloop van
tijd kaprijpe bos en aan de industrie voor
een ongehinderde aanvoer van grondstoffen op langere termijn.

baar en wel bij de Direkteur Landelijke

lieren zijn bij het Staatsbosbeheer verkrijg-

herplantplicht'.

verwerking van populierehout gesteld worden en om aan te geven op welke gebieden
nader onderzoek nodig is;
- in de Nationale Houtbank BV werken het
Bureau voor Tuin- en Landschapsverzor-

Verschillende activiteiten gericht op het

plantingen' en de 'Eeschikking bosbijdragen 1983'. Deze regelingen zullen

H.W.K.

lierehout, om bosexploitanten en -telers
voor te lichten over de eisen die bij de

van het maartnummer van'Populier' 1985.
Aan de eigenaren zal onder bepaalde voor-

waarden een eenmalige bijdrage

van

/

3.000,--. 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

mits deze uit tenminste 80 bomen bestaan,
overeenkomend met een lengte van de be-

planting van 625 meter. Deze

bijdrage

wordt alleen toegekend indien voor de beplanting na I januari 1985 een bijdrage is
verleend volgens de 'Regeling bijdragen
bebossingen' ofde '
van de beplantingen moet voor I mei 1986

plaats vinden. (Deze regeling wordt

plantplicht'). De aanvraag om een bijdrage
moet tijdig worden ingediend. Geen bijdrage wordt verleend als de beplanting is
aangelegd voordat op de aanvraag is beslist.
De subsidiering van de aanleg van nieuwe
beplantingen is geregeld in d,e 'Regeling
bijdragen bebossingen'en die van de herbebossing van beplantingen, die niet onder

de 'Beschikking bosbijdragen 1983 vallen,
in de 'Beschikking bijdragen herbeplantingen'. Onder bepaalde voorwaarden kan
men een bijdragen van de overheid ontvangen in de aanleg- en de eerste onderhoudskosten. Om voor een bijdrage in aan-

merking te komen moet men, voordat met
de aanleg van de beplanting wordt begonnen, de toestemming van het Staatsbosbe-

heer hebben. De opervlakte van nieuwe

beplantingen

en van

herbeplantingen

moeten minimaal 0,5 ha bedragen. Deze
beplantingen mogen uit één of meerdere
percelen bestaan. Het maximum aantal
bomen per ha in nieuwe beplantingen waar-

Subsidieregelingen

hoogstwaarschijnlijk verlengt). De beplan-

voor subsidie wordt verleend bedraagt
voor produktiebeplanting met een korte

tingen moeten in de periode tussen

15 en 25

jaar na het tijdstip van aanleg worden

omloop (max. 25 jaar) 625 stuks en voor

De subsidieregelingen, die voor de popu-

ge-

lierentelers het meest van belang zijn, zijn
de 'Regeling bijdragen aanleg snelgroeï
end bos', de 'Regeling bijdragen bebossingen', de 'Beschikking bijdragen herbe-

veld.
In bepaalde gebieden van de provincies
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht
mogen, mits toestemming van de direkteur

andere beplantingen 400 stuks.
De'Regeling bijdragen bebossingen' geldt
tevens voor de aanleg van weg- en perceelsgrensbeplantingen onder voorwaarde
dat de beplanting uit tenminste 80 bomen

6l

bestaat overeenkomend met een lengte van

625 meter (: 0,5 ha). Het is bij dit soort
beplantingen niet van belang of het een

nieuwe beplanting

of een herbeplanting

betreft. De overheidsbijdrage bij de aanleg
van nieuwe bebossingen en van weg- en

king bosbijdragen 1983', vooral van belang
voor opengestelde bossen, niet. Het is van
belang bij de gemeente te informeren of het
bestemmingsplan of het voor het betreffende gebied geldende voorbereidingsbesluit de aanleg van'vrijgestelde' beplantin-

perceelsgrensbeplantingen bedraagt maximaalS}Vo van de door de direkteur van het
Staatsbosbeheer normaal geachte kosten.
Voor herbeplantingen bedraagt de bijdrage
75Vo. Bovendien worden in geval van her-

gen toestaat. Uitgebreidere

beplanting, en dit geldt tevens voor

verkregen.

de

hierna de bespreken 'Beschikking bosbijdragen 1983', ook de kosten van planvoorbereiding en toezicht op de uitvoering van
de werkzaamheden bij het vaststellen van
het subsidiebedrag betrokken. De subsidie
volgens de 'Regeling bijdragen bebossingen' en de 'Beschikking bijdragen herbeplantingen' zal ineens na de uitvoering
worden uitgekeerd.
De 'Beschikking bosbijdragen 1983' is een
regeling die ook voor populierentelers van
belang is. Naast een jaarlijkse bijdrage in
de kosten van een planmatig beheer, inklusief de openstelling voor het publiek, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook aanzienlijke bijdragen (namelijk 75Vo van de
normaal geachte kosten) worden verleend

in de onderhoudskosten,

zoals het op-

snoeien van de bomen. Sinds december
1983 moet de bijdrage in de kosten van
herbebossing (757o van de kosten) van de
onder deze regeling vallende beplantingen
in het kader v4n de 'Beschikking bosbijdragen 1983' worden aangevraagd. Voorwaarde om voor deze bijdrage-regeling in
aanmerking te komen is dat de minimumoppervlakte van de beplanting 5,0 ha be-

draagt; deze regeling geldt ook als deze
oppervlakte in het bezit is van meerdere
samenwerkende eigenaren. Genoemde
minimum-oppervlakte kan tot I ha worden
verlaagd indien het om beplantingen met
een bijzondere landschappelijke betekenis
gaat. Ook over deze regeling verstrekt het
Staatsbosbeheer uitgebreide informatie.

informatie

kunt u vinden in het artikel over dit onderwerp op pag.7 I van het septembernummer

van'Populier' 1983. Aanvraagformulieren
kunnen bij het Staatsbosbeheer worden

Houtverkoop
De houtprijs wordt door veel faktoren bepaald. Naast diameter, snoeitoestand en de

aanwezigheid

van

stambeschadigingen

spelen ook de grootte van de partij, de ligging van de beplanting en de transportafstand een rol bij de prijsvorming. De prijs

op stam wordt verder bepaald door de
vraag of het om een dunning ofeen eindkap
gaat. Voor het verkrijgen van een zo gunstig mogelijke prijs is het zeer gewenst zich
over de verkoopmogelijkheden en houtprijzen te oriënteren (zie ook pag. 46). Men
doet er daarom verstandig aan kontakt op
te nemen met verschillende houthandelaren of met verbruikers die het hout rechtstreeks van de producent kopen.
Het verkopen van hout op stam kan vooral
als de velling door minder ervaren perso-

neel moet gebeuren, voordeliger zijn dan
de verkoop van geveld hout. Bij verkoop
op stam is het zeer belangrijk te weten om
welke hoeveelheden hout het gaat; alleen
dan valt te beoordelen of men een redelijke
prijs voor het hout krijgt. Klachten over
het te lang in het bos laten liggen van hout,

vooral van hout dat per ton wordt verkocht, kan men voorkomen door bij de verkoop een datum af te spreken en schriftelijk vast te leggen wanner het hout moet
zijn afgevoerd.
Voor de verkoop van hout moet men niet
alleen denken aan bomen uit bossen en
landschappelijke beplantingen (weg- en

Vrijstelling herplantplicht

grensbeplantingen, overhoeken) maar ook
aan die uit stedelijke beplantingen.

Medio oktober 1982 is in de Staatscourant
een voor populierentelers en voordegenen
die door de herplantplicht worden weer-

Plantsoen

houden populierenbeplantingen aan te leggen, zeeÍ belangrijke beschikking gepubliceerd. De 'Beschikking uriistelling meldings- en herplantplicht' regelt namelijk de

vrijstelling van de herplantplicht voor
nieuw aan te leggen bos. Deze bossen zijn
onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld
van de herplantplicht als ze binnen 25 jaar

worden geveld. De aanlegsubsidie in het
kader van de 'Regeling bijdragen aanleg
snelgroeiend bos' en de 'Regeling bijdragen bebossing' zijn voor deze nieuwe
beplantingen van toepassing, de'Beschik62

dat de planten niet te klein mogen zijn en
niet te slap, dus niet te lang in verhouding
tot de dikte. De diameter van éénjarige
planten met een lengte van 1,5 à 2,0 m,
gemeten op 50 cm hoogte, moet 12 à 16 mm
bedragen. Exacte norrnen zijn nog niet bekend omdat er tussen de rassen verschillen
in slankheid bestaan.
Stevige éénjarige, zo mogelijk vertakte
planten, verdienen de voorkeur boven

meerjarig plantsoen. Dit geldt zowel voor
nieuwe bebossingen als herbebossingen.
De lengtegroei van éénjarig plantsoen is in
de eerste jaren na aanleg in het algemeen
beter dan die van tweejarig en overtreft
zeker die van nog ouder plantsoen. De
aanschaf- en, in mindere mate, de plantekosten van eenjarige populieren zijn aan'
zienlijk lager dan die van meerjarige planten. Bij herbebossingen moeten aan de
lengte van de planten hogere eisen worden
gesteld dan aan die voor een eerste bebossingen van wei- of bouwland. Voor herbebossingen moeten de planten maximaal 1,8
à 2,0 m lang zijn om overgroeiing door een
vegetatie van bijvoorbeeld brandnetels of
distels te voorkomen. Voor nieuwe bebossingen moeten de planten minimaal 1,5 m

lang zijn (zie het artikel 'Het gebruik van
één- of tweejarig populierenplantsoen bij
herbebossing' op pagina 73 van het novem-

bernummer van'Populier' 1979).
Indien door bepaalde omstandigheden het
gebruik van éénjarig plantsoen niet mogelijk is (bijvoorbeeld in weg- of grensbeplantingen) dan verdienen stevige twee-

jarige planten de voorkeur boven ouder
plantsoen. Het gebruik van meerjarig
plantsoen houdt niet in, dit in tegenstelling
tot hetgeen in de praktijk nogal eens wordt
gedacht, dat onkruidbestrijding en stikstof-

bemesting kunnen worden

nagelaten'

Naarmate het plantsoen ouder en groter is,
is de verhouding tussen boven- en ondergronds gedeelte ongunstiger waardoor de
aanslag moeilijker verloopt. De genoemde

onderhoudsmaatregelen zijn bij juist gebruik van ouder plantsoen absoluut noodzakelijk.
Rassenkeuze

Zie het artikel ' Kies uw kloon met overleg'

Het gebruik van goed plantmateriaal is van
groot belang om een goed groeiende, gezonde beplanting te krijgen. Het is dan ook
aan te bevelen in deze tijd van het jaar
boomkwekerijen te bezoeken om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de kwaliteit van de aan te kopen planten. De
planten moeten gezond, vrij van insektenbeschadigingen en van goede kwalitiet zijn.
Ze moeten in september nog volop in blad

staan;

er mag niet te veel blad

door

Marssonia of roestaantasting zijn afgevallen. 'Van goede kwaliteit' houdt voorts in

op pag.

5I

Onderhoud

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

PALENSCHILMACHINES

KNPvouwkarton
De Verenigde Papierfabrieken Eerbeek B,V. is

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

Voor het schillen van rondhout
cmO, met een continu

wordt voor verpakkingen en
g ra m

van 4-25

doorvoermechanisme. Automatische

mofoonplaathoezen.

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

als

sPoor.

Voor nadere informatie/dokumentatie

:

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

ao
o
o
o
Bij de fabrikage van dit produkt wordt voor
een belangrijk deel gebruik gemaakt van
inlands populierenhout.

Mf

Soest.

Gebr. Yan den Berk b.v.
o
o
a

BOOMKWEKERIJEN
POSTBUS 130

5490ACST. OEDENRODE
TELEFOON 04138-72331
TELE( 74683

LAANBOMEI{ EN BOSPLANTSOEN
Specialiteit:

De Verenigde Papierfabrieken zijn daarom
geinteresseerd in de aankoop van

POPULIEREN WILGElI

populierenhout op stam of geveld.
AMAZONE

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

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
TeleÍoon: 02159-43914 Telex: 434O2 Amazo
De speciaalzaak voor alle tuinbouwartikelen
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u denhou
een oude naam. tussen nieuwe p9 ulieren
an old name. between new ppp-!ars

un ancien nom, entre nouveaux peupllgl!
ein alter name, zwischen neue pap-peln
Witte abeel
(P. albal

'Nivea'

'Raket'

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

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

'Witte van Haamstede'

Europese zwarte populier
'Ankum'

(P. nigra)

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P. trichocarpa)

Populus trichocarpa

'Blom'
'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

Euramerikaanse
populier
(P. euramericana)

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'a214',

Populus deltoides x nigra

'spijk'

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

'Ghoy'
tPrimot
tGavert

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

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

Populus trichocarpa x deltoides

tBeauprét
tBoelaret

tColumbia River'

'Trichobel'

'Raspalje'
rH unnegemt
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