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Redaktioneel
De verschijning van dit nummer van 'Populier' is zeer vertraagd door problemen betreffende het voortbestaan van het tijdschrift 'Populier'.
Wij zullen u zo snel mogelijk van de stand van zaken op de hoogte stellen.
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Houtprijzen
Foto omslag:
ca. 100 jarige P.nigra

Bij de verkoop van hout spelen verschillende faktoren een rol bij cle prijsvorming:
b.v. houtkwaliteit, hoeveelheid, bereikbaarheid, e.a. Die faktoren zijn voor elke partij

in de duinen bij

Rockanje
Foto's:
omslag, pag. 76 en

prijsbeeld.

Ter oriëntatie enkele prijzen voor populierehout met schors aan de voor zware transport77

: De'Dorschkamp'

Wageningen

pag.70: TNO, Delft
pag. 7l: H. A. van Iersel, Udenhout
pag.75: Hay Aerts, Broekhuizen (L)
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hout verschillend. Onderstaande cijfers geven derhalve slechts een indruk van het huidige

voertuigen berijdbare weg.
fineerhout (O: ) 50 cm)
klompenhout /zwaar zaaghout (): Q 40 cm)
licht zaaghout (kistenhout) (A:25-50 cm) lengte 2
papierhout (O: 10-50 cm, lengte I tot 3 m)

spaanplaathout

m

: / I10,- á f 120,- per m3
: Í 80,- à / 100,- per m3
: r Í 60,- per mr
: Í 60,- tot í 75,- per ton
: f 35,- tot f 40,- per lon

Is gezaagd hout van populier geschikt
voor hoogwaardige toepassingen?

J. Sípkens,
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Bedenkingen

Inleiding

Populieren hebben mechanische eigenschappen die in de buurt liggen van die van yuren en
grenen. De gedachte ligt voor de hand in een land als het onze met een omvangrijke invoer van
vuren en grenen voor hoogwaardige toepassingen, die invoer waar mogelijk te vervangen door
gezaagil populieren van eigen bodem. In de verpakkingssector is de vervanging van ingevoerd
vuren en grenen door inlands populieren al jaren gaande. Hij kan op het ogenblik een omvang
yan zo'n 150.000 m3rondhout equivalenten hebben bereikt.

Houtoogst en ontwikkelingen.

Wij oogsten uit rij-beplantingen en bossen
tegenwoordig zo'n 250.000 m3 populierehout per jaar. De tendens is stijgend. Het
geoogste hout vindt toepassing voor de

- klompen
- laadborden (pallets)
- groente- en fruitverpakkingen
- houtslijp voor vouwdozenkarton
- fineer en triplex voor verpakkingen

- spaanderplaten

Droogonderzoek

lierehout. In dat onderzoek werden niet op

aange-

de cultivars 'Robusta', 'Dorskamp'

zo'n 750.000 m3 per jaar: een verdrievou-

tot onbekante-, hartgekloofde-

diging ten opzichte van het huidige niveau!
Het groeiende volume èn de absolute omvang van de oogst van populieren maken
het gewenst de bestemmingen van het geoogste rondhout te optimaliseren. Alleen
langs die weg kan de beste economische
grondslag aan de teelt van populier worden
gegeven.

delen werd het verse hout met vochtgehalte uiteenlopend van rond de lAVo tot over
de 2007o* in de praktijkdroger van het
Houtinstituut tot ca lZVo gedroogd.
De gedroogde delen werden beoordèeld op
scheuren en vervormingen en van de goede
delen werden een aantal na schaven en
vlakken tot regels gezaagd, die vervolgens
op rechtheid en vlakheid werden beoordeeld.

stamkwaliteit geselecteerde stammen van
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'Androscoggin' betrokken. Na het zagen
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ten is op zijn plaats als men weet dat populieren nog al wat z.g. trek-hout kan bevatten, dat bij droging tot ongewenste vervormingen kan leiden.

boden. Daarin is voor de komende ca. 50
jaar een toename voorzien van de oogst
van zacht looftrout (lees: populieren) tot

I

x

herzagen van de gedroogde delen moet

serij een beleidsvoornemen inzake de hout-
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luw, krom, gebogen of hol gaan staan. Het

produktie aan de Tweede kamer

In mei 1983 hebben de Ministers van Economische Zakenen van Landbouw & Vis-

,:lt

drogen mogen de gezaagde delen niet
scheuren nàch in beduidende mate sche-

Op instigatie van de Nationale Populieren
Commissie en met financiele ondersteuning van het Ministerie van Economische
Zaken voerde het Houtinstituut TNO in
1984-1985 een orienterend onderzoek uit
naar het drooggedrag van gezaagd popu-

lage eisen aan het te gebruiken rondhout.

!

hoogwaardige toepassingen, moet worden
bedacht, dat niet alleen de mechanische
eigenschappen van het gezaagde hout als:
sterkte, elasticiteit en hardheid bepalend
zullen zijn, maar dat het hout na het zagen
tot l0 à lLVo vochtgehalte (van absoluut
droog) moet worden gedroogd. Tijdens het

en vezelplaten.

Afgezien van de klompenmakerij met hoge
toegevoegde waarde, hebben de meeste
van de genoemde toepassingen dfeen bescheiden toegevoegde waarde èfstellen ze

Fíguur I. Soorten uan ueroorming

Bij het zoeken van een antwoord op de
vraag of populieren geschikt zijn voor

rechte of nagenoeg rechte regels opleveren. Enige gereserveerdheid op deze pun-

fabricage van:

5Cr{CLUw

s

en bekante

Het tsochtgehalte geeft de hoeoeelheid
oocht (water) aan dat in een stuk hout
aanwezig is, berekend t.o.o. het absoluut
droge gewicht uan datzelfde stuk hout:
'l0Wo oochtgehalte' betekent dat 1000
kg hout 500 kg oocht beoat, '200Vo oocht
gehahe' betekent dat 1000 kg hout 666,6
kg oocht beuat.
67

Aanbevelingen

Verwachtingen

De

van dit

orienterende

Het optimaal gebruik maken van de moge-

droogonderzoek wettigen de verwachting,
dat - mits aan bepaalde voorwaarden wordt
voldaan - een 'handelsmengsel' van populiereklonen na zagen en drogen, delen op
zal leveren, die vrijwel zonder uitzondering voldoende vlak en recht zijn en dat na

lijkheden van populierehout en het intro-

bevindingen

schaven, vlakken en herzagen van de droge

delen een bevredigend percentage rechte
en vlakke regels zal worden verkregen. De
voorwaarden waaraan dan moet worden
voldaan zijn:

- de te zagen stamstukken moeten worden
geselecteerd op rechtheid, regelmaat van
groei en roestvrijheid
- het drogen moet worden gedaan aan niet
te dunne (niet dunner dan + 35 mm) delen, die onbekant worden gelaten (1 maal
zagen)
- een 'mild' droogregiem (bijv. 60'droogtemperatuur en een relatieve vochtigheid
van60Vo) moet worden toegepast.

De verkregen rechte, vlakke en droge
regels kunnen als zodanig worden gebruikt, bijvoorbeeld als stijlen in sandwichdeuren, of ze kunnen tot grotere breedten
en/of dikten worden aaneengevoegd bijvoorbeeld voor gebruik in de meubelinFiguur

2.

Deur uan populierehout

dustrie.

O
De Boswijzer is uit.

duceren van het gezaagde hout voor hoogwaardige toepassingen is daarmee geen
zaak meer van houteigenschappen, zaagtechniek of droogtechniek, maar van economie en organisatie.
Over de economie van de vervanging van
ingevoerd vuren en grenen in hoogwaardige houttoepassingen door populieren is
onvoldoende bekend. De groeiende oogst
van populierehout en de wetenschap dat
vrijwel iedere partij stamhout hoogwaardig
rondhout bevat, dat nu nog voor laagwaardige toepassingen wordt verzaagd, maken
m.i. de economie van die vervanging belangrijk genoeg voor zowel de telers van
populierehout als voor grote verbruikers
om daarnaar op korte termijn onderzoek te
gaan uitvoeren.

De grote zagers van populierehout voor
emballage zouden er verstandig aan doen
na te gaan denken over de organisatie van

het sorteren van het rondhout vóór het
zagen, zodanig dat de potentiele waarde
van foutvrije stukken optimaal wordt benut. Het zou de economie van het zagen
van emballagehout ten goede kunnen ko-

men!

O

bnvandenoevêÍbv
booml<wekerijen

Grote voorraad

2-jangplantsoen
en bomen Arc/lAAlrc cm. van:

De laatste jaren krijgt de bosbouw in Ne-

derland terecht steeds meer

aandacht,

vooral van de overheden.
Voor iedereen die zich, op welke manier
dan ook, verbonden voelt met het bos en
bosonderhoud, is het boek 'De Boswijzer'
een nuttige bron van informatie.
Dit boek geeft uitgebreide uitleg over alle
instellingen die te maken hebben met de
bossen, over wetten en regelingen met betrekking tot de bossen, over subsidies en
bijdrageregelingen, bosoppervlaktes en het
Mee rjarenplan Bo sbouw.

De Boswijzer is een handig boek, zeer
overzichtelijk samengesteld.
Het is verkrijgbaar bij de boekhandel of
telefonisch te bestellen bij de Stichting Op
Dreef, tel. 04707- 1818.
De prijs bedraagt f 24,50.
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Populus alba, P. x canescens en P. tremula
Populus nigra en P. x euramericana
Populus berolinensis

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

Salix pentandra
Salix sachalinensis

Ton van den Oever B.V
Postbus l5
5076 ZG Haaren

Tel. O4ll7 - l77l
Telex 50961 Tobo

Europaweg l8-20

7742PN Coevorden
Tel. 05240 - 17280
Telex 50961 Tobo

Het beplanten van mijnsteenbergen

Een veel voorkomende vraag, van de laat-

ste jaren, bij beplantingsmensen in het
voormalige mijngebied van de Provincie
Limburg is, wat kunnen wij planten met
goed succes op de mijnsteenbergen die

her en der in het Limburgse landschap
voorkomen?

H.A.

oan lersel,
Udenhout

Het materiaal van deze mijnsteenbergen
bestaat, net als in Limburg, uit leisteen,
dit is zoals later bleek een groot verschil
met de mijnsteenbergen die voorkomen in

maar bij gebrek aan organische stoffen is
het stikstofbindend vermogen praktisch

de omgeving van Luik (België); daar bestaan deze bergen grotendeels uit mijn-

nihil.
Na 1965 werd deze berg niet meergebruikt

steen van een meer granietachtige samen-

als storplaats en tussen 1965 en 1967 werd
het plateau bovenop geëgaliseerd en wer-

stelling. Deze mijnsteen verweert bijna
Na mij hierover bij diverse Nederlandse
bekenden te hebben laten informeren,

niet en is daardoor ook veel minder

geschikt voor beplanting.

dragen om mijn kennis wat bij te spij-

Roermond.

keren.

Ik wil hier beschrijven

Mijn goede vriend Max Scheffler in Irresheim zette mij op het juiste spoor en gaf
mij enkele adressen in Duitsland die mij

zijn opgedaan met de beplanting van een

De door mij bezochte mijnsteenbergen
lagen vlak over de Duitse grens bij Wassenberg + 15 km. van Roermond.

ge-

Direkt na deze werkzaamheden eiste de

Maar terug naar de beplanting van

Dit was speciaal van belang omdat de
samenstelling van deze mijnsteenbergen
gelijk is te stellen met de kwaliteit van onze
mijnsteenbergen in Limburg.

den de diverse hellingen op profiel
bracht.

bleek dat er hier in Nederland weinig over
bekend was. Ook de betreffende kennissen in België konden er weinig aan bij-

veel verder brachten.

Het materiaal leisteen blijkt bij analyse
een hoog percentage kali te bevatten,

mijnsteenbergen

in de omgeving

de

van

mijnbouwkundige dienst in Aken, dat er
zo spoedig mogelijk zou worden begonnen met de beplantingen.

de ervaringen die

grote mijnsteenberg in het dorpje Millich,
genaamd de'Millicher Halde'.
De grote berg (Halde) werd in de jaren 1930
tot 1965 gevormd uit mijnsteen en andere
afvalstoffen die vrijkwamen bij kolenwin-

De eerste proeven, in 1967 begonnen met
het planten van wilgen en zwarte elzen,
waren geen doorslaand succes. De wilgen
sneuvelden allemaal door de hazen en konijnen en ook de zwarte elzen hadden ererg
veel van te lijden.

ning op een diepte van + 600 meter.

De oppervlakte van deze berg is + 35 ha.
bij een hoogte van 63 meter en met boven
een plateauvlakte van 8 ha.

In 1969 werd voor de eerste keer gebruik
gemaakt van balsempopulieren en wel van
de kruising van het populiereninstituut in
Geraardsbergen genaamd 45/54. (deze populier 45154 heeft nu een ofiiciele naam
gekregen en heet nu Columbia River...
Red.)
Deze beplanting werd een volledig succes.
Deze populieren groeien erg goed op deze
mijnsteenbergen, maar zijn ook door hun
oppervlakkige beworteling goed in staat
om de bovenlaag vast te houden.
Ten overvloede maken deze populieren

ook nog erg veel wortelopslag wat

nog

meer binding geeft aan deze hellingen.
Het is mooi om te zien hoe deze populieren zich op de dikwijls erg steile hellingen
handhaven.
Resumerend meen ik wel te mogen zeggen
dat deze balsempopulier erg goed geschikt
is als pionierbeplanting op deze mijnsteenbergen.

'Columbia Riuer' op de míjnsteenberg bij
Wassenberg.

Ook bij de enkele kilometers verderop gelegen 'Sophia Jacoba'mijn in Wassenberg,
wordt enkele jaren na het storten van de
mijnsteen reeds begonnen met het planten
van deze populieren en het is verbluffend
om te zien dat deze populieresoortzichzo
goed thuis voelt bij deze marginale omstandigheden.
O
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tMaken we er een bos van,
of een papierwinkel?'

F.F.G. Beuort,
B

De laatste jaren wordt in toenemende mate binnen de Brabantse Populieren Vereniging de
klacht geuit, dat de bosbouw door maatregelen van de overheid vaak ernstig wordt belemmerd. Bij het huidige beleid komt het voor dat de praktische exploitatie door kwekers,
boseigenaren, rentmeesters, bosbedrijven en handelaren sterk wordt gehinderd. Veelal leidt
dit tot aanzienlijke kostenverhogingen.

De Brabantse Populieren Vereniging.

Veel gehoorde klachten tijdens de bijeenkomsten van de vereniging zijn belemme-

Vanaf maart 1964 bestaat de

ringen die leiden tot kostenverhogingen,
mede door een enorrne bureaucratische
rompslomp: De belemmeringen zijn bijna

Brabantse

Populieren Vereniging. Het is een vereniging ter behartiging van de belangen van
populierentelers, bevordering van kennis,
afzet en verwerking, de bestudering van de
economische aspecten welke zich bij de
teelt, afzet en verwerking voordoen.
Het ledenbestand omvat ca. 120 mensen,
waarvan ook een aantal buiten de provincie
Brabant. Deze leden hebben bijna allemaal

op een of andere manier te maken met
populieren, zowel de grondeigenaar, de
rentmeester, de boomkwekerij, het bos-

altijd een gevolg van toepassingen op grond
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(1962). Op grond van deze wet zijn de Pro-

vinciale Staten verplicht streekplan(nen)

op te stellen. Het streekplan is richtinggevend en het meest gedetailleerde zijn de
door de gemeenteraad vast te stellen Bestemmingsplan(nen) Buitengebied. Het

Bestemmingsplan Buitengebied wordt
voor een periode van l0 jaar vastgesteld.

bedrijf, de verwerkende industrie, plus de
belangstellende van overheid en semioverheidsinstanties. De jaarlijkse twee-

Herzieningen en aanpassingen ontstaan in
vele gevallen moeizaam en via - voor vele
onduidelijke - overgangsregelingen. Deze

maal gehouden excursies worden druk be'

bestemmingsplannen worden vaak opgesteld door z.g. stedebouwkundige advies-

zocht en zijn bijzonder interessant, juist
omdat er zo'n gevarieerd gezelschap aan
deelneemt. Hierdoor ontstaat een geanimeerde uitwisseling van elkaars weten en
kunnen.

bureaus. De landbouwer, werkzaam in een
ter plaatse beter georganiseerde struktuur,
had duidelijk meer inspraakmogelijkheden. De bosbouwer, veelal niet ter plaatse
wonend, werkend met vaak verspreid, ook
buiten de gemeente liggende percelen en
minder georganiseerd, sprak niet of nauwelijks mee. Zijn of haar percelen werden be-

stemd tot landschappelijk waardevol gebied, natuurgebied ofkreeg in het gunstige
geval de bestemming bos. De boseigenaar
vond dit ook niet zo belangrijk. Immers,

eens in de zoveel jaar moest er op zijn
perceel gewerkt worden, of men had een
door de overheid goedgekeurd beheersplan
en men kende de veiligstelling van de bossen vanuit de veel langer bestaande Boswet.
In de meeste bestemmingsplannen voor
het buitengebied is voor de uitvoering van
een aantal (ingrijpende) werken en werkzaamheden een aanlegvergunning vereist.
Enkele voorbeelden: De aanleg van wegen
en verhardingen; het uitvoeren van water70
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werken en aanleggen van beschoeiingen en
steigers; ontgrondingen; ontginning en cul-

tuurtechnische werken; ophogingen en
egaliseren; aanleg doorgaande transportleidingen; diepploegen; kappen en planten
van bomen. Het toetsingscriterium is veelal te vaag en moet worden afgeleid uit de
doeleindenomschrijving of toelichting op
het plan. Dit leidt ertoe dat financieel-technisch, de voorkoming van planschade of
gevolgen voor het beheer niet duidelijk
blijken.
Om vooral in een 'conserverend' bestemmingsplan toch een zo flexibel mogelijk
beleid te voeren, is aan Burgemeester en
Wethouders de bevoegdheid gegeven de
benodigde aanlegvergunningen te verstrekken. Enerzijds door de publieke opinie gedwongen (immers bos is natuur en
natuur is altijd mooi) anderzijds door onbekendheid over het bosbeheer en de landschapsbouw, zijn B&W erg voorzichtig
geworden. Adviezen over de verlening van
een aanlegvergunning worden door B&W
ingewonnen o.a. bij de plaatselijke, op stedelijk groen gerichte plantsoenendienst;
gemeentelijk milieu advies commissies en
het Staatsbosbeheer welke laatste het advies door de bos en landschapsbouwconsulent of door de consulent milieu- en faunabeheer laat uitbrengen.

Door de niet concrete omschrijving
'ingrijpende werken' en vrijstelling

van
van

'normaal beheer' alsmede door de opstel-

ling van B&W ten opzichte van de haar
adviserende instanties, ontstaan vaak misstanden, welke leiden tot bijna niet werkbare situaties . Zo kan een, eens in de zoveel jaar, op te schaven bospad, dunnin-

gen, het vellen van een kaprijp bos, het
opschonen van een sloot, het aanlegen of
vervangen van bosbeplantingen leiden tot

onnodige procedures. Beroepschriften,
legeskosten, toelichtingen. rapporteringen, kortom, er is een regelgeving ontstaan
waar niemand bij gebaat is. Deze zijn noch
in het belang voor het behoud en de zo
gewenste uitbreiding van het bos noch
voor de natuur en het landschappelijk
groen, noch in het belang van de boseigenaar en het daarmee samenwerkende bedrijfsleven.
In de toekomst willen wij enkele concrete
misstanden en de financiële gevolgen hiervan aan de orde stellen.O
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Schade door populierenwortels aan
wegen

R. Eppenga
S

tic ht ing P o p u lie

r,

W ag e ninge n.

Straten en wegen worden uit esthetisch of

verkeersgeleidend oogpunt veelvuldig
voorzien van boombeplantingen. Het gebruik van de houtsoort populier stuit daarbij regelmatig op het bezwaar dat populierenwortels de wegverharding zouden beschadigen.

Gesteld kan worden dat alle boomwortels
een bedreiging vorrnen voor wegverhardingen; door zijn snelle groei treedt bij het

gebruik van populieren

beschadigingen

eerder op. Het argument dat populier een

'vlakwortelaar' is en daardoor schade geeft
is onterecht: De meer vlakwortelende 'balsempopulieren' kan men om andere redenen (o.a. windgevoeligheid) in het algemeen beter niet als wegboom toepassen.

figuur

I

Populieren hebben in het algemeen een met

andere looftroutsoorten vergelijkbare beworteling.
Waarom bij populier veelvuldig schade aan

wegverharding optreedt kan voor

een

groot gedeelte verklaard worden door het
toepassingsgebied van deze houtsoort: gebieden met een hoge grondwaterstand.
In Nederland moeten we woekeren met de

ruimte. Onontkoombaar is dan dat

een

wegbeplanting vaak weinig ruimte heeft.
Tussen wegdek en bomenrij wordt de afstand minimaal gehouden en als aan de
andere kant van de bomenrij op korte af-
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stand een sloot of diepe greppel aanwezig is
dan smeken we om moeilijkheden.
In figuur I is een normale wortelzone van
een boom vergeleken met de in een wegbeplanting toebedeelde wortelruimte. In de
figuur is de laagste grondwaterstand in het
groeiseizoen aangegeven; beworteling onder de laagste grondwaterstand is niet mogelijk. In deze situatie is het voor de boom-

wortels onmogelijk om onder de sloten
door het naastgelegen veld te bereiken.
Van die bomen langs de weg kunnen we
toch niet verwachten dat ze met hun wortels netjes uit het zandlichaam onder de
verharding (het z.g. cunet) blijven. Een
volwassen boom vraagt zo'n 60 m3 aan be-

wortelbare grond. Daar komt nog bij dat

illru[j]
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onder het min of meer luchtdichte wegdek
een hogere temperatuur en luchtvochtigheid heerst en dat is een prima milieu voor
wortelgroei.

Populieren worden veelvuldig in gebieden
met hoge grondwaterstanden aangeplant

waar dan ook bovenomschreven situatie
het meest voorkomt. Daarom is het onjuist
om de houtsoort populier het stempel van
wegschadeveroorzaker te geven. Beter is
het om te stellen: Boomwortelschade

treedt voornamelijk op in laaggelegen gebieden of waar op geringe diepte ondoorwortelbare grondlagen aanwezig zijn of
scherpe overgangen in het bodemprofiel.

Maatregelen

ter voorkoming van wortel-

schade

Wanneer wortelschade aan de wegverharding verwacht wordt kunnen diverse maatregelen worden getroffen.
De eerste mogelijkheid is het, bij de aanleg
van een boombeplanting, aanbrengen van
een wortelkering in de grond. Experimenten zijn uitgevoerd met het vertikaal in de
grond brengen van plastic en aluminiumfolie. Resultaten van die maatregelen zijn
niet bekend. Uit proeven die de Heidemij
met verschillende soorten folie heeft ge-

muren enz.

Een tweede mogelijkheid bestaat uit het
(regelmatig) 'snoeien' van de wortels. Het
bedrijf Hay Aerts uit Broekhuizen (L) heeft
daartoe een 'wortelcutter' ontwikkeld die
wortels tot 30 cm dik tot op een diepte van
60 cm kan aÍhakken. De wortelcutter is een
van messen voorziene rotor die door de
grond draait. De werksnelheid varieert van

tot I ,5 km per uur, aÍhankelijk van de
zwaarte van bodem en wortels.
Het spreekt voor zich dat bij deze behandeling het risico van windworp per situatie zal
moeten worden beoordeeld. Dat men er
rekening mee moet houden dat deze gigant
geen onderscheid maakt tussen wortels en
andere, zich in de grond bevindende, objekten spreekt voor zich.
200 m

daan blijkt één soort polytheen-folie aan de
verwachtingen te voldoen. De folie wordt
op rollen van 2 meter breedte geleverd en
kan desgewenst op de voor wegkanten gebruikelijke breedte van I meter worden ge-

sneden. De basisprijs van deze folie

goed.

f

3,25 per m2. Het aanleggen van deze folie
langs een kilometers lange weg wordt dan
een stevige kostenpost. Deze folie wordt
dan ook beperkt toegepast, bijvoorbeeld
ter bescherming van weggedeelten waar
geen andere mogelijkheden zijn, voor bescherming van riolering en drainagebuizen,

gas- en waterleidingen, elektriciteits- of
telefoonleidingen e.d., funderingen, kade-

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

$:$

I'E-I

Een andere mogelijkheid van 'boomwortelsnoei' wordt in het gebied St. Oedenrode/Schijndel toegepast. Daar wordt vanafhet 6e à Tejaar van een wegbeplanting en
daarna om de 3 jaar een mes (kouter), gemonteerd achter een trekker, vlak langs de
weg door de grond getrokken. Bij deze
methode, waarbij de wortels nog niet zo
dik mogen zijn (tot 10 à 15 cm) is het risico
van windworp gering. De werkdiepte is tot
ca. 40 cm en de snelheid, met een forse
trekker, 3 à 4 km per uur. De ervaringen
met het effekt van deze behandeling zijn

is

t

Wortelcutter
Adressen

Wortelfolie:
Het is niet mogelijk om hier in te gaan op
het kostenaspekt van de diverse methoden
om schade aan wegen door boomwortels te
behandelen: Elke situatie is voor iedereen
weer anders. Hier zijn alleen mogelijke
maatregelen aangegeven. Maar in elk geval
liggen die kosten ver beneden de schadepost van wegdekvernieuwing.

houthandel
P.G. Verweij
Wuustweg 2
6672IN4A Hemmen
tel. 08880-1619

H e ide mij M ate riale n, Looinklaan
Postbus 139,6800 AC Arnhem,
tel.:085 -778295

l,

Wortelcutter:
e t e ring s be drijf H ay Aert s,
Genenberg 28, 5872 AL Broekhuizen (L),

Gro ndu e rb

tel.:04763-I876

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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Insektenaantastingen op populier en wilg

in 1984

L.G. Moraal
Rijksinstituut uoor Onderzoek in de Bosen Landschapsbouw 'De Dorschkamp'
Wageningen

In de eerste maanden van 1984 bleken in
enkele partijen Salix viminalis stokken uit
Linschoten, welke bestemd waren voor
het maken van onderstammen, insektenaantastingen voor te komen die niet vaak
worden onderkend.

Veel stokken vertoonden vooral in

de

onderste 75 cm, langwerpige ingezonken
en afgeplatte plekken (figuur l). Hierin
werden de rode larven van de inquiline
galmug (Resseliella dizy gomy zae Barnes)
aangetroffen. Deze larven leven in het algemeen in gangen van andere insekten,

zoals

Bij het rooien van een wegbeplanting in
Tiel bleken enige tientallen 40 jaar oude
Populus 'Marilandica' zwaar aangetast te
zijn door de grote populierboktor (Saperda carcharias L.).
De horzelvlinder (Sesia apiformis Cl.)
trad schadelijk op bij populier in Amster-

dam en Leiden. De

uan de inquiline galmug; ingezonken afgeplatte plekken in wilgebast (op ware grootte)

figuur 2: Een massale bezetting uan
wilgeschuimcicade

de

lichte tot matige aanwezigheid van de
schimmelluis (Phloeomyzus passerinnii
Sign.) geconstateerd bij de populiereklonen 'Flevo' en 'Dorskamp'.
Wilgehaantjes (Phyllodecta spp.) werden

bij

populier als schadelijk gemeld in

Leiden, Meyendel en Emmen. Bij wilg
traden dezelfde insekten schadelijk op in
Heemskerk, Haarlem en in grienden te
Heeten. Doordat de wilgehaantjes twee
generaties per jaar hebben, kunnen de
bomen voortdurend kaal staan.

cambiummineervlieg (Phytobia

cambii Hend.). (Moraal, 1983).

figuur l: Aantastingsbeeld

landse Hout in de Flevopolders, werd een

wilgehoutrups

(Cossus cossus L.) werd bij populier en
wilg gemeld uit Assen, Leiden, Terschelling (verspreid over het hele eiland), Peelgebied, zuidoost Drenthe en de Haarlemmermeer.

Op het eiland Tholen werd na de overstromingsramp

in

1953, die vele bomen

deed sterven, een grootschalige herinplant uitgevoerd met snelgroeiende houtsoorten. Vooral populieren van de euramerikaanse en nigra klonen werden aan-

geplant. Van de bomen die nu kaprijp zijn,
werd in 1984 een inventarisatie verricht.
Hierbij bleek dat ruim de helft van alle
dijkbeplantingen op het eiland in min of
meerdere mate was aangetast door de wilgehoutrups en de horzelvlinder. Ruim 7

km beplanting bleek zeeÍ zwaaÍ aangetast
te zijn.

De spiraalgalluis (Pemphigus spyrothecae
Pass.) werd in Leiden op verschillende

plaatsen

bij populieren waargenomen.

De populiereglasvlinder (Paranthrene tabaniformis Rott.) werd in 1984 in de Flevopolders slechts incidenteel als schade-

lijk gemeld. Alleen in de kavels OZTl

en

PZ 45 van het Horstewold werden hevige

aantastingen waargenomen. Het betrof
hier populier welke in 1983 ten gevolge
van populiereglasvlinderschade werd afgezet en verbrand. De 1-jarige uitlopers
van deze planten werden in 1984 opnieuw
zwaar aangetast.
De genomen sanitaire maatregelen garan-

deerden hier dus geenszins het uitblijven
van hernieuwde aantastingen. De glasvlinders zijn waarschijnlijk afkomstig uit
aangrenzende bossen.

Uit nagekomen informatie is gebleken,
dat in Zuidelijk Flevoland eind 1983 totaal
62,1 ha aangetaste populier werd afgezet
en verbrand. Uit nacalculatie bleek, dat
de werkelijke schadekosten (afzetten, uitslepen, verbranden, groeiverliezen en op
enen zetten) Íotaal f 97 .329,--. bedroegen.
In Veenhuizen werd in een beplanting van
een militair complex een twee jaar oude
aantasting van de populiereglasvlindergeconstateerd. Ongeveer 150, 2 tot 4-jarige
bomen van de klonen'Geneva', 'Andros-

coggin', 'Blom' en 'Fritzi Pauli' bleken
licht tot zwaar aangetast.

Deze luis vormt gallen met een spiraalvormige groef aan de bladsteel van zwarte

De satijnvlinder (Leucoma salicis L. wel-

populieren. De opvallende galvorming

in 1983 in de Holandse Hout bij Lelystad nog 250 ha populier kaalvrat, werd
daar in 1984 nog maar weinig waargenomen. Ook in andere eerder aangetaste

veroorzaakt overigens maar een geringe
economische schade.

In het Knarbos,
74

Larserbos, en de Hol-

ke

percelen

in Zuidelijk

Flevoland

en

Lauwersoog werden de rupsen slechts in

kleine aantallen gevonden. De oorzaak
van de instorting van de plaag is niet
duidelijk.
Medio juni werd een massale bezetting
van de wilgeschuimcicade gesignaleerd in
l2-jarige wilgen bij Almere en in 2O-jarige
wilgen (Salix alba) bij Biddinghuizen.
De aantasting was spectaculair omdat het
door de insekten geproduceerde dun
vloeibare schuim langs takken en stammen op de grond drupte, waardoor soms
plassen werden gevormd (figuur 2).

Omdat deze cicade slechts bij weinigen
bekend is, volgt hieronder een beschrijving van het insekt en zijn levenswijze.
De wilgeschuimcicade (Aphrophora
salicina Goeze) komt in geheel Europa
uitsluitend voor op verschillende wilgesoorten. Het insekt wordt vaak verward
met het schuimbeestje (Aphrophora alni
Fall.) dat polyfaag is en behalve op wilg
ook voorkomt op els, populier, es en verschillende kruiden.
De wilgeschuimcicade is circa l0 mm lang
en heeft groene tot olijfbruine vleugels en
springpoten.
Het insekt heeft een volledige gedaanteverwisseling: uit het ei komt een zogenaamde nimf, een jeugdfase waarin alleen
de vleugels nog niet ontwikkeld zijn. De
nimf is tot circa 8 mm lang. De kop en het
borststuk zijn donker-, het achterlijf licht

gekleurd (figuur 3). De nimf heeft zuigende monddelen en drie paar poten.
De cicaden vliegen van juli tot oktober en
leggen hun eieren diep in het hout (tot in
het merg) van wilgetwijgen, maar ook wel
in de stammen van afgezette wilgen.
Een groot aantal eilegsels dicht bij elkaar

in een twijg kan het verdrogen van deze
twijg veroorzaken. De eieren overwinteren. De nimfen verschijnen bij het uitlopen van het blad en zuigen sappen uit de

bast van de twijgen. Zij leven vaak in
groepjes in de door hen zelfgeproduceerde dun vloeibare schuimmassa's. Wanneer de vaten niet genoeg plantensap produceren, steekt de nimf een of twee milimeter daarnaast de snuit opnieuw in het
hout. Op deze wijze ontstaan ringen van
zuigplekken die zich vaak volledig sluiten.

figuur 3: Na uerwijdering uan het schuim

figuur 4: Door het zuigen uan de nimfen

zijn de laruen goed zichtbaar

o

Een nimf kan zo tijdens haar ontwikkeling
talrijke zuigringen produceren. De nimfen
zijn niet aan hun plaats gebonden. Met het
groeien van de stengels zoeken ze hoger
gelegen, minder verhoute, stengeldelen
op. Btj sterke wind of regen begeven ze

nen worden aangetast; alleen S. amygdalina zou min of meer resistent zijn (Kurir,

zich naar beneden om bij gunstiger weersomstandigheden weer een hoger gelegen
plaats op te zoeken.
Door het zuigen ontstaan als reaktie van
de plant omwallingen in de twijgen (figuur

Doom, D., 1982.
Aantastingen op boom- en struikbe- plantingen veroorzaakt door insekten
en mijten. In: Bosbescherming. Pudoc,

4).

Kuri, A.,

nt s t aa n lat e r rínguormi ge omwallíng

het zuigen zodanig verzwakken dat secundaire organismen de plant kunnen infecteren. Praktisch alle soorten wilgen kun-
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Vierde, geheel herziene druk (1976)
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Schade ontstaat vooral daar waar wilgen
in een l-jarige omloop ten behoeve van
vlechtwerk van geschilde tenen worden
gekweekt. De tenen kunnen dan op de
plaatsen van de zuigringen gemakkelijk
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Ruimtelijke variatie in een jong
populierenbos

J.W. StoJfel,
I

a

nds

c lt
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Een snel producerend populierenbos hoeft

niet saai te zijn. Mits de ruimtelijke mogelijkheden van een bos vol pioniersoorten
goed worden uitgebuit, kan snel een voor
de recreatie aantrekkelijke omgeving gecreëerd worden. Snel groeiende bomen betekenen immers niet alleen een snelle produktie van hout, maar ook het ontstaan van
een bossfeer in relatief korte tijd.
Het populierenbos kan perrnanent of tijdelijk zijn, of bestaan uit een combinatie van
beide. De hieronder beschreven variatiemogelijkheden zijn in principe in al deze

a. Populierenhos uut cu. 5 juar

situaties te gebruiken.

ï:'- t-
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Fie.lb- Populierenhtts wtn ra. l0iuur

Een van de kernwoorden voor het maken
van een aantrekkelijk bos is: afwisseling of
variatie. Een bos met onafzienbare rijen
populieren als een maisakker met een
schaalfout is alleen aan de buitenkant interessant als groene wand of als object
voor foto's van Ger Dekker en Martin
Kers. Het bos zelf is pas interessant als er
ruimtelijk verschillende situaties in voorkomen. Afwisseling tussen vakken rnet en
vakken zonder onderbeplanting, met verschillende soorten en klonen populier met
verschillende plantafstanden, kan een bos
opleveren waar wat in te beleven valt. Toevoegingen als struikranden of afwijkende

bomen kunnen de aantrekkelijkheid nog

verhogen

en

oriëntatiemogelijkheden

bieden.

In dit artikel worden in vogelvlucht enkele
van de ruimtelijke mogelijkheden van een
jong populierenbos verkend, een populierenbos dat in eerste instantie een produktiedoel dient. Hoe die mogelijkheden in een
ontwerp worden gebruikt, hangt af van
verschillende factoren, zoals de situering
en grootte van het bos, de aanknopingspunten in het landschap op die plek, het
Fig.

I

c.

Populiere nbos uan ca.

door Jook Boll)
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op de langere termijn. Afwisseling alléén is
overigens niet voldoende om een gebied
aantrekkelijk te maken. Bezoekers moeten
zich kunnen oriënteren aan een herkenbare
opbouw, en voorzieningen als paden e.d.
moeten afgestemd zijn op de behoefte.
De verschillende variatiemogelijkheden
kunnen gezien worden als de bouwstenen
waaruit een populierenbos opgebouwd kan
worden dat ook voor recreatie aantrekkelijk is. Het gaat er hier met name om deze

Inleiding

Fig- l

ap

bos be he

relatieve belang van de verschillende
andere functies en de zekerheid daarover

bouwstenen voor het ontwerp te presenteren, niet het ontwerp zelf.
Ontwikkelingen in oogst- en beheerstechnieken, nieuwe klonen, en veranderingen
in houtprijzen en uurloon maken dat de
bouwstenen die in aanmerking komen voor
het ontwerpen van een populierenbos zullen veranderen. In grote lijnen blijven de
mogelijkheden om ruimtelijke variatie aan
te brengen echter hetzelfde.
De leeftijd van het bos is van groot belang
voor de beleving. In de hieronder gegeven
beschrijvingen wordt ervan uitgegaan dat

er al een 'bossfeer' is ontstaan doordat de
bomen zo hoog zijn dat men onder de
kruinen door kan kijken. Dit betekent een
populierenbos van ca. l0 jaar. Bij plantafstanden van 4-5 m hebben de kruinen zich

dan aaneengesloten. Op deze termijn kan
het bos aantrekkelijk zijn voor recreatie.
Fig. 1 geeft een indruk van een populierenbos van resp. 5, l0 en 20 jaar. De breedte
van het pad is steeds 7 m. Tot ongeveer 20
jaar is de bosmassa betrekkelijk ongedifferentieerd: Het karakter van de individuele bomen spreekt nog niet erg. De variatie

in zo'n jong bos moet

nog opzettelijk
worden aangebracht. Na 20jaar hebben de
bomen en hun ondergroei zelf meer te
bieden voor zowel mens als dier. Ook de

variatie'groeit'. Globale indrukken als
licht/donker, rUk gestructureed/eenvormig, open/dicht, mysterieuVoninteressant

of saai, wild of natuurlijk/gecultiveerd of
kunstmatig, bepalen de beleving. Plantafstanden en plantverbanden, etages in een

bos enz. moeten dus

geïnterpreteerd

worden naar hun invloed op deze ruimtelijke indrukken. De interpretatie die wij
hier hanteren, is gebaseerd op pesoonlijke
indrukken. opgedaan tijdens wandelingen
door de jonge bossen in de Flevopolders en
de Rottemeren (bossen tot

20

jaar oud).

Variatiemogelijkheden

in

een jong popu-

lierenbos

a. Populier zonder resp. met ontlergroei
(

doordat de kruinen van de bomen

2r,2,ffi

Fie.2a)

Onder populieren zonder ondergroei is een

open ruimte. Men kan het bos inkijken.
Afhankelijk van de dichtheid van de struiklaag vormt een vak populieren met ondergroei een dichtere of minder dichte wand,
waardoor men minder gemakkelijk het bos
in kan kijken. Een vak populieren zonder
ondergroei vormt een relatief open plek in
het bos, wanneer het omringd wordt door

?,'',ffi

meer te beleven is in een vak door de variatie in bladvorm en structuur. en omdat er
eerder vogels in komen.

b. Verschillende plantafstanden en plantuerbanden (Fie.2b)
Bij plantverbanden van4 x 4 mtot5 x 5 m
is het kronendak na ongeveer l0 jaar gesloten. Afhankelijk van de gewenste omloop worden één of meer dunningen uitgevoerd. De bomen staan dan nog netjes in de
rij. De rijvorm wordt na een dunning extra
geprononceerd wanneer om en om een rij
wordt omgezaagd. Dunning in driehoeksverband oogst vriendelijker, vooral wan-

zo'n 30 m breed zijn. Uit bosbouwkundig

"fffiílíTíw

oogpunt zullen open ruimtes nodig zijn
voor de opslag van hout. Openheid is verder in veel bossen te vinden rond watergangen, en natuurlijk aan de bosrand. In

F i 9.2

h.
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Fig.2ct. Speciale elementen ols toeuoeging: strnikrand
resp. solitaire hoont.

is (gezien klimaat, bodem, ziekten en pla-

gen), heeft men nog ruime keuze. De diverse populieresoorten en -klonen verschillen uiterlijk sterk wat betreft boomvorm, zwaarte van de takken t.o.v. de

De wijdere plantverbanden hebben

geur die ze verspreiden (balsem). Kortom,
er zijn eindeloze variatiemogelijkheden. In

een bossfeer ontstaat. Bij plantverbanden
van 7 x 7 m en 8 x 8 m is sprake van een
boomwei-achtige situatie. De eerste jaren
kan begrazing met schapen ofde teelt van
mais of bieten tussen de populieren voor
extra inkomsten en een wel zeer apart element in het'bos' zorgen. Anders kan eventueel een struiketage helpen om de kruidlaag deels te onderdrukken. Die kruidlaag
ontwikkelt zich bij zoveel licht zeer dynamisch en omvat meestal maar enkele soorten, overwegend ruderale.

c. Verschillende klonen

en populieresoor-

te,t
Er zijn vele verschillende populieren. Zelfs
als men alleen rekening houdt met de voor
een bepaalde omloop meest geschikte

populieren en alle soorten mijdt w:rarvan
geen optimale ontwikkeling te verwachten

de bosvakken. Een rand van bomen die
waar men dus onderdoor het bos in

stam, de dichtheid van de kroon, de vorm
en grootte van de bladeren (en daarmee de
lichtval op de bodem), het moment van
uitlopen in het voorjaar en bladverlies in
het najaar, de bladkleur in voor- en najaar,
maar ook in de zomer (witte populier, bal-

als

bossen op vochtige veen- en kleibodems in
het westen van het land beslaat de open
ruimte die nodig is voor paden, water en
houtopslag, al ca. I0- I 5Vo van de bosoppervlakte. Met een minimum aan extra middelen kunnen daarmee bijzondere plekken
worden gecreëerd in het bos.
Een struikrand sluit de beschouwer buiten
het bos. Men wandelt niet dóór, maar langs
mee omhoog groeien met de bosvakken en
kan

uf-stuntl.

neer een struiketage de stammen deels aan
het oog onttrekt (Fig.2c). Struiken kunnen
overigens alleen gedijen wanneer bijtijds
gedund wordt. In het Bremerbergbos (Flevoland) bijvoorbeeld zijn grote verschillen
te zien tussen vakken met oorspronkelijk
dezelfde ondergroei, maar die enkele jaren
na elkaar gedund zijn.

kenmerk dat het kronendak zich relatief
laat sluit. Het duurt dan ook langer voor er

zullen raken. Om langere tijd zon te krijgen
- wat de bloei van de struiken ten goede
komt - moet een ruimte echter minstens

Fi!.!.2u. Popttlíer Jtnder resp. ntet oil.lergroei

vakken met ondergroei waardoor de ruimte

begrensd wordt. De kunstmatige aanleg
met bomen op rijen, waardoor de rijen rif
misch lijken te bewegen bij het langslopen,
spreekt veel meer in de vakken zonder
ondergroei. Een struiketage maakt dat er

aan

weerszijden van deze ruimte elkaar niet

sempopulier). Ze verschillen zelfs wat
betreft het ruisen van hun bladeren of de
het vorige nummer van Populier is reeds
uitgebreider ingegaan op de verschillende
klonen (zie artikel De Vries, Populier nr. 3.
r985).

d. Specíale elementen als toeDoeging
(struik- en boomranden, solitaire
bomen) (Fig.2tl)
Aan de populierenvakken kunnen verschillende elementen worden toegevoegd, die
de aantrekkelijkheid van het bos als geheel

vergroten, weinig grond in beslag nemen,
en niet veel extra investeringen vragen.

kijken. heeft dit bezwaar niet.
Een bomenrand met soorten met lange om-

loop kan daarnaast een stabiel element in
het bos zijn, dat gespaard blijft wanneer de
populierenvakken de één na de ander gekapt worden.
Een simpel maar doeltreffend middel om te

zorgen dat er meer te beleven valt in een
bos en dat er goede oriëntatiemogelijkheden zijn, is de aanplant van een opval-

lende solitaire boom. Opvallend is een
boom, wanneer hij afwijkt wat betreft
kleur, vorm ofgrootte.

Gebruik van de variatiemogelijkheden in
een plan

Er bestaat een verband tussen de klonenkeus, de omloop, de plantafstanden en de

mogelijkheid om struiken

in leven te

houden. Om een voor iedereen acceptabel
plan te maken zal er net zolang gepuzzeld
moeten worden tot een evenwichtig en

aantrekkelijk geheel is gecreëerd met o.a.
deze bouwstenen. Daarbij moeten ook de

ruimtelijke kenmerken van de verschillende stadia van de ontwikkeling van het bos
worden doordacht. In een permanent populierenbos zijn met name de grootte, de
vorm en de spreiding van de kapvlaktes
ruimtelijk zeer bepalend, evenals de verhouding tussen de kapvlaktes en meer per-

manente elementen. zoals vakken of
randen soorten met lange omloop, watergangen, struikranden, lanen.
De vakindeling bepaalt vorrn en grootte

Struikranden met bloeiende soorten zijn

van de kapvlaktes in belangrijke mate en de

leuk om te zien en vormen een trekpleister
voor vogels die op hun beurt het bos verlevendigen. Vanwege de beschutting is een
struikrand trouwens ook in bosbouwkundig opzicht nuttig langs grotere open plekken. Ruimtes breder dan ca. l0 m worden
niet in het populierenbos opgenomen,

schaal van de afwisseling in het bos. In
principe loopt de grootte van de vakken
uiteen van ca. 0,5 ha, als kleinste beheerbare eenheid. tot maximaal ca. 2 ha. dit om
de aanplant van kwetsbare monocultures
van een bepaalde populierekloon te vermijden.
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De loop van de paden bepaalt hoe de vakindeling beleefd wordt. Er zijn geen algemene recepten te geven voor de opbouw
van een bos. Het gebruik van de mogelijk-

1

_J----

___

I

heden om afwisseling in het bos te brengen

pen een aantrekkelijk populierenbos te
maken (tabel l). Vooral de aan- of afwezigheid van struiken speelt een rol. Niet alleen

is dit een criterium om

onderscheid te

maken tussen bossen, maar ook in de waardering speelt het een grote rol. Een populierenbos met een struiketage zal eerder
voldoen aan de eisen gesteld aan 'mooi'
bos. Niet alleen is het rijker en gevarieerder begroeid, maar het oogt ook natuurlilker. En natuur is wat mensen zoeken in
een bos. zoals uit een ander onderzoek van
Coeterier bleek. Alles wat aan een verwachting beantwoordt, wordt mooi gevonden.

Op basis van een voorstudie voor een bos
bij Heerhugowaard, 70 ha groot en bij aanleg met 90Vc populier, wordt nu kort geïllustreerd hoe met de verschillende bouwstenen gepuzzeld kan worden in een ontwerp. Dit voorbeeldbos ligt tegen de bebouwing van Heerhugowaard aan in een

droogmakerij met op regelmatige afstanden sloten (vermoedelijke uitvoering voorjaar 1986). De padenloop is afgestemd op
wensen t.a.v. het bosbouwkundig beheer
en de recreatie (Fig.3). De paden bieden
een goede ontsluiting van de bosvakken
ten behoeve van hetbeheer. De uitsleepafstanden zijn maximaal ongeveer 200 m.
Ten behoeve van de recreatie wordt gekeken waar de meeste bezoekers vandaan
komen voor de situering van de ingangen.

Ook worden rondloopmogelijkheden gemaakt, waarbij de rechte stukken in de
paden niet te lang zijn, opdat niet teveel
bezoekers elkaar kunnen zien, en men

rl
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I
I

en de keuze van rechte of kromme lijnen
hangen af van de aanknopingspunten in het
landschap, van de lokatie en grootte van
het bos, en van de functies die het bos zal
moeten vervullen. De afwisseling zal weloverwogen moeten worden toegepast, met
ritmische herhaling en accenten, met harmonie en contrast enz. Kortom, de afwisseling moet een zin hebben en een boeiend
geheel opleveren.
In dit verband zijn de resultaten van een
onderzoek van A. van den Berg en J.F.
Coeterier naar de waarneming en de waardering van bossen interessant. Hoewel zij
geen populierenbossen hebben onderzocht, kunnen we uit de gevonden motieven om bos mooi of lelijk te vinden toch
enkele aanwijzingen halen die kunnen hel-
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Belangrijkste

Belangrijkste

motieven om bossen mooi te vinden

motieven om bossen af te wijzen

Veel afwisseling zowel in soorten bomen

Geen variatie, monotoon,
alles lijkt op elkaar, niet boeiend

(looflnaald en verschillende soorten loofbomen), in etages (hoog-laag differentiatie
licht-donker, verschillende

en ondergroei),

kleuren. licht-schaduw
Kromme bomen

Rechte bomen

Ongerept (niet gecultiveerd). natuurlijk,
geen rijtjes. beetje ruig, wild

Teveel gecultiveerd, duidelijk rechtlijnige
aanplant, te regelmatig, te recht, niets

wilds
Stammen dikker, bomen ouder

Dunne stammen. jong

Riik en vol

Leeg, arm. schraal

Open en toch veel groen, ruimte. doorkijk
diepte maar toch ook gesloten

Te open, zowel naar boven als naar opzij

Spannend, veel te beleven, verrassingselementen, bilv. donker paadje' kronkelpad, heuvelachtig

Geen verrassingselementen

Goed te lopen, ruimte, natuurlijk
slingerend pad, veel wandelmogelijkheden

Zanderig, stoffig, rommel op de grond,
niet bijgehouden

Rijk en gevarieerd begroeid

Kaal, doods, open bodem, geen groen,
geen blad, kale stammen, geen ondergroei,
kale ondergrond, kale zandbodem

kijken. Daarom ook

te van sloten en plantrijen. De paden doorsnijden over het algemeen de vakken met
een bepaalde bossamenstelling. Dit geeft

"È

Iabel l. Overzicht van de vooffiaamste motieven die werden genoemd om de twaalf
bosbeelden aantrekkelijk of onaantrekkelijk te vinden. (A. van den Berg en J.f. Couterier.

weer eens op andere wijze het bos in kan
is gebruik gemaakt van
een schuine stand van de paden ten opzich-

Fig.4. Detuil hosplun Heerhugox'aurd: stutiken,
ho!rD|.\r\,ile n nrcl lilng.' rnnhxtp, ett uxtr:.itttin!.!an Iut
bchoeue uan de recreatie.

uukintleling.

Veel zon, lichtinval, lichtschaduwwerking

Geen zon. donker

Veel vogels, veel dieren

Geen vogels of dieren

in de vorm van langgerekte vakken en
In het populierengedeelte

meer het gevoel dat men dóór het bos
loopt, en niet langs plantvakken. De paden

boomranden.

zijn overigens acht verschillende klonen

in hun bermen houdt men om die reden ook
smal, zodat de kronen elkaar betrekkelijk
snel raken. Open ruimten, die in totaal ca.
5Vo beslaan van de oppervlakte naast de
ruimte die nodig is voor paden, sloten en
schouwpaden, bieden gelegenheid om hout
op te slaan en om zo hier en daar in de zon
te lopen of te zitten.
We zagen al dat er verband bestaat tussen
de klonenkeus, de omloop, de plantafstanden, en de mogelijkheid om struiken in
leven te houden. In het boven beschreven
voorbeeld zijn de vakken met een struiketage gespreid over het bos, waardoor men

gebruikt. Hiervan voert er één de boven-

toon, waartegen de andere afsteken. In
Fig. 4 zijn tevens de elementen aangegeven
die voornamelijk ten behoeve van de recreatie zijn toegevoegd: enkele struikranden,
solitaire bomen en kronkelpaadjes, die na
een tiental jaren in het bos worden uitgehakt.

Het hier geschetste ontwerpvoorbeeld betreft een wat groter, permanent bos in een
polder tegen een stad. In een klein, tijdelijk
bos midden in een landbouwgebied zal men

anders omgaan met de bouwstenen. Het
blijft echter belangrijk over de ruimtelijke
kant van bossen en bosjes na te denken,
ook al omdat een bijdrage kan worden geleverd aan het versterken van de identiteit
van een bepaald landschap. Men denke
daarbii aan de ijle, transparante bosjes in

afwisselend wel en niet het bos in kan
kijken (Fig.4). De soorten met een langere
omloop zijn enerzijds geconcentreerd aan
die kant van het bos waar de meeste recreanten komen, en vormen daarnaast een
meer permanente begeleiding van de paden

de komgebieden van de Betuwe of de com-

in de kustgebieden.
Voor mensen die gewend zijn aan de droge
bossen op de zandgronden is de acceptatie
van het populierenbos met een gevarieerde
begroeiing waarschijnlijk vooral een kwestie van wennen en leren om de specifieke
pacte, geschoren bosjes

eigenschappen van het populierenbos te
waarderen.
Op de lange duur bieden andere bostypen
met een minder kunstmatig karakter zeker
een meer gevarieerde omgeving. Echter,
alleen met populieren kan in zo korte tijd
een bos worden gemaakt waarin veel valt te
beleven. Dit is met name van belang in de
directe omgeving van steden waar veel be-

zoekers zijn te verwachten. De kunstenaars, als avant-garde van de samenleving,
hebben de populieren in iedergeval al ont-

dekt.

Populieren in bos, stad en landschap
Iohoud:

Populieren in de stad

-

\Vat zijn populieren
De rol van populieren in verbeelding

De populier als solitair

-

Seizoenwisseling

en werkelijkheid
Vormenrijkdom van populieren
Uitloopstadia
Populieren in het bos
Populieren in het landschap

Populieren in rekreatiegebieden
Populieren in industriegebieden
De groei van populier
Bijzondere beplantingen
Gebruik van populieren bij de aanleg
van nieuwe bossen
Popul ierenhouwerwerking

Dankzij subsidies van diverse zijden is de prijs van dit fraaie fotoboek (formaat

2I x 21 cm), een uitgave van de Stichting Populier, vastgesteld op het uiterst lage
bedrag van / 10,-. (Inkl. B.T.'È7., ekskl. verzendkosten à 15,- per boek; f 6,25 per

2 boeken, verder volgens P.T.T.-tarieven.)
Her boek, dat in maart 1980 is verschenen, wordt u toegezonden na overschrijving
van f 15,- per boek (of f 26,25 per 2 boeken) op girorekening 11729L5 t.n.v.
Stichting Populier te I7ageningen, onder vermelding van ,,Fotoboek".
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de aanleg van snelgroeiend bos. Deze regeling is uitgebreid besproken op pag. 3 van
het maartnummer van 'Populier' 1985. Aan
de eigenaren zal onder bepaalde voonryaarden een eenmalige bijdrage van Í 3.000,--.
per ha worden toegekend voor het bebossen van grond met populier of wilg, anders
dan ter voldoening van een bestaande ver-

plichting tot herbeplanting. De minimumH.W.K

De verkoop van hout en de aanleg van beplantingen zijn de belangrijkste onderwerpen waarop we onze aandacht in de komende maanden richten. Tot de aanleg
worden tevens het aanvragen van subsidies en van vrijstellingen van de herplantplicht, plantsoenaankoop en de rassenkeuze gerekend.

oppervlakte bedraagt 0,5 ha. Ook weg- en
perceelsgrensbeplantingen komen voor
deze regeling in aanmerking mits deze uit
tenminste 80 bomen bestaan, overeenkomend met een lengte van de beplanting
van 625 meter. Deze bijdrage wordt alleen
toegekend indien voor de beplanting een
bijdrage is verleend volgens de 'Regeling
bijdragen bebossingen'. De beplantingen
moeten in de periode tussen l5 en 25 jaar na
het tijdstip van aanleg worden geveld.
In bepaalde gebieden van de provincies

gunstige

Noord- en Zuid-Holland en Utrecht

nieuwe subsidie-regeling, de 'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend áos', is in de
Nederlandse Staatscourant van 28 december 1984 afgekondigd. Een éénmalige bijdrage van f 3.000,--. per ha kan worden

mogen, mits met toestemming van de di-

Een voor populierentelers zeer

verleend aan eigenaren van nieuwe beplantingen die na I januari 1985 worden

rekteur van het Staatsbosbeheer, ook
enkele andere boomsoorten worden gebruikt. Voor deze boomsoorten, maar ook
voor populieren en wilgen, gelden andere
vellingsperioden. Alleen voor beplantingen die binnen een periode van 25 jaar wor-

aangelegd. In het hoofdstuk'Subsidierege-

den geveld kan echter vrijstelling van de

ling' zal op deze en andere

herplantplicht worden aangevraagd (zie
'Vrijstelling herplantplicht'). De aanvraag
om een bijdrage moet tijdig worden inge-

regelingen

worden ingegaan. Voor nieuwe beplantingen, aangelegd met subsidie volgens de
'Regeling bijdragen bebossingen' en de
'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend
bos' kan ontheffing van de herplantplicht
worden aangevraagd. Dit onderwerp is behandeld in het hoofdstuk 'Vrijstelling her-

diend. Geen bijdrage wordt verleend als de
beplanting is aangelegd voordat op de aanvraag is beslist. De 'Regeling bijdragen
aanleg snelgroeiend bos' geldt voorlopig
tot I mei 1988.

plantplicht'.
De subsidiering van de aanleg van nieuwe
beplantingen is geregeld in de 'Regeling
bijdragen bebossingen' en die van de her-

Houtverkoop

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

625 meter (: 0,5 ha). Het is bii dit soort
beplantingen niet van belang of het een
nieuwe beplanting of een herbeplanting be-

treft. De overheidsbijdrage bij de

aanleg
en

van nieuwe bebossingen en van weg-

perceelsgrensbeplantingen bedraagt maximaal80% van de doorde direkteur van het
Staatsbosbeheer normaal geachte kosten.
Voor herbeplantingen bedraagt de bijdrage
757o. Bovendien worden in geval van herbeplanting, en dit geldt tevens voor de hierna te bespreken 'Beschikking bosbijdragen
1983', ook de kosten van planvoorberei-

ding en toezicht op de uitvoering van de
werkzaamheden bij het vaststellen van het

subsidiebedrag betrokken. De subsidie
volgens de 'Regeling bijdragen bebossin-

gen' 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 aan-

zienlijke bijdragen (namelijk

75Vo van de
normaal geachte kosten) worden verleend
in de onderhoudskosten, zoals het opsnoeien van de bomen. Sinds december
1983 moet de bijdrage in de kosten van

herbebossing (75Vo van de kosten) van de

onder deze regeling vallende beplantingen
in het kader van de 'Beschikking bosbrjdragen 1983' worden aangevraagd. Voorwaarde om voor deze bijdrage-regeling in
aanmerking te komen is dat de minimumoppervlakte van de beplanting 5,0 ha bedraagt; deze regeling geldt ook als deze
oppervlakte in het bezit is van meerdere

samenwerkende eigenaren. Genoemde
minimum-oppervlakte kan tot I ha worden
verlaagd indien het om beplantingen met

bebossing van beplantingen, die niet onder
de 'Beschikking bosbijdragen 1983 vallen,
in de' Beschikking bijdragen herbeplantin-

een bijzondere landschappelijke betekenis
gaat. Ook over deze regeling verstrekt het

Ter orientatie zijn op pagina. 66 van dit

gen'. Onder bepaalde voorwaarden

Staatsbosbeheer uitgebreide informatie.

nummer enkele houtprijzen vermeld.

men een bijdrage van de overheid ontvangen in de aanleg- en de eerste onderhoudskosten. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet men, voordat met de
aanleg van de beplanting wordt begonnen,

van'Populier'

1985.

Subsidieregelingen

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

de 'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos', de'Regeling bijdragen bebossingen', de 'Beschikking bijdragen herbeplantingen' en de 'Beschikking bosbijdra-

gen

1983'

. Deze regelingen zullen hieron-

der beknopt worden besproken.

Uitgebreide inlichtingen en aanvraagformulieren

zijn bij het Staatsbosbeheer verkrijgbaaren
wel bij de Direkteur Landelijke Gebieden
en Kwaliteitszorg in de provincie waarin de
beplanting of het grootste gedeelte daarvan
is gelegen.

De 'Regelíng bijdragen aanleg snelgroeï
end bos' is een stimuleringsregeling voor
80

kan

de toestemming van het Staatsbosbeheer
hebben. De oppervlakte van nieuwe beplantingen en van herbeplantingen moeteri
minimaal 0,5 ha bedragen. Deze beplantingen mogen uit één of meerdere percelen
bestaan. Het maximum aantal bomen per
ha in nieuwe beplantingen waarvoor subsidie wordt verleend bedraagt voor produktiebeplantingen met een korte omloop

(max. 25 jaar) 625 stuks en voor 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
bestaat overeenkomend met een lengte van

Vrijstelling herplantplicht
Medio oktober 1982 is in de Staatscourant
een voor populierentelers en voor degenen

die door de herplantplicht worden

weer-

houden populierenbeplantingen aan te leggen, zeer belangrijke beschikking gepubliceerd. De 'Beschikking urijstelling meldings- en herplantplichr' 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'Beschikking bosbijdragen 1983', vooral van belang
voor opengestelde bossen, niet. Het is van

belang bij de gemeente te informeren of het
beste mmingsplan of het voor het betreffen-

de gebied geldende voorbereidingsbesluit
de aanleg van 'vrijgestelde' beplantingen
toestárat. Uitgebreidere informatie kunt u
vinden in het artikel over dit onderwerp op

pag. 7l van het septembemummer van
' Populier' I 983. Aanvraagformulieren kunnen bij het Staatsbosbeheer worden verkregen.

Plantsoen en rassenkeuze

In de Kalender van het oktobernummer
van 'Populier' 1985 is de aankoop van
plantsoen en in het artikel 'Kies uw kloon
met overleg' op pag. 5l van dat nummer is
de rassenkeuze uitgebreid besproken. Uitvoerige informatie over de Nederlandse
handelsrassen en hun gebruiksmogelijkheden kan men vinden in de Populierengids
nr. I en 2, resp. in november 1982 en in
augustus 1984 door de Nationale Populieren Commissie uitgegeven en verkrijgbaar

brj de redaktie van 'Populier'. Diegenen,
die in het komende plantseizoen gevelde
opstanden opnieuw moeten inplanten,
worden verwezen naar het artikel 'Het ge-

bruik van één of tweejarig populierenplantsoen bij herbebossingen' op pagina 73 van
het novembernummer van 'Populier' 1979.
Aanleg van beplantingen
Dichtgegroeide greppels en sloten moeten,

waar nodig, tijdig worden schoongemaakt
om de afvoer van oppervlaktewater te bevorderen; dit vergemakkelijkt bepaalde

werkzaamheden zoals het maken van
plantgaten. Hinderlijk loofhoutopslag en

bramen moet men in geval van herbebossing door afzetten bestrijden. Populierenbeplantingen worden meestal in de nawinter en het voorjaar aangelegd. Indien door
bepaalde omstandigheden pas laat in het
seizoen kan worden geplant verdient het
aanbeveling in beplantingen waarin meerdere rassen voorkomen met de vroeguitlopende rassen te beginnen. De populieren
hebben dan wat minder van het late planten
te lijden. Plantgaten van 35 á 40 cm. in het
vierkant bij een diepte van ca. 40 cm zijn
voor éénjarige populieren voldoende
groot, voor twee- of driejarige populieren
bedragen deze afmetingen 50 á 60 cm bij
een diepte van 60 cm. Het is zeer belangrijk
dat populieren voldoende diep staan vooral
om het scheefwaaien van de planten ofhet
draaien van de stammetjes op sterk aan de
wind blootgestelde gebieden te voorkomen. Bij te ondiep geplante populieren
breken, als gevolg van de wind de nieuw
gevormde wortels af en slaan de planten
slecht aan. (Zie ook artikel 'Scheefgewaaide populieren' op pagina 16 van het maartnummer van 'Populier' 1984.)
Het maken van te grote plantgaten ver-

hoogt onnodig de aanlegkosten. Te kleine

Onderhoud

gaten, bijvoorbeeld met een halfronde

plantschop voor éénjarig plantsoen, zullen
vooral op onbewerkte grond in veel gevallen een mindergoede aanslag enjeugdgroei
tot gevolg hebben.
Het verdient aanbeveling de plantgaten op
percelen die bij de aanleg zeer nat zijn of

die een hoge grondwaterstand hebben, direkt voor het planten te graven waardoor
ze niet vol water kunnen lopen of ineen
zakken. Het gebruik v3n poten op laatstgenoemde percelen, vooral indien deze een
kleine oppervlakte hebben, kan worden
overwogen. De poten moeten bij voorkeur
uit door de NAKB gewaarmerkte meerjarige planten worden gemaakt omdat men
dan van de kwaliteit en de raszuiverheid
zeker is. Bovendien komt men voor de eerder genoemde Rijksbijdragen alleen in aanmerking als bij de aanleg van de beplantingen door de NAKB gewaarmerkt plantsoen is gebruikt. Poten moet men planten

in zo smal mogelijke, 70 á 80 cm diepe
gaten, die bijvoorbeeld met een grondboor

zijn gemaakt; door de onderzijde van

de

poten schuin af te hakken komen ze stevig
in het gat te staan. Alle zijtakken moeten
worden verwijderd om het uitdrogen van
de poten, door verdamping na het uitlopen,
te voorkomen. De poten moet men enkele
dagen zo diep en zo rechtstandig mogelijk
in het water zetten. Dit geldt overigens ook
voor beworteld plantsoen dat tijdens het
transport of door andere oorzaken is uitgedroogd. Het plantmateriaal moet niet
worden ondergedompeld en zeer zeker niet
als de knoppen reeds aktief zijn. Het verdient aanbeveling bij gebruik van meerjarig
beworteld plantsoen alleen opvallend
zware zijtakken vóór het planten te verwijderen; betakte éénjarige planten moeten
bij de aanleg nooit worden gesnoeid, tenzij
men hinder ondervindt van de zijtakken bij
het bevestigen van plastic manchetten,
e.d. tegen wildschade.
Op zware leem- of kleigronden vertonen
beplantingen, die met éénjarige planten
van Westamerikaanse balsempopulieren
('Blom','Fritzi Pauley' en'Heimburger'),

In het algemeen is het snoeien van populieren in de wintermaanden niet aan te
raden en zeer zeker niet tijdens vorstperioden. Dit onderhoud moet bij voorkeur in

de periode tusen eind mei en half juli
worden uitgevoerd, omdat de wonden dan

beter overgroeien en de vorming van
waterloten geringer is.
Uitgebreide informatie kan men vinden in
het artikel 'Het snoeien van populieren' in
het novembernummer van 'Populier' 1979.

Wildschade

bij

populieren door reëen,

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

Magazijn Bosbouwgereedschappen

van

Heidemij Nederland BV te Arnhem (Postbus 139). Bomen die met kokers van kippegaas zijn beschermd moet men regelmatig
op het ingroeien van het gaas in de stam
kontroleren. Bij gebruik van Italiaans gaas
en plastic manchetten is een dergelijk kontrole in het algemeen overbodig.
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'Androscoggin','Geneva','Oxford' en
'Rochester' zijn aangelegd, in de eerste

twee of drie jaar na aanleg vaak een teleurstellende groei en een door het uitgroeien
van de zijtakken vaak struikachtige vorm.
De hoogtegroei in de eerste jaren kan wor-

den verbeterd door de planten vóór of
direkt na de aanleg iets in te korten. Aan
het einde van het eerste oftweede groeijaar
moeten de planten. ter voorkoming van
dubbele toppen, op één top worden gezet

(zie 'Populier', februarinummer 1973. pag.
I
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OREGON ZAAGKETTING

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

Sinds OREGON

wordt voor verpakkingen en
g

in I 947 de

zaag-

ketting uitvond heeft zij zich
intensief beziggehouden met het ver-

ram mofoon plaathoezen.

beteren en veiliger maken van bestaande types en het ontwerpen yan nieuwe
sooften aandrijfwielen, geleidebladen en
veiligheidskettingen. OREGON heeít voor

produkten. lmporteur voor Nederland:

SrIERrunru-SoEst bv
Postbus 184,37ó0 AD Soest. de Beaufortlaan 24,37ó8
Teleíoon 02155-10272'. Telex 43434 stier nl.

O
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Soest.

tonvandenoeveÍbv
booml*vekerijen

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

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

Grote voorraad

2-jaieplantsoen

en bomen 8/10/lYl4/16 cm. van:

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

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

Salix pentandra
Salix sachalinensis

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.
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5076 ZG Haaren
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u denhou
een oude naam tussen nieuwe ps ulieren

an old name between new ppplars
un ancien nom. entre nouveaux p.up]ig$
ein alter name zwischen neue pgp-peln
Witte abeel
(P. albal

'Raket'

'Nivea'

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

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

Europese zwarte populier
'Ankum'

(P. nigra)

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

Westamerikaanse
balsempopulier
{P. trichocarpa}

'Blom'
'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

Populus trichocarpa

Euramerikaanse
populier
(P. euramericana)

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

',214',

Populus deltoides x nigra

'spijk'

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

'Ghoyt
tPrimot
tGaYert

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

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

Populus trichocarpa x deltoides
,

Beaupré
tBoelare ,

tColumbia River'

tTrichobel'

'Raspalje'
,
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Udenhout - Holland
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