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Houtprijzen
Bij de verkoop van hout spelen verschillende faktoren een rol bij de prijsvorming:
b.v. houtkwaliteit, hoeveelheid, bereikbaarheid, e.a. Die faktoren zijn voor elke partij
hout verschillend. Onderstaande cijfers geven derhalve slechts een indruk van het huidige
prijsbeeld.

Ter oriëntatie enkele prijzen voor populierehout met schors aan de voor zware transport-

lll'

voertuigen berijdbare weg.
fineerhout (o: > 50 cm)
klompenhoutlzwaar zaaghout (>: 0 40 cm)
licht zaaghout (kistenhout) (O:25-50. cm) lengte 2 m
papierhout (o: l0-50 cm, Iengte I tot 3 m)
spaanplaathout

Í 100 ,--J 110,-perm3
,--l 80,-perm3
+Jï70
60 ,- per m3
160 ,-tot/

75,-perton

l3s ,-tot/ 40,-perton

RealisaÍie tijdschrift'Populier'
De redaktie van 'Populier' wordt gevormd door personen, die beschikbaar worden gesteld
door partikuliere bedrijven of overheidsinstellingen, alsmede vanuit persoonlijk initiatief.
Het verschijnen van 'Populier' wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen en/of bij-
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De vervverking van en de handel
in populierehout in Nederland

ir. L.J.M. Dielen,
Stichting Bos en Hout,
Wageningen

In opdracht van de Nationale Populierencommissie (N PC) , een adviesorgaan van de minister van Landbouw en Visserij, werd door twee studenten, de heren J. Roex en L. Koreman, van de Hogere Bosbouw- en
Cultuurtechnische School te Velp een onderzoek uitgevoerd naar de
handel en verwerking van populierehout in Nederland.
Dit onderzoek vormt een onderdeel van het Markt Informatieplan Populieren (MIP) dat eerder door de NPC werd opgesteld. Doel van het
MIP is ondermeer om actuele marktinformatie over de teelt, handel en
verwerking van populierehout aan belanghebbenden ter beschikking te
stellen.
De heren Roex en Koreman werd gevraagd een actueel (1985) overzicht
van de handel en verwerking van populierehout op te stellen. Daarnaast
bestond hun opdracht uit het opbouwen van een zo volledig mogelijk
adressenbestand van handelaren en verwerkers van populieren.
Van de vloed aan marktgegevens, die de beide studenten hebben opgenomen in hun eindrapport*), geeft ir. L.J.M. Dielen ín dit artikel een
overzicht. De heer Dielen, werkzaam bij de Stichting Bos en Hout leidt
het houtstroomonderzoek van o.a. populieren.
Voor meer informatie omtrent dit onderzoek en het houtstroomonderzoek kunt u zich tot hem wenden: Stíchting Bos en Hout, Postbus 253,
6700 AG Wageningen, Tel.: 08370-10121 .
Het bovengenoemde adressenbestand is aan dit artikel toegevoegd.
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Figuur 1. Houtstroom populieren 1985 (x 1000 m3 met schors)

Utrecht.

Inleiding
In het verleden

is veel aandacht aan de

teelt

en de veredeling van de populier geschonken. Onderbelicht bleef, mede als gevolg
van een gebrek aan betrouwbare en actuele
gegevens, de handel en verwerking van po-

d. gezaagd-hout-verwerkende

emballage-

wacht hoog en bedroeg 97"/".

Dit

cijfer

geeft een indruk van de betrokkenheid van
de bedrijven bij dit onderwerp.
De resultaten van deze marktstudie zullen
hierna worden toegelicht. Eerst zal een totaal beeld worden gegeven waarna de resultaten per bedrijfstak in het kort zullen worden besproken.

Omdat bij het begin van de inventarisatie
geen compleet adressenbestand bestond

bedrijven
e. papier- envezelplaatfabrikanten
f. handelaren in rondhout
g. handelaren in gezaagd hout en triplex
Om de benodigde marktgegevens te verkrijgen werd gebruik gemaakt van een telefonische enquête. Daarbij werd gevraagd
naar de wijze van inkoop, het inkoopgebied, de spreiding van de bedrijven binnen
Nederland, de import en export, de verwerkte hoeveelheid populierehout in 1985,
het zaagrendement, de aÏzet van restprodukten, de gestelde kwaliteitseisen, de te

van handelaren in of verwerkers van populierehout, hebben de beide onderzoekers
eerst getracht een zo volledig mogelijk bestand op te bouwen. Vervolgens werden de
verschillende bedrijven ingedeeld naar de
volgende categorieën:

verwerken diameters, de houtprijs en de
toekomstverwachting ten aanzien van het
produktievolume. Naast deze marktgegevens werd tevens gevraagd naar adressen
van bedrijven die wellicht ook populierehout verwerken of verhandelen. Op deze

verrassende resultaten geleid. Daarbij
sprong het meest in het oog het antwoord
op de vragen naar de import en het verbruik
van populiererondhout. In tabel 1 wordt in
de vorm van een rondhoutbalans een overzicht gegeven van de situatie in 1985. Deze

a. klompenfabrikanten
b. rondhoutverwerkende

wijze kon het adressenbestand worden aangepast en worden uitgebreid met nieuwe

balans heeft alleen betrekkingophet rondhout. ln figuur 1 wordt een meer gedetailleerd totaal overzicht gegeven van de populierenstroom in 1985. Hierin zijn ook de uit

pulierehout. Dit gebrek vormde voor de
NPC de aanleiding om een marktinventarisatie uit te laten voeren naar de handel in en
de verwerkingvan deze houtsoort. Deze inventarisatie is uitgevoerd door de heren
Roex en Koreman, studenten van de HBCS
te Velp.

drijven

c.

zagerijen

emballagebe-

adressen.
De respons op de enquête zelf was onver-

Algemene beschrijving van de populierehoutmarkÍ in 1985
De houtstroom
De enquête heeft op een aantal punten tot
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rondhout vervaardigde halfprodukten gezaagd hout en triplex opgenomen.
In 1985 werd een niet onaanzienlijke hoe-

veelheid populierehout geïmporteerd.
Wordt het gezaagde hout en triplex omgerekend in rondhoutequivalenten dan bedroeg de import circa202.00O m3 r.e. Deze
import besÍond voor het grootste gedeelte
uit zaaghout (figuur 1). Rondhoutequivalent (r.e.) geeft aan hoeveel rondhout nodig is om een hoeveelheid (m3, ton, m2) van
een bepaald produkt te vervaardigen.
Het belangrijkste land van herkomst was
West-Duitsland gevolgd door België. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de

importontwikkelingen sinds 1970. Uit dit
overzicht blijkt dat de import een stormachtige ontwikkeling doormaakt. Daarbij
moet worden opgemerkt dat alle cijfers behalve voor 1985, afkomstig zijn uit de importstatistiek van het CBS. De cijfers voor
1985 zijn rechtstreeks afkomstig uit de enquête. Deze laatste cijfers verschillen met
de CBS-cijfers: dit wordt momenteel nader
onderzocht.
Het totale Nederlandse verbruik van populierehout bedroeg, uitgedrukt in rondhoutequivalenten, circa 426.000 m3 met schors.
In deze hoeveelheid is, naast het rondhout

(344.000 m3),

ook het gezaagde hout

(14.000 m3) en triplex (28.000 m3) opgenomen. Beide laatste bedragen zijn daarvoor

eerst omgerekend naar rondhoutequivalenten. Beschouwen we het verbruik verder
naar bestemming dan geeft tabel 3 hiervan
een overzicht. In deze tabel wordt tevens
een beeld gegeven van de verschuivingen
en ontwikkelingen die zich sinds 1960 hebben voorgedaan.
Uit dit overzicht blijkt duidelijk de sterke
toename van het zaag- en afrolhout. Deze
toename heeft er in belangrijke mate toe
bijgedragen dat het totale verbruik in tien
jaar tijd is verdubbeld. Belangrijkste afnemer van dit hout vormt de emballage-indus-

trie.

Het overheidsbeleid ten aanzien van de
houtproduktie tot hetjaar 2050 is, in het onlangs ter goedkeuring aan de Tweede Kamer aangeboden Meerjarenplan Bosbouw,
verwoord. Wordt het huidige totale verbruik van populierehout vergeleken met dit
beleid dan lijkt, zeker gezien de nog groeiende vraag naar deze houtsoort, het voornemen om in 2050 circa 640.000 m3 populierehout te produceren zeer reëel.
Wordt verondersteld dat de voorraadmutaties van populierehout in 1985 gering waren
dan betekent dit dat de binnenlandse houtoogst circa242.000 m3 met schors bedroeg.
Een vergelijking met de hierboven geschetste ontwikkelingen bij de import en het verbruik van populierehoutlaaïzien dat zowel
de netto-import als het verbruik verder zijn
toegenomen. Om de aÍhankelijkheid van
het buitenlandse hout niet verder te laten
28

stijgen is het met name voor de populierehoutverwerkende bedrijven van groot belang dat wordt voortgegaan met het stimuleren van de aanplant van de populier.
De export tenslotte was gering en bedroeg

a

?
0

a

t

slechts 14.000 m3 rondhout en 2.000 m3 gezaagd hout. Deze laatste hoeveelheid is niet
in de balans (tabel 1) opgenomen omdat het
lo

hier om een halfprodukt gaat.
aa
a ao

Korte beschrijving van de populierehoutmarkt
De inkoop van de verwerkende bedrijven
vindt voornamelijk franco fabriek plaats;

a

restprodukt. Dit restprodukt vindt toepassing in de papier- en vezelplaatindustrie als
grondstof, in de agrarische sector als strooisel en in het eigen bedrijf, bij particulieren
en in rokerijen als brandhout. Een deel van
het restprodukt heeft een onbekende bestemming. De verwerking van populierehout levert in het algemeen geen problemen op. De verwerkers zijn bekend met de
door hun gebruikte populiererassen.
De emballage-, papier- en vezelplaatindustrie denken in de toekomst meer populierehout te gaan verwerken. De klompenindustrie daarentegen verwacht dat het verbruik
iets zal afnemen. Samengevat mag worden
verwacht dat de vraag in de komende tijd
verder zal toenemen.
De resultaten per bedrijfstak

In het kort zal per bedrijfstak een samenvattend beeld worden gegeven van de resultaten van de enquête. Voor meer gedetailleerde gegevens wordt verwezen naar het
ràpport.
De klompenfabrikanten
De geografische spreiding van de klompenfabrikanten over Nederland wordt in figuur
2 getoond. Deze figuur toont duidelijk aan
dat de klompenbedrijven in bepaalde gebieden van Nederland zijn geconcentreerd.

-

a

a

c:

alleen de klompenfabrikanten en de kleinerezagerijen kopen voor een belangrijk deel
hun hout op stam in. De klompenfabrikan-

ten, die hun hout op stam inkopen, zijn in
verband met de transportkosten vaak aangewezen op hout uit de regio.
De prijzen die voor populierehout op stam
worden betaald bedragen gemiddeld / 60,per m3 met schors; franco fabriek bedragen
de prijzen gemiddeld / 90,- per m3 met
schors. Beide prijzen variëren echter aanzienlijk en worden sterk bepaald door de
kwaliteit en de diameter van de stammen.
Met name bij de rondhoutverwerkende emballage-industrie bestaat er een duidelijke
relatie tussen prijs en diameter.
Het zaagrendement ligt bij de verschillende
zagerijen en rondhoutverwerkende emballagebedrijven tussen de 50 en6O"/". Bij deze
verzaging ontstaat ongeveer 119.000 m3

a

Figuur 2. Spreiding van de klompenfabrikanten over Nederland

In

1985 werd door de klompenfabrikanten
circa 20.000 m3 populieren tot draagklomp
verwerkt. Een zelfde hoeveelheid, 20.000
m3, werd door de klompenfabrikanten verwerkt tot souvenirartikelen zoals bootjes,
molens, souvenirklompen, etc.

Bij de

klompenfabrikanten bestaat een
lichte voorkeur voor de rassen 'Gelrica' en
'Marilandica'.
De belangrijkste kwaliteitseis, die wordt
gesteld, heeft betrekking op de noestigheid: bij voorkeur moet het hout noestvrij
zijn. De gemiddelde prijs, die door de
klompenfabrikanten wordt betaald, varieert sterk maar bedraagt gemiddeld circa
f 61,- per m3 op stam en circa / 92,- per m3
franco fabriek (prijzen inclusief schors).
Ongeveer 13.000 m3 van het hout dat wordt
verwerkt tot draagklompen, wordt op stam
ingekocht. 21 bedrijven kopen uitsluitend
op stam in en 10 bedrijven kopen zowel op
stam als franco fabriek in.
De inkoop heeft een regionaal karakter.
Dit blijkt uit het gegeven dat 10.000 m3 van
de 13.000 m3 op stam binnen een afstand
van 50 km tot het bedrijf werd gekocht.
De minimale diameter, die door de meeste
klompenfabrikanten wordt aangehouden,
bedraagt circa25 cm. Aftoppen op kleinere

diameters vindt vrijwel uitsluitend plaats
als het hout wordt verwerkt tot souvenirs.
Het resthout wordt in de eerste plaats verkocht als brandhout. Daarnaast wordt het
ook gebruikt voor de verwarming van het
eigen bedrijf, voor het drogen van klompen, als strooisel voor de agrarische sector
en tot slot door rokerijen.
De klompenindustrie verwacht in zijn geheel een lichte daling van de produktie van
draagklompen. De grotere klompenfabrikanten hebben meer vertrouwen in handhaving of uitbreiding van de produktie dan
de kleinere,
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Figuur 3. Spreiding van zagerijen en rondhoutverwerkende emballagebedrijven over
Nederland
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entballagebeTabel I . Rondhoutbalans populieren 1985 (in mt ntet scltors)

De

rondhoutverwerkende emballagebedrijven
Figuur 3 geeft een beeld van de geografische spreiding van deze bedrijven over Nederland. Hierbij valt op dat deze bedrijven
geconcentreerd zijn in het oosten van Brabant en in Limburg. In totaal zijn er 10 be-

Export:

Import:
zaaghout

110.000

vezelhout

6.000

Binnenlandse oogst

5. (XX)

vezelhout

9.000

Verbruik:

242.000

e

mb al lage - indus

trie

zagerijen
klompenfabrikanten
karton- en vczclplaatfabrikanten

drijven gevonden die populiererondhout
tot emballage verwerken. Hiervan beschikken er 2 over schilcapaciteit.
Door deze categorie bedrijven werd in 1985

zaaghout

358.000 Totaal

Totaal

143.000
I 1 3.000

40.000
48.0(X)
358.(XX)

circa 143.000 m3 rondhout verwerkt. Hiervan was 106.000 m3 geïmporteerd: het merendeel was afkomstig uit de Bondsrepu-

bliek.
Het rondhout wordt bijna uitsluitend franco fabriek ingekocht en wordt vanuit het
gehele land betrokken.
Het zaagrendement ligt tussen de 50 en
55"/", zodat bij de verwerking van het rondhout in 1985 circa 65.000 m3 restprodukt
ontstond. Deze hoeveelheid was als volgt
samengesteld:

schorsresten
(cellulosefabricage)

chips

Tabel 2. De intport van populierehout
Jaar

r970
1975
1980

23.000
44.000
49.000

1985

110.000

2.I00
1.570

5.000
I 5.000

Tabel 3. Totale binnenlandse verbruik van populierehout

Jaartijks verbruik (mr r.e., met schors)

12.000 m3

26.000 m3

schaaldelen (vezelplaatproduktie)

brandhout
onbekend

Gezaagd hout (mr)

Zaaghout (mr met schors)

11.000 m3
1.400 m3
14.600 m3

Er doen zich geen specifieke

problemen
voor bij de verwerking van het populierehout.
Er bestaat een duidelijke relatie tussen de
prijs van het zaaghout en de topdiameter

van het hout. De prijs loopt uiteen van
f 75,- per m3 franco fabriek bij topdiame-

ter 12 cm tot / 90,- per m3 franco fabriek bij
topdiameter 30 cm.
Alle bedrijven denken hun huidige produk-

emballagehout 1)
klompenhout

triplex
luciferhout

1960 3)

19743)

20.000
60.000
20.000
4.000
4.000

70.000
50.000
2.000
7.500
65.000
6.000

120.000

200.000

12.000

vezelhout
diversen

Totaal

1985

277.000
40.000
s6.000 2)
48.000
5.000
426.000

1) Emballagehout bestaat uit zaaghout, afrolhout en gezaagd hout, omgerekend in r.e.
2) F{et geïmporteerde triplex is omgerekend naar rondhout en wordt voor het merendeel
verwerkt tot emballage

3) Bron: Meiden, H.A.

van dcr. (1982). Handboek voor de populicrcnteclt. Arnhem
29

tieniveau te kunnen handhaven; enkele
grotere bedrijven denken de produktie te

belindustrie; stapelhout in beton- en metaalindustrie; bouwhout in de agrarische

kunnen opvoeren.

sector.

De zagerijen

Er zijn2l zagerijen benaderd die populierehout verzagen. In figuur 3 wordt een overzicht gegeven van de ligging van deze be-

De populierehout-verwerkende bedrijven
verwachten in het algemeen in de toekomst
evenveel hout te gebruiken als in 1985. Enkele grote bedrijven denken hun produktie
te kunnen opvoeren.

drijven.

Door de zagerijen werd in 1985 circa
113.000 m3 verzaagd, waarvan slechts 3.000
uit het buitenland afkomstig was.
Ongeveer 70.000 m3 werd, vooral door de
m3

grotere zagerijen, franco fabriek
kocht.
Het zaagrendement

inge-

ligt, evenals bij

de

rondhoutverwerkende emballagebedrijven, tussen de 50 en 55%. Bij de verzaging
ontstond aldus 54.000 m3 restprodukt. De
bestemming van het restprodukt was als
volgt:

papierindustrie
cellulose-industrie
brandhout
agrarische sector
onbekend

5.300 m3
13.000 m3

8.000 m3
12:500 m3
15.200 m3

De prijzen, die door de zagerijen werden
betaald voor levering franco fabriek, bedroegen:

/

90,- per m3 voor een topdiameter van 20
cm en op, ï 92,50 per m3 voor een topdiameter van 25 cm en op.

Het gezaagde hout wordt voor het overgro-

te deel toegeleverd aan de emballage-industrie. Andere toepassingen voor gezaagd
populierehout zijn: 'Blind werk'in de meu-

De gezaagd-hout-verwerkende emballagebedrijven
In totaal werden 21 bedrijven benaderd. De
geografische spreiding wordt in figuur 4
weergegeven.

De bedrijven, behorende tot deze categorie, hebben in 1985 in totaal 69.000 m3 gezaagd hout verwerkt, waarvan circa 54.000
m3 uit eigen land en 15.000 m3 uit het buitenland. Daarnaast werd door deze sector

circa 18.000 m3 populieretriplex verwerkt.
De emballage-industrie ondervindt slechts

zelden problemen bij de verwerking van
populierehout.
Uit een vergelijking van de resultaten van
de enquête is gebleken dat waarschijnlijk
niet alle bedrijven behorende tot deze categorie zijn bereikt.
De karton- en vezelplaaÍfabrikanten
Er is een kartonfabriek in Nederland die
populiererondhout en chips van populieren
verwerkt tot vouwkarton.
Het rondhout wordt door dit bedrijf uitslui-

tend franco fabriek ingekocht. Een klein
gedeelte van het verbruik wordt gedekt
door import uit België.

Bijlage:
Populierehoutverwerkende industrieën en handelaren
in populierehout

Er is evenzeer een vezelplaatbedrijf in Nederland dat rondhout en restprodukten van
populieren verwerkt.
De eisen die aan de diameter van het rondhout wordt gesteld zijn: kartonindustrie,
minimaal 10 cm en maximaal 45 cm; Vezelplaatindustrie, minimaal 7 en maximaal 45
cm.

Het totale rondhoutverbruik in deze sector
bedroeg in 1985 47 .700 m3 . Daarnaast werd
nog 8.000 ton restprodukt en chips verwerkt. Bij de vouwkartonproduktie is de
aanwezigheid van schors niet toelaatbaar in

tegenstelling tot de vezelplaatproduktie
waar wel enige schors wordt geaccepteerd.

De hoeveelheid die jaarlijks kan worden
verwerkt zal na 1990 sterk kunnen stijgen in

verband met voorgenomen uitbreidingen
van de produktiecapaciteit.

De handel in populierehout
In totaal konden 20 handelaren in populiererondhout worden getraceerd, waarvan er
19 zijn geënqueteerd. In figuur 5 wordt een
overzicht gegeven van de vestigingsplaatsen. In totaal werden door deze bedrijven
105.000 m3 verhandeld. Van deze hoeveelheid werd ongeveer 75.000 m3 op stam ingekocht.
De handel in gezaagd populierehout is niet
erg omvangrijk (1500 m3). In totaal werden
8 bedrijven gevonden die of gezaagd hout
of triplex verkochten.
Naast het gezaagde hout werd door de handel een hoeveelheid van 5700 m3 triplex van
populieren geïmporteerd en verhandeld.
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Balsempopulieren,
geschikt of ongeschikt voor klompen?

H.W. Kolster,
Stichting Bos en Hout, Wageningen

Sinds het begin van diÍ jaar doet het gerucht bij populierentelers, klompenmakers en anderen in Noord Brabant de ronde dat het hout van balsempopulieren voor het maken van
klompen om tal van redenen ongeschikt zou zijn. De klachten hadden voornamelijk betrek-

king op de klonen'Geneva', 'RochesÍertr'Oxfordt en'Androscoggint. Volgens de geruchten
zou dit hout ongeschikt zijn omdat heÍ te los en te poreus zou zijn, teveel verf of lak zou opzuigen en de draagklompen sneller zouden slijten en lekken. Al met al zijn dit geen aanbevelingen om de genoemde 'balsempopulieren' aan te planten voor de produktie van klompenhout. Nagegaan is wat de oorzaak van deze geruchten is en ofdeze op waarheid berusten.

Waar of niet waar?

zijn zond,er snel te slijten of te lekken wel te
dragen maar niet aan de voeten!

Met medewerking van de houthandelaar
die het hout aan de klompenmaker heeft
geleverd, is in juni j.l. de beplanting bezocht om vast te stellen uit welke klonen deze bestaat. De beplanting, die ongeveer 17
jaar geleden met een plantafstand van 5x5
m was aangelegd, staat op een terrein met

een

vrij hoge grondwaterstand. Het hout

was afkomstig van een dunning en niet van
een eindkap. Aan de hand van de nog aanwezige bomen, de opslag van de stobben
van de gedunde bomen en de jonge scheuten op de gevelde en nog langs de beplanting liggende stammen kon worden vastgesteld dat het afgeleverde hout voornamelijk
uit'Androscoggin' had bestaan en voor een
klein gedeelte uit 'Rochester', 'Robusta' of

uit 'Dorskamp'. Laatstgenoemde kloon was vermoedelijk bij het inboeten van een gedeelte van de beplanting
gebruikt. De gemiddelde diameter van de
bomen bedroeg slechts 25 cm.
Na het vaststellen van de klonen in de be'Zeeland' en

planting is een bezoek gebracht aan de
klompenmaker die het hout tot'klompen'
had verwerkt. De stammen die voor het
maken van de klompen ongeschikt waren
bevonden waren gelukkig niet afgevoerd
maar nog op de houtwerf aanwezig. Aan de
hand van op de stammen gevormde nieuwe
loten kon worden vastgesteld dat het afgekeurde hout voornamelijk uit 'Androscoggin' bestond. Fcn zeer gering gedeelte betrof stammetjes van 'Rochester', 'Robusta'
en 'Dorskamp'. Op de werf lagen nog vooral de lichtere bovenste gedeelten van de
stammen.

Uit het gesprek met de betreffende klompenmaker bleek dat de stammen van de po-

pulieren niet voor het maken van draagklompen maar voor de fabricage van souvenirklompjes zijn gebruikt. Deze klompen
32

stig is uit de takvrije gedeelten tussen de
takkransen. Dit geldt overigens niet alleen
voor souvenirklompjes maar ook voor
draagklompen. De stammen worden dan
ook zeer nauwkeurig bekeken op die gedeelten welke bruikbaar zijn om de uitval
tijdens de produktie zoveel mogelijk te beperken. Voor het maken van klompen en
klompjes wordt tot heden toe overwegend
hout gebruikt van bomen met minder zware
afmetingen of van takvrije stamstukken uit
de toppen van bomen die tot het sortiment

oude klonen behoren, bijvoorbeeld 'RoSouvenirklompjes worden gemaakt uit korte balkjes van verschillende afmetingen. De
lengte variëert van 16 tot 23 cm; de overige
afmetingen zijn3,2 à 5,5 cm in het vierkant
al naar gelang de afmeting van het souvenirklompje. De kleinste klompjes, waarvan
er vier uit een balkje van 23 cm lengte en 32
mm in het vierkant worden gemaakt, hebben een lengte van ca. 3 cm. Deze balkjes
worden gezaagd uit stammen met een diameter van 15 à 30 cm.

Voor de fabricage van deze klompjes

is het

noodzakelijk hout te gebruiken dat afkom-

busta','Heidemij' en'Gelrica'. Het gebruik

van nieuwe klonen door de klompenmakers zoals'Androscoggin','Geneva','Oxford' en 'Dorskamp', komt hoogstwaarschijnlijk nog slechts zeer sporadisch voor.
De bomen van deze klonen zijn in 7967 in
de handel gekomen en kunnen dus maximaal 18 jaar oud zijn. In de eerste jaren van
uitgifte werden deze klonen bovendien vrijwel niet verhandeld. De 'Rochester' is in
1972 officieel in de handel gebracht maar
was voor die tijd al enkele jaren officieus te
koop.

Waarop berusten nu de slechte ervaringen

van de betreffende klompenmaker bij het
gebruik van hout met geringe afmetingen
van balsempopulieren maar kennelijk ook
van 'Robusta' en 'Dorskamp'.
Tijdens het machinaal verwerken van de
balkjes tot klompjes braken de balkjes op
de noesten door terwijl ook de klompjes
ontsierd werden door de aanwezigheid van
dode noesten. Verder bleek ook dat het
hout, omdat het lichter was dan het gebruikelijke hout, wat moeilijker te snijden was.
Bij controle op de houtwerf bleken vooral
de lichtere stamstukken van 'Androscoggin' en 'Rochester' verhoudingsgewijs vrij
veel noesten van dode en levende takken
tussen de takkransen te vertonen.
Aangenomen mag dan ook worden dat in
het zwaardere deel van de stammen eveneens dode noestjes aanwezig waren die ten
dele onzichtbaar binnen de stam zaten. Deze noestjes zijn in de loop der jaren overgroeid. Bij goed en tijdig gesnoeide populieren is de dikte van de laag foutvrij (noestvrij) hout groter naarmate de stam ter plekke zwaarder is en daarmee de kans op problemen geringer.
Het vermoeden bestaat dat de onderhavige
populieren als gevolg van de vrij natte
standplaats in de eerste jaren na aanleg niet
hard zijn gegroeid. Tijdens een dergelijke
periode van langzamere groei kan men bij
deze maar ook bij andere klonen een wat
sterkere vorming van zijtakken tussen de
takkransen constateren. Deze zullen in de

loop der jaren afsterven of bij de snoei worden verwijderd. In perioden met een goede

dien dit niet is gebeurd zullen de noesten
van gesnoeide en op natuurlijke wijze afge-

hoogtegroei is de vorming van zijtakken

storven takken zich verder van de kern hebben bevonden.
Het verdient dan ook aanbeveling voorzichtig te zijn indien men souvenirklompjes
wil maken uit balkjes aÍkomstig uit stammen met gering afmetingen van jonge bomen zonder iets te weten over of attent te
zijn op de uitgevoerde snoei.
Onderzoek aan hout van zware bomen van
'balsempopulieren' is gewenst alvorens uitspraken te kunnen doen over de geschiktheid van hun hout voor het vervaardigen
van klompen. Bij een dergelijk onderzoek
zou ook vastgesteld kunnen worden in hoeverre het gemiddeld wat lagere soortelijk
gewicht een nadeel is bij het maken van de
klompen, bij het verven of lakken en voor
de duurzaamheid.
Tot slot, bij de vermeende ongeschiktheid
van balsempopulieren voor klompen was er
géén sprake van 'echte' balsempopulieren.
'Geneva', 'Oxford' en 'Rochester' behoren
evenals 'Barn' en 'Donk' niet tot de groep
balsempopulieren maar tot de groep zwarte
balsempopulieren, dat wil zeggen klonen
waarin ook P. nigra of P. deltoides bloed

tussen de takkransen beduidend minder. In

dit verband moet wel worden opgemerkt
dat, afgezien van de groeisnelheid, ook tussen klonen soms aanzienlijke verschillen in

takvorming voorkomen. Zo vormen 'Androscoggin' en'Rochester' wat meer zijtakken tussen de takkransen dan bijvoorbeeld

'Oxford' en 'Geneva'.
Aan de hand van deze bevindingen kan niet
algemeen worden gesteld dat het hout van
balsempopulieren ongeschikt is voor het
vervaardigen van klompen. Hooguit kan
gezegd worden dat het hout van jonge balsem- en andere populieren minder geschikt
is voor het vervaardigen van souvenirklompjes indien zich tussen de takkransen veel

noesten van dode of gesnoeide zijtakken
bevinden.
Voor het vervaardigen van draagklompen
worden normaliter zware bomen gebruikt.
Het gedeelte van de stam waarin veel noesten zijn geconcentreerd, zoals de kern van
de boom en het gedeelte rond de takkransen, wordt voor het maken van de zogenaamde bollen, waaruit de klompen worden vervaardigd, niet gebruikt. Ook het
hout van goed gesnoeide balsempopulieren
zal dan ook in principe geschikt zijn voor
het maken van klompen.
Onbekend is of het hier besproken geval de
nog lichte bomen tijdig zijn gesnoeid. In-

voorkomt. De'Androscoggin' is een hybride balsempopulier, een hybride uit een
kruising tussen een Oostaziatrische en een
Westamerikaanse balsempopulier. Alleen
bij deze kloon zou men nog kunnen spreken
van

een'echte'balsempopulier. O

PARENCO Hout bv
is een in 1981 opgerichte 100% dochteronderneming van

Parenco B.V. krantenpapierfabriek te Renkum.
Parenco Hout B.V. koopt en verkoopt naaldhout en populierehout zowel op
stam als langs de weg geleverd in alle diameters en kwaliteiten.
Voor nadere informatie zijn wij bereikbaar onder tel. no. 08373-19000
Postbus 1, 6870 AA Renkum. Telex 45578 pari k nl. Telefax 08373-17645
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Voorjaarsexcursie Brabantse Populieren
Vereniging d.d. 4 juni 1986 naar de
tl,ommelse Watering'

Vlaanderen. Deze armoede werd veroorzaakt door het wegkwijnen van de textielnijverheid en het regelmatig mislukken van
de aardappel- en graanoogsten. Een gedeelte van de bevolking uit dit gebied werd

voeders als veevoeding en verhoogde huurlonen, konden de oorspronkelijke kolonisten het niet bolwerken en beproefden hun
geluk elders. Alleen de naam'Kolonie'van
het kerkdorp aldaar doet ons nog aandeze
pioniers herinneren. Na diverse mutaties in

De keuze van ons excursie-object de 'Lommelse Watering' bleek een schot in de roos
te zijn. Wellicht aangelokt door fenomenen
als 'Unals', wijd plantverband en 'kaprijp in
12 jaar' namen meer dan 50 belangstellenden aan deze excursie deel. In het ter plaatse gelegen Bosmuseum'Wateringhuis' werden wij zeer hartelijk in smeuïg Bels verwelkomd door de heer Mathieu Martens,
de houtvester van de gemeente Lommel.
Tijdens de vluchtige rondgang in dit kleine

er een grote armoede in West- en Oost-

en gezellige, op populieren

met zijn waterspiegel hoger dan het maaiveld ter plaatse. Dit gegeven vormde een

toegespitste

museum waren de kreten van herkenning
van oude attributen, gereedschappen en
gebruiken, niet van de lucht.
Op zijn eigen deskundige en met de materie

door de regering naar de Kempen geloodst.

de eigendommen verwierf omstreeks 1930

Hier werden langs het verbindingskanaal

de

tussen Maas en Schelde grote bevloeiings-

den.
De oevers van de bevloeiingssloten waren
reeds beplant met populieren, vandaar de
oude naam'stekskenswatering'.

werken uitgevoerd.

Het nieuw gegraven Kempisch Kanaal lag
goede gelegenheid om de zogenaamde onvruchtbare, woeste en droge heidegrond te

voorgeschiedenis, alsmede het hedendaagse reilen en zeilen van het omligende populierenbos weer.
In de hieropvolgende rondwandeling werd
een en ander bezien en nogmaals uitgebreid
toegelicht.

bevloeien met Maaswater. Een Maaswater
dat rijk was aan kalk, slib en derhalve aan
voedingsstoffen.
Een landbouw, waarin een groot deel van
de produktie in de vorm van hooi aan de
ruiterij van de rijkswacht en het leger werd
geleverd, bloeide op.
In 1850 werden 20 staatshoeven, een kerk,

In

beknopte vorm wordt een beeld ge-

pastorie en school gebouwd. Elke hoeve

schetst van de 'Lommelse Watering', ter
grootte van circa 160 ha.

beschikte over 5 ha. grond, nl. t ha. bouwland, t ha. vloeiweiden en 3 ha. weide.
In totaal vestigden zich l2O inwoners in dit
nieuwe gehucht'Colonie Agricole'.
Echter met het afschaffen van genoemde
ruiterij, het groeiend belang van handels-

vertrouwd zijnde wijze, gaf Mathieu

de

Historisch overzicht-

In het midden van de vorige eeuw heerste

F. Baas, Helmond
Heidemij Beheer en Exploitatie

N.V. Union Allumettière

deze

vloeiwei-

Door de N.V. werden ook al de graslanden
beplant met populier. Deze ontwikkeling
deed de belangstelling van jagers en vissers

toenemen, hetgeen aanleiding gaf tot het
aanleggen van 12 visvijvers met een totale
grootte van rond 2 ha. De huurprijs perjaar
bedraagt circa / 3.000,- per ha.
Inmiddels is men afgestapt van het systeem

van totale bevloeiing van de aangelegde
bedden. Men is overgeschakeld op 'irrigatie door infiltratie'. Volgens een ingenieus
schema en stelsel van aan- en afuoersloten
en stuwen wordt van oost naar west lopend
elk blok periodiek van water voorzien.
Het bezit is nu, sinds 1976, geheel eigendom van de gemeente Lommel (B).

Informatie over de oude populierenklonen

De PH-kcl-waarden bedragen 4-5,3. Yergelijk hiermede PH-waarden van vergelijkbare niet bevloeide gronden, welke variëren van PH-kcl 3,8-4,6.
Metingen zijn o.a. verricht aan de klonen
'Gelrica', 'Serotina erecta', 'Robusta' en
'Tardif de Champagne'.
Ter illustratie:
Jaar
van
aanleg

Gem. inhoud 1977

Kloon

in m3per boom

1963

Gelrica
Robusta
Gelrica
Robusta

t963
t963

Tardif de Ch

1,18
0,94
0,88
0,72
0,47
0,97

1957
1957

t963

Ser. erecta

N.B. Cijfers betreffen bomen in enkele rij
Bij het museum een onderonsje met
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de gastheer,

Mathieu Martens

langs waterloop.

Het populetum

Dit

is aangelegd in 1968 en bevindt zich in
blok IV-3 bestaande uit 9 rijen van elk 10

bomen.
Voor de geïnteresseerde liefhebber onder
de lezers bevat het populetum de klonen:

Hoe moet dat nu?

'Blauwe van Eksaarde', 'Gelrica', 'Tardif
de Champagne', 'l 2'1,4', 'Missouriensis',
'Harff', 'Serbtina', 'Reg. van Neeroeteren'
en'Robusta'.
Bestuur
B rab ants e P o pulie re

Unals

De oudste beplantingen van de Unal-reeks
zijn aangelegd in 1973 en bevinden zich in
blok IV-1. De Unals met hun oorspronke-

lijke onderzoeksnummer beslaan een oppervlakte van ongeveer 23 ha.

n V ere ni gin g

De verordening van het Bosschap inzake
het verbod dierlijke meststoffen in bos te
gebruiken, treft ook vele eigenaren en of

Als geheugensteun en wellicht voor uw archivering volgt de herkomst, de nieuwe en

gebruikers van populierengronden.

de oude naamgeving.

Populus

De leden van de Brabantse Populieren Vereniging tonen zich verontwaardigd over de-

NIER 'Ghoy'- vroeger Unal

ze verordening. Naar de mening van het
Bestuur betreft het een te eenzijdig gerichte
maatregel. Immers in een groot aantal ge-

x. euramericana (DODE) GUINIER'Primo'- vroeger Unal 1
Populus x. euramericana (DODE) GUI2

Populus x. euramericana (DODE) GUINIER 'Gaver'- vroeger Unal 3
Populus x. euramericana (DODE) GUINIER 'Gibecq'- vroeger Unal 4
Populus x. euramericana (DODE) GUINIER 'Ogy'- vroeger Unal 5
Populus x. euramericana (DODE) GUINIER 'Isières'- vroeger Unal 6
Populus x. trichocarpa x P. deltoïdes'Unal'

- vroeger Unal

7

Populus x. trichocarpa x P. deltoides
'Beaupré'- vroeger Unal 8
Populus trichocarpa 'Columbia River' vroeger Unal 9
Populus trichocarpa'Trichobel'

Unal

-

vroeger

-

roestvrij;

zeer kankerresistent;
weinig gevoel voor Marssonina.
Gesteld kan worden dat een (voorzichtige)
praktijktoepassing van deze veredelde klonen op zijn plaats is.
Uit de reakties van de excursiegangers
blijkt alwel dat velen het 'geen doen vinden'
de verleiding te weerstaan om tot herbebossing met grotere aandelen van deze klonen
over te gaan.

Herbebossing en onderhoud

10

Nu na 13 jaar deze klonen overziende,

Elke kaalkap wordt in de hieropvolgende
periode van 2 jaar herbebost. Men ge-

springen er een drietal in zeer positieve zin

bruikt, onder meer in verband met reescha-

uit, te weten'Unal', 'Beaupré', 'Ghoy', alsmede de ons reeds bekende'Fritzy Pauley'.
Kriteria gehanteerd onder de omstandighe-

de, plantsoen van de maat 70-12 en 12-14.
Met het oog op zwaardere afmetingen aan

den ter plaatse:
zeer goede (volume) groei tot vandaag de
dag, in 7o variërend van 200 tot bijna 300%

plantafstanden naar 8 à 10 meter, derhalve
100 à 125 stuks per ha. Naar onze begrippen
wordt er overbodig gesnoeid in de kroon en
wordt er te duur gesnoeid tot 10 à 12 meter

Populus trichocarpa'Fritzy Pauley'.

-

van Robusta;

-

ter illustratie: omtrek op 1.30 m, na

13

jaar 150 cm;

het eind van de omloop verschuiven

de

vallen is naast het telen van hout sprake van
landbouwkundig medegebruik.
Te denken valt aan beweiden, hooien , graswinning, landbouwgewassen of combinaties van deze teelten.
Per saldo draagt het landbouwkundig medegebruik vooral in de beginjaren van een
populierenbos aanzienlijk bij in de totale
exploitatie. Bovendien is het een bekend
.gegeven, dat de populieren eveneens profiteren van een bemesting, welke in eerste instantie is bedoeld voor de landbouwteelt.
Het wekt echter ook verbazing dat dezelfde
overheid in haar (reclame) brochures over
de voordelen van weliswaar tijdelijk populierenbos gewag maakt van landbouwkundige mengteelt en bodemverrijking.
Het Bestuur van de Brabantse Populieren
Vereniging bepleit een normaal voortgezet
gebruik van dierlijke meststoffen in populierenbeplantingen, overeenkomstig de.tot
dusver geldende toedieningsnormen.
Het door het Bosschap voorgestelde ontheffingsbeleid acht zij een m.b.t. populierenbossen een overbodig c.q. misplaatst en
niet doeltreffend werkend systeem. O

grachten te voorkomen is een opschonen/
reinigen om de 4 jaar noodzakelijk, terwijl
de detailirrigatie e"lke 2 jaar wordt opgeschoond/gereinigd. De bosexploitatiewegen worden 2x per jaar geslagmaaid.

Tot slot
Voor velen van de excursiegangers was dit
de eerste en tevens een bijzonder plezante

en leerzame kennismaking met de 'Lommelse Watering'.
Voor degenen onder u, die zelf (nog) eens
willen gaan kijken:
- Provinciale weg Valkenswaard richting
Hasselt.

Na grensovergang rechts aanhouden tot
dorp Kolonie.
- Bij kerk in centrum rechtsaf.
- Na circa 2 kilometer rechtsaf grindweg in
naar links in de verte gelegen populierenbos met bosmuseum.
- Let wel, het gebied is niet vril toeganke-

-

lijk. Elke

1e zondag van de maand is er een

stamlengte.

excursie, aanvang 14.00 uur, dan is ook het

Om het dichtslibben van aan- en afvoer-

museum

HANDBOEK VOOR DE POPULIERENTEELT
Vlerde, geheel herzlene druk (1976)
Onder redaktie van lr. H. A. van der Meiden
Ultgave van de yereniglng Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappli

geopend.

De prijs van het handboek bedraagt

O

í

3O,-

inklusief verzendkosten.
Bestelling uitsluitend door overmaking van dit
bedrag op giro 2604301 t.n.v. KNHM, Lovinklaan 1', Arnhem, onder vermelding van: ,,Handboek Populierenteelt".
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Nieuwe Belgische rassen en hun
gebruiksmo gelij kheden voor Nederland

met 11 rassen, te weten: 'Fritzi Pauley'en
10 rassen met een nummer (Unal 1-10).

Het optreden van de bladziekten roest en
Marssonia bij de populieren heeft ook in
België ertoe geleid dat sinds 1972 het sortiment met een groot aantal nieuwe rassen is
uitgebreid. Het sortiment dat in de vijftiger
en zestiger jaren in de handel was bestond
voor een groot deel uit rassen met een grote
gevoeligheid voor deze ziekten. Evenals in

Laatstgenoemde rassen hebben begin 1978
hun definitieve naam gekregen (zie tabel
1). De Westamerikaanse balsempopulier
'Fritzi Payley' , die in 1972 ook in ons land in

meer een verschuiving op naar het gebruik
van 'Robusta', die op een gegeven moment
een marktaandeel van 60% had. Het op te
grote schaal aanplanten van één ras brengt
risico's met zich mee. Dit kwam duidelijk
tot uiting in het voorjaar en de zomer van
1982 toen op grote schaal 'Robusta'beplantingen in België door Dothichiza-aantasting afstierven. De in de handel gebrachte
nieuwe rassen zijn afkomstig van het sinds I
januari 1976 bestaande Rijksstation voor
Populierenteelt te Geraardsbergen. Dit instituut was voor die tijd eigendom van de
N.V. Union Alumettière en droeg toen de
naam Instituut voor de Populierenteelt. Dit
Rijksstation behoort tot de meest vooruitstrevende onderzoeksinstituten op het gebied van de populierenveredeling. De berichten over de goede ervaringen met deze
nieuwe rassen in België zijn in de loop der
jaren ook in ons land doorgedrongen. In dit
artikel zal daarom o.a. worden ingegaan op
het ontstaan van deze rassen en de gebruiksmogelijkheden voor ons land. De ervaringen die in Nederland met deze rassen zijn
opgedaan zijn echter nog zeeÍ beperkt.

Het Belgische populierensortiment

Het oude Belgische populierensortiment

euramerikaanse rassen.
De groep van 14 nieuwe rassen bestaat uit
zes euramerikaanse populieren, drie West-

amerikaanse balsempopulieren

en vijf

zwarte balsempopulieren waarvan er drie
later in omloop zijn gebracht. Alle nieuwe
rassen, uitgezonderd twee Westamerikaanse balsempopulieren, zijn geselecteerd uit
de hybriden van kunstmatige kruisingen die
in 1960 en 1961 zijn uitgevoerd in het toenmalige Instituut voor de Populierenteelt.

a. De nieuwe eurarnerikaanse populieren.
De zes euramerikaanse populieren zijn hybriden uit in 1960 uitgevoerde kunstmatige
kruisingen tussen vrouwelijke Amerikaanse (P. deltoides) en mannelijke Europese
zwatïe populieren (P. nigra). Zie tabel l.
De moederbomen waren hybriden uit in
België uitgevoerde kunstmatige kruisingen
tussen twee verschillende herkomsten van
P. deltoides of geselecteerde zaailingen van
uit Amerika ontvangen zaadvan P. de'toides. De P. nigra populieren, die als vader
zijn gebruikt, zijn in 1959 in de vallei van de
Dender door Steenackers, de huidige directeur van het Rijksstation, geselecteerd. Het
nog voorkomen van deze inheemse populier in België was tot 1959 onbekend.

b.

busta','Heidemij','Gelrica','Harff','Ma-

Twee van de drie Westamerikaanse bal-

er enkele rassen in de handel die in ons land

sempopulieren (zie tabel 1) zijn in 1947 in
het noordwesten van de Verenigde Staten
geselecteerd. Het betreft de'Fritzi Pauley'
die afkomstig is uit het Nationale Park
'Mount Baker' in de staat Washington en

niet worden gekweekt' zoals 'Regenerata

de Neeroeteren', 'Serotina de Selys'

en

'Blauwe van Exaarde'. Bomen van deze

De Westamerikaanse balsempopulieren.

zeer
sporadisch voor. In 1972vond de eerste uit-

de 'Columbia River' die in het dal van de
gelijkmatige rivier in de staat Oregon is geselecteerd. De 'Fritzi Pauley' wordt veel in

breiding van het sortiment plaats en wel

België gebruikt voor het maken van nieuwe

rassen komen
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de handel kwam, zal verder buiten beschouwing worden gelaten. Omstreeks
1980 is het sortiment met nog drie rassen
uitgebreid. Volgens Steenackers (mond.
med.) bestaat het huidige sortiment voor
ca. 75"/" uit nieuwe rassen, voor 207o uit
'Robusta' en voor 5% uit andere, oude

bestond in de vijftiger en zestigerjaren voor
het grootste deel uit dezelfde rassen die ook
in Nederland in de handel waren, zoals'Ro-

rilandica','Serotina erecta' (: Regenerata
: Forndorf), 'Serotina', etc. Daarnaast zijn

3-jarige ' Beaupré'

Stichting Bos en Hout, Wageningen

Inleiding

ons land trad er bij de aanplant meer en

I

H.W. Kolster

bij ons dan ook maar

hybriden. In januari 1948 zijn stekken van

de, wat schilverende bast

deze twee bomen naar Geraardsbergen gezonden. De derde balsempopulier is de P.

De zware balsempopulieren hebben een
rechte stam en een tamelijk brede kroon;
de verschillen tussen de rassen schijnen gering te zijn. Opvallend aan deze bomen is
de gladde, soms zeer licht gekleurde bast en
de grote bladeren, groter dan die van de
euramerikaanse populieren.

trichocarpa-hybride'Trichobel';

deze

naam is de samenvoeging van de woorden

(Tricho(carpa) en bel (mooi, Fr.). Het is
een kunstmatige hybride uit de in 1960 uitgevoerde kruising tussen 'Fritzi Pauley' (o)

en'Columbia River' (o ).

c. De zwarte balsempopulieren.

De weerstand van de nieuwe rassen tegen
ziekten en wind

De groep zwarte balsempopulieren bestaat

uit hybriden van kruisingen tussen zwaÍte
(Aigeiros) en balsempopulieren. De nieuwe Belgische rassen zijn alle kunstmatige
hybriden uit kruisingen tussen mannelijke
P. deltoides populieren en de vrouwelijke
P. trichocarpa populier'Fritzi Pauley'. De
kruisingen zijn in 1961 uitgevoerd (zie tabel
1). Ze behoren dus tot dezelfde groep als
bijv. de'Barn'en 'Donk' in ons land.

De gegevens over de gevoeligheid voor de
bladziekten roest en Marssonina zijn evenI vermeld. Alle rassen bezitten een zeer goede resistentie tegen kanker.
De euramerikaanse rassen'Ghoy' en'Gaver' hebben een zeeÍ goede weerstand teeens in tabel

gen

Marssonina.'Primo','Gibecq' en'Ogy'

zijn weinig gevoelig, alleen de 'Isières'

is

zeer gevoelig voor deze bladziekte bij aan-

De beschrijving van de nieuwe rassen
Gedetailleerde gegevens over de stam- en

kroonvorm, tijdstip van uitlopen e.d. zijn
maar beperkt aanwezig. De volgorde van
uitlopen van de euramerikaanse populieren

is volgens Van Boghout 'Gibeq', 'Ogy',
'Ghoy', 'Gaver', 'Primo' en 'Isières'. De
'Gibecq' behoort tot die vroeg uitlopende
en 'Isières' tot de laat uitlopende rassen.
Het is echter niet bekend met welke rassen
van het'oude'sortiment het tijdstip van uitlopen kan worden vergeleken.
De P. trichocarpa 'Trichobel' komt vroeg in
blad en wel voor'Robusta', de'Columbia
River' komt gelijktijdig of vlak na 'Robusta'in blad.
De zwarte balsempopulieren staan eveneens vroeg in blad, voor 'Robusta'. De
volgorde van de rassen is'Raspalje', vervolgens'Boelare','Hunnegem' en'Unal' die
vrijwel gelijk in blad komen; de 'Beaupré'
loopt duidelijk wat later uit dan de vier andere rassen.
De euramerikaanse populieren hebben een
iets bochtige tot vrijwel recht stam. De bomen hebben een tamelijk brede tot brede,
dichte kroon, alleen de 'Isières' heeft een

opvallend open kroon, met relatief weinig
zijtakken. De kroonvorm van de 'Isières'is
bovendien duidelijk smaller dan die van de
andere rassen.

De 'Gaver' en de 'Gibecq' hebben een ineengedrongen kroonvorm. De top van de
kroon, dit in tegenstelling tot bij de vier andere rassen, is niet spits maar wat afgeplat.
De 'Gibecq'wordt tevens gekenmerkt door

zijn vrij zware zijtakken. Een opvallend
verschijnsel bij de 'Ghoy' zijn de groenig
witte groeischeuren in de bast.
De Westamerikaanse populieren hebben

I3-jarige'Ghoy'

een rechte stam en een vrij smalle ('Columbia River') of smalle ('Trichobel') slanke
kroonvorm. Jonge bomen hebben een glad-

plant onder niet optimale omstandigheden.
De Westamerikaanse balsempopulieren
zijn zeer weinig of niet gevoelig voor Marssonina en de zwarte balsempopulieren in
het algemeen weinig, maar onder ongunstige omstandigheden soms matig gevoelig.
Na het optreden in de laatste jaren van een
meer virulent ras van de populierenroest
hebben enkele rassen, die voorheen niet of
slechts licht door roest werden aangetast,
momenteel een wat minder goede weerstand tegen deze bladziekte. Het betreft de
euramerikaanse populieren'Ogy' en'Isières' en de zwaÍtebalsempopulieren'Unal',
'Hunnegem' en 'Raspalje'. De 'Unal' heeft

een wat grotere gevoeligheid voor deze
bladziekte dan de'Hunnegem' en'Raspalje'.
Een verschijnsel dat zeer sterk doet denken
aan de befaamde knobbels op de stammen
van de 'Rap' is op verschillende plaatsen in
België, o.a. bij Lommel vlak bij de Neder-

landse grens, bij de 'Trichobel' waargenomen. Dezelfde symptomen zijn, maar dan
in veel geringere mate, ook bij de 'Columbia River'geconstateerd. In de beplanting
bij Lommel trad eveneens op vrij ernstige
schaal taksterfte bij de 'Trichobel' op. De
mogelijkheid is groot dat er tussen beide
verschijnselen een verband bestaat.
Gegevens over de weerstand tegen wind
van de nieuwe rassen zijn nog schaars. De
euramerikaanse populieren zijn volgens de
beperkte Belgische ervaringen voldoende
windresistent, er is bij deze rassen nog geen
enkel geval van topbreuk vastgesteld. Er
zijn echter meer gegevens nodig om iets te
kunnen zeggen over de gebruiksmogelijkheden in rijbeplantingen in ons land, vooral
voor het kustgebied maar ook voor de overgangszone (zie kaart Populierengids).
De aanplant van de zwarte balsempopulie-

ren'Unal','Beaupré','Hunnegem','Boelare' en'Raspalje' wordt in België ontraden
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in open rijbeplantingen of op sterk aan

de

wind blootgestelde standplaatsen in verband met het gevaar van topbreuk. In België is tot nog toe geen topbreuk bij de'Columbia River' vastgesteld, een verschijnsel
dat veelvuldig bij 'Fritzi Pauley' optreedt.

Over topbreuk bij de 'Trichobel'wordt in
de literatuur echter niets medegedeeld. De
topbreuk treedt in de zomermaanden vooral tijdens onweersbuien op als gevolg van
de zeer grote bladmassa in de toppen van de

bomen. De schade is meestal wat groter in
die beplantingen waar de bomen zeer goed
groeien.
De groei van de nieuwe rassen in België

De introduktie van nieuwe rassen met een
goede weerstand tegen ziekten is op zich al
een garantie voor een hogere houtproduk-

De Zwarte

balsempopulieren'Unal',
'Beaupré','Hunnegem','Boelare' en'Ra-

In de afgelopen jaren zijn ook door 'De
Dorschkamp' en de vakgroep 'Bosteelt'

spalje' zijn de snelstgroeiende nieuwe Belgische rassen. Deze rassen hebben niet alleen een opvallend goedejeugdgroei, maar
ook op wat oudere leeftijd ?ijn de hoogteen diktegroei nog steeds zeer goed,. De volumeproduktie van deze populieren is bij
gelijke leeftijd aanzienlijk groter dan die
van de andere nieuwe rassen. Er bestaan
vrijwel geen verschillen in groeiritme noch
in hoogte- noch in diktegroei. Dit kan het
gevolg zijn van het feit dat er een zeer sterke verwantschap tussen deze rassen bestaat. Vier van deze populieren zijn geselecteerd uit de hybriden van één kruising.
De 'Hunnegem' heeft dezelfde moeder
('Fritzi Pauley') maar een andere P. deltoides als vader.

van de Landbouwuniversiteit te Wageningen nieuwe Belgische rassen uitgeplant. De

tie gezien de verliezen aan houtproduktie

De ervaringen met de nieuwe Belgische

bladziekten. In het navolgende zal globaal iets worden gezegd over de
groei van de nieuwe rassen waarbij men
zich wel moet realiseren dat de gegevens
betrekking hebben op nog relatief jonge
bomen.
De euramerikaanse populieren 'Primo' en
'Gaver' evenaren in het algemeen de volu-

rassen

als gevolg van

meproduktie van 'Robusta'. Op goede
groeiplaatsen overtreffen deze twee rassen

de produktie van 'Robusta' waarbij

de

groei van de 'Primo' wat beter is dan die van

de 'Gaver'. De 'Gibecq' heeft evenals de
'Gaver' een wat minder goede hoogtegroei
dan 'Robusta'. De volumeproduktie is inmiddels wat kleiner dan die van 'Robusta',
vooral op groeiplaatsen die wat minder geschikt zijn voor populier. De'Ogy'geeft op

laatstgenoemde groeiplaatsen eveneens
een minder goede groei dan die van 'Robusta' te zien maar op goede groeiplaatsen
is de volumeproduktie van dit ras duidelijk
beter dan die van 'Robusta'.
De 'Isières'is een ras die alleen onder optimale omstandigheden moet worden aangeplant. Hij heeft dan een volumeproduktie
die aanzienlijk groter is dan die van 'Robusta' (tot 50%) of die van 'Ghoy' evenaart.

Op minder geschikte, bijvoorbeeld chemisch arme groeiplaatsen blijft de groei
duidelijk achter en kan de volumeproduktie zelfs maar de helft van die van'Robusta'
bedragen.

Het best groeiende ras is de 'Ghoy'. Zq
heeft een met 'Robusta' vergelijkbare
hoogtegroei maar een duidelijk betere diktegroei. De volumeproduktie is aanzienlijk
beter dan die van 'Robusta' zowel op voor

populieren geschikte als wat minder geschikte groeiplaatsen.

De

Westamerikaanse balsempopulieren

hebben in nogjonge beplantingen een volumeproduktie die aanzienlijk groter is dan
die van'Robusta'en soms het dubbele kan
bedragen.
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in ons land

De laatste jaren valt er in ons land een toenemende belangstelling voor deze nieuwe
aanwinsten te constateren. Op nog zeer beperkte schaal worden er beplantingen met
deze rassen aangelegd met uit België geÍmporteerd of in Nederland gekweekt plantsoen. Sinds enkele jaren wordt er namelijk
ook hier plantsoen van deze rassen geteeld.
Een rem op de afzet van de planten zijn echter de hoge licentierechten die relatief gezien een veel grotere invloed op de prijs van
eenjarig dan op die van meerjarig plantsoen
hebben daar per afgeleverde plant hetzelfde bedrag moet worden betaald. Het is dan
ook aanbevelingswaardig om de licentierechten van eenjarig plantsoen te verlagen
om de aanplant van de rassen te stimuleren
aangezien het gebruik van eenjarig plantsoen aanzienlijk groter is dan dat van meerjarig plantsoen. In België is het omgekeerde het geval en geschiedt de aanleg van beplantingen overwegend met meerjarig
plantsoen.
Op zeer beperkte schaal zijn al sinds 1967
nieuwe Belgische rassen in proefbeplantingen van de voormalige Stichting Industrie
Hout en de huidige Stichting Bos en Hout
aangeplant. De 'Columbia River' was het
eerste ras dat werd aangeplant en wel in
1967 in de omgeving van Liempde en Bellingwolde. Dit ras werd destijds in WestDuitsland bekend onder het onderzoeks
nummer 43154.In 1976 zijn in de omgeving
van Heusden en Hengelo (Gld.) twee andere proefbeplantingen aangelegd waarin een
aantal Belgische rassen voorkomt. Vier jaren later is in samenwerking met het Rijksstation voor Populierenteelt een grote
proefbeplanting in het Recreatiegebied
'Rottemeren' bij Rotterdam aangelegd. De
jongste proefbeplanting, van de Stichting
Bos en Hout, is in 1981 in de omgeving van
Mill ingeplant.

resultaten van de proefbeplantingen zullen
in een ander artikel worden besproken.
Aanbevelingen voor de teelt in Nederland
'Op basis van de gegevens uit België en de
ervaringen in ons eigen land zijn de volgende aanbevelingen voor het gebruik in Nederland te geven:
1. De aanplant van de nieuwe Belgische
rassen kan slechts op beperkte schaal worden aanbevolen omdat er in ons land met
deze rassen nog te weinig ervaring is opgedaan. Het verdient dan ook aanbeveling
deze rassen voorlopig alleen in beplantingen met kleine plantafstanden te gebruiken
(bijv. 4 x 5m of 5 x 5 m) om eventuele risico's zoveel mogelijk te beperken.
2. Er bestaat in principe geen bezwaar tegen de aanplant van de nieuwe euramerikaanse rassen in opstanden. Er zijn echter
nog onvoldoende gegevens over de weerstand tegen wind bekend. Om mogelijke
schade door wind in het kustgebied en de
overgangszone te voorkomen verdient het
aanbeveling enkele rijen'Robusta' of.'Zeeland' aan de windzijde van de opstand te
planten (zie kaart Populierengids).
Het gebruik vandeze populieren in weg- en
grensbeplantingen in het kustgebied en in

te open gebieden van de overgangszone
moet voorlopig worden ontraden.

3. Het gebruik van de euramerikaanse populier'Isières' kan alleen worden aanbevolen op zeer goede groeiplaatsen in het binnenland (niet te zware, vruchtbare en goede vochthoudende gronden). De aanplant
op chemische arme gronden, op gronden
met een slechte vochtvoorziening en op
plaatsen waar grote kans op aantasting
door de bladziekte Marssonina bestaat
moet dan ook worden afgeraden. De gebruiksmogelijkheden zijn dus beperkt.

4. De aanplant van de zwarte balsempopulieren'Unal','Beaupré','Hunnegem',
'Boelare' en 'Raspalje' in het kustgebied is
af te raden, evenals het gebruik in wegbeplantingen elders in ons land. Deze rassen
voldoen het best op beschutte plaatsen hoewel ook daar, maar dan in geringere mate,
kans op topbreuk bestaat.
5. Het gebruik van de Westamerikaanse

balsempopulieren'Columbia River' en
'Trichobel' in het kustgebied moet worden
ontraden evenals het gebruik in wegbeplantingen elders in ons land. Het aanplanten
van de'Trichobel'moet, gezien het optreden van knobbels op de stammen en taksterfte, slechts op zeer beperkte schaal geschieden.

6. Het aanplanten van de zwarte balsempopulieren en Westamerikaanse populie-

ren in grensbeplantingen in het binnenland
kan alleen daar worden aangeraden waar
geen risico's voor de omgeving kunnen ont-

Tabel
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De nieuwe Belgische rassen en htm weerstand tegen bladziekten

staan door topbreuk. In de overgangszone
is alleen op zeer beschut liggende plaatsen

het gebruik in grensbeplantingen te over-

Voormalig

Weerstand tegen

Groep

Rasnaam

nummer Geslacht

roest

Marssonina

Euramerikaanse
populieren

Primo
Ghoy
Gaver
Gibecq

Unal

ogv

Unal5

Isières

Unal 6

3
d
d
d

goed
goed
goed
goed
vrij goed
vrij goed

vrij goed

Unal 2
Unal 3
Unal 4

3
d

vrij goed
vrij goed
vrij goed

goed
goed
goed

d
d

vrij goed

goed
goed
goed
goed
goed

wegen.
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UNAL
kweker
Met origineel uitgangsmateriaal van het
Rijksstation voor Populierenteelt
te
Geraardsbergen. (8.)
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Bent u van plan om uw
populierenopstand te
verkopen of moet dit worden
gedund; neem dan kontakt
op met

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

Wij zijn ge'interesseerd in de
aankoop van uw populierehout,
geveld of op stam, vanaf een
gemiddelde diameter van
25 cm. op 1.30 m.

Populierengidsen
De Populierengidsen nr. 1 en 2 geven een overzicht van de mogelijkheden van de belangrijkste Nederlandse populiere-rassen en zijn
een leidraad voor een juiste klonenkeuze.
Per populiereras wordt, aan de hand van kleurenÍoto's, beschreven: de vorm, het ontstaan, tijdstip van bladontluiking in het voorjaar,
de weerstand tegen wind - roest- marssonina - kanker, de groei en de gebruiksmogelijkheden in verband met klimaat en bodem.

'Populierengids nr. 1' behandelt de nieuwe populiererassen, 'Populierengids nr. 2' de meer traditionele.

De Populierengids(en) kunt u bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag* op gironummer 1172915 t.n.v. Stichting
Populier, Bosrandweg 5, 6703 EB Wageningen, met vermelding van het gewenste.

.'Populierengids nr.

1'of 'nr. 2'
'Populierengids nr. 1'en 'nr.2'

Í

12,50

f 22,50

)

incl. verzendkosten

lnÍormatie voor de bestelling van meerdere exemplaren: Stichting Populier, Bosrandweg 5, 6703 EB Wageningen, tel.: 08370-10121
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8/lUlTÁlrc cm. van:

Populus alba, P. x canescens en P. tremula
Populus nigra en P. x euramericana
Populus berolinensis
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Grote voorraad l- en 2-jarig plantsoen
en bomen
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POPULIEREN WILGEN
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Salis alba: o.a.'Chermesina' en'Sericea'

Salix pentandra
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Ons bedrijf heeft door zijn jarenlange ervaring
een grote keuze in vak-gereedschap
voor groenvoorziening en bosbouw.
1400
Postbus 112
Telefoon: 02159-43914
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Telex: 43402 Amazo

De speciaalzaak voor alle tuinbouwartikelen

Welke is de dikste...?

Redaktie

Het doet altijd erg plezierig aan, als er gereageerd wordt op een artikel in ons tijdschrift.
In de vorige'Populier'werd de vraag gesteld welke boom de dikke boom in Haanwijk
St. Michielsgestel zou opvolgen als 'den díksten' .
Wij ontvingen bij de redaktie de volgende antwoorden:

L. Grubben uit Maasbree is secretaris van
de Vereniging Jeugd en Natuur in Maasbree.

Hij schreef ons als volgt:
In Maasbree staat een wilg met een borstomvang van 7.25 meter en door toedoen
van onze Vereniging Jeugd en Natuur, is
deze boom enkele jaren geleden bij een
ruilverkaveling gespaard voor de bijl.
Aangezien wij een blad zijn voor populier

Aan de houtproduktiezalhij niet veel meer
bijdragen, maar hij vervult daar op datz.g.
eiland nog een mooie landschappelijke rol.
Ga eens kijken, want niet alleen die boom is

het bekijken waard. Het eiland van Neder-

hemert-Zuid met Kasteelruïne, zijn kerkje
en mooie boerderijen en pontveer zijn een
dagbezoek waard.

Alvorens definitief te besluiten, wie dan
wel de dikste is, wil de redaktie nog graag
even op verdere reakties wachten.
O

*

Uitgever: La Rivière & Voorhoeve, Pb. 130,

Kampen.

wilg, heeft deze boom uit Maasbree ook
recht op erkenning en mag dus meedingen
en

naar de titel.

Ter plaatse bleek de omvang op borsthoogte inderdaad 7 .25 meter tezijn, maar aan de
voet gemeten had de wilg een omvang van
6.20 meter. Dat komt omdat het eigenlijk
drie wilgen zijn die op dezelfde hoogte, dus
iets boven maaiveld zijn ontsproten uit de
stam.

Dit maakt het erg moeilijk om te beslissen,
maar het blijft een imposante boom die de
bescherming van de Bomenstichting wel
waard is.
Op de voorpagina staat de boom zoals hij
daar te kijk staat in het Limburgse land. Foto 1 geeft een detail opname met de aktieve
bomenbeschermer aan de voet.

foto

I

Henri van Dorsten uit Vorden schrijft ons,
dat wij ten onrechte meenden dat de boom
in St. Michielsgestel de dikste was.
Hij ontleent deze gegevens aan het boek:
'Bomen in woord en beeld'*. Op pag. 182 in
dat boek staat vermeld een boom in Neder-

hemert-Zuid die dikker zou zijn als

de

boom in Haanwijk St. Michielsgestel.
Ik vond het toen pas spannend worden, omdat er geen maten bij vermeld werden.
Ter plaatse op het z.g. eiland van Nederhemert troffen we de zeer oude populier aan
met een stamomvang op borsthoogte van
6.80 meter, dus wel even de moeite waard.
De gezondheidstoestand van deze mammoet laat echter erg veel te wensen, zoals
wel blijkt uit de foto (foto 2). Een groot gat
in de stam is met plaatijzer dicht gemaakt
om erger te voorkomen.

foto 2
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Genenbewarittg van wilg
in West-Europa

Inleiding

een belangrijke boomsoort in Nederland.
Als opgaande boom heeft hij in bepaalde
delen van het land betekenis in bossen, in
lijnbeplantingen langs wegen en waterlopen en in het stedelijk gebied.

Als struik geefgt de wilg met zijn in het
vroege voorjaar uitbundig bloeiende katten

de toon aan in veel beplantingen in uiterwaarden en wegbermen.
En een wel zeer landschapsbepalends beeld
wordt gevormd door de overal in Nederland voorkomende knotwilg.
Echter, evenals dit geldt voor vele andere
boomsoorten, is voor de wilg als natuurlijk

verbreide soort

In een aantal Westeuropese landen, waaronder Nederland, wordt wel enige aandacht besteed aan selectiewerk bij
wilgen, maar bijna nergens wordt aan een
veredelingsprogramma gewerkt. Dit is mede het gevolg doordat er tot voor zéérkort
geleden nog geen bevredigende methode
bestond om wilgen op betrouwbare wijze te
toetsen op hun mate van vatbaarheid voor

nië en het Rijksstation voor onderzoek in

de watermerkziekte. Deze methode bestaat op dit moment echter wel, doch de

Doelstellingen

toetsingsmethode is langdurig en kostbaar
(mondelinge mededeling de Kam, 1986).
Vooralsnog is de beste strategie om zoveel
mogelijk materiaal veilig te stellen en met
veredelingswerk van enige omvanbg eerst

Op basis van uitwisseling van materiaal uit
elk van de drie landen zijn er in feite twee
hoofddoelen gesteld:
1. Allereerst het zorgvuldig bewaren van
waardevol materiaal in elk van de drie deelnemende landen, zodat mocht er iets mis
gaan met (een deel van) dit materiaal in één
van de landen, de beide andere landen dit
weer kunnen aanvullen.
2. Ten tweede is met het oog op veredelingswerk (kruisingen, selectie e.d.) in de
toekomst gemeend dat een serie waarne-

stellen.

De wilg is in diverse verschijningsvormen

in Nederland bijna

geen

plaats meer over om zich spontaan te vesti-

gen. En in verreweg de meeste gevallen
waar wilg als soort 'wordt gekozen'zijn het
vervolgens een relatief klein aantal handelsklonen die voor de beplantingen worden gebruikt.

Ook verdwijnen er veel wilgen en wordt er
geen wilg meer geplant nadat de oude bomen geveld zijn. Veel knotwilgen langs sloten moeten verdwijnen om onderhoud aan
sloten te vereenvoudigen en noodzakelijk
zijn knotwilgen voor de boer al lang niet
meer ten behoeve van boerengerifhout
doordat andere materialen dan hout veel
funkties hiervan hebben overgenomen.
En dan misschien nog wel de belangrijkste
reden voor een verminderde populariteit
van de wilg ligt aan het feit dat veel wilgen
afsterven door aantastingen van de waterwerkziekte (Erwinia salicis). Dit laatste is

S.M.G. de Vries,
R. I. B. L.' De Dorschkamp', Wageningen

dan aan te vangen als veel van het gecreêerde materiaal doeltreffend getoetst kan worden.

Deze strategie leek de onderzoeksinstituten in België, Groot-Brittannië en Nederland, die zich met wilgenveredeling en -selectie bezig houden, de beste garantie te geven voor een goed resultaat in de toekomst,
zodat ze besloten een gezamenlijk genenbewaringsprogramma op te zetten. Dit zijn
het Rijksstation voor de Populierenteelt in

Geraardsbergen, België, het Long Ashton
Research Station in Bristol, Groot-Brittan-

de bos- en landschapsbouw 'de Dorschkamp' in Wageningen, Nederland.
Het gemeenschappelijk project is in het kader van de genenbewaring voor een bijdrage bij de EEG ingediend, met als resultaat
dat de EEG een gedeelte van de kosten
draagt.

mingen aan het materiaal op geografisch
zeer verschillende plaatsen ten aanzien van

groei, vorm en gezondheid waardevolle informatie kan verschaffen met betrekking
tot de uiteindelijke keuze van het uitgangsmateriaal.

p

niet uitsluitend in Nederland een probleem. Ook in Groot-Brittannië worden
veel beplantingen aangetast door deze bac-

terieziekte. In bepaalde delen van Engeland worden op uitgebreide schaal sanitaire
maatregelen genomen, niet in de laatste
plaats om de teelt van wilgen ten behoeve
van cricketbats te bescheimen. Deze sanitaire maatregelen zijn er op gericht elke
bron van infectie zo spoedig mogelijk te
verwijderen.
In het voorgaande kader lijkt het alleszins
noodzakelijk om in ieder geval een deel van
het nog aanwezige genenmateriaal veilig te
42

Bij het bewaren van genenmateriaal moet rekening gehouden worden met sterk uiteenlopende
verschijningsvormen om de variabiliteit zo groot mogelijk te houden.

Met name deze tweede doelstelling geeft

uiteraard ook eerder van op de hoogte ge-

toch wel enige beperking in de hoeveelheid
materiaal die uitgewisseld kan worden. Bij
de huidige omvang van het uitwisselingsprogramma is reeds per land 3 ha proefueld
gemoeid, wat onderhouden en beheerd
moet worden. Daarnaast dienen waarnemingen aan het materiaal op deze 3 ha verwerkt te worden en vervolgens bij de uitwisseling aan gegevens met de andere twee
landen dient één en ander geëvalueerd te
worden.

steld.

Al dit werk

zal uiteindelijk moeten resulteren in de selectie van een aantal klonen die
op basis van de verzamelde informatie het
meest geschikt lijken om als handelsklonen
een bijdrage te leveren aan de oplossing van

het hout- en energietekort binnen

de

E.E.G. en die tevens voor wat meer variatie in het landschap kunnen zoÍgen.

Uitwerking
Afgesproken werd dat elk van de drie landen in totaal ongeveer 100 klonen zou selecteren, deels uit de reeds bestaande nationale collecties en deels uit nog te verzamelen materiaal. Men zou zich vooral op de
Salix alta richten, doch een deel kon ook
bestaan uit niet direct boomvormende wilgen.

Om niet te veel materiaal in ééns te verwerken te krijgen werd de uitwisseling over

twee jaar verspreid.

In het voorjaar

van

1984 heeft elk land 8 stekken van ongeveer

50 klonen verzonden naar elk van de beide
andere landen en tevens zelfopgezet,zodat
in het voorjaar van 1984 ieder land 8 stekken van in totaal 150 klonen op de kwekerij
had staan. Toen één keer bleek dat 8 stekken eigenlijk wat krap is om uiteindelijk 6

goede planten over te houden zijn in het
voorjaar van 1985 10 stekken per kloon van
de resterende + 40 klonen uitgewisseld.

Op deze wijze zljn nu in totaal 310 klonen
uitgewisseld,95 klonen uit België, 111klonen uit Groot-Brittannië en 104 klonen uit
Nederland. Het uitplanten in proefuelden
is in Groot-Brittannië eind 1985 gebeurd en
in België en Nederland zijn deze proefuelden begin L986 aangelegd.
De proefvelden bestaan uit 3 herhalingen
en per herhaling zijn de planten twee aan
twee per kloon geplant, met een plantafstand van 4 x 4 meter. Dit zijn in totaal 1860
bomen op 3 ha.

Het proefveld in Nederland is aangelegd
door de Rijksdienst IJsselmeer Polders in
Oostelijk Flevoland, nabij Zeewolde.
Vervolg

Binnenkort zal begonnen worden met de
waarnemingen ten aanzien van groei, vorm
en gezondheid van al de klonen en bij uitwisseling van de gegevens met de andere
twee landen zal in de loop der tijd moeten
blijken welke onder verschillende klimaatomstandigheden universeel bruikbaar zijn.
Deze uitsplitsing kan echter niet eerder verwacht worden dan over een jaar of abht à
tien. Mochten zich duidelijke ontwikkelingen eerder aftekenen, dan wordt u daar
43

te lang in het bos laten liggen van hout,

Kalenil

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 wanneer het hout moet zijn afgevoerd.
Voor de verkoop van hout moet men niet
alleen denken aan bomen uit bossen en

eÍ

landschappelijke beplantingen (weg- en

H.W.K

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

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
vrijstelling van de herplantplicht, plantsoenaankoop en dr rassenkeuze gerekend.

Subsidieregelingen

Een voor de populierentelers zeer gunstige
nieuwe subsidie-regeling, de 'Regelíng bijdragen aanleg snelgroeiend bos', is in de Nederlandse Staatscourant van 28 december
1984 afgekondigd. Een éénmalige bijdrage
van / 3.000,-- per ha kan worden verleend
aan eigenaren van nieuwe beplantingen van
populier en wilg. Een aantal aspecten van
de aanleg van snelgroeiend bos is bespro-

ze regelingen zullen hieronder beknopt

ken in het oktobernummer van 'Populier'
1985. In het hoofdstuk'Subsidieregeling'
zal op deze en andere 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 herplantplicht'.
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 of een 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.26). 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 personeel 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
44

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 bosbijdragen 1983'. De-

worden besproken. Uitgebreide inlichtingen en aanvraagformulieren zijn bij het
Staatsbosbeheer verkrijgbaar en wel bij de
Direkteur Landelijke gebieden en Kwaliteitszorg in de provincie waarin de beplanting of het grootste gedeelte daarvan is gelegen. Adressen en telefoonnummers zijn
hier vermeld.

De' Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend

àos' is een stimuleringsregeling voor

de

aanleg van snelgroeiend bos van populier
en wilg. Deze regeling is uitgebreid bespro-

ken op pag. 3 van het maartnummer van

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 subsidiëring van de aanleg van nieuwe
beplantingen is geregeld in de 'Regeling bij-

dragen bebossingen' en die van de herbebossing van beplantingen, die niet onder de
'Beschikking bosbijdragen 1983 vallen, in
de'Beschikking bijdragen herbeplantin-

gen'. Onder bepaalde voorwaarden

kan

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,
de toestemming van het Staatsbosbeheer

hebben. De oppervlakte 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 waarvoor subsidie
wordt verleend en bedraagt voor produktiebeplantingen met een korte omloop
(max. 25jaar) 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
625 meter (: 0,5 ha). Het is bij dit soort beplantingen niet van belang of het een nieuwe beplanting of een herbeplanting betreft.

'Populier' 1985. Aan de eigenaren zal on-

De overheidsbijdrage bij de aanleg

der bepaalde voorwaarden een eenmalige

nieuwe bebossingen en van weg- en per-

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 perceelsbeplantingen 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 aanleg van de
beplantingen moet voor I mei 1988 plaats
vinden. De beplantingen moeten in de periode tussen 15 en25 jaar na het tijdstip van
aanleg worden geveld.
In bepaalde gebieden van de provincies
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht mogen, mits met toestemming van de direkteur van het Staatsbosbeheer, ook enkele

ceelsgrensbeplantingen bedraagt maximaal

andere boomsoorten worden gebruikt.
Voor deze boomsoorten, maar ook voor
populier en wilg, gelden andere vellingsperioden. Alleen voor beplantingen die binnen een periode van25 jaar worden geveld
kan echter vrijstelling van de herplantplicht
worden aangevraagd (zie 'Vrijstelling her-

van

80% van de door de direkteur van het
Staatsbosbeheer normaal geachte kosten.
Voor herbeplantingen bedraagt de bijdrage
75%. 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 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 75"Á 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
(75"/" van de kosten) van de onder dezeregeling vallende beplantingen in het kader

van de 'Beschikking bosbijdragen

1983'

zo mogelijk

worden aangevraagd. Voorwaarde om

Stevige éénjarige,

voor deze bijdrage-regeling in aanmerking
te komen is dat de minimumoppervlakte

planten, verdienen de voorkeur boven
meerjarig plantsoen. Dit geldt zowel voor

van de beplanting 5,0 ha bedraagt; deze regeling geldt ook als deze oppervlakte in het
bezit is van meerdere samenwerkende eige-

nieuwe bebossingen als herbebossingen.

naren. Genoemde minimum-oppervlakte
kan tot t ha worden verlaagd indien het om
beplantingen met een bijzondere landschappelijke betekenis gaat. Ook over deze
regeling verstrekt het Staatsbosbeheer uitgebreide informatie.

Yrijstelling herplantplicht

vertakte

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 plantkosten
van eenjarige populieren zijn aanzienlijk 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 bebossing van weiof bouwland. Voor herbebossingen moeten

Medio oktober 1982 is in de Staatscourant

de planten minimaal 1,8 à 2,0 meter lang

een voor populierentelers en voor degenen

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 novembernummer van

die door de herplantplicht werden weerhouden populierenbeplantingen aan te leggen, zeer belangrijke beschikking gepubli-

De 'Beschikking vrijstelling meldings- en herplantplicht' regelt namelijk de

ceerd.

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 bestemmingsplan of het voor het betreffende ge-

bied geldende voorbereidingsbesluit

de

aanleg van'vrijgestelde' beplantingen toestaat. Uitgebreidere informatie kunt u vinden in het artikel over dit onderwerp op
pag.7L van het septembernummer van 'Populier' 1983. Aanvraagformulieren kunnen
bij het Staatsbosbeheer worden verkregen.

PlanÍsoen

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 kwaliteit 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 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 normen zijn nog niet bekend omdat
er tussen de rassen verschillen in slankheid
bestaan.

'Populier' 1979).
Indien door bepaalde omstandigheden het
gebruik-van éénjarig plantsoen niet moge-

lijk is (bijvoorbeeld in weg- of grensbeplantingen) dan verdienen stevige tweejarige
planten de voorkeur boven ouder plantsoen. Het gebruik van meerjarig plantsoen

Voor dit onderwerp kan ook worden verwezen naar het hoofdstuk 'Kies uw kloon
met overleg'op pag. 8 en 9 van de Populierengids nr. 2, die in 1984 door de Stichting
Populier is uitgegeven.
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 vaksgewijs te doen.
De belangrijkste rassen van het populierensortiment, afgezien van de P. canescens rassen, kunnen in drie groepen worden onderscheiden:

a:
'

rassen waarmee ruime ervaring bestaat:

Zeeland','Robusta','Dorskamp','Flevo',

'Gelrica','Heidemij','Geneva','Oxford',
'Rochester' en'Androscoggin';

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

'Vereecken','Blom','Fritzi

Pauley',

'Heimburger','Barn' en'Donk';

c:

rassen waarmee nog maar weinig erva-

ring bestaat: 'Ankum', 'Brandaris', 'Loenen', 'Schoorldam', 'Terwolde' en 'Wolterson'.
Deze indeling wil niet zeggen dat de in elke
groep genoemde rassen onder alle omstandigheden even bruikbaar zijn, omdat de

houdt niet in, dit in tegenstelling tot hetgeen in de praktijk nogal eens wordt gedacht, dat onkruidbestrijding en stikstofbemesting kunnen worden nagelaten. Naar-

toepasbaarheid mede door bodemkundige

mate het plantsoen ouder en groter is, is de

ter dan die van 'Dorskamp' en die van
'Agathe F' groter dan die van 'Heimbur-

verhouding tussen boven- en ondergronds
gedeelte ongunstiger waardoor de aanslag
moeilijker verloopt. De genoemde onderhoudsmaatregelen zijn juist bij gebruik van
ouder plantsoen absoluut noodzakelijk.
Rassenkeuze

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 een van de komende nummers zullen de
gebruiksmogelijkheden van de nieuwe Belgische rassen worden besproken.
In de tabel is aangegeven in welke mate de
Nederlandse handelsrassen voor genoemde
bladziekten en kanker gevoelig zijn.
In het artikel 'Populierenteelt, bodemvruchtbaarheid en grondonderzoek', gepubliceerd op pag. 75 van het novembernum-

en

klimatologische faktoren wordt bepaald. De gebruiksmogelijkheden van bijvoorbeeld 'Robusta' en'Zeeland' zijn gro-

ger'. Daar het niet mogelijk is om in de Kalender de gebruiksmogelijkheden van alle
rassen uitvoerig te bespreken moet worden
verwezen naar de Populierengids nr. 1 en 2

(resp. in 1982 en 1984 door de Nationale
Populieren Commissie uitgegeven). Uitvoerige informatie over de Nederlandse
handelsrassen en hun gebruiksmogelijkheden kan men ook vinden in het'Handboek
voor de Populierenteelt'(4de druk 1976).

In het artikel 'Kies uw kloon met overleg',
gepubliceerd in het oktober-nummer van
'Populier' 1985, is een schema opgenomen
waarin per groep en per ras aangegeven
staat in wat voor soort beplanting (opstand,

rijen) en op welke grondsoort het gebruik
hiervan mogelijk is en met welke verwachting.
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

mer van 'Populier' 1978, is een aantal fakto-

ren besproken die de bodem betreffen.

'Androscoggin','Geneva','Oxford','Ro45

chester', 'Blom', 'Fritzi Pauley', 'Heimburger':
moeilijke aanslag en slechte jeugdgroei op
zware klei- en leemgronden

Gevoeligheid voor roest, Marssonina en kanker van Nederlandse handelskonen (eksklusiefdie van P.
canescens en P. alba'Raket') gebaseerd op gegevens van de Stichting Bos en Hout en het R.B.L. 'De
Dorschkamp' te Wageningen.

Kloon

'Androscoggin','Geneva','Rochester': de
aanplant is i.v.m. het in toenemende mate
optreden van kanker (voornamelijk op de
zijtakken) ongewenst
'Oxford':
kans op ernstige stambeschadigingen op
zeer nachtvorstgevoelige plaatsen

'Heidemij':
aanplant op beperkte schaal en alleen ten
zuiden van de grote rivieren op zeer goede
populierengronden verantwoord

'Fritzi Pauley':
zeer windgevoelig, in de zomer vaak topbreuk vooral op lichte, vochtige gronden.

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 ras-

sen zijn weinig gevoelig voor Marssonina,
zij hebben een goede weerstand tegen kanker. P. nigra, een in ons land inheemse
soort, heeft in het algemeen een vrij goede

windresistentie. Men mag daarom veronderstellen dat deze rassen vooral voor het
kustgebied van belang zijn.

Bij de rassenkeuze voor weg- en

perceels-

grensbeplantingen 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 waarschijnlijk 'Agathe F', 'Florence Biondi'en
de P. nigra rassen aan te bevelen. In de
overgangszone, tussen kustgebied en binnenland, komen daarbij de'Spijk', 'Serotina' en'Heidemij' en in het binnenland'Fle-

vo', 'Gelrica', 'Barn', 'Donk', 'Geneva',
'Oxford' en 'Rochester'. Het planten van

'Fritzi Pauley' in enkelrijige beplantingen
moet ten zeerste worden ontraden.

0nderhoud
Het tijdig schoonmaken van dichtgegroeide
greppels en sloten bevordert de afvoer van
oppervlaktewater en vergemakkelijkt daardoor bepaalde werkzaamheden zoals het
maken van de plantgaten.
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Gevoeligheid voor

Groep')

'Ankum'
'Agathe F'

roest2)

Marssonina2)
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'Robusta'
'Rochester'
'Schoorldam'
'Serotina'

'Spijk'
'Tardif de Champagne'
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'Zeeland'
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r) Indeling van de gÍoepen

N - P. nigra of Europese zwarte populier
Hb E - P. euramericanaof Euramerikaansepopulier Zb B - P. trichocarpa of Westamerikaanse balsempopulier

Hybride balsempopulier

Zwartet:alsempopulier

2) Roest (alleen van belang in nabijheid van Lariks) en Marssonina:
1 - resistent;2 - zeer weiniggevoelig;3 - weiniggevoelig;4 - gevoelig;5 - zeergevoelig
3) Kanker (alleen van belang als in de omgeving bomen staan die zwaar door kanker zijn aangetast):
1

- resistentofzo goed alsresistent;2 - zeerweíniggevoelig;3 - weiniggevoelig;4 - matiggevoelig.

Adressen van de Direkteur Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg in de provincie:
Groningen
Friesland

Drenthe
Overijssel
Gelderland

Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland

Noord-Brabant
Limburg
Flevopolders

Engelsekamp 6, 9722 AX

G

roningen

Tesselschadestraat 7, 8913 HA Leeuwarden
Mandenmaat 3,9405 TG Assen
Assendorperdijk 2, 8012 EH Zwolle

Gildemeestersplein 1 , 6826 LL Arnhem
Museumlaan 2, 3581 HK Utrecht
Klein Heiligland 84,2011 EJ Haarlem
Postbus 30119,2500 GC Den Haag
Westsingel 58, 4461 DM Goes
Prof . Cobbenha genlaan225, 5037 DB Tilburg
Lindanusstraat 12, 6041 EC Roermond
Postbus 21 , 8200 AA Lelystad

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

050
058
05920
038

239111
443313

085

629t11

030
023
070

3t9021

01 100

013
04750
03200

279tt
2t0533
520834
624611
16440
678755
342s1
30574

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

wordt voor verpakkingen en
g

ram mofoon plaathoezen,

ffi

v

Zagerii
Swalmen
bv

Door sterk verhoogde produktiemogelijkheden vragen wijte koop:

POPULIEREN ROLLEN
Diameter:

Lengte :

AP-@17cm

1000 mm en 1200 mm
Vers, recht hout, glad gesnoeid.

Tevens zijn wijgeïnteresseerd in

LANG POPULIEREN HOUT
Yan@ 45 cm aan de voet tot @ l?cmtop
Vers, recht hout en glad gesnoeid.
Wij zoeken contact met houthandelaren
en/oÍ bosbezitters, die grotere hoeveelheden per jaar ter beschikking hebben.

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
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.

Geïnteresseerden gelieven contact op te
nemen met
de heer J.W.J. van der Leegte.
Wij zijn eventueel in staat met eigen
vervoer het rondhout te komen ophalen.
ZAGERIJ SWALMEN B.V.
Bosstraat 54
Postbus 9048
6070 AA SWALMEN (Ned.)
tel.:04740-2769
Telex:58541 coswa nl

tt

u denhou
ulieren
an old name, between new ppplars
un anclen nom entre nouveaux psgp!e$
ein alter name, zwischen neue pgp-peln

een oude naam tussen nieuwe

Witte abeel
(P. alba)

'Raket'

'Nivea'

Esp
(P.

tremulal

'Tapiau'

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

Europese zwarte populier
'Ankum'

(P. nigra)

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P. trichocarpa)

'Blom'
'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

Populus trichocarpa

DO
l-

Euramerikaanse
populier
(P. euramericanal

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'a214',

Populus deltoídes x nígra

'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

tBeauprét
tBoelaret

'Columbia River'
tTrichobel'

'Raspalje'
tH unnegemt

boomkwekerii
Schoorstraat 21 - Postbus
Udenhout - Holland
Teleíoon 04241-2131
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