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Redactioneel
Dit

is een extra 'dikke Populier': 'n gecombineerde uitgave 1986 nr. 3 en 4. Dit gecombineerde
tijdschrift maakt het mogelijk om U binnenkort een kleurenkalender voor 1987 aan te bieden.

Bouwen aan een levend landschap

W. Overmars
Staatsbosbeheer, afd. Landschapsbouw
Utrecht

Ooibossen, de natuurlijke oerwouden langs de rivieren

Nederland is een populierenland bij uitsÍek.
De delÍa van Rijn en Maas staat vol m?t deze waterminnende boom. Bossen en rijbeplantingen van populieren bepalen op veel plaatsen het ruimtelijk beeld van het landschap.
Toch is er ieÍs vreemds aan de hand: vrijwel al deze populieren zijn basÍaarden van de inheemse Europese zwarte populier (Populus nigra) en een Amerikaanse populier (Populus
deltoides).
Al deze Euramerikaanse kruisingen worden uitsluitend door de mens vermeerderd en geplant. Natuurlijke, geslachtelijke vermenigvuldiging is er niet meer bij. Ook de laatste wilde, zwarte populieren geven geen nakomelingschap meer.
De populier als natuurlijk element in ons landschap is dood.
In dit artikel wordt ingegaan op de geschiedenis van de zwaÍe populier en op de mogelijke
oorzaken van het verdwijnen van de soort. Gelukkig daagt er hoop, want het blijkt mogelijk
om de blokkade rond de geslachtelijke vooÍplanting van de zwarÍe populier op te heffen.
De vondst na langdurige afwezigheid van vele zaailingen langs de Waal bevesÍigt dit.
Direct resultaat is dat het mogelijk is om een bedreigde boomsoort weer als vitaal onderdeel
van ons levende landschap te laten functioneren.
Belangrijk is vooral, dat het oer-Nederlandse natuurlijke oerwoud, de rivierbegeleidende
ooibossen van witÍe wilg en zwarte populier na enkele eeuwen afwezigheid weer Íot onÍwikkeling kan worden gebracht.
Het is zelfs mogelijk een planningstechniek te ontwikkelen om zulke natuurbossen op de gewenste plekken te doen onÍstaan.

êo

Het natuurlijk voorkomen

de omgeving van de plaatsen waar de wil-

De meeste populieren in ons landschap zijn
klonen van Euramerikaanse kruisingen van
Populus nigra en Populus deltoïdes.
Het aantal echte zwarte populieren is gering: afgezien van recente aanplantingen
door de afdeling Verkeerswegen van het
Staatsbosbeheer en de handelsklonen van
de P. nigra, gaat het waarschijnlijk slechts
om enkele honderden exemplaren. De eerste vraag die beantwoord moet worden is,
of de zwarte populier wel inheems is in ons
land. Soms wordt de veronderstelling geopperd dat het hier om een voor de houtteelt
geïmporteerde soort gaat, die zich in ons
land niet natuurlijk kan gedragen. Amels
(1979) toont aan dat het wel degelijk om

vroeger voorkwamen: langs de grote rivieren, en in de duinen;
- de zwarte populier is zeer goed aangepast
aan de Nederlandse omstandigheden: overstromingen (zee)wind;
- het lijkt erop dat in het totale verspreidingsgebied van de zwarte populieren re-

een'wilde'plant gaat:

De zwarte populier komt op verschillende
plaatsen in het landschap voor. In de duinen groeien de nigra's in het dynamische
duinmilieu; het duinsysteem laat ik in dit
artikel evenwel rusten. De uiterwaarden
van de grote rivieren vormen het systeem
deze populieren met name thuisho-

genpopulieren ooibossen (Auenwàlder)

de vormenrijkdom van de resterende nigra's is zó groot, dat het om de vormenrijke

-

resten van een natuurtijke populatie moet
gaan, en niet om de veel eenvormiger vertegenwoordigers van enkele geïmporteerde

klonen;
resten van de rivierbegeleidende plantengemeenschap Saliceto-populetum zijn

-

q-

in 1936 door Meyer Drees beschreven; spo-

4e
Afb. 1. Verspreiding zwarte populier
gens Houtzagers

radisch komen zulke resten nog

steeds

voorl
vol-

de laatste zwarte populieren komen in
zeer bepaalde delen van ons land voor, in

-

gionale verschillen (landrassen) voorkomen.

Houtzagers (1954) geeft als het verspreidingsgebied van P. nigra West-, Midden- en

Oost-Europa aan, en Centraal- en VoorAzië (afb. 1).
De ooibossen

;aarin
De samenstelling van de door de rivieren
overstroomde ooibossen staat sterk onder
invloed van de duur, de regelmaat en het
tijdstip van de overstromingen. De rivier is
regulerend doordat de gebieden, die van
tijd tot tijd in de zomer overstromen. vrij51

wel alleen uit wilg, en, als hij de kans kreeg,
de populier zou bestaan. Andere soorten,
als eik, es, iep en ook de els en vlier kunnen
langdurige inundaties in de vegetatieperi-

ode niet doorstaan. Op hogere plekken,
waar alleen het winterhoogwater optreedt,
groeien juist soorten als eik, iep en es. De
overgang tussen wat de Duitsers en de

Weichholz-Aue en de Hartholz-Aue noemen is uiteraard geen scherpe grens.
Schematisch zou het Nederlandse ooibos er
als volgt uit moeten zien (afb.2): Langs de

muimaal
winterhoogva t er
z

omer

-

hoogwater

ffuctuati

rivier in het zomerbed: zandstranden of
slibbanken, onbegroeid of jaarlijks geko-

rivier-

loniseerd door eenjarigen.
Deze onbegroeide randen van het laagwaterbed van de rivier worden begrensd door
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betreding

wilgenstruwelen, bestaande uit diverse
struikvormende wilgensoorten, zonder
boomvormen. De bodem onder deze struiken is vaak kaal en dikwijls kun je tussen de
kale stammetjes van de door hoogwater
sterk opgekroonde struiken doorlopen
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Schema ordeningsprincipes van rivierbegeleidende ooibossen

(afb.3).

De volgende zone, gerekend vanuit het
laagwaterbed van de rivier is de plaats van
de wilgen-populieren-ooibossen, het Saliceto-Populetum (Weichholz-Aue). Hier
vormen salix alba en Populus nigra hoog
opgaand bos, met een struiklaagvan diverse wilgen, zwarte bes, en een ruige kruidlaag.

Buiten het bereik van het zomerhoogwater,
maar's winters wel overstroomd, groeit het
essen-iepen-Salix ooibos (Hartholz-Aue).
De uiterwaarden: gras en griend

Bovenstaande schematische beschrijving
van onze rivierbegeleidende bossen komt
in de Nederlandse werkelijkheid niet meer

voor. Slechts spaarzame restjes geven informatie over de mogelijke samenstelling:
waarom zijn deze bossen verdwenen?
Daarvoor zijn een aantal factoren aan te
wijzen. Op de eerste plaats de bedijkingen.
Vanaf het moment waarop in de late middeleeuwen de ring der dijken in het rivierenland gesloten werd, lag het grootste deel
van Tacitus ellendige bataafse moerasbossen buiten de directe overstromingsinvloed.
De echte rivierdynamiek werd beperkt tot
de uiterwaarden. Deze uiterwaarden evenwel vormden juist door de overstromingen

de vruchtbaarste delen van het land, en
werden relatief intensief geëxploiteerd.
Dat betekende vooral: gebruik als grasland.
Op een van onze oudste nauwkeurige topo-

grafische kaarten, de De Man-kaart van
Maas en Waal van 1798-1800 uit het Algemeen Rijksarchief te Den Haag (Genie-archief M9) is deze situatie goed te zien (afb.
4). De uiterwaarden van de Maas brj Zaltbommel en Alphen zijn vrijwel geheel als
52

grasland in gebruik, net als de eilanden in
de rivier. Bos is langs de Maas beperkt tot
smalle randjes aan de directe oevers. En
daar groeit, volgens ons schema, het wilgen-vloedstruweel.
De andere bladen van deze kaart, en de
Limburgse Tranchot-kaart uit ongeveer dezelfde periode bevestigen dit beeld voor de
Maas: de uiterwaarden en eilandjes liggen
in gras; houtige begroeiing is vooral vlak
aan de oevers te vinden. Incidenteel, zoals
op afbeelding 4 bij Herewaarden, en op de

Tranchot-kaart bij Roermond komen nog
beboste eilandjes voor.
Het beeld bij de Waal op aÍbeelding 4 lijkt
gunstiger te zljn. Deze veel woestere rivier

kent nog vele eilandjes en schiereilanden,
en stukken uiterwaard die met hout begroeid waren; maar het grootste deel van de
uiterwaarden lag toch al in gras.
Conclusie: al enkele honderden jaren lang
is de groeiplaats van de zwarte populier
door menselijk gebruik als grasland ongeschikt maakt voor deze boom. Hout was tot
voor kort een schaars artikel in ons land, en
tot na de laatste wereld-oorlog werden de
uiterwaardbossen in de vorm van knotbomen en grienden intensief geëxploiteerd en zo was het al velejaren. Dat betekende
voor de zwarte populier, dat de resterende
exemplaren niet meer tot bloei konden komen, en dus geen zand meer voortbrach-

vlaktes, waar de zwarte populier op voorkomt vrijwel niet meer voorhanden waren,
en, dat de resterende exemplaren door de
griendexploitatie nauwelijks zaad voortbrachten.
Al bijna twee eeuwen geleden werden door
menselijk ingrijpen de mogelijkheden voor
de zwarte populier zeer ernstig ingeperkt.
Voor de wilg was dit minder bedreigend,
omdat deze boom kennelijk ook onder heel
andere groeiplaatsomstandigheden ver van

de rivier kon groeien, en er dus steeds
nieuw wilgezaad van elders kon worden
aangevoerd.

De canadassen

In de tweede helft van de achttiende eeuw
werden uit Amerika de ook tot de Aigeirussectie van het geslacht Populus behorende
Populus deltoïdes in Europa ingevoerd.
Wat van ver komt smaakt lekker was het
devies, en voor zover de bosbouwers al belangstelling hadden voor wilgen of populieren werd de Populus monilifera zoals de Populus deltoïdes toen heette, bijzonder aangeprezen. Dat had tot gevolg dat de inheemse zwarte stelselmatig uit de cultuur

ten.
Samengevat: het areaal dat voor de zwarte
populier geschikt is, met name het deel van
het rivierengebied waar regelmatige zo-

merhoogwaters voorkomen, is zeer sterk
verminderd door bedijkingen en door exploitatie van de uiterwaarden als grasland.
Het resterende areaal bos werd vooral gebruikt als griend.
Het gevolg was, dat de kale zand- en slib-

Afb. 3.Wilgenstuweel op een overigens onbegroeid eilandje bij laag water in de 'Kaliwaal' bij Kekerdom

werd genomen, en werd vervangen door de
Amerikaanse populier. Dat effect werd nog
versterkt toen bleek dat deze twee soorten
op beperkte schaal bastaarden konden

voortbrengen, die bijzonder in de smaak
van de mensen vielen. De naam 'canadassen' verschoof van de Populus deltoïdes
naar deze bastaarden, die wij nu euramerikaanse populieren noemen, en al vrij
vroeg in de negentiende eeuw werd Populus deltoïdes overvleugeld door de eurame-

rikanen. Oude euramerikaanse populierenrassen zijn bijvoorbeeld de Marilandica

en de Serotina, en de waarschijnlijk langs
de IJssel spontaan ontstane groep nauw
verwante Gelrica's. De canadassen werden
door bosbouwers en boeren in gebruik genomen en massaal vegetatief door stek vermenigvuldigd.
De Populus nigra werd steeds verder
Íeruggedrongen
Nu zijn er, onder laboratorium-omstandigheden, wel vruchtbare zaden van kruisingen van euramerikaanse populieren onderling, of van terugkruisingen van canadassen
met zwarte populieren tot ontkieming gebracht; maar de geweldige hoeveelheden
euramerikaanse bastaarden hebben het in
ons land niet tot generatief nakomelingschap in het wild gebracht.
Conclusie: ondanks het massale voorkomen van populieren kan er geen natuurlijk
populierenbos ontstaan, omdat de aangeplante klonen vrijwel steriel zijn, of, omdat
ze, voor zover ze al tot voortplanting kÍnnen komen, elkaar niet bestuiven.
Het droeve lot van de zwarte populier

De zwarte populier, die zich van nature
kennelijk buiten de rivier-invloed niet, zowilg, kan voortplanten, werd zodoende beroofd van zijn areaal, van zijn groeiplaatsomstandigheden, en op grote schaal
ten achtergesteld bij half uitheemse steriele
familiegenoten.
De resterende exemplaren werden weliswaar op bescheiden schaal voortgekweekt als de

door leden die het verschil tussen een
'zwarte' en een 'canadas' niet kenden -

maar de mogelijkheden voor deze verspreide exemplaren waren gering.
Wanneer te weinig genetisch verschillende
exemplaren van deze tweehuizige boom bij
elkaar staan, kan ongelijktijdige bloei een

factor zijn die de vorming van vruchtbaar
zaad verhindert. Het is niet ondenkbaar,
dat het euramerikaans stuifmeel onverenigbaar is met de bloemen van vrouwelijke nigra's - in dat geval zou het massaal voorko-

men van euramerikaans stuifmeel de vorming van zaad dat onder natuurlijke omstandigheden kiemkrachtig is. btolikeren.
Kortom, de schamele resten van de ooit in
het rivierenland zo weelderige populatie

zwaÍÍe populieren, leveren geen kiemkrachtig zaad meer op. De inheemse zwarte
populier is zo goed als dood.
Zwarte populieren zijn nu nog te vinden in
de uiterwaarden en bedijkte gebieden langs
de rivieren: in de lJsselstreek een enkele
keer als machtige oude woeste reuzen, vaker als knotwilg. Her en der verspreid in de
Betuwe en het Land van Maas en Waal; als

knotbomen in de Biesbos. In Zuid-Limburg zijn ze gevonden, wellicht afkomstig
van de Maas (de populatie in de duinen valt
buiten dit artikel).
De internationale situatie

Ooibossen, Auenwálder, forèts alluviales
kwamen langs alle Europese rivieren voor,
en vertonen door hun zeer dynamische ka-

rakter een opmerkelijke gelijkenis. Door
de bovengenoemde oorzaken zijn de popu-

lieren/wilgen-ooibossen erg zeldzaam geworden, en de laatste resten van enige omvang zijn onlangs vernield door kanalisatie
en bedijkingen (Boven-Rijn), of worden
bedreigd (Donau) door de aanleg van stuwdammen.
De wilg kan zich daarbij handhaven op andere plekken in het landschap, maar de
zwaÍïe populier wordt steeds zeldzamer, en
dreigt te verdwijnen. In Frankrijk, waar de
zwarte populier nog relatief veel voorkomt
(en zich vermenigvuldigt) langs de Garon-

ne, de Rhóne, de Loire (afb. 5) en, in bedreigender mate, langs de Rijn lijkt de situatie relatief gunstig, hoewel dezelfde faktoren werkzaam lijken te zijn. Langs de Seine
is de situatie als bij ons: slechts oudere, geïsoleerde exemplaren getuigen van de vroegere ooibossen.
Er zijn overigens redenen om aan te nemen

dat ieder rivierstelsel zijn eigen genotype
populier bezat; reden om er bij herintroductie op te letten om de verschillende populaties niet door elkaar te halen.
Soortenbehoud en bosontwikkeling en
ecologische infrastructuur

Bovenstaand treurig verhaal leidt tot de gevolgtrekking dat door een reeks van op
menselijk handelen terug te voeren faktoren de zwarte populier aan het uitsterven is
als levend deel van ons rivierenland.
Evenwel is de rivierdynamiek, levensvoorwaarde voor de zwarte populier en voor het
ooibos, zichzelf gebleven. Ook al zijn er
geen zandbanken of eilanden meer in de
Waal of de Maas, erosie en sedimentatie
doen zich op vrij grote schaal in de uiterwaarden nog steeds voor. De wilgen, nog
steeds in het systeem aanwezig met overvloed van zaad, bezetÍen zulke plekken
ogenblikkelijk. De laatste twintig jaar is het
ooibos in verlaten buitendijkse kleiputten,
langs zandwinplassen, op kleine stukjes
waar het grasland is weggeslagen of overspoeld aan het terugkomen. Slechts voor de
helft evenwel, want de populier ontbreekt,
en de opstaande bosjes bestaan geheel uit
wilg. (afb. 6)
Maar als het milieu met de vereiste dynamiek nog voorhanden is in de uiterwaarden, dan moet het mogelijk zijn om verder
te bouwen aan ons rivierenlandschap door
de zwarte populier opnieuw een kans te geven. Als bovenstaande redeneringen in de
hoofdlijn juist zijn is de oplossing in principe siinpel: breng kiemachtig zaad van de
resterende oude populatie in het systeem
en de rivier zal vertellen waar de omstandigheden voor wilgen-populieren-ooibossen gunstig zijn.
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zijn in wezen in Zwitserland niet anders dan
in onze streken. Het is van belang om de
ontwikkelingsmogelijkheden van dit uitgestrekte systeem te onderkennen en te gebruiken.
Dus: het behoud van de soort is van belang;
de ontwikkeling van het type bos is van belang, en vooral de samenhang binnen het
uitgestrekte riviersysteem is van belang.
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De terugkeer van de zwaÍe populier

i,:.

Afb.

7. In de binnenbocht van deWaal, in de
'Millingse waard', ligt een restantje ooíbos.

Wanneer de redeneringen omtrent de oorzaken van het ontbreken van de wilde populier in de uiterwaarden juist zijn, dan zou

Enkele zwarte populieren in dit'kolenbranderbos' vormen waarschijnlijk de primaire
zaadbron vanwaaruit de zwarte populier

ook door toeval de populier zich uit

zich spaarzaam heeft uitgezaaid

toeval tot stand zou komen en het zaad in
het riviersysteem zou vallen - daar zouden
de zwarte populieren moeten kiemen.
Met deze hypothese gewapend trok schrijver dezes op een veelbelovende (en al eerder tevergeefs onderzochte) plek bij het

Maar waarom zouden we dat doen? Waarom zouden we niet eenvoudig blij blijven
met onze steriele canadassen?
Er zijn een aantal redenen voor de herpopulatie te noemen. Op de eerste plaats: het
behoud van een bedreigde soort. De ethische en praktische argumenten die het natuurbehoud hanteert voor het behoud van
soorten, gelden zeker ook voor de zwarte
populier. Sterker nog, het gaat om het behoud van twee (Maas en Rijn), wellicht drie
(duinen)populaties van de zwarte populier.
Vervolgens is de herpopulatie van belang,
omdat daarmee een zeer eigen, Nederlands
type oerbos ontwikkeld kan worden. Een
soort bos, dat al eeuwen vrijwel ontbreekt,
en dat toch zeer kenmerkend is voor onze
rivieren, en een schat aan biologische rijkdom (ook faunistisch) kan herbergen. Ervaringen in de Ooi (groenlanden) en de Flevopolder (Oostvaardersplassen) hebben
aangetoond dat de vogelbevolking in zulke
hoogdynamische eutrofe bossen zich zeer
snel ontwikkelt tot het niveau van de roofvogels - twintig à dertig jaar is voldoende.
Zand- en kleiwinningsgaten kunnen de rijkdom van de nieuw te ontwikkelen biotypen
vergroten.
Bij het zich laten ontwikkelen van natte po-

de

Overal waar de goede bevruchting door

Kolenbranderbos

in Millingen de uiter-

waarden in (afb. 7).

Dit

Staatsbosbeheer-reservaat is een waar-

devol restantje eiken-essen-iepen-ooibos,
met een fraaie en biologisch rijke ruimtelijke opbouw, helaas doorgeplant met euramerikaanse populieren.
Er staan, vlak aan de rivier, enkele vrij oude zwarte populieren in. Waarschijnhlk zijn
het deze, misschien ook nog enkele andere
nigra's op een aangrenzende verlaten
steenfabriekterrein, die voor de toevallige
zaadbron hebben gezorgd. Op het strand
stroomafwaarts werden de eerste zaailingen-populier gevonden (aÍb. 8), enkele
tientallen van2 à 3 jaar oud, met een fraaie
onbeschadigde penwortel. Deze kleine
zaadbron was waarschijnlijk al geruime tijd
werkzaam; tenminste, bij nauwkeuriger
zoeken in de Bemmelse en Gendtse waarden aan de overzijde van de Waal werden
vrij grote (10 m) zwarte populieren verspreid door het gebied.
In de Bemmelse waarden liggen enkele
spontaan ontstane wilgebossen, in één er-

van werden exemplaren van de zwarte populier gevonden: het ooibos is weer terug!
(afb. e)
Vervolgens werd op het steenfabriekterrein naast het Kolenbrandersbos ongeveer
een hectare ca. 20jaar oud nigra-bos gevonden, met een aantal oudere exemplaren.
Dit bos is waarschijnlijk uit zaad van de enkele andere bomen ontstaan; het is sinds
enkele jaren vruchtbaar en levert massaal
kiemkrachtig zaad.
En daarmee is het hek van de dam. Op een
braak en onbegroeid terrein naast dit bosje
werden zaailingen van vorig jaar en kiemplanten van dit jaar bij honderden gevonden, gemengd met andere soorten van het
ooibos: Salix alba, Salix caprea, Crataegus
sp.

Verder onderzoek in nabijgelegen kleiputten leverden de vondsten op van vele duizenden2 à3 jarige zaailingen (en enkele oudere) op, keurig op rijtjes (vanwege de aanspoelsellijn ten tijde van de uitzaaiing)
groeiend op zand. Ook in de enkele kilometers zuidelijker gelegen kaliwaal stond een
forse rand - op fijn slib - populiertjes van
dezelfde leeftijd. Verder stroomafwaarts,
bijna tot Nijmegen toe werden incidenteel
jonge populiertjes gevonden. Deze verheugende vondst leverde dus het direkte bewijs, dat bij aanwezigheid van voldoende
zaad de populieren zich inderdaad op de
verwachte plekken, samen met de wilgen,
vestigen.

De populieren bleken minder dan verwacht
aan allerhande subtiele kiemingomstandigheden gebonden te zijn. In gesprekken en
geschriften kwam steeds naar voren, dat de
kiemingsplaats aan allerlei nieuwe voorwaarden moest voldoen: grof substraat;
vlak aan de rivier; dun laagje water; zonder

overgangen van nat en droog aanwezig zijn.
Tenslotte is een argument, dat het rivierensysteem in ons land een onderdeel is van
een ondanks alles nog behoorlijk natuurlijk
en samenhangend systeem dat een groot

enige schaduw; enzovoort. Daarvan

deel van West-Europa samenbindt: de

Afb. 8. Zaailing-populieren
bij Millingen

is

evenwel weinig gebleken. Een onbegroeide
bodem is een vereiste, maar zaailingen werden op kiezel, zand, klei en fijn slib gevonden, onder in sloten, zelfs in de voegen van
de muren van de verlate steenfabriek. Als

stroomgebieden van Rijn en Maas. De rivieren en zijrivieren vormen een ononder-
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9. Een waarschijnlijk uitgezaaide zwarpopulier temidden van wilgenstruweel aan
de Waal in de 'Bemmelse waard'
te

voortplantingsblokkade kunnen bevrijden.

pulieren-wilgen-ooibossen is het van belang om ook de droge eiken-iepen-ooibossen zich te laten ontwikkelen.
De ooibossen zijn pas compleet als alle

broken samenhangend systeem waar het
water en de dynamiek van het water de bindende schakel vormen door zeer verschillende landschappen heen. De ooibossen

Afb.

langs de Waal

het zaad er eenmaal is, weet de populier
zich dus wel te redden.

Landschapsbouw: mogelijkheden voor de

ontwikkeling van ooibossen

ontgrindingen
VfiTIfIDÉ

@

@

@

@

VEÍGUTIINGCN

Het idee van bossen in de uiterwaarden zal
menigeen verontrusten. Het traditionele
beeld van open uiterwaarden in grasland
wordt aangetast, en vooral de rivierbeheerder zal rillen vanwege aspecten als bevaarbaarheid van de rivier, afvoer van hoogwater, en veiligheid van de dijken.
Welnu, ieder verstandig plan voor het zich
laten ontwikkelen van ooibossen zal met

odÉo

deze aspecten terdege rekening houden.
De praktische regels die uit de Rivierenwet
voortvloeien, zeggen dat er geen opgaand
hout mag groeien in dat deel van het hoog-

waterbed dat bij hoogwater de stromende
watermassa's bevat. Dit is het grootste deel
van de uiterwaarden en zelfs al wordt hiervan na een indringende gedachtenwisseling
lokaal afgeweken, dan nog blijft het grootste deel van de uiterwaarden weids, vlak,
open en vol weidevogels. In het zogenaamde waterbergend deel van de uiterwaarden,
die minder snel stromen en vooral veel m3
water moeten opvangen, is het bezwaar dat
voor de rivierbeheerder aan bos kleeft minder groot. Daar liggen dan ook de kansen
voor het ooibos. Dat zijn trouwens nu ook
al de plekken waar soms wilgenbossen ontstaan. Zeer veelbelovend zijn de plekken
waar de hoogwater-eilanden van verlaten
steenfabrieken liggen: op die vaak vrij uitgestrekte terreinen zouden eiken-iepen-essen-ooibossen zich kunnen ontwikkelen,
terwijl lager in het rivierensysteem de natte
populieren-wilgen-ooibossen groeien. De
ooibossen zijn pas echt compleet als alle
overgangen van nat naar droog aanwezig

zijn.
Belangrijkste grens daarbij is die tussen de
gebieden die ook 's zomers nog wel eens
onder water komen te staan, en de gebieden die alleen het winterhoogwater te verduren hebben.
Een andere belangrijke factor, die ertoe zal
leiden dat een zeer groot deel van de uiterwaarden grasland zal blijven, is het gebruik
van de weilanden als agrarisch produktiegebied.

de Maas door een langgerekt, door de mens gemaakt, merengebietl. Eilantlett en landtongen ntet de funktie'natuur' zouden onder nteer tot ooibossen kunnen
worden ontwikkeld

Afb. t0.ln Limburg stroomt

Roermond gegeven moeten worden. Voor
zover het gebied onder invloed van de overstromingen ligt, kunnen in de gebieden die
als natuurgebied zijn aangemerkt, gedeeltelijk droge en natte ooibossen - met een
goedkoop beheer! - ontwikkeld worden

(afb. 10).
Binnenkort, waarschijnlijk in 1987, vallen
in het gebied van de Krammer-Volkerak

enkele duizenden hectaren modderbanken
droog, als de eb- en de vloedinvloed ver-

vangen wordt door een rivier-overstromingsregiem. Kansen dus voor het ooibos
in alle varianten (zoals ook in de Biesbos),
maar dan moeten we nu beginnen te bedenken hoe we in de daaropvolgendejaren voldoende zaad in het systeem brengen (afb.
11).

melse waarden.

Hier en daar zouden spectaculaire projecten kunnen worden ondernomen, zoals tussen Roermond en Maastricht, en in het

Krammer-Volkerak-gebied.
De provincie Limburg heeft globaal aangegeven welke functies aan het water en het
resterende land van de uitgestrekte ont-

in de

omgeving van

faktor: deze transporteert, erodeert, sedimenteert, vernielt en bouwt oP.
De rivier verhindert de els in de uiterwaarden te groeien en schept de mogelijkheden

voor populier en wilg. Het betreft een zowel geografisch als naar werking samenhangend systeem.
Als we het begrip 'structuur' definiëren als
de mate van samenhang tussen de onderdelen van een systeem dan is de landschappe-

lijke structuur van het uiterwaardengebied
in ecologische zin nog zeer sterk, en de jaarlijkse vloedgolven zijn daarbij de bindende

faktor.
Zoals de meeste bossen is het ooibos voor
dierlijke bewoners van het bos vooral interessant als er een grote ruimtelijke afwisseling en een rijke verticale gelaagdheid
bestaat.

Systeem, samenhang en structuur

Ondanks de genoemde beperkingen zijn de
mogelijkheden om ooibossen planmatig te
laten ontstaan zeeÍ groot. Overal in het rivierengebied zouden op kleinere plekjes
bossen kunnen opgroeien, te beginnen met
de Millingerwaard, de omgeving van het
Kolenbrandersbos, de Gendtse en Bem-

grindingsgebieden

"r

Om uit de algemene redenering concrete
suggesties voor de planning te destilleren is
het van belang de rivier te beschouwen als

een samenhangend systeem, waarvan alle
onderdelen onderhevig zijnaan de gedifferentieerde invloed van de overstromingsdynamiek. Dat hebben zeer uiteenlopende
plantengemeenschappen in strangen met
watergentiaan, op slibbanken met gele waterkers, in weilanden met veldsalie, op

schrale droge rivierduintjes met tripmadam, gemeen met de hier behandelde natte
en droge ooibossen. Alles heeft zijn plaats,
zijn eigenheid, en zijn band met de rivier.

De rivierdynamiek is de

samenbindende

De ruimtelijke afwisseling betreft de reeksen grasland-ruigte-struweelbos en waternat land-droog land.
De verticale gelaagdheid betreft het aantal
lagen van de bladeren in kruidenstruiken
en boomlagen van het bos. Een rijke, natuurlijke,(en relatief goedkope) wijze om
deze afwisseling te bereiken is extensieve
begrazing.
Suggesties voor de praktijk

Terug naar het detail: de herpopulatie van
de zwarte populier. Deze boom speelt in de
structuur van de uiterwaarden - als hij terug
is - een grote rol. Herpopulatie dient zo natuurlijk mogelijk te gebeuren.
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gebruikt kunnen worden.

-

De zo te maken zaadbronnen moeten uit
zoveel mogelijk genetisch verschillende in-

dividuen bestaan, om een genetisch zo
breed mogelijke populatie te doen ont-

verdwijnt door normale begrazingof maaien vanzelf.

-

Opkomend bos op de goede plekken kan
gestimuleerd worden door begrazing te extensiveren of tijdelijk te staken.

staan.

-

"....'a'

De zaadbronnen moeten ieder uit vol-

doende (genetisch verschillende) mannelijke en vrouwelijke exemplaren bestaan, om

Afb. 1 1. De slikken van de' Krammer Volkerak' vallen binnenkort droog als de

eb-

vloedwerking vervalt, en het water verzoet.
Als voldoende rivierdynamiek wordt toegelaten behoort de ontwikkeling van een uitgestrekt komplex ooibossen tot de mogelijkheden. Voor ooibosbewonende vogels, die in
de meren en voor de kust fourageren is dit
een bijzonder strategische plek

Aandachtspunten zijn.
De rivier moet zelf het werk doen. Het is
niet wenselijk om overal verspreid in het
gebied zwarte populieren te planten, er zijn
al genoeg geplante populieren. Beter is het
om op enkele strategische plekken zaadin
het systeem te brengen, om vervolgens te
kijken waar zich op de geschikte plekken
populieren tussen de wilgen nestelen. Hieraan wordt op dit moment gewerkt - met inheems materiaal uit de genenbank van 'De
Dorschkamp'.
- De zaadbronnen moeten in hun geheel
een genetisch zo breed mogelijke basis hebben. Dat betekent dat zoveel mogelijk ver-

-

schillende exemplaren gemengd, en in
groepen aangeplant dienen te worden. Het
bosbouwproefstation'De Dorschkamp' bezit een genenbank met circa 150 exemplaren. Het vergt een voorbereiding van meerdere jaren om dit materiaal plantklaar te
maken. Verder komen op allerhande plekken in het landschap nog bomen voor, die

Bent u van plan om uw
populierenopstand te
verkopen of moet dit worden
gedund; neem dan kontakt
op met
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bestuivingsproblemen (bv. ongelijktijdige
bloei) te voorkomen.
- In de zaadbronnen moet nigra-stuifmeel
plaatselijk het in ons land alom tegenwoordige euramerikanen-stuifmeel in hoeveelheid verre overtreffen. Dus: euramerikaanse mannelijke klonen op enige afstand houden.

-

Strategische plekken om zulke groepen
nigra's aan te planten zijn buiten het watervoerende (: stromende) deel van het hoogwaterbed gelegen terreinen, die toch direct
aan de rivier grenzen. Bijvoorbeeld de rivierzijden van steenfabriekterreinen, kribben et cetera. Het zaad kan dan voor een
groot deel in de rivier terecht komen, zonder dat de hoogwaterafuoer wordt gehinderd.
- De verschillende populaties moeten uit
elkaar gehouden worden: met name die van
Maas en Rijn vóór deze Vlak bij elkaai komen in het Land van Maas en Waal.
- Het effect van uitzaaiing van populieren
zal beperkt blijven tot de plaatsen waar nu
al wilg opslaat. Er is geen explosie van populieren op allerlei door de rivierbeheerder
ongewenste plekken te verwachten. Voor
zijn geruststelling: overal waar een populiertje opkomt, staat een wilg minder.
- De beste omstandigheden voor het verspreiden van het zaad, zijn de incidentele zomerhoogwaters in de tweede helft van juni:
dan wordt hetzaad op de optimale, relatief
hooggelegen plaatsen in het riviersysteem
gebracht.
- Opkomend bos op de verkeerde plekken

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

Vragen aan de wetenschap

Het zal duidelijk zijn dat de hierboven opgebouwde redeneringen over de aard van
de reproduktieve blokkade van de zwatte
populier nader wetenschappelijk onderzoek behoeft en verdient.
Hetzelfde geldt voor het volgen van de
spontane uitzaaiing van de populieren tussen Millingen en Nijmegen. Nu de jaargangen en generaties nog redelijk van elkaar
onderscheiden kunnen worden levert dit interessant onderzoeksmateriaal op.
Maar vooral van de eigenlijke herpopula-

tie, en dan met name het aspect van het beheer van de totale populatie, vergt wetenschappelijke begeleiding.
Plantensociologisch is de aard en samen-

stelling van het Saliceto-populetum niet
duidelijk. Gezien het ontbreken op de
meeste plekken van de zwarte populier is
zelfs de naam veranderd in de associatie Sa-

licetum albo-fragilis.

Ten slotte is de vraag om de verschillende
onderdelen van het rivierensysteem in hun
onderlinge samenhang en structuur te onderzoeken.

Literatuur
(Een lijst met vijftig verwijzingen behoort

bij dit artikel. Deze literatuurlijst

is bij de

redaktie verkrijgbaar. Red.)

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

Toespraak van minister ir. G.J.M. Braks (Landbouw en Visserij)
ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan van de
Nederlandse Yereniging van BoseigenaÍen op 17 september 1986
te Dieren, 14-L5 uur

Omdat populierenteelt voor een groot deel in partikuliere handen is en de minister in deze toespraak met name het partikuliere bosbezit belícht is hier de volledige toespraak van minister
Braks weergegeven.

aan te leggen met uitsluitend overheidsmid-

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren,

3.000 gulden per ha.
Zoals ik reeds zei, de Rijksoverheid wordt
vooral door de uitbreiding van het bosareaal een steeds grotere bosbezitter. Toch is
dit niet de enige reden voor deze groei. Met
name de laatste 15 jaar is zéér veel bestaand

De Nederlandse bosbouw heeft het niet gemakkelijk, omdat- het werd reeds vele malen naar voren gebracht - het bos aan vele

De overheid
tracht via een specifiek beleid de toekomst
van de bossen veilig te stellen. Dit voornemen is nog eens nadrukkelijk vermeld in
het regeeraccoord van het tweede kabinet
Lubbers en nader uitgewerkt in de Memorie van Toelichting op mijn begroting.
De overheid weet zich bij haar streven om
de positie van de Nederlandse bosbouw te
verstevigen gelukkig gesteund door velen;
niet in de laatste plaats door de particuliere
boseigenaren. Het is mede daarom, dat ik
met bijzonderveel genoegen de uitnodiging
heb aanvaard om uw 40-jarige jubileum bij
te wonen. Ik zou in mijn bijdrage aan deze
jubileumbijeenkomst willen ingaan op de
toekomstperspectieven voor het particuliebedreigingen bloot staat.

re bosbezit.

N
1
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n

Ik zei zojuist, dat de Nederlandse bosbouw
het niet gemakkelijk heeft. Dat geldt evenzeer - ik zou willen zeggen logischerwijs voor de particuliere boseigenaren. De financiële resultaten van het particuliere bosbedrijf laten al jaren te wensen over. Daarnaast - ofwellichtjuist daarom - is er duide-

derhalve. Het gemeentelijke bosbezit bleef
vrijwel constant op 75'/".
Het bosbezit van de natuurbeschermings-

lijk sprake van een afnemende omvang van
het particuliere bosbezit in ons land. Ik wil

organisaties nam toe van 5"À tot 1,1"/".
Daarentegen daalde het aandeel van de
particuliere boseigenaren van 657o tot
401";dat is een afname van40oÁ in 40jaar.

eerst ingaan op dit laatste punt.
Zoals bekend zijn er in ons land vier grote

Staat u mij toe, dat ik enige kanttekeningen
plaats bij deze cijfers. Percentages, en daar

categorieën van boseigenaren

te

onder-

scheiden.
In de eerste plaats kennen we het particuliere bosbezit. Verder zijn er het boseigen-

dom van de natuurbeschermingsorganisaties, dat van de gemeenten en tenslotte het
bos in eigendom bij de rijksoverheid; grotendeels geconcentreerd bij Staatsbosbe-

praten we hier over, geven het relatieve
aandeel weer. In dit verband is dan ook het
gegeven van belang, dat tussen 1940 en
1982 het totale bosareaal in Nederland toenam van 250.000 ha tot 311.000 ha. Deze
uitbreiding is één van de redenen, dat er
verschuivingen optreden in de verdeling
van het bosbezit over de verschillende eige-

heer. Gedurende de achter ons liggende de-

naar-categorieën. Immers, nieuw bos

cennia heeft er een verschuiving plaats ge-

wordt voor het overgrote deel door de overheid aangelegd. Ook de komende jaren
staat de regering verdere uitbreiding van
het bosareaal voor ogen. In het Meerjarenplan Bosbouw wordt deze uitbreiding gesteld op ongeveer 35.000 ha blijvend bos,

vonden in de relatieve verdeling van het
bosbezit over de 'eigenaar-cate gorieën' . Zo
nam in de periode tussen 1940 en 1982 het
aandeel van de Staat in het totale bos toe
van ruim 15% tot 31,"/"; een verdubbeling

delen. Voorts 15.000 ha zogenaamd snelgroeiend bos, aan te leggen door vooral
particulieren, die daartoe overigens gestimuleerd worden met een rijksbijdrage van

bos overgegaan van particuliere bosbezitters naar de Staat en naar door de overheid
gesubsidieerde natuurbeschermingsorganisaties. Het particuliere bosbezit liep in deze
periode terug van ruim 160.000 tot iets
meer dan 125.000 ha. Aankoop van bossen
door de Staat of door particuliere natuurbeschermingsorganisaties is een doeltreffend
instrument gebleken om natuurwaarden
veilig te stellen. Daarvoor stelt de Staat ook
de komende jaren middelen ter beschik-

king. Niet omdat aankoop door de Staat
mijn eerste voorkeur heeft. Zeker niet!
Echter de reële belangstelling van de zijde

van particulieren om bos te kopen, dat
wordt aangeboden, is niet erg groot. De belangrijkste oorzaak hiervoor is, dat veel
particulieren weliswaar geïnteresseerd zijn
in aankoop, maar niet tegen de prijs, die de
aanbieders vragen.
De regering hecht erg aan het in stand houden van het particuliere bosbezit, alsmede
aan een toereikend beheer ervan door particuliere boseigenaren . Zij zal dan ook bij

aanbod van bos een afwachtende houding
aannemen.

Eerst zal zij nagaan of er geen particuliere
gegadigden voor aankoop gevonden kunnen worden. particulieren van wie verwacht mag worden, dat zij tot een goed beheer bereid en in staat zijn. Alleen wanneer
dat niet lukt, zal de Rijksoverheid aankoop
overwegen.
Zulke aankopen zullen dan nodig zijn, omdat - naast het in stand houden van particulier bosbezit - óók het behoud van de natuurwaarden van onze bossen een doelstelling van het Rijk is. Veel bossen met hoge
natuur- en cultuurwaarden zijn reeds in eigendom en beheer bij de Staat of natuurbeschermingsorganisaties.
De vraag kan naar voren komen of het particuliere bosbeheer niet óók bijdraagt aan
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het behoud van de grote maatschappelijk
betekenis van de bossen in ons land. Ik vind
van wel.
Door de inspanning van velen is in ons land
een gevarieerd bos ontstaan, dat een grote
betekenis heeft voor de recreatie, de houtproduktie, het natuurbeheer, alsmede het
landschap. De voorkeur van de zijde van de

overheid blijft uitgaan naar het verwerven
van gronden teneinde deze te bebossen. Dit
ter uitvoering van het Meerjarenplan Bosbouw.
In het verlengde van het streven om het
particuliere bosareaal in stand te houden,
ligt de mogelijkheid om een aantal beheertaken van het Rijk over te dragen aan de
marktsektor. De aanleiding daarvoor is de
wens van de regering om meer aandacht te
schenken aan een doelmatiger besteding
van overheidsmiddelen, alsmede de doelstelling de marktsectoren te versterken. De
regering heeft een rapport over dit onder-

werp laten opstellen door een

speciale

werkgroep. Over dit rapport is aan een aantal instanties advies gevraagd. Deze adviezen zullen zeker een rol spelen bij de besluitvorming, die naar verwachting nog dit
jaar zal plaatsvinden.

Overigens, met een terughoudend aankoopbeleid van de overheid en een eventuele uitvoering van privatiseringsvoornemens zijn alle problemen in de Nederlandse
bosbouw nog niet opgelost. Zeker nietl
Voor de particuliere boseigenaar moet het
in de eerste plaats aantrekkelijk blijven om
het eigen bezit aan te houden alvorens zelfs
over uitbreiding van bezit of beheertaken
gesproken kan worden.
Twee zaken zijn daarbij van belang. In de
eerste plaats de vraag of er bij het bedrijfsleven voldoende kennis aanwezig is om
nieuwe beheertaken op een doelmatige wijze uit te voeren. Wat dit betreft zie ik niet
zo veel problemen. Het Staatsbosbeheer is

zeer goed geëquipeerd om voorlichting te
geven. Daarnaast zijn er onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen om mee te helpen bestaande kennis uit te breiden en te
vernieuwen. Van belang in dit verband, is
het voornemen orn op korte termijn de capaciteit op het LEI ten behoeve van het
bosbouw-economische onderzoek uit te
breiden. Dit onderzoekzaltot meer inzicht
moeten leiden in de achtergronden van verschillen in bedrijfsresultaten van particulier
en overig beheer. lndien een eigenaar overigens niet zelf wil of kan beheren, kan hij
altijd een beroep doen op gespecialiseerde
bedrijven of rentmeesterkantoren.
Naast de benodigde kennis om het beheer
goed te kunnen ultvoeren, zal het bedrrytsleven hiertoe ook in financiële zin in staat
moeten zijn. De huidige situatie is op dit
punt verre van rooskleurig. De Nederlandse bosbouw draait financieel gezien gemid58

deld negatief. Dat geldt ook voor particuliere bedrijven, al worden ook wel positieve
bedrijfsresultaten gehaald, mede dankzij
overheidsbijdragen. De belangrijkste hiervan - u weet dat ongetwijfeld - is de bijdrage in het kader van de Bosbijdrageregeling.
In de investeringsfase waarin jonge bossen
zich bevinden, zullen bijdragen van het rijk

noodzakelijk blijven. Voor de vervulling
van de niet of minder rendabele functies ik noem natuur en recreatie - zullen de bijdragen een permanent karakter moeten
hebben. Overigens kan het niet zo zijn, dat
verbetering van de bedrijfsresultaten in

geconstateerd. Vooral in Oost-Brabant is
de situatie zorgelijk.
Wanneer we spreken over maatregelen tegen de aantastingen, vormt'bestrijding aan
de bron'het sleutelbegrip. In bepaalde de-

len van het land zal deze aanpak niet op
korte termijn tot een zodanige verbetering
leiden, dat er voor de bossen geen 'vuiltje'
meer aan de lucht is. Specifieke bosbouw-

eerste aanleg een verantwoordelijkheid van

maatregelen zullen nodig zijn om de schade
aan de bossen te beperken. Ik laat thans
nagaan in hoeverre een verbetering van de
voedingsstoffenbalans hieraan een bijdrage
zou kunnen leveren.
Bestrijding aan de bron vergt overigens een

de overheid is. De overheidsmiddelen zijn
nu eenmaal beperkt.
Gelukkig zijn er ook op de bedrijven zelf

internationale aanpak, gezien het grensoverschrijdende karakter van de verontreiniging. Helaas zijn vorderingen op dit ter-

nog mogelijkheden om de rentabiliteit te
verhogen. Ik denk daarbij vooral aan samenwerkingsverbanden teneinde tot een

rein een kwestie van lange adem.

efficiëntere bedrijfsvoering te komen. In de
praktijk zijn daar reeds goede voorbeelden
van bekend. Van belang is het voorts, dat
op den duur een zodanige economische basis voor het bosbeheer gecreëerd wordt, dat
de instandhouding van het areaal uit de opbrengst van de produkten betaald kan worden.
Dan kom ik nu bij een ander aspect van het
particuliere bosbezit waaraan ik vooral niet
voorbij wil gaan. Dit betreft de continuiteit
in eigendom en beheer.
Gemiddeld vererft het particuliere bezit
éénmaal in de dertig jaar. Dit leidt tot verbrokkeling wanneer er verschillende erfgenamen zijn; zeker wanneer de nazaten niet
geïnteresseerd zijn in de handhaving van
het gehele erfgoed. Dit alles komt de zo belangrijke continuïteit in het beheer niet ten
goede. Integendeel!
Daarom is een komende wijziging van de
Natuurschoonwet van belang. Door middel
van deze wet biedt de overheid faciliteiten
op het gebied van het successierecht. De
wijzigingsvoorstellen in de Natuurschoonwet hebben onder andere betrekking op
een verruiming van deze fiscale faciliteiten.
Geachte aanwezigen,

Ik sprak over

de niet in alle opzichten rooskleurige situatie van het particuliere bosbe-

zit. Echter ook over de zeker

aanwezige

perspectieven. Perspectieven, die overigens niet los gezien kunnen worden van het

voornemen van de overheid om zich de komende jaren terughoudend op te stellen bij
de aankoop van bossen.
De inspanningen van eigenaren en over-

heid, waarover ik sprak hebben slechts
kans op succes, als er óók voorwaarden
worclen geschapen, dle het voortbestaan

van onze bossen mogelijk maken. Ook op
dit punt is zorg op zijn plaats. In de afgelopen jaren zijn in de Nederlandse bossen
ernstige effecten van luchtverontreiniging

Geachte aanwezigen,
Na deze wat sombere woorden - de situatie
dwingt mij daartoe - toch ook een bemoediging.
Uit de wijze waarop de meeste boseigenaren al vele jaren hun bezit in stand houden
leid ik af, dat de boseigenaren stormvaster
zijn dan veel bosopstanden.
Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.
Uw vereniging bestaat thans 40 jaar.
Dat is reeds een respectabele leeftijd.
Bomen en bossen kunnen echter veel langer mee.
Zij wordt pas op hogere leeftijd groot en

sterk.
Ik wens de vereniging van Boseigenaren
een gelijksoortige ontwikkeling toe gedurende de voor ons liggende decennia.

A.J.H. Willems
Vakgroep Boshuishoudkunde
Landb ouw u n iv e rsite i I W age n in ge n

Grasteelt ondeÍ populieren
deze jaargang werd de tussenteelt van kerstsparren behandeld.
een overzicht van de mogelijkheden voor gras onder populieren op het landbouwbedriif-

In het eerste nummer van

Nu

uit. Een lagere prijs betekent dat er méér
geproduceerd zal worden, door de mensen
die zich daartoe in staat achten. Het verhogen van de produktie is noodzakelijk om
het inkomen in stand te houden. De lagere
winstmarge per produktseenheid wordt teniet gedaan door meer eenheden te produceren. Hier zit uiteraard een grens aan, omdat vaak investeringen nodig zijn om meer
te kunnen produceren.
Een vierde en laatste optie is het overschakelen op andere produkten. In de Brusselse
beleidstukken worden geen uitgewerkte alternatieven gegeven. Hout en eiwithoudende gewassen lijken echter twee speerpunten
te worden (Com. van de Eur. Gemeenschappen, 1985a, 1985b). Daar moet dan

door boeren en boerinnen natuurlijk wel
een redelijk inkomen uit gehaald kunnen
worden, anders zal de overstap, zeker als er
ook nog aanvangsinvesteringen nodig zijn,
door hen niet gemaakt worden.
Kosten en werkgelegenheid
Gezien de problemen genoemd bij alle vier
de mogelijkheden is een mix van oplossingen waarschijnlijk.

Brussel en de landbouw

EG-landbouwbeleid is volgens de
Europese Commissie te duur geworden.
De overschotten slokken een te groot deel
van het budget op. De maatregelen van de
afgelopen jaren, het instellen van quota in
de zuivelproduktie en het laag houden van
de prijzen, hebben nog niet de in Brussel
gewenste effekten gehad. Voor de toekomst ligt er een aantal mogelijkheden.
De eerste in het rijtje is het uit produktie
nemen van gronden, ook wel set-aside genoemd. Uit ervaringen in de Verenigde

Het

Staten blijkt dat bij het set-aside programma de produktie nauwelijks afneemt. De
slechtste gronden worden namelijk aan de
kant gezet en het overige areaal wordt nog
intensiever gebruikt. Alléén set-aside lijkt
daarom geen oplossing. In samenhang met
andere maatergelen is er sprake van een totaal andere situatie. Daarover straks meer.
Een tweede mogelijke Brusselse maatregel
is het op ruimere schaal, dus ook voor ande-

re sektoren dan de zuivel, instellen

van

quota. Boven een bepaalde produktiehoeveelheid wordt de gegarandeerde prijs niet
meer uitbetaald. Het bedrijf lijdt dan verlies op de produktie boven het quotum. Los
van de vragen bij welke grenzen die quota
moeten liggen en wat de strafkorting moet
zijn en hoe de quota verdeeld moeten worden, is er de bredere sociale kant van het
probleem. Hoeveel moeten landbouwers
betalen voor het vastgelopen EG-landbouwmarktordeningsidee? Wie is er verantwoordelijk voor de huidige situatie?
Een hoogst ingewikkelde materie en een
nog ingewikkelder politiek spel. Naast de
concurrentie tussen bedrijven, bestaat er
namelijk ook een rivaliteit tussen de diverse
lidstaten, die alle zoveel mogelijk van het

EG-landbouwbeleid willen profiteren. De
nationale concurrentiekracht die mede inzet is in de onderhandelingen maakt quotering een extra beladen onderwerp.
Een derde mogelijkheid is het laag houden
of verder verlagen van de landbouwprijzen.

Hiermee zou de produktie ontmoedigd
worden. De praktijk wijst al jaren anders

Doelstellingen die met deze mix bereikt
zouden moeten worden, zijn:
- Een lagere produktie van vooral zuivel
en granen;

-

Een hogere produktie van eiwithouden-

hout;
Een redelijk inkomen op de landbouw-

de gewassen en

-

bedrijven.

Hiertoe zal er een verschuiving van middelen moeten optreden van 'overproduktie-

landbouw' naar'zelfvoorzieningstekortlandbouw', waarbij eventueel overtollige
grond een andere bestemming als recreatie
of natuur, kan krijgen. Dit alles dan binnen
een nader te bepalen inkomens- en werkgelegenheidsdoelstelling voor de landbouw.
Dat laatste zal bepalend zijn voor de aard
van de in te voeren maatregelen. Een sociaal-economisch beleid zal gekoppeld moeten worden aan beleid om de EG-portemonnee te ontlasten.
Bosbouw en Brussel
Zoals vermeld, wordt hout als mogelijk alternatief gezien op landbouwbedrijven. Er
is echter ook vanuit de bosbouwhoek aan59

dacht voor hout en bosbouw in Brussel. De
laatste gedachten dienaangaande zijn vast-

Tussenteelt: Voordelen en nadelen

gelegd in het zogenaamde EG-memorandum (Com. van de Eur. Gemeenschappen.
1986a, 1986b). Dit diskussiestuk zal, als het
uitgekristalliseerd is, onder andere kunnen
leiden tot een programma om de houtproduktie binnen de EG-grenzen stevig op te
voeren. Dat is dan op het eerste gezicht een
fraaie aanvulling op, of zelfs invulling van
het EG-landbouwbeleid. Een nieuw pro-

Teelt van populier is niet populair op het

dukt en landbouwgrond een andere

be-

stemming. Dat is ook zo, ware het niet, zoals we net ook al geconstateerd hebben, dat
er ook een sociaal-economisch beleid gevoerd dient te worden. Houtteelt is nu
blijkbaar nog niet rendabel of aantrekkelijk
genoeg, anders zouden wel meer mensen er
toe over gaan. Er zal geld bij moeten om
landbouwers zover te krijgen. Of anders gesteld: als landbouwers hun inkomen op peil
willen houden is houtteelt nu nog niet aantrekkelijk. Een tweede friktie is dat niet elke lidstaat evenveel belang heeft bij een an-

der landbouw- en bosbouwbeleid en

een

verschuiving van de produktie. Dat kan van
invloed zijn op eventuele stimuleringsmaatregelen voor houtteelt en daarmee op de lokaties waar bosbouw een wijdere vlucht zal
nemen.

landbouwbedrijf. Vooruitlopend op de verdere politieke beslissingen, is het alleszins
de moeite waard om de mogelijkheden van
populier met tussenteelt te bekijken.
Tussenteelt heeft enkele voordelen. Ten
eerste is de opbreàgstloze periode nu niet
zo groot. Ten tweede wordt de totale opbrengst vergroot ten opzichte van de teelt
van populier alleen. Ten derde sluit de produktiewijze, door de landbouwkomponent,
direkter aan bij wat landbouwers gewend
zijn.

Een vergelijking van inkomsten uit landbouw en bosbouw brengt de moeilijkheid
met zich mee dat landbouw een éénjarige
cyclus kent en bosbouw een meerjarige.
Renterekening biedt dan een mogelijkheid.

Boeren geïnteresseerd in harde guldens,
zullen daar echter toch nog wel moeite mee
hebben. Het gaat hen erom wat ze elk jaar
daadwerkelijk in handen krijgen. Tussenteelt kan dit probleem slechts gedeeltelijk
oplossen.

Invoering op landbouwbedrijven van iets
'nieuws' vraagt om voorbeelden en proeven. Anders zijn de meesten niet snel geneigd om aan te nmen dat iets ook daad-

werkelijk succesvol kan zijn. Met
Bosbouw in Den Haag en Utrecht

Niet alleen in Brussel zijn er veranderingen
op til. Ook op nationaal niveau is er de laat-

ste jaren het een en ander gebeurd. Het
Meerjarenplan Bosbouw is daar wel het
meest sprekende resultaat van (Min. van
Landbouw en Visserij, 1986). Het opvoeren van onze zelfuoorzieningsgraad voor
hout naar 257", het aanleggen van vele tienduizenden ha's bos, met een grote rol voor

particulieren daarin, dient nu werkelijkheid te worden.

Nieuw bos zal, zeker als aanplant op grote
schaal moet gaan plaatsvinden, op landbouwgrond terecht moeten komen. Dat
houdt in dat het Ministerie van Landbouw
en Visserij, en in het bijzonder Staatsbosbe-

heer, wegen zal dienen te ontwikkelen om

ook voor boeren en boerinnen houtteelt
weer aantrekkelijk te maken. De Regeling
bijdragen aanleg snelgroeiend bos en de
vrijstelling van de herplantplicht voor pro-

duktiebeplantingen met een omloop binnen 25 jaar zijn pogingen daartoe. De animo voor de regeling in de landbouw is echÍeÍ zeeÍ gering. Voornaamste problemen
lijken: geen zekerheid over de bestemming
over 25 jaar, te weinig opbrengst ondanks
de startpremie, een lange periode zonder
inkomsten na het eerste jaar, onbekendheid met de materie, een slechte naam van
bosbouw en bomen onder agrariërs. Al met
al voldoende voor SBB om nog eens flink
aan het werk te gaan.
60

gras,

maar ook wel met enige andere gewassen,
zijn er uiteraard wel ervaringen. Maar deze
zijn nooit erg systematisch geregistreerd of
door de landbouw nauwkeurig op hun merites bekeken. Er zullen dan ook meer
praktijkvoorbeelden en -proeven nodig

zijn.
Een modelbenadering van grasgroei onder
populieren
Elders in de wereld, bijvoorbeeld in Nieuw
Zeeland en Italië, zijn er goede ervaringen
met dit soort tussenteelt- of agroforestrymethoden.
E,en modelbenadering van grasgroei onder
populieren kan ons al een idee van de mogelijkheden hier geven. Een studie daarnaar van Willems en Wisse geeft het volgende beeld (Willems en Wisse, 1984).

De grasproduktie onder populieren is afhankelijk van een groot aantal faktoren.

groeit gras niet beter. Het optium is dan bereikt. Onder het kronendak nu, waar minder licht is dan erboven, is de verdeling tussen waarden boven en beneden het minimum anders dan boven het kronendak.
Als bekend is hoeveel licht de grond bereikt, kan de grasproduktie bepaald worden. Moeilijkheid is dan om de graskwaliteit te bepalen. In de berekeningen hieronder is ervan uitgegaan dat het gras een voederwaarde heeft van 800 kVEM (kilo Voeder Eenheid Melk, een maat voor de calorische waarde van het voer), hetgeen 10"/" lager is dan normaal bereikt wordt. De groei
van populier wordt geacht niet slechter dan
normaal te zijn. De berekeningen zijn verder gebaseerd op de normale landbouwkundige opbrengst, een afnemende bemesting van het gras, maaien en inkuilen van
gras, een kvem-aankoopprijs van 47 cent.
Een erg wezenlijke aanname om het model
in het begin eenvoudig te houden is dat alleen licht als veranderde groeifaktor gezien
wordt. De eventuele veranderde groei van
het gras door een verschil in temperatuur,
vochtigheid of concurrentie in de bodem is
buiten beschouwing gelaten. Voor een uitgebreidere beschrijving zie Willems en Wisse, 1984.

De resultaten van het model

Er is gekeken naar verschillende plantverbanden en omlopen voor Robusta. De gehanteerde S-waarde is 40. De 3000 gulden
stimuleringspremie is niet bij de berekeningen betrokken. Zou dit wel gebeurd zijn,
dan scheelt dat, aÍhankelijk van rentepercentage en omloop, 155 tot 390 gulden per
ha per jaar. De houtprijs is gebaseerd op
door het Bosschap gehanteerde prijzen
(Bosschap, 1984). De houtvolumes zijn bepaald uit de opbrengsttabellen van Faber
en Tiemes (Fasber en Tiemes, 1975). Bovendien heeft Faber nog enkele opbrengsttabellen gemaakt voor die modellen waarvoor nog geen opbrengsttabel beschikbaar
was. Het gras wordt afhankelijk van het
plantverband 8 tot 12 jaar na aanleg geoogst.

In tabel

zijn in de linkerkolom de resultatussenteelt,
rechts die met tussenteelt, af te lezen.
1

ten van populieren zonder

De wijdere

Een heel belangrijke faktor daarbij, die erg
afwijkt ten opzichte van een situatie zonder
bomen, is de hoeveelheid beschikbaar

beste resultaten bij tussenteelt. Probleem is
echter dat er minstens 200 bomen per ha ge-

de

plant moeten worden'(Bosbouwvoorlich-

licht. Deze varieert afhankelijk van

groeisnelheid van de populieren, de kroon-

grootte, de lichtdoorlatendheid van

de

kroon en het plantverband. En dan is er
uiteraard nog de invloed van het weer, de
verdeling van het licht gedurende het groeiseizoen. Dit laatste lijkt een open deur, het
weer speelt immers altijd een rol bij groeiprocessen van planten in de buitenlucht.

Echter, boven een bepaalde lichtsterkte

plantverbanden leveren de

ting,

1986) wil men voor subsidie in aanmerking komen. Blijft dit zo, dan zal men
volgens dit model uit moeten wijken naar

suboptimale plantverbanden.
En verder
Populier met tussenteelt van gras geeft beduidend betere resultaten dan populier al-

leen. Dit modelgegeven nodigt uit om de
verdere mogelijkheden van tussenteelt te
onderzoeken.

Zoals gezegd kan tussenteelt een manier
zijn om houtteelt op het landbouwbedrijf
opnieuw te introduceren. Vergeleken met
de oude situatie, landbouwer zonder bomen, neemt de landbouwkundige produktie af en die van hout toe. De gepresenteerde modelgegevens gaan niet in op de aard
van het landbouwbedrijf waar het 'agroforestry'-systeem gehanteerd wordt. Er zullen om de bruikbaarheid van dit systeem

Tabel I
Saldo in guldens per ha per jaar voor 'Robttsta' , met en zonder tussenteelt van gras, bij verschillende omlooptiiden, plantverbanden, aantal dunningen en rentevoeten, met 80o/o aanplantsubsidie voor bebossing: naar Willems en Wisse, 1984.
Saldo

plantverband omloop
(aren)
(-)
4x4
6x6
6x6
7x7
8x8

verder te beoordelen, nauwkeuriger studies van integratie ervan in landbouwbedrijfssystemen en op specifieke bedrijven

4x4

gedaan moeten worden. Dit dan niet alleen
voor gras, maar ook voor andere gewassen.
Hierbij zullen zeker ook zaken als gewasbescherming, concurrentie in de bodem en ge-

bruik van machines aan de orde komen.
Ook is het belangrijk om verder uit te zoeken welke grond agrariërs het eerst zullen
willen gebruiken voor dit soort teelten.
Niet alle grond op een bedrijf levert evenveel op. Het is dan belangrijk om te weten
welke opbrengst men van de slechtste
grond minstens verwacht.
Uit een studie van het proefstation voor de
rundveehouderij in 1984 (PR, 198a), bij de
invoering van de superheffing, de melkquotering, bleek dat er een opbrengst van 950

tot 2500 gulden, afhankelijk van

de

bedrijfsopzet, nodig was om over te kunnen
stappen op een andere teelt op een gedeelte
van het bedrijf. Dit in het geval als 10%
minder vee op 1,0"/" minder oppervlakte gehouden werd. De vrijkomende lO"/" zou
dan voor de nieuwe teelt benut worden.
Volgens berekeningen van het Proefstation
voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in
de Volle grond in 1985 brengt de teelt van
graan of voedermaïs nog steeds zo'n 1500
tot 2000 gulden per ha op (PAGV, 1985).
Deze bedragen betekenen dat populieren
met onderteelt zeker de moeite waard kunnen zijn. Naast verdere theoretische verdie-

.

a
a
a

a
a

5x5

4x4
5x5

I-

15

0

4r0

18

0

22
25
25

0
0
0

480
640

23
25

1

25
25

2
2

1

tussenteelt

2% 4% 6%
330
400

met tussenteelt gras

2%

4%

6%

tt20

260

1140

1

330
390

r430

1440

1470

t420

t41.t

7490

330

1440
1510
1510

r520

1510
1550

130

640
570

510
490
440

600
680

460
540

350

t120

1060

1030

420

1320

t280

1270

490

380
480

290

970
1210

950

950
1240

570

ping zijn dan echter ook, zoals al eerder
vermeld, praktijkproeven nodig.

Agroforestry kan een stimulans voor de
houtteelt in Nederland betekenen. Maar
dan moet het wel door boeren en boerinnen
als een bedrijfszeker systeem gezien worden. En zover zijn we nog lang niet.

370

390

1220

Brussel.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, 1986a. Discussiestuk over communautaire maatregelen in de sector bosbouw. COM (85)792 def. Brussel.
Commissie van de Europese Gemeenschappen, 1986b. Communautaire actie in
de bosbouwsector. COM (86)26 def. Brussel.
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13.000 ton populierehout uit

Oost-Flevoland naar KNP Vouwkarton

Leverantie van bijna
raamcontract

f

Er zijn inmiddels ook voor populierehout
ontwikkelingen gaande, die het mogelijk
maken uit hout met een diameter kleiner
dan 20 cm 'gezaagd'hout te winnen. Door
middel van profielverspaning kan zowel

1,2 mln in kader van

vele jaren levert Staatsbosbeheer flinke
hoeveelheden populierehout uit de bossen
in Oost-Flevoland aan KNP Vouwkarton te

Al

rechthoekig als 'gezaagd' hout voor embal.
lage of constructies worden gemaakt, als
chips voor houtslijpfabricage. De aandacht
mag en moet daarom gericht blijven op een
optimaler benutting van de mogelijkheden
van het geteelde hout.
Overigens, zodra men in de fase van de
eindhak belandt, dalen de oogstkosten, zodat de netto-opbrengst op stam alleen al
daardoor kan toenemen.

Eerbeek. KNP Vouwkarton maakt daarvan houtslijp, één van de grondstoffen voor
de fabricage van vouwkarton. De leveringen vinden plaats op basis van een meer-

jarig contract tussen Staatsbosbeheer

en

Flevohout BV. Flevohout BV treedt op als
inkoper voor KNP Vouwkarton.
Onlangs maakten beide partijen afspraken
over de levering van populierehout in het
leveringsjaar 198611987. Daarbij kwamen
zij overeen dat van augustus 1986 tot mei
1987 ongeveer 13.000 ton hout aan de fabriek zal worden geleverd. Deze transactie

Levering franco fabriek

Verreweg het grootste gedeelte van het
hout uit het Nederlandse bos, naaldhout
zowel als loofhout, wordt op starn of geveld
aan de bosweg geleverd aan de koper. Aanvankelijk was dat ook het geval bij het hout

beslaat een bedrag van bijna f I,2 mln.
Staatsbosbeheer voorziet hiermee voor ca.
30"/" in de behoefte aan hout van de fabriek. Het hout wordt op lengten van 2 meter, diameters van 10-45 cm, franco fabriek
geleverd.

van het voorgaande jaar. In beginsel streRaamcontract biedt zekerheid

Het raamcontract tussen

Staatsbosbeheer
en Flevohout BV heeft een bindend karak-

ter voor wat betrefdt zowel de levering als
de afname van populierehout over een
voortschrijdende periode van 5 jaar. In de

praktiik betekent dit dat het contract een
opzeggingstermijn kent die nooit korter is
dan 4 jaar. Die termijn is bewust zo lang gekozen om zowel koper als verkoper zeker-

heden op termijn te bieden. De koper is
verzekerd van een duurzame grondstoffenvoorziening en de verkoper is verzekerd
van een gegarandeerde afname van zijn
produkt. Beide partijen weten op deze wijze voor een lange periode wat de leverings-

omstandigheden zullen zijn. Dat schept
mogelijkheden om zowel in het bos als in de
fabriek de planning en uitvoering tijdig te
regelen. Per jaar worden hoeveelheid en
prijs voor dat jaar overeengekomen.
Hoeveelheid hout neemt toe

In het raamcontract is ook geregeld dat in
elk volgend jaar een hoeveelheid wordt geleverd die minder dan llYo afuijkt van die
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ven koper en verkoper er naar de hoeveelheid geleidelijk op te voeren. Bij het Staatsbosbeheer zullen de beschikbare hoeveel-

heden geschikt hout toenemen en KNP
Vouwkarton voorziet in de komende 5 à 7
jaar uitbreiding van de verwerkingscapaciteit. Nu ligt die op ca. 45.000 ton populierehout per jaar. Als de uitbreidingsplannen
worden gerealiseerd, zou dat ca. 60.000 ton
kunnen worden.

Prijs en prijsregeling

Voor de jaarlijks af te spreken prijs is contractueel vastgelegd dat een indexeringsformule wordt toegepast. De met de formule berekende prijs wordt getoetst aan de
marktomstandigheden. Markttechnisch gezien is de huidige prijs van ruim / 90,- per

ton, franco fabriek, bevredigend te noemen. Niettemin blijken exploitatie en
transport van het hout uit de eerste en
tweede dunningen in Oost-Flevoland tenminste 60% van deze opbrengstprijs te vergen. Voor de boseigenaar resteert daarmee

een netto-prijs op stam van ca. Í 30,- à
35,- per ton voor hout dat de papierfabriek als eindbestemming heeft.

dat uit de populierenbossen werd verkocht.
In de praktijk blijkt dit een aantal nadelen
te hebben, die groter worden naarmate de
hoeveelheden toenemen en de weersgevoe-

ligheid van de exploitatie op kleigronden
van de jongste boswachterijen een grotere
rol gaan spelen. Een en ander dwingt tot
een strakke, goed gecoórdineerde organisatie voor vellen, opwerken en transport,
die in één hand berust. Bovendien wordt

door het Staatsbosbeheer de voorkeur uitgesproken zelf de sortimentsindeling te
kunnen beïnvloeden.

Beide partijen kwamen daarom overeen
om zowel de exploitatie als het transport
naar de fabriek onder de verantwoordelijkheid van het Staatsbosbeheer als boseigenaar-verkoper te brengen. Het spreekt bijna vanzelf dat deze voor verreweg het
grootste deel van het vellingswerk en het
uitslepen exploitatie-capaciteit inhuurt uit
de particuliere sector.
Het transport wordt geheel aan een transportbedrijf uitbesteed. De verantwoordelijkheid voor zowel oogst als levering van
zo'n 13.000 ton hout (ca. 400 vrachtwagencombinaties) in 36 weken berust daarom
volledig bij het Staatsbosbeheer.

/

Voor zijn organisatorische inspanning weet

de boseigenaar-leverancier zich in de prijs
franco fabriek beloond.
Tien jaar leveren op hetzelfde contract
De jaarovereenkomst 198611987 is de elfde
in een reeks die in 1976 is begonnen. De ervaringen in de voorbije tien leveringsjaren
met deze contractvorm zijn positief. Beide
partijen zijn er tien jaar lang in geslaagd om
op een wederzijdsbevredigende wijze zaken met elkaar te doen. Contractueel zijn
ze gehouden om dat tenminste de komende
5 jaren voort te zetten.
Geen van beide partijen heeft echter ooit
ook maar overwogen om het raamcontract
te beëindigen, hoewel dat - met inachtneming van de opzegtermijn - wel degelijk
had gekund. Als zodanig is dit raamcontract, waarop inmiddels ruim 60.000 ton
werd geleverd en afgenomen, een succes.
De basis voor dit succes werd gelegd door:
- de openheid waarmee partijen elkaar
over hun bedoelingen informeerden;
- de gebleken bereidheid van partijen om
met elkaars belangen rekening te houden;
- de getoonde bereidheid om elk probleem
dat ontstaat, zakelijk te bespreken.

De verkoopvorm om door middel

van

raamcontracten hout af te zetten, begint in
kringen van boseigenaren-beheerders belangstelling te krijgen. Tegen de achtergrond van de schaalvergroting in het verbruik van inlands rondhout zou het wel
eens de enige weg kunnen zijn voor boseigenaren om invloed op het houtmarktgebeuren te behouden.
Het Staatsbosbeheer, dienstvak Terreinbeheer, is in beginsel bereid boseigenaren die
deze weg willen inslaan, te ondersteunen
door in samenwerkingsverbanden te participeren.

Afd. Produktie en Afzet,
Staatsbosbeheer Utrecht

-

automatisering van groenbeheerssyste-

-

landschapsecologie

men
- vastgoedinformatie

Persbericht: Oprichting van
de ÍStichting Bijscholing
Bosbouw en Cultuurtechniek'

Om aan de behoefte aan biischoling te kunnen voldoen hebben de besturen van de
Bosbouw en Cultuurtechnische School en
van de Vereniging van Afgestudeerden
BCS besloten tot oprichting van een 'Stichting Bijscholing Bosbouw en Cultuurtech-

niek'.

Vijf jaar geleden heeft de Vereniging van
Afgestudeerden BCS het initiatief genomen de behoefte aan bijscholing van haar
leden te onderzoeken. Er werd een werkgroep opgericht die het organiseren van bijscholingsactiviteiten moest bevorderen. Er
had in 1981 een begin plaats met het organiseren van een cursus bosverjonging. De uitvoering van de cursussen werd verzorgd
door de Bosbouw en Cultuurtechnische
School, die voorzag in de behoefte, die bestond bij de afgestudeerden.
In 1985 werd een tiental bijscholingscursussen georganiseerd met in totaal 40 cursusdagen die door ca. 200 cursisten werden bezocht.
Enkele cursussen die zich in een goede belangstelling mogen verheugen zijn:
- taxatie agrarisch vastgoed
- gebruik van microcomputer
- bosbedrijfsvoering
- natuurtechniek
- aanleg en beheer van landschappelijke
beplantingen
- bodembescherming en bodemsanering
- de microcomputer en het ontwerpen van
groenvoorzieningen

àutomatisering oppervlaktewater-beheer
- management op het midden niveau.
Voor 1987 staan enkele nieuwe cursussen
op het programma.
Na een aanloopperiode van 5 jaar willen de
besturen van de Vereniging van Afgestudeerden en de Bosbouw en Cultuurtechnische School een vaste structuur creëren
voor een voortzetting van het bijscholingswerk. Beide besturen zijn van mening dat
dit werk een blijvend onderdeel moet vormen van het Bosbouw en Cultuurtechnisch
Onderwijs. Daartoe is op 10 september
1986 de akte gepasseerd van de 'Stichting
Bijscholing Bosbouw en Cultuurtechniek'.
Beide besturen zijn in gelijke mate in de
nieuwe stichting vertegenwoordigd.
De Vereniging van Afgestudeerden wil in

ruime mate service blijven verlenen aan
haar leden op het gebied van de bijscholing.
De Bosbouw en Cultuurtechnische School
wil aan haar afgestudeerden mogelijkheden
bieden tot het'bijblijven'en kennis en ervaring opdoen van nieuwe ontwikkelingen.

Aangezien het vakgebied van bosbouw en
cultuurtechniek, groenvoorziening, landinrichting en rentmeesterij/beheer betrekkelijk klein is, is het van belang de mogelijkheden tot kennisoverdracht op dit gebied te
bundelen is een functionele stichting. Dit
biedt de mogelijkheid informatie over ontwikkelingen in bedrijf en maatschappij via
de Vereniging van Afgestudeerden om te

zetten

in bijscholingsactiviteiten,

terwijl

eveneens de reguliere onderwijsprogramma's van de Bosbouw en Cultuurtechnische
School kunnen worden aangepast aan de
nieuwste eisen en ontwikkelingen van de
maatschappij en de beroepspraktijk.

Fa Seko
Bos- en Boomverzorging
o

o
Ons dienstenpakket omvat o.a
Grote Ratelaar 50

7422 RB Deventer

.

o

(05700)

Bomen rooien
Wegfrezen van STOBBEN
Takken VERSNIPPEREN
Plantgaten BOREN

541e1

b.g.g. (05700) 37378
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Exploitatie -overeenkomsten
voor gemeentelijk snelgroeiend bos

kosten en over de uiteindelijke opbrengst
aan het eind van de omloop. Sommige gemeentebesturen zouden in principe wel
snelgroeiend bos aan willen leggen maar
zijn door een krappe begroting gedwongen
hieraan de voorwaarde te verbinden datzowel de aanleg als het onderhoud de gemeente geen geld mogen kosten.
In deze situatie kan het afsluiten van een
exploitatie-overeenkomst met het bedrijfsleven uitkomst bieden.

P. van der Knaap,
Utrecht

Staatsb osbeheer,

zal dat bijdragen tot een toename van de
houtproduktie maar ook tot een vergroting
van de bereidheid te investeren in recreatieprojecten en landschapselementen.
Procedure

Met name de Nationale Houtbank biedt

De samenwerking tussen grondeigenaar en
de Nationale Houtbank volgt de volgende
procedure.
Eerst stelt de eigenaar de randvoorwaarden
vast van het object. Vervolgens voert de
Houtbank een haalbaarheidsonderzoek
uit. Wanneer de eigenaar met de uitkomsten kan instemmen worden het exploita-

mogelijkheden

tieplan opgesteld en subsidies

Houtbank

om exploitatie-overeenkomsten voor snelgroeiend bos te sluiten.
De Nationale Houtbank is een gezamenlijk
initiatief van:

-

BTL, Bureau voor Tuin-

en Landschaps-

verzorging, Haaren;

-

KNP, Koninklijke Nederlandse Papier-

fabrieken, Eerbeek;

-AMEV

Verzekeringsmaatschappij,

Utrecht.
De Houtbank houdt zich bezig met aanleg

aange-

vraagd. Na de subsidietoekenning wordt de

exploitatie-overeenkomst gesloten. De
vorm waarin de overeenkomst wordt gesloten is flexibel en kan worden aangepast aan
de wensen van de eigenaar. In hoofdlijnen
bestaan de volgende mogelijkheden:

een jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de grond van J 300,- tot Í 500,-

-

kele honderden miljoenen guldens voor

per ha;
een vergoeding aan het eind van de periode, die gebaseerd is op een geplande tonnage-opbrengst (ca. / 18.000,-);
- een vergoeding aan het eind van de periode, die gebaseerd is op de werkelijke tonnage-opbrengst en de dan geldende opbrengstprijs van hout;
- een eenmalige vergoeding na aanplant
(ca. / 10.000,-);
- een vergoeding in de vorm van onderhoudswerkzaamheden voor (aanverwante)
projecten zoals op het gebied van recreatie

een papiermachine met randapparatuur).

en landschapsverzorging.

en onderhoud van beplantingen, financiering en afzet. Door deze combinatie kan de
organisatie risico's van bosexploitatie voor
z'n rekening nemen.
Voor de afzet staat KNP garant. Het bedrijf
verwerkt momenteel al zo'n 40.000 m3 populierehout. Het heeft veel belang bij een
ongehinderde aanvoer van hout op langere
termijn. Dat hangt samen met de enorme
investeringen in de papierindustrie (tot en-

-

De betrokkenheid van de papierindustrie

De aanleg van snelgroeiend bos wordt sinds
vorig jaar door het Rijk ondersteund met
een eenmalige subsidie van / 3.000,- per
ha. Hoewel de belangstelling voor deze regeling groeit, reageren gemeenten soms terughoudend. Dit wordt ondermeer veroorzaakt door onzekerheid over onderhouds64

betekent niet dat de Houtbank alleen een
produktiedoel nastreeft. Men is ervan overtuigd dat een combinatie van produktie met
andere functies zoals recreatie en landschap mogelijk is. De exploitatie-overeenkomsten hebben dan ook niet alleen betrekking op puur op produktie gerichte bossen maar ook op recreatieprojecten, stadsrandparken, industrieterreinen, wegbermen en landschapselementen.

Daarnaast wil de Houtbank afrekenen met
het idee dat bosbouw wel nuttig is maar niet
rendabel. Door de bosbouw een steviger
economische basis te geven kan de belangstelling voor bosaanleg groeien. Niet alleen

De praktijk
Verschillende gemeenten hebben het afgelopen jaar ervaringen opgedaan met samenwerking met de Houtbank.
De gemeente Goes heeft een exploitatieovereenkomst gesloten voor de aanleg van

een landschappelijke beplanting in een
landinrichtingsproject. Financiering door
de gemeente of in het kader van de landinrichting bleek eerder niet haalbaar. Volgens de overeenkomst ontvangt de gemeente een jaarlijkse vergoeding. Daarvan
kan de gemeente de vaste lasten betalen.
De heer Koning, hoofd van de dienst Be-

plantingen is positief over de extra mogelijkheden die deze vorm van samenwerking
biedt. Hij wijst erop dat wel enige tijd nodig
is om alle betrokkenen aan de nieuwe aanpak te laten wennen. Dat geldt niet voor
uitbesteding van het groenbeheer aan de
Houtbank omdat men al ervaring had met
het betreffende groenverzorgingsbedrijf.
Intussen is Goes door omliggende gemeen-

ten benaderd voor informatie over

deze

nieuwe aanpak.
In Barendrecht heeft de Houtbank bos aangelegd op een restterrein tussen rijksweg en
industrieterrein met een 'groene'
bestemming.
B en W stelde de voorwaarde dat de aanleg
van een beplanting budgetneutraal zou
moeten geschieden. Dat bleek mogelijk
door een exploitatie-overeenkomst met
een jaarlijkse vergoeding.

Door combinatie met een leidingtracé

is

een wandelgelegenheid ontstaan. Volgens
de heer J. van der Linden, adjunct-directeur Gemeentewerken, is dit project goed
ontvangen door de bevolking. De plaatselijke pers wees er in een artikel met name
op dat een extra recreatiegelegenheid is geschapen zonder dat dit de gemeente geld
kost voor aanleg en onderhoud, terwijl ook
een bijdrage aan de houtvoorziening wordt
geleverd.
In Tilburg wordt snelgroeiend bos aange-

legd op een droge overstortvijver. Deze
maakt deel uit van het rioleringsstelsel. Incidenteel kan de vijver nodig zijn voor tijdelijke lozing van overtollig water na hevige
regenval. Het aanplanten van populieren
past goed in de nieuwe bestemming.
Volgens de heer Knippels van de dienst Beplantingen heeft men met de Houtbank een
overeenkomst gesloten omdat men binnen
de dienst nog weinig ervaring had met dit
type van bosaanleg.
In Rijnmond heeft men als voorbeeldproject een kleine houtplantage aan laten leggen door de Houtbank. De jaarlijkse uitkering uit de overeenkomst wordt gebruikt
voor het betalen van de jaarlijkse lasten die
voortkomen uit de huur van de grond van
de Dienst der Domeinen. De samenwerking met het bedrijfsleven past in het streven van de dienst Rijnmond van de provincie Zuid-Holland om meer activiteiten over
te laten aan het particulier initiatief. Een
van de motieven is het terugdringen van de
kosten van groenvoorziening voor de overheid. Daarbij stelt men als eis dat de uitvoering door het bedrijfsleven financieel gun-

ling, naar een fasering van de kap.

stiger uitvalt dan uitvoering in eigen beheer. Voorts verlangt men dat de openbare
functie van de groenvoorziening gewaar-

laten de voorbeelden al iets zien van de

borgd is en dat de beplanting lang genoeg 15 à 20 jaar- in stand wordt gehouden. Men
streeft daarbij, afhankelijk van de doelstel-

De heer Bastiaansen, waarnemend bureauhoofd Planvorming van de afdeling Recreatie, natuur en agrarische aangelegenheden, onderstreept het belang om een aantal
zaken goed in de overeenkomst vast te leggen. Hij denkt bijvoorbeeld aan de termijn

van instandhouding, de toegankelijkheid,
de uitvoering en het onderhoud van voorzieningen en aan andere zaken die verband
houden met de functie van het terrein. In de
overeenkomst zal men voorts het verhaalsrecht zo moeten regelen, dat de gemeente
niet alle risico draagt voor een teruglopende opbrengst door bijvoorbeeld vandalisme. Ten slotte denkt de heer Bastiaansen
dat men een redelijke oppervlakte (5 ha)
min of meer aaneengesloten moet kunnen
beplanten omdat anders het beheer relatief
duur wordt.

Tot slot

Het aantal voorbeelden van exploitatieovereenkomsten tussen gemeenten en de
Nationale Houtbank is nog beperkt. Toch
veelzijdige gebruiksmogelijkheden van deze overeenkomsten. Gebruiksmogelijkheden die in veel gevallen budgetneutraal
kunnen worden gerealiseerd. En dat is voor
veel gemeenten de enige mogelijkheid.

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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Over het Recht van Voorpoting op de
kanten der openbare wegen in de voormalige meijerij van's-I{ertogenbosch

Dr. Ir. l.A. Hendrikx.
Staatsbosbeheer Utrecht

Literatuurstudie, waarin vele citaten zijn opgenomen uit het werk van A. van
en F.C.J. Ketelaar (zie líteratuurlijst).

In het gedeelte der Nederlanden, dat vanouds aan de rechtsregels van het Frankische

Rijk

was onderworpen en na de Kasrolingi-

sche

tijd onder het directe

gezag bleef van

het Hertogdom Neder-Lotharingen, later
genoemd het Hertogdom Brabant, gold in
principe, dat de souvereine vorst (i.c. de
hertog) het eigendom had van alle niet-ontgonnen, woeste gronden en van de openbare wegen, tenzij het tegendeel kon worden
bewezen.

Deze gronden brachten in de praktijk weinig op, tenzij ze werden geëxploiteerd en
daardoor belast. Om deze reden gaven de
hertogen al vanaf de dertiende eeuw vergunningen uit voor verveningen, bebossingen e.d. op de z.g. gemeentegronden,
waarop meestal een cijns berustte. Ook
verleenden zij bij wijze van gunst de bevoegdheid aan het bestuur en de ingezetenen van dorpen of plaatsen om vóór hun erf
op de kanten der openbare wegen tot op zekere breedte bomen of struikgewas te planten en te exploiteren.
Zij deden dit via een charter, dat de naam
van pootkaart kreeg en vroegen daar
meestal een betaling voor in de vorm van
een éénmalig te verlenen geldsom vooraf
(voorlijf) of van een jaarlijkse belasting
(cijns).
Voor zover bekend is deze bevoegdheid
voor altijd verleend, zoals o.a. blijkt uit de
verschillende pootkaarten en uit het daarin
voorkomende beding van betaling.
Het verlenen van pootrechten, dat aanving
onder de Brabantse hertogen, werd voortgezet onder de Bourgondische hertogen en
de Habsburgers. Na de tachtigjarige oorlog
werd het in Noord-Brabant voortgezet onder de Staten-Generaal, die zelfs via de
Raad van State de bewoners van de Meijerij

van 's-Hertogenbosch de verplichting oplegde om gebruik te maken van hun oude
bevoegdheden en aan die heerlijkheden en
dorpen in de Meijerij, die nog geen pootkaart mochten hebben, het pootrecht toekenden. *)

bouwweg door' Gelrica's'
66

van Ysselt

In de Franse tijd werd een wet uitgevaar-

Inleiding

Een door pootrecht beschaduwde land-

Sasse

*) Reglement R.v.St. van 29 oktober 1696.
Groot placaetboek IV, p.1200-1202, vernieuwd
9juni 1714. Groot placaetboek V, p. 1328-1330.

digd (executoir verklaard bij Keizerlijk Decreet van 8 november 1810), die <ie strekking had, aan hen, die aan de'grote wegen'
gronden hadden liggen, de verplichting op
te leggen, op die wegen bomen te planten
en hun het eigendomsrecht daarvan te verzekeren. Ten aanzien van de 'buurtwegen'

regelde zij alleen de uitoefening van het
recht van voorpoting, waarmee stilzwijgend het bestaan van dat recht op die wegen

werd erkend.
Deze wet werd weer afgeschaft bij Keizerlijk Decreet van L6 december 1811, waarmee met één pennestreek alle eigendomsrechten die de grondeigenaren op de op de
keizerlijke wegen staande bomen konden
doen gelden voor rijkseigendom verklaar-

de, terwijl voor de niet-keizerlijke wegen
alles bij het oude bleef. Het voorpootrecht
op zich werd door het decreet niet afgeschaft.

Voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch
bleef daarom het recht van voorpoting ook
op de keizerlijke wegen ongeschonden.
Na de Franse tijd vaardigde Koning Willem

I op 10 februari 1815 een resolutie uit,
waarbij het decreet van 1811 werd ingetrokken en waarin enige bepalingen waren opgenomen omtrent het planten op de grote
wegen. Zijn besluit bleek echter later alle
verbindende kracht te,missen (Arrest Hoge
Raad 14 nov. 1881 W no. 4708), waardoor
het Keizerlijk Decreet voor de grote wegen
nog steeds bestaat. Na 1811 waren dit de
z.g. Rijkswegen, die te vinden zijn in het
Koninklijk Besluit van 13 maart 1821.
De Provinciale Staten van Noord-Brabant
hebben het recht van voorpoting op de provinciale en gemeentewegen opnieuw geregeld bij hun Poot- en plantreglement van 18
augustus 1820, waarin de bevoegdheid der
geërfden om in de Meijerij van 's-Hertogenbosch op de kanten der provinciale en
gemeentewegen vóór hunne gronden bomen te planten 'in het geheel blijft, in dier
voege en tot zodanige breedte als hun bij
Octrooi, Privilege, oude Pootkaart ofnadere reglementen is vergund'.
Bij het Reglement van 29 augustus 1845
werd het Poot- en Plantrecht van 1820 ingetrokken en vervangen door een nieuw,

waarbij in hoofdzaak hetzelfde werd be-

voorpoting, maar als een overschot van het

de verharding, de soort beplanting e.d.

paald als in het oude reglement.

voormalige eigendomsrecht. (Arrest

Dat Reglement werd op zijn beurt

Rechtbank van 's-Hertogenbosch van
april 1863).

Ook kan verlangd worden (Rijkswegenreglement en verschillende provinciale en gemeentelijke verordeningen) dat er voor het
planten een kennisgeving wordt verstuurd
aan de wegbeheerder, opdat deze aanwijzingen kan geven over afstand en richting.
Is er niets bepaald, dan is men vrij in het
aantal en de plaatsing van de bomen
(Rechtbank te Arnhem van 1888).
Een gemeentelijke belasting is niet meer
mogelijk, ondanks het feit, dat voorheen
cijns kon worden geheven over pootrechten
(Arrest van de Hoge Raad van 29 maart
te44).

afgeschaft bij besluit van 8 november 1856 van
Provinciale Staten van Noord-Brabant, die
op 5 juli 1878 een Reglement uitvaardigden
op de beplantingen op de bermen ofkanten
van openbare wegen, niet in onderhoud bij
het Rijk zijnde, waarbij zij regelen stelden
omtrent de wijze, waarop particulieren op

de kanten van die wegen bomen kunnen
poten. Daardoor erkenden zij stilzwijgend,
dat particulieren op de aangeduide wegen
een recht van voorpoting kunnen hebben.
Het Reglement van 1878 werd bij besluit
van 1.8 november 1889 opnieuw uitgevaardigd.
De onder de oude wetgeving door titel of
verjaring verkregen bevoegdheid om in de
Meijerij op de kanten der openbare wegen
bomen te planten en te exploiteren, wordt
dus ook nu nog als een recht erkend. (Arrest van de Hoge Raad van 17 december
1883).

Ontstaansvormen van het pootrecht

- Door het

verlenen van pootkaarten

(vóór 1838).
Uit het verlenen van pootkaarten door de
Hertogen van Brabant en hun opvolgers,
de Staten Generaal en ook door de andere

in de Meijerij van 's-Hertogenbosch is het recht der geërfden ontstaan om op de wegen, die destijds openbaar waren en niet aan particulieren toebehoorden, ten eigen profijte bomen te planten. Dit recht was een zakelijk recht, dat
aan hem, die het aannam, niet meer kon
worden ontnomen, gevestigd volgens de
vanouds algemeen heersende zienswijze
omtrent het rechtskarakter van dergelijke,
door de vorst verleende bevoegdheden.
Het recht van voorpoting kon echter ook op
andere wijzen ontstaan, die hieronder worgrondheren

den aangeduid.

Doordat het eigendom van de weg via
verjaring van de particuliere eigenaar overgaat op een openbaar lichaam (vóór 1838).
In de Meijerij van 's-Hertogenbosch ont-

-

-

1.0

Door voorbehoud bij overdracht (vóór

1838).

Pootrecht kan ook zijn ontstaan door het
voorbehouden ervan bij de overdracht van
grond voor wegaanleg. Daarbij werd als tegenprestatie voor de afstand van grond of
voor de verplichting tot onderhoud van een
weggedeelte, het pootrecht gevestigd (Hof
's-Hertogenbosch van 1912).

-

Door aquisitieve verjaring.
Een eeuwigdurend plantrecht langs wegen
kon destijds ook ontstaan, wanneer eigenaren van aangrenzende gronden gedurende
lange tijd langs de kant van de weg bomen
hadden staan. (Arrest Hoge Raad van 30
januari 1880, id. 17 december 1883, id. 10
oktober 1887).
Wanneer het ontstaan van een pootrecht
vóór 1838 of de vestiging na 1838 (invoering
van het Burgerlijk Wetboek van 1 oktober

heid

Het pootrecht heeft enerzijds kenmerken
van het in het Burgerlijk Wetboek geregelde recht van opstal, anderzijds lijkt het op
een erfdienstbaarheid. Een verschil met het
normale recht van opstal is, dat het pootrecht niet opzegbaar is (art. 766 BW).

Het pootrecht heeft ook een recht

van

1838, dat daarna alle sindsdien normale za-

vruchttrekking. Voorts heeft de eigenaar

kelijke rechten regelt, waaronder niet het
voorpootrecht meer hoort), niet bewezen
kan worden, kan een beroep worden gedaan op verjaring na 1838 van een opstalrecht van zodanige omvang, dat het een
pootrecht nadert (Arrest Hoge Raad van 17
december 1883, Hof te Arnhem van 1893
en 1900, Rechtbank te Arnhem van 1888 en
1895, Rechtbank te Tiel van 1899, Hof van

van een pootrecht de bevoegdheid tot vervanging van het gepote; de opstaller heeft
dit recht alleen wanneer dat bij de vestiging
uitdrukkelijk is bepaald of door verjaring is
verkregen of wanneer uit de bedoelingen
van partijen mag worden afgeleid, dat een
recht tot vervanging bestaat (Rechtbank te
Tiel van 4 oktober 1907 en 15 mei 1908).
Een belangrijk ander verschil met het opstalrecht is, dat het pootrecht aan een bepaald erf is verbonden: iedere eigenaar van
het erf mag het pootrecht uitoefenen.
Een dergelijke werking komt bij het recht
van opstal ook voor, maar dan alleen bij gebruiksrechten als erfpacht, huur of pacht.
Hierdoor vertoont het pootrecht gelijkenis
met een erfdienstbaarheid.

's-Hertogenbosch van 1902).
Beperkingen

Het pootrecht kan worden beperkt door
wetgeving en provinciale of gemeentelijke
verordeningen maar dient op zich te worden geëerbiedigd. Het beplanten van die
wegkanten, waar het pootrecht van kracht
is, moet dus onder alle omstandigheden
worden toegestaan, maar wel kunnen regels worden gesteld ten aanzien van onderlinge afstand van de bomen, de afstand tot

TenieÍgaan, ophefring en regeling

a) Tenietgaan van oude zakelijke rechten
in het algemeen.

-

door non-uses.

Door het niet gebruiken gedurende 30 jaar
kan een oud zakelijk recht verloren gaan.
(Hoge Raad van 20 februari 1931, BW artt.
754,765,783, 801, 854, 865). Hiervan zijn
uitgezonderd die rechten, die'res merae facultatis'zijn, dat wil zeggen die niet door in
onbruik te geraken te loor gaan. Het pootrecht mag daartoe niet worden gerekend
(vgl. art. 754,lid 2 BW).

stond vanaf de twaalfde eeuw een groot
aantal wegen door ontginningen, die voornamelijk op laaggelegen zandgronden
plaatsvonden en die in eerste aanleg tot het
eigendom van de aanliggende eigenaren
konden worden gerekend.
Geleidelijk kregen de meeste van deze wegen steeds meer een openbaar karakter en
in veel gevallen ging zelfs het eigendom
over naar het openbare lichaam, dat het beheer erover voerde.
Het enige, dat van het oude eigendom van
de particulieren dan overbleef, was het
recht op de kanten bomen te poten, wel iswaar niet als een hun toekomend recht van

Verschillen meÍ opstal en erfdienstbaar-

Mede door het recht van voorpoting ontstond het karakteristieke Brabantse populierenlandschap

door vermenging.
Wanneer moederrecht en beperkt recht in
één hand kwamen, ging volgens het oud-vaderlands recht het beperkte recht teniet.
Wanneer de gemeente eigenaar wordt van
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een belendend perceel bij een gemeente-

hierop volgende plan van toedeling houdt

aan zakelijke rechten hebben

weg, waarlangs pootrecht bestaat, dan gaat
dat pootrecht teniet voor het gedeelte van
de weg, waarlangs het eigendom van de ge-

de regelingen en opheffing van de zakelijke
rechten in, die in art. 28 bedoeld zijn. Hiertegen kunnen de rechthebbenden ook weer

Wanneer het de bedoeling was geweest, dat
aan die rechten voor altijd een einde zou
komen, zou het begrip regelen niet zijn ge-

meente ligt.

bezwaar indienen bij de Plaatselijke Commissie met verwijzing naar rechter-commissaris en rechtbank. De acte van toedeling
die vervolgens notariëel wordt opgesteld
geldt volgens art. 96 van de Ruilverkavelingswet 'als titel voor de daarin omschreven rechten. Door de ovèrschrijving der acte in de openbare registers worden de daarin omschreven zakelijke rechten verkregen'.
De op de wegen berustende pootrechten
blijven bestaan totdat de acte van toedeling
is overgeschreven. Pas daarna komen ze te
vervallen, wanneer ze niet meer in de acte
zijn genoemd. Bij regeling van de rechten
kan worden onderscheiden tussen twee gevallen:

bruikt.
Vooral degene, wiens oud zakelijk recht is

- door afstand, opzegging en verwante
rechtfiguren.
Eenzijdige afstand door de rechthebbende
leidde in het oudvaderlands recht tot tenietgaan van een beperkt zakelijk recht. Ook

voor het moderne recht wordt algemeen
aangenomen, dat alle zakelijke rechten
door eenzij dige afstand tenietgaan . Opzegging door de eigenaar kan volgens het BW
alleen in geval van opstal en erfpacht (art.
766,783).
Onteigening is alleen mogelijk indien het
één van de in het BW genoemde zakelijke
rechten betreft. In andere gevallen kan een
goed alleen door onteigening van het goed
worden bevrijd van een erop rustend recht.
In het geval van een oud-zakelijk recht kan
de rechthebbende als derde-belanghebbende tussenkomen (art. 3, lid 2 Onteigeningswet).
Afkoop is juridisch gezien èf afstand van
het recht tegen betaling èf verkoop en levering aan de eigenaar van de grond, gevolgd door tenietgaan van het recht door
vermenging.

het object verandert niet: het bij de acte
van toedeling gevestigde zakelijke recht op
een stuk grond is van dezelfde aard als het
recht, dat op dat erf rustte vóór de ruilverkaveling. Men noemt dit handhaving van
een zakelijk recht, wat strikt genomen niet

-

juist is, daar volgens art. 96 van de Ruilverkavelingswet alle in de acte van toedeling
omschreven zakelijke rechten nieuw geves-

tigde rechten zijn.

b) Regeling en opheffing bij ruilverkaveling

Art. 28 van de Ruilverkavelingswet van
1,954 zegt, dat 'bij elke ruilverkaveling de
zakelijke rechten, het recht van huur en lasten, welke op de onroerende goederen rusten, worden geregeld of opgeheven onder
regeling van de geldelijke gevolgen daarvan'.
Onder die zakelijke rechten vallen ook de
niet in het BW genoemde oude zakelijke
rechten en de eigenaar ervan is dus rechthebbende in de zin van de Ruilverkavelingswet.
Hij kan reeds bezwaar maken bij tervisielegging door G.S. van het ruilverkavelingsplan vóór de stemming en bij onvoldoende
honorering van de bezwaren beroep op de
Kroon instellen na het besluit tot ruilverkaveling. Ook moet hij zoÍgen, te worden opgenomen in de Lijst van rechthebbenden,
omdat na afloop van de hiervoor gestelde
termijn, alleen zij als rechthebbenden worden erkend, die op de lijst voorkomen of

die bezwaren hebben ingediend bij

de

-

het object verandert: een zakelijk recht
wordt 'meegenomen' en bij de acte van toedeling gevestigd op een stuk grond, dat
vóór de ruilverkaveling niet met dat recht
was bezwaard.

De gangbare leer is, dat niet in de wet (BW,

Belemmeringenwet privaatrecht enz.) genoemde zakelijke rechten bij de acte van

toedeling niet mogen worden gevestigd,
daar men anders in strijd zou komen met
het 'gesloten systeem' van zakelijke rechten.

Dit wordt vooral voor de verandering van
objecten gesteld, maar het zou evengoed

eventueel daarna de rechter ingeschakeld.
Vóór de vaststelling van het definitieve wegen en waterlopenplan door G.S. kunnen
belanghebbenden bij afwijkingen van het

gestemde plan bezwaren indienen. Het
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opgeheven, heeft belang bij geldelijke rege-

lingen. Maar ook wanneer het oude recht
door regeling is gehandhaafd, dienen de
geldelijke gevolgen via de lijst der geldelijke regelingen te worden opgevangen.

De praktijk van het pootrecht in ruilverkavelingen in Noord-Brabant

In het verleden was het normaal, dat de
pootrechten in ruilverkavelingen werden
opgeheven; voorbeelden zijn: de ruilverka-

velingen'De Scheeken','Spoordonk',
'Bossche Broek' en'Boekel'.
Ook bij handhaving van de bestaande we-

gen werd door ruilverkavelingsdeskundigen als bezwaar tegen handhaving van de
pootrechten aangevoerd, dat dan de uit
verkeersoogpunt belangrijke bermbeplantingen aan de willekeur van een groot.aantal pàrticuliere eigenaren zou worden overgelaten. Opheffing achtte men ook een betere basis te bieden voor het landschapsplan, waarin wordt aangegeven, waar na

ruilverkaveling beplantingen worden gehandhaafd en waar aangebracht. Er zijn
voorts eigenaren, die van hun pootrecht
geen gebruik maken, zodat de berm onbe-

plaht blijft, hetgeen op grond van landschappelijke en verkeerstechnische overwegingen ongewenst kan zijn.
Een ander argument, dat werd aangevoerd,
om de eigendom van de bermbeplanting en
die van de wegen in één hand (het openbaar
lichaam) te brengen, was, dat tegenover de
kosten van onderhoud van de weg wel enige
inkomsten uit de houtverkoop zou mogen
stáan.
Tenslotte was men beducht, dat bij handhaving van pootrechten het opstellen van het
plan van toedeling veel meer moeilijkheden

opgaan voor niet veranderende objecten.
De Haan heeft deze opvatting bestreden
(P. de Haan: Balans, zie literatuurlijst).
Zijn argument is, dat de geslotenheid van
het zakenrecht slechts betekent, dat partijen niet naar eigen goeddunken zakelijke
rechten in het leven kunnen roepen, maar
niet, dat langs de publiek-rechtelijke weg
van de ruilverkaveling geen andere zakelijke rechten zouden kunnen worden gevestigd.

zou geven, daar er verrekening moet
plaatshebben bij de ruiling van gronden,

Ketelaar meent ook, dat nieuwe vestiging

rijk onderdeel van het landschapsbeeld on-

van de

der openbaar beheer dient te worden gebracht. De Rechtbank oordeelde de beide

Plaatselijke Commissie. Wordt over de be-

zwaren geen overeenstemming bereikt,
dan worden de rechter-commissaris en

gedacht.

in de lijst van

rechthebbenden
omschreven oude zakelijke rechten geoorloofd is (F.C.J. Ketalaar: Oude zakelijke
rechten, zie literatuurlijst). De wetgever
moet volgens zijn betoog bij de opstelling
van art. 28 van de Ruilverkavelingswet ook

waaraan het pootrecht is verbonden tegen
gronden, waaraan dit recht niet is gekoppeld.
Recent, 29 april 1977, verwierp de Rechtbank te 's-Hertogenbosch de bij de ruilverkaveling De Leijgraaf aangevoerde argumenten, dat het pootrecht het aan de weg-

beheerder onmogelijk maakt, de wegbeplanting aan de eisen van het verkeer aan te
passen en dat de wegbeplanting als belang-

argumenten onderling tegenstrijdig en geen
verband houdende met het doel van de ruilverkaveling, namelijk het belang van de
landbouw.

Er gaan ook stemmen op ten gunste van de
pootrechten, bijvoorbeeld vanwege de inkomsten uit de exploitatie. De ruilverkaveling Smaldonken bij Schijndel werd in1952

betekent, dat de rechten worden opgenomen in het plan van toedeling.

Literatuurlijst

afgestemd, mede omdat vele eigenaren be-

zwaar hadden tegen een eventuele ophef-

Benthem J. van (1936): Aantekeningen

fing van het pootrecht. Ook gevoelsargumenten spelen een rol: de handhaving van

over het recht van voorpoting langs openbare wegen. Weekblad voor gemeentebe-

een oud recht gaat velen ter harte.
De soms hoge afkoopsommen hebben re-

langen (15) 221-223.
Enklaar D.Th. (1941): Gemeente gronden
in Noord-Brabant in de Middeleeuwen.
Werken der Vereeniging tot uitgaaf der
bronnen van het oud-vaderlandse recht, 3e
reeks, 9.
Haan P. de (1964): Balans van de Ruilverkavelingswet. Tijdschrift voor kadaster en
landmeetkunde (80) 109 -128.

centelijk de Landinrichtingsdienst tot

de

conclusie gebracht, dat het wenselijk is, alleen af te kopen, als er geen andere mogelijkheden zijn. In een nota van de Cultuurtechnische Dienst uit 1976 worden de volgende mogelijkheden onderscheiden :

a) de openbare weg wordt gehandhaafd:

Ketelaar F.C.J. (1978): Oude zakelijke
rechten. Vroeger, nu en in de toekomst.

de eigenaar van het aangrenzende erf,
waaraan pootrecht is verbonden, behoudt
de eigendom van het erf: het pootrecht
blijft gehandhaafd;
- twee eigenaren van ervan, waaraan pootrecht is verbonden, ruilen van grond; het
pootrecht wordt gehandhaafd, onder verrekening tussen de eigenaren van de meer- en
minderwaarde;
- twee eigenaren van ervan, het een zonder, het ander met pootrecht, ruilen van
grond: èf het pootrecht wordt gehandhaafd
onder verrekening tussen de eigenaren, èf
als dit niet lukt en'bij overwegend ruilverkavelingsbelang': afkoop van het pootrecht.

Diss.

-

b) de openbare weg vervalt

-

de eigenaar van het betreffende erf behoudt de eigendom: de weg wordt bij het

perceel gevoegd; door vermenging gaat het

pootrecht teniet;
de aanliggende eigenaren wijzigen: af-

-

koop;

-

de weg wordt als plantstrook in het landschapsplan opgenomen: afkoop.

c) de openbare weg moet worden verbeterd: zie a). Moeten de bomen verdwijnen:
afkoop.

In de ruilverkaveling Veghel-Erp, om een
voorbeeld te noemen, gaat het om bijna 135
km weg. De akoop van alle pootrechten, tegen f 4,- per meter, zou / 539.000,- kosten. Daarvan wordt 48% door het Rijk gesubsidieerd, 40% komt ten laste van provincie en gemeenten (dit betreft voornamelijk de te handhaven wegen) en de rest (op
te heffen wegen, die in cultuur worden gebracht) is, na aftrek van70o/" rijkssubsidie,
voor rekening van de gezamenlijke belanghebbenden. Indien de gemeenten (die door
afkoop de vrije beschikking over de wegbermen krijgen) niet bereid zijn tot aÍkoop,
blijven de pootrechten gehandhaafd. Dit

Meyere J.C. de (1928, 19372): Oude nog
bestaande zakelijke rechten. Diss.

A. van (1894): Het recht
van voorpoting op de kanten der openbare
wegen in de voormalige Meierij van's-Her-

(1) inplanten allerhande opgaande boomen, en
het corpus bovendien ten haaren behoef allerhande boomen gelijk ook struykhouten tot stuyting van het zand, mits dat van al het voorsr. hout
alleen den tienden penning voor houtschat sal
worden betaalt.

SCHIJNDEL
Volgens Octroy van hertog Philips van den 18 July 1465 vermoogen die van Schijndel ter spatie
van veertig voeten op haare gemeente planten.
En volgens de pootkaart van Schijndel van den 7
December 1612 is het de Geërfdens aldaar gemerpitteert booven de voorsr. veertig voeten andere veertig voeten gemeentewaaÍts inne te
planten; sonder dat iemand vrij sal sijn van houtschat van het hout uythoofde van de laatste concessie geplant werdende.
Verder is by haar Hoog Mog. Octroy van den 13
Augusty 1650 aan die van Schijndel op den Bodem van Elden geaccordeert in plaats van het
sesde het tiende hout voor houtschat te betaalen;
hetgeen nader is gecorrobeert bij haar Edele
Mog. Appointment van den 15December 1747.

Sasse van Ysselt

togenbosch.

Bijlage

I

Lijst der uitgegeven pootkaartea
(uit: v. Sasse v. Ysseh: Het recht van voorpoting;
de dateringen zijn niet steeds juist)
Afgedrukt achter de ordonnantie op het verpagten
van den houtschat over de stad en Meijerije van'sHertogenbosch, gearresteerd den

7

Februari

AARLEBEEK, RIXTEL en STIPHOUT
Vermoogen de Geërfdens te Beek bij Aarle buyten haare Erve Gemeentewaerts inplanten veertig voeten en het corpus bovendien nog veertig
voeten volgens haar Edele Mog. Octroy van den
8 Maart 1655; ende Geërfdens van Rixtel twintig
voeten volgens haar Edele Mog. Privilegie van
den 23 Mey 1656 ende Geërfdens van Stiphout
veertig voeten volgens haar Hoog Mog. Octroy
van den 11 Augusty 1650, van al welk houtgewas
niet meer dan dien tienden penning voor houtschat sal moeten worden betaalt.

AARLEBEEK
De tollen aldaar op de jaarmarkten, te weeten

1766.

ST. OEDENRODE
Ingevolge de Pootkaart van St. Oedenrode van
den 2 April 1649 en 5 April 1765 moogen de
Geërfdens aldaar tagtig voeten buyten haar erven en huysen op de gemeente allerhande opgaande boomen en planten; mits de gemeene wegen op haare breedte latende; en bovendien het
Corpus ten haare profijte nog allerhande opgaande boomen, mits dat van al het gemelde

van ieder verkogt paard twee stuyvers, van ieder
hoornbeest eene stuyver en agt penningen, sijn-

de de ingezeetenen van Helmond en Beek van
deesen thol vry.

AARLEBEËK
De geregtigheid van de waag en het varken te besien, doch dit is voor deese jaare niet verpagt volgens haar Edele Mog. Resolutie van den 17 Juny
1749.

houtgewas den behoorlijken en gewoonlijken
houtschat betaalt moet worden.

NUNEN, GERWEN en OPWETTEN

SON
Volgens de pootkaart van Son van den 23 Juny
1539 moogen de Geërfdens aldaar tagtig voeten

Vermoogen de Geërfdens aldaar twintig voeten
voor haare erven gemeentewaarts inplanten en
daarvan alleen den tienden penning voor houtschat betaalen, volgens haar Hoog Mog. Privilegie van den 8 Mey 1649.

op haare gemeente planten alle

opgaande

boomen, mits dat daarvan den behoorlijken en
gewoonlijken houtschat bij afhouwing sal worden betaalt.

BREUGEL, SOMEREN, TONGELRE
Volgens de pootkaart van 20 Augusty 1470 vermoogen de Geërfdens aldaar vijf en twintig voeten op haare Gemeente planten, mits de straaten
op haare behoorlijke breedte laatende en bij afhouwing den gewoonlijken houtschat betaalen-

LIEMPDE, HELMOND
De houtschat is alhier verschuldigt van het hout
wassenden op de drie gemeene straaten, vroentens, s'heeren weegen, voorhoofden en wallen;
en vermoogen de Geërfdens aldaar veertig voeten gemeentewaarts (2) inplanten en daarvan al-

leen den tienden penning voor houtschat betaalen volgens haar Hoog Mog. Privilegie van
den

12

November 1650.

de.

LIEROP, BAKEL
Volgens de pootkaart van Bakel van den 2 Maart
1651 vermoogen de Geërfdens aldaar vijf Bossche roeden of honderd voeten gemeentewaarts

LIESHOUT, te weeten alleen over den gehugte
van Ginderdoor
Vermoogen de Geërfdens aldaar op de gemeente ter spatie van veertig voeten planten allerhande opgaande boomen, mits dat daarvan den ordi69

naÍis houtschat sal worden betaalt, volgens haar
Hoog Mog. Privilegie van den 11 Maart 1649.

ERP
Volgens de pootkaart van Erp van den 14 Juny
1649 en ampliatie van den 29 Jantary 1757
moogen de Geèrfdens aldaar veertig voeten gemeentewaarts inplanten; en het corpus bovendien andere veertig voeten, mits dat van al het
voorschreeve hout bij het kappen den ordinaris
houtschat sal moeten werden betaalt.

VECHEL
Volgens de pootkaart van Vechel van den 5 April
1629 vermoogen de Geërfdens aldaar tagig voeten gemeentewaarts inplanten; van de houtschat
van welk hout niemand vrrj zal zijn selfs niet de
poorters van 's-Hertogenbosch of andere gepriviligeerde peÍsonen.

BERGIJK, RIJTHOVEN, WESTERHOVEN,
BORKELen SCHAFT

vervoert, sal worden betaalt twaalf stuyvers en
van minder of meerder getal na advenant, met
dien verstande dat van de tweede soort van
klompen twee paar en van de derde soort drie
paar voor een paar beste soort sullen worden ge-

telt, dog dat het niet te min aan den pagter sal
vrystaan over den houtschat van der gemelde

den

Marktthol
Te weeten te vorderen van ieder verkocht paard
twee stu)rvers; van ieder os, koe of tweejarig
veers eene stuyver; van ieder varken-een halve
stuyver; van ieder schaap twee duyten, soo wel
van den kooper als verkooper; zijnde de inwoonders van Oirschot van dien thol vrij; en sal den
pagter met een tafel op de markt moeten sitten
om dien thol te beuren en sulks te vooren laaten
publiceeren.

BLADEL, REUSEL en NETERSEL, LOM-

Volgens pootkaart van den 12 Juni 1764 mogen
de Geërfdens aldaar op de Gemeente sestig voeten ver van hunne huysen en ervan opgaande
boomen en schaarhout planten, mits daarvan bij
afhouwing den gewoonlijke houtschat betalen-

MEL

de.

noveeÍt den 20 November 1603, is aan die van
Lommel verleent, dat een iegelijk van hen sal
moogen planten en setten op de gemeente

BERGIJK

De houtschatten en onder-rentmeesterschappen
mitsgaders het hoven en erven in de bank aldaar.

Bij privilegie van den

en

HEUCLOM
Volgens haar Ed. Mog. Resolutie van den29December 1762 mogen de Geërfdens op de gemeene Weegen en Voorhoofden tot veeÍtig à sestig
voeten planten.

HAAREN

klompen te accordeeren.

OIRSCHOT de Gruyt, OIRSCHOT

OISTERWIJK, BERKEL, ENSCHOT

18 September 1442, gere-

Het hoven en eryen in de Dingbank aldaar

teegens sijne erve eyke en andere boomen en die
gebruyken als zijn proper goed; behoudelijk dat

EERSEL, DUYSEL en STEENSEL
Volgens de pootrecht van den 12 Juny 1764
moogen de Geërfdens aldaar op de Gemeente

daarvan den vierden penning voor houtschat sal
moeten worden betaalt.

sestig voeten ver van hunne huysen en erven opgaande boomen en schaarhouten planten, mits
daarvan bij afhouwing den gewonen houtschat
betalende. De houtschatten en onderrentmeesterschappen mitsgaders het hoven en erven in de
Dingbank aldaar.

STRIJP met de nieuwe erven van ZITTERT en

WOLFSHOVEN, VESSEM, WINTELRE en
KNEGSEL, BLAARTHEM, ZEELST, SON.
DERWIJK en VELTHOVEN

Volgens haar Ed. Mog. Resolutie van den29December 1762 mogen de Geërfdens op de gemeene Weegen en Voorhoofden tot veertig à sestig
voeten planten.

UDENHOUT
Volgens haar Ed. Mog. Resolutie van den29December 1762 mogen de Geërfdens op de gemeene Weegen en Voorhoofden tot veertig à sestig
voeten planten.

HILVARENBEEK, DIESSEN, RIEL en WESTELBEERS
Wordt verpagt voor de helft; en vermoogen de
Geërfdens tagtig voeten Gemeentewaarts inplanten volgens privilegie van Hertog Philips den
22 November l44l en van Jan van MeÍode dato
30 October 1546, geconfirmeerd door Keyser
Karel den 4 Mey 1551; en daarvan den tienden
penning voor houtschat betaalen.

HOGE MIERDE, LAGE MIERDE en HULSEL
Volgens Privilegie van Karel, Hertog van Braband van 9 Juny 1474, geconfirmeerd bij haar

Hoog Mog. den 16 July 1654, vermoogen de
Geërfdens aldaar tagtig voeten op haare gemeente planten, mits de straaten en weegen op
haare gewoonlijke breedte laatende.

VUGT en CROMVOIRT

Den houtschat is alhier verschuldigt van alle op-

Volgens de pootkaart van den 5 April 1765 mogen de Geërfdens aldaar op de gemeente sestig
voeten ver van hunne huysen en erven opgaande
boomen en schaarhout planten, mits daarvan bij
afhouwing der gewoonlijken houtschat betaalen-

Volgens privilegie van Philips, hertcg van Braband, van den 21 Juny 1498, zijn de Geërfdens
tot Vugt vrij van houtschat en vermag het corpus
op de gemeente allerhande opgaande boomen
planten en volgens het privilegie van Keyser Ka-

gaande eykeboomen, takken, spaanderen en

de.

rel, Hertog van Braband, dato den 31 Maart

OIRSCHOT het harthout

worteleynden, uytgenoomen de schors, die geen

houtschat betaalt, verder mannekens, essen
ipen, beuken, esdoorn, doorn, platanus, taxis,
grove den, hulshout, appelen, peeren en noteboomen en alle vrugtdragende boomen, uytgenomen de roode kerseboomen. Staande te weten, dat de Geërfdens van Oirschot vijftig voeten
gemeentewaarts inne moogen planten, en dat
van al het geene voorschreeve geen houtschat
verschuldigt is, soolang het niet buyten de parochie vervoert wordt en alsdan alleen den tienden
penning volgens privilegie van Hertog Philips
van den I April 1446.

OIRSCHOT

De onder-rentmeesterschappen en het doofhout.
Dat is den houtschat van den sleuteles, roode
kerssenboomen, mast- en denneboomen, lindeboomen, abeelen-, willigen-, populieren-, essen
en berkeboomen, verders alle schaarhout, geen
uytgesondert, wordende wegens den vrijdom en
planten op de gemeente tot het gesegde in den
voorigen articul van het haÍthout geretereeÍt.
Bij haar Ed. Mog. Resolutie van den30July 1753
is goedgevonden en veÍstaan te verklaren, dat
voor de geregtigheid van den houtschat van ieder
honderd paar klompen die uyt Oirschot worden
70

HOOGLOON, HAPEREN en CASTEREN,
OOST- en MIDDELBEERS
Volgens de pootkaart van Oost- en Middelbeers
van den 31 October 1473 moogen de Geërfdens
aldaar vier roeden verre op de gemeente planten
mits de weegen op haare gewoonlijke breedte
laatende; en zijn de gemelde Geërfdens van dat
hout vrij van den houtschat tenzij het buyten de
Dingbank vervoeÍt woÍdt, in welk geval daarvan
de gewoonlijke en ordinaire houtschat sal moeten betaald worden.

OOST- en MIDDELBEERS, de Gruyt, OERLE en MEERFELTHOVEN
Volgens de pootkaart van Oerle van den 25 September 1505 vermoogen de Geërfdens aldaar
tagtig voeten veÍÍe gemeentewaarts inplanten,
van den houtschat van welk plantage de ingezetenen aldaar vrij zijn.

DOMMELEN
Volgens de pootkaart van den 5 April 1765 mogen de Geërfdens aldaar op de Gemeente sestig
voeten ver van hunnen huysen en Erven opgaande boomen en schaarhout planten, mits daarvan
bij aÍhouwing den gewonelijken houtschat betalende.

1,516, moogen de Geërfdens te Vugt tien roeden
gemeentewaaÍts inplanten en bij afhouwing al-

leen den tienden penning voor houtschat betaalen.

HELVOIRT
Vermoogen de Geërfdens aldaar tagtig voeten
gemeentewaarts inne planten en daarvan alleen
den tienden penning voor houtschat betaalen
volgens privilegie van Hertog Maximiliaan en
Phifips, data den 20 Maart 1492 (3).
ESCH
Volgens privilegie van Keyser Karel dato den 5
July 1553 vermoogen de Geërfdens aldaar honderd voeten gemeentewaaÍts inplanten, mits bij
afkapping der ordinaris houtschat betaalende.

OSCH, BERCHEM, LITTHOYEN, HEESCH
en

NISTELROOY

Vermoogen de Geërfdens tot Heesch tagtig voeten gemeentewaaÍts inplanten en daarvan alleen
den tienden penning voor houtschat betaalen,
volgens het pÍivilegie van Maximiliaan en Philips
van den 21 January 1486.

MAAREN, ROSMALEN en HINTHAM voor
sooverre onder ROOSMALEN begrepen is

II

Volgens privilegie van Maximiliaan en Philips,

Bijlage

hertogen van Braband, van den 9 February 1490
vermoogen de ingezetenen van Rosmalen sestig
voeten verre op haare Gemeente planten, mitsgaders op de gemeene stÍaaten voor de erven,
mits de straaten op haar behoorlijke breedte
laatende, en mits dat van hetselve hout gekapt

Yerleningen van pootrecht volgens Enklaar (1941)
Meierij van's-Hertogenbosch
16april 1396 Haaren
(Hertogin Johanna)

17e eeuws afschr.

wordende alleenrijk den tienden penning sal

(Schepenen van

werden betaalt.

18jan. 1428 Biest

(1) Ook op de wegen, blijkens de hiervoor vermelde pootkaart. (De Schr.)
(2) Toen Jor. Gijsbert Pieck van Tienhoven,

22nov. 144L Hilvarenbeek

Oorspr. Arch. gem. Mierlo

Mierlo)

l8e eeuws afschr. R.A. Nrd.Br.

(Schepenen van Hilvarenbeek)

raad en rentmeester-generaal der Domeinen, op
grond van het corpus en de ingezetenen van Hel-

mond niet voorzien waren van pootkaart,

boomen had doen in beslag nemen, die zij geplant hadden op de voorhoofden van hunne huizen en eryen en op de straten binnen de gemeente, welke Hertog Jan van Brabant op St. Barbaradag van het jaar 1300 hun had geschonken
(Krom en Sassen Oorkonden van Helmond, blz.
8), vroegen zij aan en verkregen zij den 12 Nov.
1650 van de Staten-Generaal het recht om'ter
spatie van 40 voeten altijd buiten hunne huizen
en erven ter strate en gemeentewaarts in opgaande boomen te planten', onder de voorwaarde dat

(Hertog Philips de Goede)

l

8juli 1462
18juli 1465
8aug. 1468
8

enkele vermelding van het woord 'gemeente' in
deze lijst, niet lichtvaardig besluiten moet, zooals wel eens gedaan is, dat daar waar niet van wegen gesproken wordt, ook niet het recht zoude
gegeven zijn om daarop boomen te pooten. (Sasse van Ysselt)

R.A. Nrd.Br.

(Hertog Philips de Goede)
Schijndel
(Hertog Philips de Goede)
Schijndel
(Hertog Philips de Goede)
St. Oedenrode
(Hertog Karel de Stoute)

L7e eeuws afschr.

R.A. Nrd.Br.

17e eeuws

Arch. gem. Schijndel

Oorspr. R.A. Nrd.Br.
Oorspr. R.A. Nrd.Br.

aug. 1468 Vlierden

20atg.1470
31

19e eeuws afschr.

april 1447 Oirschot

(Hertog Karel de Stoute)
Tongelre
(Rentmeester's-Hertogenbosch)

17e eeuws afschr.

R.A. Nrd.Br.

17e eeuws afschr.

R.A. Nrd.Br.

18e eeuws afschr.

R.A. Nrd.Br.

.l7e

R.A. Nrd.Br.

okt. 1,473 Oost-enMiddelbeers

de straten op hunne wijdte zullen blijven en tegen betaling van eenen cijns.
(3) Volgens een afschrift van dit privilegie, dat ik
in eene procedure gezien heb, was daarbij aan de
Geërfden van Helvoirt ook het Íecht gegeven om
op de wegen boomen te planten. Uit deze aanteekening kan men dus ook ziet, dal men uit de

R.A. Nrd.Br.

30juni 1417 Mierlo

(Rentmeester's-Hertogenbosch)

9jl.:ni 1474 Mierde
(Hertog Karel de Stoute)

eeuws afschr.

31jan. 1481 Berlicum
(Hertogin Maximiliaan en
hertogin Maria van Oostenrijk en Brabant)

18e eeuws afschr.

R.A. Nrd.Br

17e eeuws afschr.

R.A. Nrd.Br

17e eeuws afschr.

R.A. Nrd.Br

17e eeuws afschr.

R.A. Nrd.Br

17e eeuws afschr.

Arch. gem. Uden

20jan. 1487 Nistelrode
- koning Maximiliaan en
aartshertog Philips de Schone)

(Rooms

20apr1l

1492 Helvoirt
(Rooms - koning Maximiliaan en
aartshertog Philips de Schone)

9febr. 1495 BerlicumenRosmalen
(Rooms- koning Maximiliaan en
aartshertog Philips de Schone)
Land van Ravenstein
l april 14ó3 Uden

(Adolf van Kleef)

Stichting Wilg & Mand
Secretariaat:

Door: A. Westendorp, A.D. van 't Hoog

Nassaulaan 14

en

Eerder verscheen van de hand van dezelfde
auteurs: 'Het vlechten van ronde tenen
manden' (1ste druk 1978,2de druk 1983),
44b12.,28 foto's, formaat 2lxl4,5 cm, prijs

formaat

ï

6,s0.

f
Í

25,- + verzendkosten "f 5,-

teelt en een lijst van vaktermen in vier talen.

5062

JN Oisterwijk

tel:04242-82238

oktober 1985

ir. W.D.J. Tuinzing, l92blz.,109 foto's,
2lxl7 cm, genaaid, prijs f 25,-.
Oorspronkelijk opgezet als handleiding ten
behoeve van cursisten, is deze tweede uitgave van de Stichting Wilg & Mand uitgegroeid tot een eerste samenvattend overzicht betreffende het mandenmakersambacht en de teenverbouw in ons land, en
hun onderlinge samenhang.

Verschenen:
tHet vlechten van ovale manden
met teent

Een handleiding, aangevuld met tal van bij-

zonderheden over mandenmakerij, griend-

De boeken zijn te bestellen door overschrijving van resp.

:Ï

30,-

6,50 + verzendkostenJ 1,50: Í 8,op postgiro 2695726of Amro bank Vlijmen
nr. 4i.89.09.083 t.n.v. de penningmeester
te Vlijmen.

Mede dank zij de medewerking van ir.
W.D.J. Tuinzing, oud-rijkslandbouwconsulent voor de griend- en rietcultuur, kon
aan de handleiding een lijst van uitvoerig
toegelichte vaktermen worden toegevoegd,
alsmede een lijst van vaktermen in vier talen. Bijzonderheden, niet alleen van vaktechnische, maar ook van recent-historische, economische en taalkundige aard vullen samen met zeer veel illustraties deze
lijsten aan.
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H.W.K.

De aanleg van beplantingen is het belangrijkste onderwerp 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 de rassenkeuze gerekend.
Een voor de populierentelers zeer gunstige
nieuwe subsidie-regeling, de 'Regeling 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-

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 bij-

dragen bebossingen' en de 'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos'kan ontheffing van de herplantplicht worden aangevraagd. Dit onderwerp is behandeld in
het hoofdstuk'Vrijstelling herplantplicht'.
Subsidieregelingen
De subsidieregelingen, die voor de populierentelers het meest van belang zijn, zijn de
'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend
bos', de'Regeling bijdragen bebossingen',
de' B e s chi k king b íj drage n herb e p lantin gen'

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 en 25 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

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 herplantplicht'). De aanvraag om een bijdrage
moet tijdig worden ingediend. Geen bijdrage wordt verleend als de beplanting is aan-

ceelsgrensbeplantingen bedraagt maximaal
807" 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 planvoorbereiding en toezicht op de uitvoering van de
werkzaamheden bij het vaststellen van het
subsidiebedrag betrokken. De subsidie volgens de 'Regeling bijdragen bebossingen'
en de'Beschikking bijdragen herbeplantingen' zal ineens na de uitvoering worden uitgekeerd.
De 'Beschikking bosbijdragen 1983' is een
regeling die ook voor populierentelers van
belang is. Naast een jaarlijkse bijdrage in de
kosten van een planmatig beheer, inklusief
de openstelling voor het publiek, kunnen
onder bepaalde voorwaarden ook aanzienlijke bijdragen (namelijk 75"/" 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
(751' van de kosten) van de onder dezeregeling vallende beplantingen in het kader

van de 'Beschikking bosbijdragen 1983'
worden aangevraagd. Voorwaarde om
voor deze bijdrage-regeling in aanmerking
te komen is dat de minimumoppervlakte

gelegd voordat op de aanvraag is beslist.
De subsidiëring van de aanleg van nieuwe
beplantingen is geregeld in de ' Regelíng bij-

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

dragen bebossingen'en die van de herbe-

naren. Genoemde minimum-oppervlakte
kan tot t ha worden verlaagd indien het om
beplantingen met een bijzondere land-

bossing van beplantingen, die niet onder de
'Beschikking bosbijdragen 1983 vallen, in

de'Beschikking bijdragen herbeplantíngen'. 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

schappelijke betekenis gaat. Ook over deze
regeling verstrekt het Staatsbosbeheer uitgebreide informatie.

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

hebben. De oppervlakte van nieuwe be-

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

ken op pag. 3 van het maartnummer van

plantingen 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. 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
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-

de'Beschikking bosbijdragen 1983' . Deze regelingen zullen hieronder beknopt
worden besproken. Uitgebreide inlichtingen en aanvraagformulieren zijn brj 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
in de 'Kalender' van het oktobernummer
en

van'Populier'

1986 vermeld.

De 'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend
bos' is een stimuleringsregeling voor de
aanleg van snelgroeiend bos van populier
en wilg. Deze regeling is uitgebreid bespro-
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van

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 betreffen-

de gebied 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.

Houtverkoop
Voor dit onderwerp kan worden verwezen
naar de'Kalender' in het oktobernummer
van'Populier' 1986.
Ter oriëntatie zijn op pagina 65 van dit
nummer enkele houtprijzen vermeld.
Plantsoen en rassenkeuze

In de Kalender van het oktobernummer
van 'Populier' 1986 is de aankoop van
plantsoen en de rassenkeuze uitgebreid besproken. Uitvoerige informatie over de Nederlandse handelsrassen en hun gebruiksmogelijkheden kan men vinden in de Populierengids nr. 1 en 2. resp. in november
1982 en in augustus 1984 door de Nationale
Populieren Commissie uitgegeven en ver-

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

gebruik van één of tweejarig populierenplantsoen bij herbebossingen' op pag.73
van het novembernummer van 'Populier'
1979.

Grondonderzoek

Het laten onderzoeken van een grondmonster vóór de aanleg van een beplanting kan
veel teleurstellingen en kosten besparen
vooral indien men twijfelt aan de geschikt-

heid van de grond voor populieren. Dit
geldt vooral voor de lichtere zandgronden.
De geschiktheid van de grond wordt door
een deskundige mede op basis van de analyse-resultaten van een grondmonster vastgesteld. Voor het nemen van een grondmonster moet men kontakt opnemen met het
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek.
Gronden met een pH-KC1 lager dan 4,0 of
een P-totaal cijfer lager dan 30 zijn voor populier ongeschikt. Opgemerkt wordt dat de
eisen die balsempopulieren en hieraan verwante rassen aan de chemische toestand
van de grond stellen, nagenoeg gelijk zijn
aan die van P. nigra en P. euramericana (zie
het artikel'Populierenteelt, bodemvrucht-

baarheid en grondonderzoek'op pag. 75
van het novembernummer van 'Populier'
1978).
Fosfaat

In de grond moet voldoende fosfaat aanwezigzijn daar dit element een belangrijke
rol speelt bij de wortelvorming. Het P-totaal cijfer, d.w.z. het aantal miligrammen

per 100 gram droge grond, moet ten-

gaten, bijvoorbeeld met een halfronde

minste 40 of meer bedragen. Een grond met

plantschop voor éénjarig plantsoen, zullen
vooral op onbewerkte grond in veel gevallen een minder goede aanslag en jeugdgroei
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 van 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

P205

een P-totaal cijfer van 30

of minder

is

meestal ook om andere redenen ongeschikt

voor populieren (bijvoorbeeld te droog of
te zuur).
Kalium
Kaligebrek, dat vooral bij populieren op
beekbezinkingsgronden (beekeerden) nogal eens voorkomt, is alleen vast te stellen
door de aanwezigheid van gebrekssymptomen aan de bladeren (zie Handboek voor
de Populierenteelt, pag. 116). Het bepalen
van het kaliumgehalte van de grond heeft
weinig zin omdat het geen uitsluitsel geeft
over de vraag of de kaliumvoorziening van
de boom voldoende zal zijn. Een breedwerpige bemesting met 350 kg à 400 kg kalizout

40"/" per ha is in de meeste gevallen voldoende. AÍhankelijk van de weersomstandigheden kan deze bemesting al in februari
of maart worden gegeven.
Stíkstof
De noodzaak van stikstofbemesting bij populieren in de eerste jaren na aanleg zal in
de 'Kalender' van het februari-nummer van
'Populier' 1987 worden besproken.
Aanleg van beplantingen
Dichtgegroeide greppels en sloten moeten,
waar nodig, tijdig worden schoongemaakt
om de afuoer van oppervlaktewater te be-

vorderen;

dit

vergemakkelijkt bepaalde

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 à 80 cm diepe gaten, die bijvoorbeeld
met een grondboor zijn gemaakt; door de
onderzijde van de poten schuin afte 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

werkzaamheden zoals het maken van plantgaten. Hinderlijk loofhoutopslag en bramen moet men in geval van herbebosssing
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. 45 cm zijn voor

zijn. Het verdient aanbeveling bij gebruik
van meerjarig beworteld plantsoen alleen

éénjarige populieren voldoende groot,

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

voor twee- of driejarige populieren bedragen deze afmetingen 50 à 60 cm bij een
diepte van 60 cm. Het is zeer belangrijk dat
populieren voldoende diep staan vooral om
het scheefwaaien van de planten of het
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 verhoogt onnodig de aanlegkosten. Te kleine

opvallend zware zijtakken vóór het planten
te verwijderen; betakte éénjarige planten

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
moeten

('Blom','Fritzi Pauley' en'Heimburger'),
'Androscoggin','Geneva','Oxford' en
'Rochester' zijn aangelegd, in de eerste

(zie'Populier', februarinummer 1973, pag.
11).

Onderhoud
In het algemeen is het snoeien van populieren in de wintermaanden niet aan te raden
73

en zeeÍ zeker niet tijdens vorstperioden.

O

Dit onderhoud moet bij voorkeur in de periode tussen eind mei en half juli worden
uitgevoerd, omdat de wonden dan beter

booml<wekerijen

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, door jonge 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
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Grote voorraad l- en 2-jarigplantsoen
enbomen

AWIAU/rc

cm. van:

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

'Barn', 'Donk', 'Oxford' en 'Androscoggin'

van

Heidemij Nederland BV te Doorwerth.
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 dergelijke kontrole in

Salis alba: o.a.'Chermesina' en'Sericea'
Salix pentandra
Salix sachalinensis

het algemeen overbodig.

*
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Wij zijn de enige
UNAL
kweker
Met origineel uitgangsmateriaal van het
Rij ksstation voor Popu ierenteelt
I

Geraardsbergen. (8.)

Hoed U voor namaak.

hoomkwekerii
Schoorstraat 21 - Postbus
Udenhout - Holland
TeleÍoon 04241-2131
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KNPvouwkarton
De Verenigde Papierfabrieken Eerbeek B.V. is
producent van meerlagig vouwkarton en

ffi

v

Zagerii
Swalmen
bv

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.

Door sterk verhoogde produktiemogelijkheden vragen wijte koop:

POPULIEREN ROLLEN
Diameter:

12-@ 17 cm
1000 mm en 1200 mm
Vers, recht hout, glad gesnoeid.
@

Lengte :

Tevens zijn wij geïnteresseerd in

LANG POPULIEREN HOUT
Van@ 45 cm aan de voet tot @ l2cmlop
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 teiefoonnummer is 08338-9133.

Geïnteresseerden gelieven contact op te
nemen met
de heer J.W.J. van der Leegte.
Wijzijn eventueel in staat met eigen
vervoer het rondhout te komen ophalen.
ZAGERIJ SWALMEN B.V.
Bosstraat 54
Postbus 9048
6070 AA SWALMEN (Ned.)
lel.:04740-2769
Telex: 58541 coswa nl
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u denhou
een oude naam tussen nieuwe pe ulieren

an old name, between new ppplars
un ancien nom, entre nouveaux peupllgl!
ein alter name, zwischen neue pgp-peln
Witte abeel
(P. albal

'Raket'

'Nivea'

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

Grauwe abeel
(P. canescensl
'BÉnderbos' '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'

'1214',

Populus deltoides x nigra

'spijk'

'Tardif de Ghampagne'
'Zeeland'

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

'Ghoy?

tPrimot
tGavert

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

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

Populus trichocarpa x deltoides

tBeaupré'
tBoelaret

tColumbia Rivert

'Trichobelt

'Raspalje'

tHunnegemt

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