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Populieren en Wilgen
in de Schilderkunst

Dr. J. Gremmen,
Zetten

Elke waarlijk geïnteresseerde museumbe-

vermaak laten zien. Een tijdgenoot, Aert

zoeker die zich tot de kunst met een grote K
aangetrokken voelt, zal spoedig totáe ontdekking komen, dat er op dit terrein zoveel
te beleven is, dat hij zich beperken moet en
een keuze maken uit de veelheid van onder-

van der Neer, eveneens bekend door zulke
taferelen, ook wel 'wintertjes' genaamd,
specialiseert zich ook in 'maneschijntjes',
dat zijn nachtelijke landschappen, die beschenen worden door een volle maan. Aelbert Cuyp, de getalenteerde kunstenaar
van Dordrecht; Jan van Goyen, de schoon-

werpen. Dit geldt uiteraard ook voor de
schilderkunst. Ook hier bestaat een grote
verscheidenheid van thema's, zoals bijbelse- en mythologische voorstellingen, geschiedkundige panelen, allegoriën, interieurs, portretten, stillevens, zeegezichten,
landschappen en wat dies meer zij.
Door de aard van het hier te behandelen
onderwerp zullen we ons verder bepalen tot
het landschap, dat door de eeuwen heen in

een eindeloze variatie en door talloze
kunstenaars werd vastgelegd.
Zo is de 17e eeuw gekenmerkt door een
aantal befaamde landschapschilders, waarvan we enkele willen noemen. Jacob van
Ruisdael is de grote schilder van het duinlandschap en door stralend zonlicht overgo-

ten korenvelden. Meindert Hobbema volgt
hem hierin in grote lijnen. Hendrick Avercamp kennen velen van ons door zijn ijsgezichten, die gestoffeerd zijn met talrijke figuranten, die ons de genoegens van het ijs-

vader van de onvolprezen Jan Steen, en
Salomon van Ruisdael, een oom van de
reeds genoemde Jacob, zijn de grootmeesters van het riviergezicht en van weideland-

schappen, die gestoffeerd zijn met allerlei

soorten vee. Paulus Potter, overbekend
door zijn 'jonge stier' (Mauritshuis, 's-Gravenhage) gebruikt het vee als hoofdmotief;
het landschap vervult bij hem nog slechts

een secundaire rol. Gillis van Coninxloo,
de Vlaamse schilder, is de schepper van het

'bosstuk'. Hij conterfeit bomen met machtige kruinèn en geeft het gebladerte op minutieuse wijze weer.
Het landschap zal steeds een van de geliefde thema's in de schilderkunst blijven en
hierin gaan ook bomen en bossen een
steeds voornamer rol spelen.
Bij de identifikatie van bomen op
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1. Rembrandt H.

van

Rijn,'De Omval',

schilderij-

en doen zich echter grote problemen voor.

ets, 1645
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2. John Constable, 'Woman and old willow', pen, 1834

Het is namelijk zelden mogelijk om

een

boomsoort van een schilderij direct te herkennen. Daarom zijn we meestal aangewezen op de informatie, die ons door de kunstenaar werd nagelaten, met andere woorden
een nadere aanduiding over de boomsoort
in de titel of in de beschrijving van het bewuste paneel. Slechtst in een zeer beperkt
aantal gevallen zal het ons mogelijk zijn om
de boom met zekerheid door bepaalde karakteristieken als bladeren, vruchten of aan
de hand van een specifieke groeiplaats, vast
te stellen.
In deze bijdrage zullen we ons uitsluitend

beperken tot een drietal perioden in de
landschapschilderkunst nl. van de 17e

eeuwse vaderlandse schilderkunst,

3.

Jean-Baptiste C. Corot, 'Le pêcheur tirant son filet' , tabl. 1871 / 1873

maker van het schilderij 'rivierlandschap
met wilgen' (particulier bezit, Ziirich). Dit

Zo waren de tableaux van Aelbert Cuyp en

die van Meindert Hobbema zeer gezocht

laat ons drie machtige wilgen zien, die een
groot deel van het doek opvullen. Tenslotte, onder de vele etsen en tekeningen van
Rembrandt van Rijn bevindt zich ook een
ets genaamd 'de Omval' (Rijksprentenkabinet, Amsterdam), waarop we een knoestige wilg tussen hakhout zien met een vrijend paartje (Illustratie 1).

door Engelse verzamelaars. De Engelse
schilder, John Crome, die een eeuw later

Het tekenen en schilderen van landschappen in de L7e eeuw was zeker niet alleen
moet worden gezegd dat de Hollanders

door zijn impressies van de kathedraal van
Salisbury, bestaat ook een pentekening
'woman and old willow' (Victoria & Albert
Museum, Londen). (Illustratie 2).

hierin wel zeer bijzonder bedreven waren.

In de 19e eeuw breekt een nieuwe, spranke-

een aangelegenheidvan de Lage Landen, al

leefde, zox zo gefascineerd zijn geweest
door de doeken van Hobbema, dat hij op
zijn sterfbed zou hebben gefluisterd 'Hobbima, my dear Hobbima, how I have loved

you...'.
Van John Constable (L776-1837), bekend

de

School van Barbizon incl. de Haagsche
School, en de Franse Impressionisten.
Wanneer we nu aanvangen bij de 17e eeuwse Hollandse schilders, dan komen een

tweetal tableaux van Paulus Potter

ge-

naamd'landschap met vee' (Rijksmuseum,
Amsterdam) en 'landschap met vee en badende figuren' (Mauritshuis,'s-Gravenhage) in aanmerking. Op beide bevinden zich

enkele karakteristieke knotwilgen. Het
laatstgenoemd paneel kreeg de bijzondere

betiteling 'het spiegelend koetje'; het laat
een levendig tafereel zien van drinkende
koeien en badende, naakte figuren.
Meindert Hobbema, bekende leerling van
Jacob van Ruisdael, naast fijnschilder ook
wijncontroleur van de stad Amsterdam,
vervaardigde het doek'wilgen bij een plas'
(Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam), waarop we een groep flink uit de
kluiten gewassen wilgen zien. Jan Lievens,
tijdgenoot en vriend van Rembrandt, is de
4

4.

Jean-Baptiste C. Corot, 'Saules et peupliers blanc' , dessin, 1871
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Willem Roelofs,'Oude knotwilg bij Heelsum', tekening, IB80

lende periode aan in de landschapschilder-

kunst. Deze groep van kunstenaars staat
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6.

Vincent van Gogh, 'Knotwilgen, herder en boerín', tekening, 1884

bekend als de School van Baibizon, waarvan Théodore Rousseau de onbetwiste leider is. Hij was een pur sang natuurliefhebber en kende de bomen en de planten van
het Bos van Fontainebleau als geen ander.
Vele van zijn doeken zijn meesterlijke creaties van bomen en bossen. Ook de maestro
Jean-Baptiste Camille Corot wordt tot deze
school gerekend. Père Corot, zoals de andere kunstenaars hem noemen, was vóóral
schilder van bomen. Zijn doeken stralen
een magische bekoring uit; het is alsof een
tovenaar en dichter aan het woord zijn. Van
zijn talrijk oeuvre geven we hier een zwartwit afbeelding van het schilderij 'pêcheur tirant son filet' (particulier bezit) en van de
tekening 'saules et peupliers blancs' (coll.
Robaut, Parijs). (Illustraties 3 en 4).
Ook de Haagsche School heeft zich intensief met de landschapschilderkunst beziggehouden. De heel bijzondere tekening van

Willem Roelofs 'oude knotwilg bij Heelsum' (Gemeentemuseum,'s-Gravenhage),
5

8. Claude Monet, 'Poplars on the

Epte',

canvas, 1890

7.

Vincent van Gogh, ' Laan te Nuenen' , olieverf, 1885

die een oude, gespleten boom laat zien,

kanjer van een knotwilg nog geattaqueerd

bleau 'Allée de peupliers' (Musée Chéret,

lijkt hier wel een symbool van eeuwig le-

en ik geloof dat dat de beste van de aquarel-

Nice).

ven. (Illustratie 5). Van Gerard Bilders
bestaat het paneel'Oosterbeek' (Stedelijk

Museum, Amsterdam), waaroP we een
groep knotwilgen met vee in een

bekoorlijk

landschap aantreffen.

Bij de Franse Impressionisten gaat de

be-

langstelling ook uit naar het landschap, dat
gestoffeerd is met bomen en bossen. Uit de
nalatenschap van Vincent van Gogh is een
tekening bekend van een rij knotwilgen met
herder en boerin (Rijksmuseum Van Gogh,

Amsterdam). (Illustratie 6). Ook vervaardigde Van Gogh ooit een waterverfschilderij van een markante knotwilg en zegt hierover in een van zijn brieven 'Ik heb die oude

len geworden is'. (coll. Mr. Rogers, New
York). Verder kennen we van zijn hand een
populierelaan met 'gele herfstblaren' (Erven W. Holst Trenité, Rotterdam) en een
olieverfschilderij met gele populieren en
oranje eiken (Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam). (Illustratie 7).
Claude Monet, de landschapschilder par
excellence, heeft een speciale serie doeken
gewijd aan populieren waarvan het doek

Uit de benaming van de zo juist geciteerde
schilderijen als populieren staat wel vast dat
het hier inderdaad om deze boomsoort
gaat, maar door de wijze van schilderen
wordt er heel veel van onze fantasie gevraagd om ze als zodanig te herkennen.

Hier moet de wetenschap wijken voor
poëzie van de Kunst.

'poplars on the Epte' (Tate Gallery, Londen) het uitgangspunt vormt (Illustratie 8).
Van Paul Cézanne, een tijdgenoot, is het

paneel 'les peupliers' (Musée du Jeu de
Paume, Parijs) en van Alfred Sisley het ta-

Fa Seko
Bos- en Bo?ny?#?,[gins
Ons dienstenpakket omvat o.a.
Grote Ratelaar

6

50

7422R8

Deventer

o Wegfrezen van STOBBEN
o Takken VERSNIPPEREN
o Plantgaten BOREN
(05700)

54191

b.g.g. (05700) 37378

de

Groei en ontwikkeling van populier
op opgespoten havenslib
bij verschillende aanlegmethoden

J. van den Burg,
De Dorschkamp', Wageningen
'

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

wordt gesteld, en de popolier tot de booms-

Inleiding
Havenslib bezit na het beëindigen van de
opspuiting een zeker zoutgehalte. De ontzilting kan worden versneld door het aanleggen van diepe greppels. Deze methode is

onder andere toegepast in een beplantingsgroef in de Broekpolder (Loswal nr. 7) bij
Vlaardingen, die is aangelegd in de periode
1970-L971, met verschillende boomsoor-

ten, waaronder populier ('Robusta' en
'Dorskamp'). Ondanks het ten tijde van
aanplant vermoedelijk nog vrij hoge zoutgehalte van de laag 25-50 cm (C-cijfer in het
najaar 4-5 g NaCl/l; voor aanplant wordt als
hoogste, juist nog door bomen verdragen,
C-cijfer in het vroege voorjaar 1 g NaCl/l

aangehouden, welke waarde in 'gemiddelde' zomers oploopt tot ca.2 g NaCl/l) is in
deze beplanting in de jaren 1970-1978maar
weinig zoutschade waargenomen.
In een andere Loswal (nr. 3), die in 1973
met populier werd beplant, is in de daaropvolgende jaren duidelijke zoutschade aangetroffen. Omdat de vraag naar de beplanting van havenslipdepots meer dan eens

van 1979, nadat het terrein in de periode
1975-L978 een aantal behandelingen had
ondergaan (begreppeling met discus; aan-

oorten behoort, die voor aanplant in aanmerking komen, was er behoefte aan meer
informatie over de wijze hoe een dergelijke
beplanting moet worden aangelegd. In
overleg met de Gemeente Vlaardingen is
door de Stichting Bos en Hout, in samen-

leg van sloten; stukfrezen van de zeer dichte vegetatie van melde, distels en wat zeeas-

werking met het Rijksinstituut'De Dorschkamp', in 1979 een beplantingsproefaangelegd. In deze proefbeplanting met populier
zijn verschillende aanlegmethoden vergeleken. De groei en de ontwikkeling van de
bomen zijn een aantaljaren (1979 t/m 1983)
gevolgd. Dit artikel vat de resultaten van
deze proef samen.

king (spitploegen tot 25 à 30 cm diepte), b.
chemische of mechanische onkruidbestrijding, en c. geen ofwel begreppeling(1 10 cm
diepte). Een overzicht van de diverse combinaties vindt men in tabel 1. Elke comb!
natie van behandelingen kwam éénmaal
voor, hetgeen met het oog op de homogeni-

ter). Het aantal behandelingen bedroeg
drie, te weten a. geen of wel grondbewer-

teit van de bodem verantwoord werd

ge-

Beschrijving van de proef

acht. De vakgrootte bedroeg ca. 1500 m2
(30 m x 50 m), de plantafstand 5 m x 5 m.

Loswal nr. 9 in de Broekpolder stamt uit
1975, toen de opspuiting met havenslib
werd beëindigd. De bodemchemische ei-

regelmatig opgenomen, gemeten en bemonsterd. De belangrijkste uitkomsten zijn
in de volgende paragraaf vermeld.

genschappen ervan weken voor de laag 0-25
cm niet afvan die van andere havenslibde-

Resultaten

In de periode

1,979

tlm 1983 is de beplanting

pots : pH(KC1 ) 7,4 ; lutumgehalte 28"/" ; CaCO3-gehalte 15,4% . De beplanting met het

Uitval

ras'Zeeland' is aangelegd in het voorjaar

De uitval is beperkt geweest. Van belang is

Tabel I.
Behandeling in het voorjaar van 1979 en 1980, en de lengtegroei van 'Zeeland, , 1g7g t/m I9g1

grondbewerking onkruidbestrijding begreppeling

vak

gemiddelde lengte (cm) eind

t978 1979 1980

en bemesting*)

1981

lengtegroei (cm) in

L979 1980

1981

gemiddelde
lengtegroei
(cm perjaar)

geen

chemisch + N

mechanisch + N

spitploegen
(25 à 30 cm diep)

chemisch + N
greppels langs

mechanisch + N

*)

geen

C

742

778

2r7

289

36

39

72

49

greppels langs
het vak

A

135

168

208

274

J3

40

66

46

geen
greppels langs
het vak

D

t42

158

t92

267

16

34

75

42

B

137

t53

t91.

262

t6

38

7L

42

geen

H

74L

t79

268

3s0

38

89

82

70

het vak

F

134

172

236

327

38

64

97

64

geen
greppels langs
het vak

I

146

165

238

326

t9

73

88

60

G

135

r59

233

326

24

74

93

64

chemische onkruidbestrijding: bespuiting van de plantspiegel (1 m2) met Gramoxone, voorjaar 1979
mechanische onkruidbestrijding: maaien in juli 1979; ondiep frezen in mei 19g0.
N 100 gram kalkammonsalpeter per boom in 1979
200 gram kalkammonsalpeter per boom in 1979

:
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vooral het verschil tussen de onbewerktw
en de bewerkte vakken. In1979 resp. 1980
en 1981 viel in de onbewerkte vakken 4 en
lL'/", in de bewerkte vakken 1 en 3% uit.

De hogere uitvalpercentages in

in de eerste jaren van aanleg nog hoog ge-

Tabel2
Overzicht van de gemiddelde iaarliikse groei
per behandeling in de periode 1979-1981.

1980-1981

gemiddelde
lengtegroei
(cm. per jaar)

waren vooral het gevolg van schade door
woelmuizen.

behandeling

Groei

geen grondbewerking

De lengtegroei bedroeg in de periode 1979L981 42-70 cm. per jaar, en is dus als zeer

matig te beoordelen (tabel 1). Het enige
van belang zijnde groeiverschil volgt uit tabel 2. De gemiddelde groei was in de bewerkte veldjes beter dan in de onbewerkte

veldjes,resp. 65 en 44 cm. per jaar' Onkruidbestrijding heeft weinig effect gehad.
Alleen in het jaar van aanleg was de groei in
de chemisch behandelde vakken beter dan
in de mechanische behandelde, resp. 36 en
19 cm. De begreppeling had geen betekenis
voor de groei.
Conditie van de beplanting, zoutgehalte en
de grond en chloridegehalte van het blad
In de periode t979 tlm 198L was de conditie
van de planten in de onbewerkte vakken
over het algemeen iets minder goed dan die
in de bewerkte vakken (iets kleiner blad,
iets meer bladrand necrose door zoutschade; zie tabel 3), maar veel hadden dezever
schillen niet te betekenen. Het zoutgehalte
van de grond nam in de loop der jaren af tot
de voor populier lage waarde van 0,2-0,3 g
NaCl/I, zodat geen problemen leken te verwachten. Wel was opvallend dat het chloridegehalte van het blad niet afnam maar
juist steeg. In de droge en warme zomer van
1982 kwamen de gevolgen van het stijgende
chloridegehalte tot uiting in het optreden

van bladrandverdorring, gevolgd door
voortijdige bladval. Eenzelfde verschijnsel
werd in een nabijgelegen beplanting van
'Donk' aangetroffen. In de zomer van 1983
werden deze verschijnselen niet meer waargenomen.

Bespreking van de resultaten
Het positieve effect van de grondbewerking
op de groei van de populieren moet worden
gezochtin de invloed ervan op het C-cijfer.
In augustus L979 bedroeg dat cijfer in de onbewerkte vakken gemiddeld 1,1 g NaCl/I,
en in de bewerkte vakken gemiddeld 0,6 g

NaCl/I. De grondbewerking en de voortgaande ontzilting konden echter niet verhinderen dat toch de zoutopname door de
bomen in de loop der jaren toenam, en wel
tot een niveau waarbij enige groeiafname
mag worden verwacht. In de jaren 1979 thn
1981 liep het chloridegehalte van het blad
uiteen van 0,6-1,2%. Als men bedenkt dat
zichtbare zoutschade bij 'Zeeland' optreedt

als het chloridegehalte van het blad ca.
1,0% bedraagt, en dat bij lagere chloride8

44
65

grondbewerking
chemische onkruidbestrij ding
mechanische

57

onkruidbestrijding

52

geen greppels
greppels langs het vak

55
54

gehalten al sprake is van groeiafname, dan
verklaart het chloridegehalte de nogal tegenvallende lentegroei in de eerstejaren na
de aanleg. Blijkbaar is de zoutopname van
populier op dergelijke ontziltende gronden

noeg om een groeiafname te veroorzaken.
Als in deze jaren een warme zomer optreedt, is de kans op zichtbare zoutschade

groot.

De overige behandelingen hebben

geen

merkbaar effect gehad. De begreppeling is
blijkbaar op een zodanig tijdstip aangelegd
(ongeveer 3-4 jaar na het beëindigen van de
opspuiting) dat de reeds bestaande ondiepe
begreppeling (30 cm diep), en de diepe sloten het grondwaterpeil al zo sterk hadden
verlaagd dat de greppels geen dienst meer
konden doen.
De eindconclusie kan zijn dat een beplanting van zoutgevoelige bomen op een grond
die bij de aanleg nog enigszins zout is maar
daarna een goede ontzilting heeft, toch nog
zoutschadeverschijnselen kan vertonen gedurende de eerste jaren van de aanleg, Geringe groei is dan het gevolg, en dit kan
worden verergerd als een droge zomer op-

treedt. Diepe ontwatering is voor deze terreinen van groot belang.

Tabel 3.
Overzicht van de zoutgehalten in grond en in blad., 1978 tlm 1982

Cl-gehalte van het blad
(7o van de droge stof)

C-cijfer (gNaC1/1),
1aag25-50cm
vak

sept. april
1978 1979

C

A
D

1,5

B

H
F

I
G

t,9

1979 1980

0,4t

0,93

0,90

0,2

0,40
0,58

t,04*
t,28*

0,3

0,55

1,03

0,3
0,3
0,3

0,55
0,58

0,2

0,62

0,92
0,77
0,78
0,78

aug.

sept.

t979

1980

1981

0,5
0,5

0,1

0,3
0,3

0,8
0,2

1,3

0,9

0,3
0,3
0,5
0,3

0 ,4
0 )

0,9

0,2

0,4

5

0,5
0,7

0,5
0,3
0,3

0
0

)

t,5

aug. aug.

sePt.
1981

aug.

0,74

vak A t/m D: geen grondbewerking; vak F t/m H: grondbewerking

*)

**)

lichtebladrandnecrose
veel bladrandnecrose en veel bladval

-sept.
L982
1,68* *

0,97
1,16
1,05

0,91
0,69
1,05

0,90

t,72**

Toekomst voor het
populierenlandschap?

J.W. Oosterhuis,
J. van der Sanden,
Studenten LU -W ageningen

Inleiding

Het Brabantse populierenlandschap kenmerkt zich door de aanwezigheid van vele
bossen en bomenrijen. Wanneer men er
doorheen reist, ervaart men de, door de beplanting veroorzaakte, struktuur en beslotenheid.
Een wat uitgebreider bezoek aan het gebied kan een indruk geven van de karakteristieke flora en fauna, die gebonden aan de
populierenbeplantingen voorkomt. Een
deel van de aanwezige planten en dieren is
voor Nederlan d zeldzaam.
Het gebied heeft dus belangrijke landschappelijke en ecologische kwaliteiten.
De provincie Noord-Brabant ziet het populierenlandschap dan ook als een onderdeel
van het Nationaal Landschap Midden-Brabant.
Door het karakter van de populier is het
landschap dynamisch van aard. De populier groeit snel en heeft per seizoen een

sterk wisselend uiterlijk. Aan de snelle
groei heeft de populier ook zijn economische waarde te danken. De bossen en rijbeplantingen vormen het werk-objekt voor
degenen die bij de houtteelt en -verwerking

zijn betrokken. Aan houtproduktie wordt
tegenwoordig weer veel belang gehecht.
Dit blijkt met name uit het Meerjarenplan
Bosbouw. Hierin wordt gepleit voor de
aanleg van produktiebeplantingen met korte omlopen en voor de aanplant van 10.000
ha. nieuwe weg- en grensbeplanting.
Het is duidelijk dat de bomen en bossen die
het populierenlandschap bepalen een veelzijdige funktie vervullen. De populierenbomen en -bossen vormen in de ruimste zin

het milieu waarin zich het wonen, werken
en rekreëren afspeelt.
Dit specifieke landschap is aan een geleide-

lijke, doch ingrijpende verandering onderhevig. De indruk bestaat namelijk, dat bij
allerlei recente ontwikkelingen de kwaliteit
en de kwantiteit van de populierenbeplantingen stukje bij bgetje, maar uiteindelijk
voor een behoorlijk deel, zijn aangetast.
Vooral de afname van de kenmerkende populierenrijen valt in het oog. Streekbewoners zeggen wel eens: 'Voor iedere tien bomen die verdwijnen komt er misschien één
nieuwe in de plaats'.
In een onderzoek voor de vakgroep Planologie aan de Landbouw-universiteit in Wa-

:.a

Het bestaande karakteristieke, besloten landschap bij St. Oedenrode

geningen, hebben wij getracht wat meer
duidelijkheid te krijgen over de veranderingen die in de laatste tien jaar zijn opgetreden. Daarvoor is in een gebied tussen St.
Oedenrode en Best (zie figuur 1) het vol-

St.

Oedaroàe

Liempáe

gende bestudeerd:

a) wat is er in die periode precies met de
bomenrijen en bossen gebeurd;
b) wat zijn daarvan de mogelijke oorzaken
geweest.

De uitkomsten zouden aanwijzingen kunnen geven voor een overheidsbeleid dat be-

ter kan bijdragen aan het behoud èn het
funktioneren van het populierenlandschap.

Àest
Ílieuwe

HeiÀe

Kwantitatieve veranderingen

Als basis voor de metingen beschikten we
over luchtfoto's uit 1975 en 1983, en topo-

Figuur

1

Studie-gebied met omliggende

plaatsen
9

grafische kaarten respectievelijk uit 1970 en

Tabel I

1980.

dit materiaal bevestigde
vermoede - afname van het aan-

Bestudering van
de

- reeds

Overzicht samenstelling riibeplanting in 1975 en 1983.
Verandering hierin in procenten.

tal populieren, en speciaal van de rijbeplan-

tingen, in het gebied. Uit tabel I blijkt dat
veel van de in 1975 nog aanwezige weg- en
perceelsgrensbeplantingen in 1983 het
loodje hebben gelegd. Ook als men rekening houdt met een mogelijke onnauwkeurigheid, kan men stellen dat in 8 jaar tijd
maar liefst 307o van de rijbeplantingen in
het studiegebied is verdwenen. In figuur 2
wordt deze achteruitgang in de hoeveelheid
rijbeplantingen geïllustreerd.
De vermindering van de populierenbeplanting langs de wegen is kleiner dan op de perceelsgrenzen; dit lijkt onder meer een gevolg van de bestaande voorpootrechten en
van het feit dat de gemeente een aantal
wegbermen beheert. De afname van de
hoeveelheid bos bleek tamelijk gering: tussen 1970 en 1980 werd het areaal2"/" klei'
ner.

Kwalitatieve veranderingen

Uit topografische kaarten, een aantal vroegere vegetatie-opnamen en eigen veldwaarnemingen kon worden afgeleid, dat het type bos in het studiegebied wel is veranderd.
Er is in de afgelopen jaren een sterke afname van de hoeveelheid naaldhout geweest.

Dit werd grotendeels veroorzaakt door de
uitkap van fijnspar uit gemengde opstanden

+

lengte (km) in:

t975
langs wegen

op perceelsgrenzen

Totaal
(verkoop als kerstboom). Daarnaast is er in
bescheiden mate bos omgezet in boomweide. Wellicht staat dit in verband met de intensivering van de landbouw.
De verandering van het bostype en het ver-

dwijnen van de rijbeplanting hebben na-

tuurlijk invloed gehad op de bodemvegetatie. Er zijn overigens ook andere faktoren
die hierbij een rol spelen, zoals luchtverontreiniging en eutrofiëring (verrijking van

voedselarme milieus). Het is echter moeilijk om over de veranderingen van de bodemvegetatie duidelijke uitspraken te
doen. Dit komt vooral doordat de situatie
van ongeveer tien jaar geleden niet precies
in kaart is gebracht.
Het lijkt wel vast te staan dat, tegelijk met
het afnemen van de rijbeplanting, de ondergroei van Slanke sleutelbloem en Gulden boterbloem op veel plaatsen is verdwenen. Deze plantesoorten zijn in dit gebied
vaak een karakteristiek onderdeel van de
kruidlaag onder populierenrijen.

Er is dus sprake van een snelle achteruitgang van het waardevol geachte populie-

45

40

101

55

45,5

146

95

-34,9

lingen wordt gestuurd door middel van
overheidsbeleid. Door tal van wetten, regelingen en plannen wordt getracht een optimaal gebruik van de ruimte te bereiken,
d.w.z. een ruimtegebruik waarbij de wensen van de samenleving zo goed mogelijk
tot hun recht komen.

Met

formuleerde beleid tegenwerken. Voorbeelden van dergelijke zelfstandige (niet of

z

txí
1981

1 = Boschkant, 2 = Vleutstraat, J = Broekdijk,
4 = Kasteel laan / sloef, 5 = Hoogstraat

10

en

kelingen zijn die het door de overheden ge-

+

Figuur 2 Overzicht van de aanwezige riibeplanting

streek-

blijkt dat het beleid voor het populierenlandschap gericht is op behoud van de
kleinschaligheid en uitbreiding van de
houtteelt.
De achteruitgang van het populierenlandschap duidt er echter op, dat er ook ontwik-

I

Situatie

name uit

bestemmingsplannen, de Nota Landelijke
gebieden en het Meerjarenplan Bosbouw

+
(

-I1,1.

renlandschap. Niet alleen de schoonheid
van het landschap en de natuurwaarden zijn
verminderd, maar ook de betekenis voor de
houtproduktie is afgenomen. De vraag is
nu, hoe door een goed beleid die waarden
behouden kunnen worden.
De veranderingen in het landschap zijn een
gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Een deel van deze ontwikke-

txí
19?5

7o

t.o.v. t975

lokatie beplanting:

Achterliggende ontwikkelingen

Situatie

verandering in
1983

Geleidelijk verdwijnen grensbeplantingen in het landschap

il i

niet-direkt door de overheid gestuurde)
ontwikkelingen zijn: veranderingen in het

il

boerenbedrijf (intensivering, specialisatie,
quotering), milieuverontreiniging, en een
achterblijvende houtprijs (ten opzichte van
de prijs voor agrarische produkten).
Konklusies

In het studiegebied blijken

zelfstandige

ontwikkelingen die aÍbreuk doen aan het
landschap, sterker dan het gevoerde overheidsbeleid.
Het beschikbare beleidsinstrumentarium is
duidelijk ontoereikend om de wensen van
de samenleving te vervullen. Een uitzondering vormt misschien de Boswet, die een relatief sterk instrument blijkt om de hoeveelheid bos in een gebied in stand te houden.
Dezelfde wet belemmert daarentegen de
bescherming van populieren in weg- en
grensbeplantingen.
Om het populierenlandschap enige toekomst te geven lijkt het in ieder geval nodig
dat de overheid zich bij de beleidsuitvoering konstruktiever opstelt. Er moet daarbij niet alleen gedacht worden aan planologische bescherming, maar tegelijkertijd zal
er een bredere aanpak nodig zijn; het financieel aantrekkelijker maken van houtteelt
en milieumaatregelen (bestrijding van 'zure
regen') zijn daarbij bijvoorbeeld van groot
belang.

Gelukkig komt er ook nog regelmatig níeuwe aanplant voor

O

tonuandenoeveÍbv
boomkwekerijen
Grote voorraad l- en 2-jarig plantsoen
en bomen

AlUlYl4/16 cm. van:

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

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

Ton van den Oever B.V.

Postbus

15

ZG Haaren
Tel.04ll7 - l77l
5076

Weg- en grensbeplantingen: Levensbelang voor de klompenindustrie

Telex 50961 Tobo

Europaweg 18-20

7742PN Coevorden
Tel. 05240 - 17280
Telex 50961 Tobo
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Toezeggingen op grond van de Regeling
bijdragen aanleg snelgroeiend bos per
categorie van aanvrager vanaf l januari
1985; stand per l januari 1987

landbouwer

eigenaar land-

grote belegger

bouwgrond
(zgn. hobbyboer)

provlncle
aantal

aantal hectaren

hectaren

aantal

hectaren

landgoedeigenaar

aantal

hectaren

P. van der Knaap,
N at i o n ale P o p ulie r en c o mmis s ie

lagere overheid

overige lagere

(provincie *
gemeente)

overheden
(schappen)

aantal

hectaren

Groningen

9

9

2

4

Friesland

1

2

2

8

Drenthe

5

5

T

3

2

J

4

24

t2

34

7

10

4

11

29

4T

2

9

6

t3

2

J

1

1

t2

t2

Utrecht

2

1

2

2

Noord-Holland

2

J

Zuid-Holland

J

J

Zeeland

2

4

5

9

5

t3

1

Noord-Brabant

J

2

L6

19

2

2

Limburg

2

6

4

4

1

5

t3

29

1

1

J

15

6

18

1

1

2

T4

29

9

52

10

37

40

lt3

J

6

2

2

15

40

4

93

4

93

37

2t9

153

428

Flevoland
67

12

20

Gelderland

56

4

1

10

4

23

13

11

2

t9

11

J

4

Totaal

aantal

1

4

6

1

hectaren

1

Overijssel

4

aantal

totaal

23

IJ

J

5

T6
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LAANBOMEN EN BOSPLANTSOEN
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en
'Unal-klonen Ii

wiiy.ar97 de eercte '.Unal'-kweker van Nederland
wij hebben een grote voorraad

1

-jarig

BUSSUM

Ons bedrijf heeÍt door zijn jarenlange ervaring
een grote keuze in vak-gereedschap
voor groenvoorziening en bosbouw.
Postbus 112 1400 AC BUSSUM
Telefoon: 02159-43914 Telex: 43402 Amazo
De speciaalzaak voor alle tuinbouwartikelen

Verbruik populierehout
in 1-0 jaar verdubbeld
Aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen is in opdracht van de Nationale Populierencommissie een inventariserend onderzoek gestart naar de geschiktheid van
het hout van verschillende populiererassen

voor de klompenfabricage. Aanleiding
voor dit onderzoek is het feit dat door de
komst van steeds betere populierenrassen
wij nu over een breed assortiment van deze
rassen beschikken.
De populier is in Nederland een belangrijke

houtsoort. Ons land bezit ruim 30.000 ha
populieren. Deze oppervlakte is gelijkelijk
verdeeld over bossen en weg- en grensbeplantingen. De populier is vanouds een karakteristieke boomsoort in streken als Midden-Brabant, de Achterhoek en het rivierengebied. Nieuwe populierenlandschappen zijn ontstaan in Flevoland en in het
westen van het land.
De populier is bij bosaanleg populair door
zijn snelle groei. Deze maakt het mogelijk

Persbericht
N atio nale

dat in korte tijd een aantrekkelijk landschap ontstaat, dat snel beschutting geeft
aan recreanten. Niet minder belangrijk is
dat een populierenbeplanting op vrij korte
termijn een grote houtproduktie kan leveren. Ons land importeert meer dan 90"/"
van zijn houtbehoefte. In het licht van een
wereldhouttekort heeft Nederland de taak
om zelf snel meer hout te produceren.
Aan eht geproduceerde populierehout is
behoefte. In de afgelopen tien jaar is het
verbruik van populierehout verdubbeld.
Met name in de emballage-industrie stijgt
het verbruik snel. Dit staat in een onlangs
verschenen rapport van de Nationale Populierencommissie over het verbruik van en
de handel in populierehout in Nederland.
Voor de telers, de handel en de verwerkers
biedt het rapport naast veel marktinformatie, ook een lijst van bedrijven die populierehout verwerken.
Uit het rapport blijkt dat het totale binnen-

P op

ulierencommiss íe

landse verbruik van populiererondhout
momenteel ruim boven de 340.000 m3 ligt.
Daarnaast wordt 30.000 m3 populierentri-

plex verbruikt. Van het verbruikte rondhout nemen de emballage-industrie en de
zagerijen met respectievelijk 41 en 33 procent een belangrijk deel voor hun rekening.
De kartonindustrie neemt 14 en de klompenindustrie 12 procent voor z'n rekening.

Populierehout

is de grondstof voor

de

klompenindustrie. Het zojuist gestarte onderzoek naar de geschiktheid van het hout
van verschillende populiererassen is voor
de klompenfabrikanten dan ook van groot
belang. De onderzoeksresultaten zullen
medio 1987 beschikbaar zijn. De Nationale
Populierencommissie zal voor de verspreiding van de gegevens zorg dragen.
In de Nationale Populierencommissie zijn
de bij de populier betrokken branches en
instellingen vertegenwoordigd.

Er is één kwaliteitsboomkwekerii
die o.a. POPULUS UNAL kweekt onder

N.A.K.B.-keurmerk.
Laat u niet verleiden tot aankoop van materiaal,
wat niet aan de Nederlandse kwaliteitseisen voldoet.

Voor (export-) kwaliteit

o
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Populieren tegen vlakte

Strijd tegen kappen
bij voorbaat Yerloren

DEN HAAG/ROTTERDAM - Het verzoek dat de heer R.F. Teeuw uit de Rotterdamse wijk Prins Alexander gisteren richtte
aan de voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van State in Den Haag,

AMSTERDAM

-

Buurtbewoonster Inge

Willems van Beveren dreigt haar eenvrouwsactie te verliezen tegen de gemeen-

telijke dienst Groenvoorzieningen, die 26

vers'mee.
Nu, twintig jaar na de eerste aanplant, zullen de 'wijkers' gerooid moeten worden.

populieren langs de Cort van der Lindenkade in Amsterdam-Geuzenveld wil kappen.
Haar beroep tegen het kappen is nog in behandeling bij de Raad van State. Maar ondanks het feit dat zeheeft gevraagd of de
bomen in ieder geval blijven staan tot de
raad een beslissing heeft genomen, liggen
de eerste populieren al horizontaal.
Mocht Willems van Beveren alsnog gelijk
krijgen, dan is het te laat. 'Dan komt de uitspraak als mosterd na de maaltijd, want die
bomen zijn dan al weg', aldus haar raadsman mr. J.M.S. Salomons.
Willems van Beveren moet tegen veel mensen opboksen, die er anders over denken.
Groenvoorzieningen wil van de 56 populieren langs de Cort van der Lindenkade om
de boom één exemplaar kappen. De dienst
wil 'dunnen' om de rest van de bomen de
gelegenheid te geven beter uit te groeien.
Burgemeester en wethouders bleken het
hiermee eens. Inge Willems van Beveren
stelt echter dat de bomen net zo goed kunnen worden gesnoeid en ging op 28 juli vorig jaar in beroep tegen de beslissing van B
en W.
Ze vroeg daarbij direct om opschorting van
de kapvergunning van de gemeente, omdat
anders tijdens het beroep - dat erg lang kan
duren - de dienst zou kunnen beginnen met
het kappen. De opschorting werd haar door
een voorzitter van de afdeling rechtspraak
van de Raad van State toegezegd.
Maar ze had buiten de andere bewoners in
de straat gerekend. Vorige week dinsdag
diende er weer een zaak bij de Raad van
State, maar nu van buurtbewoners die
voorstander zijn van het vellen van de bomen. Zij wisten aannemelijk te maken dat
zij overlast ondervonden van de bomen,

Op hun plaats komen ook'blijvers'. De Jacob van Campenweg staat vol met populie-

omdat het riool verstopt raakte door de
boomwortels, er schade was doordat tak-

ren, wijkers dus. Die zouden niet alleen

ken afbraken en dat hun keuken en hal donker bleef in de schaduw van de populieren.

is afgewezen.

Teeuw ageerde tegen de beschikking van
de deelgemeente Prins Alexander om 48
populieren in zijn straat te rooien om er zilverlinde voor in de plaats te kunnen zetten.
De voorzitter is van mening dat de deelgemeente voldoende zorgvuldig te werk is gegaan bij het nemen van het rooibesluit.

Agrarisch Dagblad, 23-1 -'87

Twist over populieren
ROTTERDAM

Heeft de deelgemeente
Prins Alexander (Rotterdam) in redelijkheid tot het besluit kunnen komendat 48
populieren aan de Jacob van Campenweg
vervangen moeten worden door 46 zilverlinden? Die vraag heeft R.F. Teeuw voorgelegd aan de voorzitter van de afdeling geschillen van bestuur van de raad van state in
Den Haag. Teeuw wil dat de populieren
blijven.

-

Volgens een woordvoerster van de deelgemeente kan niet aan die wens tegemoet gekomen worden. Zij voerde daar een aantal
redenen voor aan. Twintig jaar geleden,
toen de betonwijk Prins Alexander werd
opgebouwd, zou er ook een globaal 'groenplan' zijn opgesteld. Om er voor te zorgen
dat het beton zo vlug mogelijk een beetje
groen om zich heen zou krijgen, werden er
snel groeiende bomen geplant. Ook pootte
men langzaamgroeiende bomen. De eerste
snelle soort worden de 'wijkers' genoemd.
De langzame bomen kregen de term'blij-

weg moeten omdat dat planmatig vereist is,

maar ook omdat ze door hun twintig-jarige
leeftijd een verhoogd risico vormen.
1.4

Ze vroegen om vernietiging van de opschorting, wat door een andere voorzitter

De Vereniging van Afgestudeerden van de Bosbouw en Cultuurtechnische School organiseert
in samenwerking met de Bosbouw en Cultuurtechnische School bijscholingscursussen voor afgestudeerden.
De 'Stichting Bijscholing Bosbouw en Cultuurtechniek' is hiervoor in 1986 opgericht. De cursussen zijn bestemd voor personen met een
MBCS- of een HBCS-opleiding en voor mensen
met een vergelijkbaar MBO-/HBO-niveau, die
in hun functies in de bosbouw, de groenvoorziening , lret beheer of de cultuurtechniek werkzaam zllÍt,

Er wordt naar gestreefd de cursussen zo praktisch mogelijk te richten. De cursussen worden
overdag gegeven.

Informatiefolders, aanmeldingsformulieren, inlichtingen

Informatiefolders en aanmeldingsformulieren
zijn telefonisch aan te vragen bij daBCS te Velp,
tel.: 085-625911. Inlichtingen zijn ook hier verkrijgbaar.

Aanmelding
Aanmelding geschiedt door inzending van een
volledig ingevuld aanmeldingsformulier aan:
Stichting Bijscholing Bosbouw en Cultuurtechniek, Postbus 9001,6880 GB Velp (cld.).
Cursusoveuicht

- Gebruik van microcomputer^bij

h_et

oltwer-

pen van groenvoorzieningen. 18 en 25 februari
1987.

-

Studiedag over: het snelgroeiend bos als alter-

natief voor agrarisch grondgebruik. 20 februari
1987.

-

Taxatie van agrarisch vastgoed. 19 en 20 maart
en 9 en 10 april 1987.

in stedelijke

-

Landschapsecologie

-

Vastgoedinformatie

l,2en3 april

1987.

en

randzónes.

vastgoedregistratie

met behulp van de computer.6,1 ,20 en 21 mei
1.987.

- Natuurtechniek:

ecologische aspecten bij
voorbereiding, aanleg en beheer van civiel- en
cultuurtechnische werken. 14 en 15 mei en 11 en
12juni 1987.
- Aanleg en beheer van landschappelijke beplantingen. 4,5, l8 en l9juli 1987.

-

Bosverjongin g. 23, 24 en 25 september 1987 en

enkele dagen bedrijfsbezoeken.
- Bodembescherming en bodemsanering. 20 en
30 oktober en 12 en 13 november 1987.
- Bosbedrijfsvoering. 4, 5, 19 en 20 november
1987.

-_

Automatisering van groenbeheerssystemen

(in samenwerking met Post HLO en HAS-Boskoop op nader vast te stellen dat).

van de Raad van State werd toegewezen.
En de dienst Groenvoorziening kon beginnen met het kappen van de helft van de bomen. Bij de dienst laat men weten geen
commentaar te willen geven. 'Wij hebben

opdracht de bomen te kappen. Dat is een
volledig reglementaire beslissing geweest,
en de Raad van State heeft het opschorten
van de kapvergunning nietig verklaard.

Dus kunnen we nu kappen', aldus
woordvoerder.

een

De openbare verkoping
van griendhout 1986 te Vianen
Dit jaar vond er gelukkig toch weer

een

griendhoutverkoping plaats in Vianen. De
laatste jaren wordt het aantal percelen en
de oppervlakte steeds minder. Nu waren
het nog maar 1.4 percelen met een totale oppervlakte van 18,75 ha die door de notariskantoren van Bonk en Tromp aangeboden
werden. Enkele percelen waren 2-jarig
maar het overgrote deel bestond uit 3-jarig
hout.
De belangstelling was ongeveer gelijk aan
voorgaande jaren wat betreft het aantal
personen. De belangstelling om te kopen
leek redelijk echter tegen zeer beperkte
prijzen.
Op twee percelen door het Staatsbosbeheer
ingebracht en gelegen respectievelijk onder
Helmond en Oud-Beijerland werd in het
geheel geen bod uitgebracht. Deze liggen

Ir. C. Tutein Nolthenius,
Staatsbosbeheer, Utrecht

gen volgens systeem Mostert en de Winter
en systeem Riede. Uiteraard gaat het hier
ook om vers, gezond, groeikrachtig materiaal. Hiervoor wordt zowel kat, rood (schietwilg) als grauw gevraagd.
Zoals altijd blijkt ook nu weer dat voor de

De grafiek is dus gemaakt aan de hand van
het beperkte cijfermateriaal wat beschik-

beste grienden met goede rechtgroeiende
struiken in een volle bezetting de hoogste
prijzen worden betaald terwijl slechte, afgelegen, grienden onverkoopbaar zijn. De
hak van kwaliteitshout voor produkten
voor speciale doeleinden is nu eenmaal

waarde is hieronder ook nog het prijsverloop gegeven van de opbrengst van vier
steeds dezelfde grienden met een gezamenlijke oppervlakte van 5,4 ha in de verschillende jaren dat ze gehakt werden.

meer lonend dan voor gewone rijsbossen.
Rijshout werd afgelopen jaar overigens nog
in behoorlijke hoeveelheden naar België en
Duitsland geëxporteerd.
Om een beeld te scheppen van het prijsverloop in de afgelopen jaren is de grafiek van
de gemiddelde prijs weer voortgezet.

opbrengst verkoop

baar is van een aantal willekeurige grienden
die op de publieke veiling zijn verhandeld.
Aangezien bij grienden de kwaliteit en de
ligging natuurlijk een grote rol speelt bij de

1977 f 570,-lha
1980 " 2.540,-l
1983 " 1.810,-/
1986 " 43s,-l

Ir. C. Tutein Nolthenius,
Utrecht, 22-12-198ó.

echter ook wat ver van de traditionele
griendgebieden waar de publieke verkoop
altijd betrekking op heeft.
De overige percelen vonden wel alle een

koper. De prijzen liepen van f 230,- tot
925,- per hectare met een gemiddelde

f

hectare-opbrengst van / 550,-.
Hierbij dient aangemerkt te worden dat bij
de helft van de percelen stekhout was uitbedongen. Dit leek overigens geen nadelige invloed op de prijs te hebben of anders
gezegd, de grienden waar stek uitbedongen
was zijn blijkbaar de betere grienden die
een hogere verkoopwaarde hebben.
De gemiddelde opbrengst is duidelijk hoger
dan vorig jaar toen die op / 350,-/ha lag.
Toen lagen de uitersten, vooral aan de onderkant, veel verder uiteen nl. van / 10,tot Ï 1.070,-lha doordat er een paar zeer
matige tot slechte percelen bij waren.
Bezien we de rijshoutmarkt dan is toch het
meeste hout van de vorige hak afgevoerd.
De prijzen waren vaak echter niet lonend.
Ook is er hier en daar helaas nog ouder
hout opgestookt omdat er geen koper meer
voor te vinden was.
Belangstelling voor de betere percelen is er
thans wel. Dit is toe te schrijven aan vraag
naar mooi, gezond, recht,2-jarig hout van
katwilg in diverse lengten. Dit wordt in
Boskoop gebruikt als onderstam voor katjesdragende sierwilgen zoals Salix Caprea
c.v. Pendula.
Verder is er vraag naar goede rechte stokken van 3,5 à 5 m en vlechtlatten van 2,5 à
3,5 m voor de geluidwerende voorzienin-

f/ha

:1590

Publieke vêrkoop van
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Subsidies Bosbouw

In vergelijking met voorgaande jaren is in

derlandse Staatscourant het besluit van de

Voor de goede orde wordt hierbij aangete-

1986 aanzienlijk meer gebruik gemaakt van

Minister van Landbouw en Visserij geplaatst, waarbij de opschortingstermijn

kend dat de opschorting er niet toe zal leiden dat op korte termijn het activiteitenniveau in de bosbouw vermindert. Uiteindelijk moet immers worden geconstateerd dat
in het afgelopen jaar subsidie is aangevraagd voor een grote hoeveelheid werk in

de subsidiemogelijkheden op basis van de
Beschikking bosbijdragen 1983, de Beschikking bijdragen herbeplantingen en de
Regeling Biidragen Bebossingen. Gelet op
het beschikbare budget voor de uitvoering
van deze regelingen was de Minister van
Landbouw en Visserij genoodzaakt het indienen van aanvragen voor subsidie van
bosverzorgingsmaatregelen en van herbeplantingswerkzaamheden tot het eind van
het jaar op te schorten. Voor natuurtechnische maatregelen, recreatieve voorzieningen en bosuitbreidingsprojecten bleef het
budget toereikend.
Omdat in de loop van 1986, ná de opschorting, is gebleken dat er zelfs zoveel aanvragen voor bosverzorgingsmaatregelen waren ingediend, dat tevens het totale budget
voor 1987 moest worden aangesproken,
werd vlak voor de jaarwisseling in de Ne-

voor de indiening van aanvragen voor bosverzorgingsmaatregelen tot nader te bepalen datum werd verlengd.
Vooralsnog was daartoe ten aanzien van de
herbeplantingswerkzaamheden nog geen
reden. Echter inmiddels zijn er na l januari
1987 zoveel aanvragen ingediend dat niet
anders kon worden besloten dan dat ook
vóór deze werkzaamheden de indiening
van subsidieaanvragen moest worden opgeschort. De betreffende besluiten zljn17 januari 1987 in de Nederlandse Staatscourant
geplaatst.
Omdat de activiteiten in de bosbouwsector

in belangrijke mate worden bepaald door
de beschikbaarheid van subsidiegelden is
gemeend u via deze extra nieuwsbrief in

onze bossen.

De tijdig ingediende aanvragen die reeds
gehonoreerd zijn of nog gehonoreerd zullen worden, dienen binnen een jaar te zijn
uitgevoerd. Binnen een maand na uitvoering van het werk dient de zogenaamde 'Eigen Verklaring'bij het Staatsbosbeheer te
worden ingediend, waarna uitbetaling kan
plaatsvinden.
Ten overvloede zij nog vermeld dat voor
bebossingsprojecten budget beschikbaar is.
Voorbereiding van deze projecten kan worden voortgezet.

kennis te stellen van deze voor de bosbouw
belangrijke besluiten.

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

Geraardsbergen. (8.)

Hoed U voor namaak.

hoomkwekerii
Schoorstraal 21 - Postbus
Udenhout - Holland
Telefoon 04241-2131
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In herbeplantingen is het
verloop van de aanslag en groei in de eerste
jaren vaak moeizamer dan in nieuwe beplantingen op bouw- of weiland.
Het gebruik van zeer lange éénjarige of van
meerjarige populieren met als motief dat
lang plantdoen boven de vegetatie uitsteekt
en er daarom dus geen hinder van ondervindt, is geen reden genoemde onderhoudsmaatregelen na te laten. Stikstofbebeplantingen.

H.W.K.

In de 'Kalender' van de twee laatste nummers van 'Populier' 1986 zijn aspecten betreffende de aanleg van populierenbeplantingen besproken. In het augustus-nummer
van 'Populier' 1986 zijn de aankoop van
plantsoen en de rassenkeuze behandeld en
in het december-nummer de subsidie-regelingen, de vrijstelling van de herplantplicht
en het grondonderzoek voor de aanleg van

beplantingen.

In de 'Kalender'

van dit

nummer zal worden ingegaan op het onder-

houd (bemesting en onkruidbemesting)
van jonge beplantingen in de komende
maanden. Het aanvragen van subsidies
voor herbeplantingen in het kader van de
'Beschikking bijdragen herbeplantingen'
en van subsidies voor herbeplantingen en
onderhoud (75ï" regeling) in het kader van
de 'Beschikking bosbijdragen 1983' is door
de Minister van Landbouw en Visserij
m.i.v. L6 januari jl. tot een nader te bepalen
tijdstip opgeschort (zie ook het artikel'Subsidies Bosbouw' in dit tijdschrift).
StikstoÍbemesting
De noodzaak van stikstoÍbemesting bij po-

pulieren in de eerste jaren na aanleg is uitgebreid behandeld in het artikel'Onkruidbestrijding bij populier'. Dit artikel is opgenomen in het februari- en meinummer van
'Populier' 1979. Stikstofbemesting in kombinatie met onkruidbestrijding is in de eer-

mesting en onkruidbestrijding zijn bij gebruik van dit lange plantsoen met hun zeer
ongunstige verhouding tussen boven- en
ondergrondse gedeelte een vereiste, vooral
als de vegetatie uit grassen bestaat (zie ook
het artikel 'Het gebruik van één- of tweejarige populiereplantsoen bij herbebossing'

in het

novembernummer van 'Populier'

reTe).

In het jaar van aanleg moet de bemesting
omstreeks half mei worden gegeven. Het
op een vroeger tijdstip in het jaar bemesten
van pas geplante populieren heeft weinig
zin omdat deze dan nog niet een voldoende
ontwikkeld wortelstelsel hebben om

de

stikstof in voldoende mate op te nemen. In
het tweede jaar en in slechtgroeiende beplantingen ook in het derde jaar kan worden volstaan met 200 à 250 grams kas per
boom.

Deze bemesting kan op zware grond (bijvoorbeeld kleigrond) al eind februari of begin maart worden uitgevoerd mits de grond
niet bevroren is en er geen sneeuw ligt of
wordt verwacht. Bomen op lichte grond geplant moeten in de tweede helft van april
worden bemest.
Bij de uitvoering van de bemesting moet er
nauwkeuring op worden toegezien dat de

krijgen. Dit geldt niet alleen voor nieuwe

kunstmest goed op de plantspiegels (ca.
1 mz boom) wordt verspreid. De meststof
moet niet te dicht bij de voet van de jonge
boom worden gestrooid om schade door
verbranding van bast en bovenste jonge
wortels te voorkomen. De kans op dergelijke schade is groot in sterk aan de wind
blootgestelde jonge beplantingen, vooral

beplantingen m aar zeer zeker ook voor her-

als de populieren te ondiep zijn geplant.

ste twee, soms drie jaar absoluut noodzakelijk om een goede aanslag en jeugdgroei te

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

l

il

Als

houthandel
P.G. Verweij
Wuustweg 2
6672M4 Hemmen
tel.08880-1619

gevolg van het draaien van de stammetjes
door de wind ontstaan trechtervormige ga-

ten waardoor bij een onjuiste uitvoering

van de bemesting de kunstmest bij de jonge

wortels komt.
Het gebruik van mengstoffen is af te raden.
de voor populieren geschikte bodemtypen
bevatten meestal voldoende fosfor en kali
um. Om dezelfde hoeveelheid stikstof te
geven die kalkammonsalpeter bevat moet
van veel mengstoffen een dubbele hoeveelheid worden gebruikt om dezelfde hoeveelheid stikstof te geven.
Kalibemesting

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 ziin. Een breedwerkpige bemesting met 350 kg à 400 kg kalizoult 40o/" per ha is in de meeste gevallen
voldoende. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan deze bemesting al in februari of maart worden gegeven.

Onkruidbestrijding

De reden, de methoden en het effekt van
onkruidbestrijding op de aanslag en jeugdgroei van populieren zijn uitgebreid behandeld in het hiervoor bij 'Stikstof' genoemde
artikel. In een met grassen verwilderd perceel is het bestrijden van deze vegetatie
naast stikstofbemesting absoluut noodzakelijk. Een vegetatie die uit lage kruidachti-

ge planten bestaat (andere dan grassen,
bijv. boterbloemen, muur, hondsdraf) behoeft men niet te bestrijden omdat deze de
jonge populieren weinig of niet bekonkurreert.
Onkruidbestrijding is evenals stikstofbe-

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

l7

mesting niet alleen noodzakelijk in nieuwe
beplantingen maar ook in herbebossingen
waarbij het niet van belang is of bij de aanleg éénjarig of ouder plantsoen is gebruikt.
Eénjarig plantsoen lijkt door zijn geringere
afmeting weliswaar meer hinder van de vegetatie te ondervinden, maar meerjarig
plantsoen vraagt zeker niet minder een goede onkruidbestrijding. Dit soort plantsoen
heeft, zoals eerder is gezegd, een ongunstiger verhouding tussen boven- en ondergronds gedeelte dan éénjarig plantsoen en
slaat daardoor moeilijker aan. De mate
waarin de jonge planten boven de vegetatie
uitsteken wil dus niets zeggen over het al
dan niet uitvoeren van de onkruidbestrijding. Voor het bestrijden van de vegetatie
heeft men de keuze uit een bestrijding over
de gehele oppervlakte, in banen langs de
bomen of alleen op plantspiegels (ca. 1 m2
per boom); bovendien kan tussen mechanische en chemische bestrijdingsmethoden
worden gekozen.
Bij de eerstgenoemde bestrijdingswijze,
bijv. door cultivateren, frezen of plaggen,
moet er nauwkeurig op worden toegezien
dat deze ondiep geschiedt om wortelbeschadiging te voorkomen. Bovendien moet
men er op letten dat de bomen niet worden
beschadigd i.v.m. het risiko van aantasting
door insekten (bijv. populierglasvlinder).
Op percelen met een hoge grondwater-

stand is de beworteling van de populieren
oppervlakkiger dan op percelen met een lage grondwaterstand. Bovendien vormen
balsempopulieren en hieraan verwante rassen meer wortels in de bovengrond.

Een gunstig tijdstip voor het

chemisch

bestrijden van grassen en kiemende zaadonkruiden is de periode tussen half maart
en half april. Op bewerkte grond kan men
volstaan met simazin tegen kiemende zaadonkruiden. Indien een onderbeplanting
met struiken aanwezig is moet de bespuiting over de gehele oppervlakte worden uitgevoerd en indien deze ontbreekt alleen op
de plantspiegels. Gras op de plantspiegels
kan men in genoemde periode met dalapon
bestrijden. Het gebruik van dalapon en simazin in granulaatvorm is eveneens mogelijk mits voor een zeer zorgvuldige verspreiding wordt zorggedragen. Nadelen van deze middelen in granulaatvorm zijn de minder snelle werking en het geringe effekt indien na het strooien een droge periode optreedt.
Een chemische bestrijding, die men in deze
tijd van het jaar kan toepassen, is die met

Gramoxone. Het juiste tijdstip voor de

bestrijding met dit middel is afhankelijk van
de mate van ontwikkeling van de vegetatie.
De bespuiting wordt meestal in de tweede
helft van mei uitgevoerd en wel op basis van
3 à 5 I per ha. Indien een sterke hergroei van

de vegetatie optreedt kan een tweede bespuiting noodzakelijk zijn tenzij de bomen
al zeer goed groeien. Het effekt van de behandeling is beter indien deze bij een bewolkte hemel wordt uitgevoerd.
De vegetatie mag niet te hoog zijn om te
voorkomen dat de bladeren enjonge scheuten met de spuitvloeistof worden geraakt
met alle gevolgen van dien.
De kans hierop is groot als de bespuiting in
nieuwe met éénjarig plantsoen aangelegde
beplantingen wordt uitgevoerd of indien tijdens perioden met veel wind wordt gespoten. Het gebruik van een spuitkap verdient
daarom aanbeveling. Om beschadiging van
de jonge stammetjes door Gramoxone te
voorkomen mag de druk waarmee gespoteir wordt niet meer dan 1,5 atm. bedragen.
Vóór het gebruik van bestrijdingsmiddelen
moet men de gebruiksaanwijzingen op de
verpakking zorgvuldig raadplegen.
Brandnetels en distels, die jonge populieren dreigen te overgroeien dient men rondom de bomen af te maaien, waarbij men er
voor moet zorgdragen dat deze hierbij niet
worden beschadigd. Klimplanten (b.v. hop
en haagwinde) moet men in de zomermaanden verwijderen om te voorkomen dat deze
de jonge bomen verstikken. Loofhoutop-

slag

of vulhout dat populieren dreigt

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
08373- 1 9000
Postbus 1, 6870M Renkum. Tel EX 455 78
Telefax 0837 3- 1 7645
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overgroeien moet in juli of in de eerste helft
van augustus bij de grond worden afgezet.
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KNPvouwkarton
De Verenigde Papierfabrieken Eerbeek B.V, is

ffi

Steiin
Zageriien
bv

producent van meerlagig vouwkarton en
handelt onder de naam KNP VOUWKARTON.
Het KNP vouwkarton is een hoogwaardig,

gespecialiseerd produkt dat o,m. gebruikt
wordt voor verpakkingen en
g rammofoonplaathoezen.

Door sterk verhoogde produktiemogelijkheden vragen wijte koop:

POPULIEREN ROLLEN
Diameter: @25-@45cm
Lengte : 2.45meter
Vers, recht hout, glad gesnoeid
Tevens zijn wijgeïnteresseerd in

LANG POPULIEREHOUT
Yan@ 47 cm aan de voet tot O 16 cm top
Vers, recht hout en glad gesnoeid.
Wij zoeken contact met houthandelaren
en/of bosbezitters, die grotere hoeveelheden per jaar ter beschikking hebben.
Bij de fabrikage van dit produkt wordt voor
een belangrijk deel gebruik gemaakt van
inlands populierenhout,
De Verenigde Papierfabrieken zijn daarom
geinteresseerd in de aankoop van
populierenhout op stam of geveld.

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

Geïnteresseerden gelieven contact op te
nemen met
de heer H. Meynen.
Wijzijn eventueel in staat met eigen
vervoer het rondhout te komen ophalen.

STEIJN ZAGERIJEN B.V.
Bosstraat 54
Postbus 9048
6070 AA SWALMEN (Ned.)
lel.:04740-2769
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u denhou
een oude naam. tussen nieuwe p9 ulieren
a n old name. between new ppplart

un ancien nom, entre nouveaux p.upl!.rt
ein alter name, zwischen neue pgp-peln
Witte abeel
(P. albal

'Raket'

'Nivea

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

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

Europese zwarte populier
'Ankum'
'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

(P. nigra)

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P. trichocarpa)

'Blom'
'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

Populus tríchocarpa

Euramerikaanse
populier
(P. euramericanal

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'1214',

Populus deltoides x nigra

'spiik'

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

tGhoyt

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

tPrimot
tGaYert

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

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

s

trichocarpa x deltoides

'Beauprét
tBoelaret

tColumbia River'
'Trichobel'

'Raspalje'

, Hunnegemt

hoomkwekerii
SchooÍstraat 21 - Postbus
Udenhout - Holland
TeleÍoon 04241-2131
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