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Het aanbod van populierenplantsoen
in de periodeI9T6-1986

1. Inleiding
In dit artikel zullen enkele ontwikkelingen
worden besproken die zich in de afgelopen
10 jaar bij de waarmerking van populierenplantsoen door de N.A.K.B. hebben voorgedaan.

Het jaarlijks analyseren van gegevens over
de aantallen gekeurde planten van populier
verschaft inzicht in de veranderingen die
zich bij de aanplant voordoen; dat geldt
overigens ook voor andere boomsoorten.
Ook de verschuivingen die binnen het populierensortiment optreden geven belang-

rijke informatie.
Aan de hand van deze en andere gegevens,
bijvoorbeeld uit de Bosstatistiek, kunnen
prognoses voor het toekomstig houtaanbod
worden opgesteld. Zo is op basis van dergelijke gegevens in het afgelopen jaar vastgesteld dat in de negentiger jaren met een
aanzienlijke vermindering van het houtaan-

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

bod van populierehout rekening moet worden gehouden (Dielen en Kolster, 1986).
Gegevens over de waarmerking van populier in de periode 1950-1977 zijn al eerder in
drie artikelen van "Populier" gepubliceerd(Kolster, 1968, 197 4 en 1978). Het onderhavige artikel behandelt hoofdzakelijk
enkele ontwikkelingen in de periode 19761985. Toch zal, om een beter inzicht te krijgen in de veranderingen die zich in de loop
derjaren hebben voorgedaan, ook op gegevens van voor 1976 worden teruggekomen.
Zo is in punt 2 aandacht geschonken aan de
aanplant van populieren sinds 1950 en in de
punten 3 en 4 op het gebruik van een- en

meerjarig plantsoen en de rassenkeuze
sinds 1964.

2. De aanplanÍ

van populieren sinds 1950

Om inzicht te krijgen in het verloop van de
aanplant van populier in de afgelopen 35
jaar is in figuur 1 een overzicht gegeven van

de afzet van populierenplantsoen in

ons

land. Deze grafiek is gebaseerd op gege-
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vens van de jaarlijkse "Statistiek Veldkeu-

ring en waarmerking" van de N.A.K.B.
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R.IJ.P). Voor 1975 werd het door

R.IJ.P. geteelde plantsoen, dat voornamelijk voor eigen gebruik bij de aanleg van beplantingen in Flevoland dient, niet door de
N.A.K.B. gewaarmerkt. De in- en uitvoer
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Uit de gegevens van figuur 1 blijkt dat de afzet van populierenplantsoen in de vijftiger
jaren zeer sterk is gestegen om omstreeks
1960 een hoogtepunt te bereiken. In de zestiger jaren nam de afzet door tal van facto23

ren sterk af. Hoewel de gegevens van de
R.IJ.P. o.a. voor de periode 1964 tlm 1972
ontbreken is wel bekend dat in deze periode ook daar het jaarlijks aantal gekweekte
planten geleidelijk is afgenomen.In de zeventiger jaren nam de afzet van de door de
boomkwekers geteelde planten geleidelijk
toe. Het aantal bij de R.IJ.P. geteelde planten vertoonde daarentegen in deze jaren
een sterke afname (zie tabel 1).

jaarlijks gewaarmerkte planten spectaculair gestegen. Het aantal in het seizoen
1985/1986 gewaarmerkte planten bereikte
met 470.000 planten weer het niveau van

het begin der zestiger jaren. Afgewacht

Tabel 1.
Het gemiddeld aantal jaarlijks gewaarmerkte populieren in de periode 1970-1986 (excl.
P. canescens)

Aantalgewaarmerkteplanten

Boom-

R.IJ.P

Totaal

kwekers
1970-1972
1973-1975
1976-1978

t979-1981
1982-t984
1985-1986

190.000

_l)

210.000

126.000

217.OOO

121.000

235.000
220.000
342.000

63.000
68.000
96.000

326.000
338.000
298.000
288.000
438.000

'fabel2.
Het aantal in Nederland gewaarmerkte populieren, grauwe abelen en wilgen in de periode 1976-1986.

Seizoen Aantalgewaarmerkteplanten
populierr) P. canescens wilgz)

1977t78
1978t79
1979180

1980/81

198y82
1982183

1983/84
1984/85
1985/86

367.700
298.500
346.000
320.700
324.900
248.200
273.100
257.000
335.800
402.000
472.200

55.500
53.900
s1.200
s6.400
60.000
88.600
56.600
56.000
s5.500
s4.000
30.400

87.700
104.700
102.100

71.200
85.400
89.600
71.100
63.500
60.000
65. 100

ffi
ffi

w

10. 000

Legenda:

Totaal
Weg- en grensbeplantingen
8os

6. 000

4.000

2.000

0

Periode 1950/59

dient te worden of dit toegenomen gebruik
van populierenplantsoen een blijvend (als
gevolg van enkele nieuwe subsidieregelingen) dan wel een tijdelijk verschijnsel is.

In figuur 2 is de bestemming van een groot
deel van het in de periode 1950-1980 geteel-

de plantsoen grafisch weergegeven (bron:

Dielen en Kolster, 1986).
De gegevens over de opstanden zijn ontleend aan de 4e Bosstatistiek. Omdat het

Figuur 3. Het aantal jaarlijks gewaarmerkte
planten

x

1000 planten

berusten de gegevens voor dit type beplantingen op die van de 3e Bosstatistiek en op
basis van schattingen van de afzet van het
meerjarige plantsoen (Dielen en Kolster,
198ó). De in grafiek I geconstateerde afname bij de aïzet van plantsoen wordt weerspiegeld in de in grafiek 2 weergegeven opbouw van het totale populierenbestand in
ons land. In de periode 1950-1980 zijn per
decennium steeds minder populieren geplant. Tevens valt te constateren dat in deze
periode de oppervlakte van de opstanden
per decennium toenam en dat van de wegen grensbeplantingen zeer sterk afnam.
Het is uiteraard interessant te weten hoe
het totale sortiment is verdeeld tussen populier en wilg (Salix alba). Daarover geeft

- populier excl.
B - P.canescens

500

400

Periode 1970/79

Periode 1960/69

C

-A

P.canescens
A

- wilg

300

200

62.100

Totaal
Gem./

3,65

milj

618.000

863.000

jaar

331.000

56.200

78.400

1) excl. P. canescens (grauwe abeel)
2) rassen van Salix alba
24

(ha)

r2.000

deel van deze statistiek waarin o.a. de gegevens van de weg- en grensbeplantingen zijn
opgenomen nog steeds niet is gepubliceerd

1) onbekend

1975176
1976t77

oppe rvlakte

8. ooo

In de periode 1982-1984 nam de afzet bij de
boomkwekers weer enigszins af en bij de
R.IJ.P. weer toe.
In de laatste 2 jaar is het gemiddeld aantal

Periode

Figuur 2. Oppervlakte populierenbeplanÍingen naar kiemiaar en naar type beplanting
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figuur 3 uitsluitsel, maar alleen voor de situatie sinds l976.Ter vergelijking is ook de afzet van grauwe abeel (P. canescens) opgenomen. De grauwe abeel wordt voorname-

Figuur 4. Het percentage bíj tle boomkwekers gewaannerkte populieren (excl. P. canescens)
vanaf het seizoen I9ó3/64

lijk in wegbeplantingen en andere land-

r00

schappelijke beplantingen gebruikt. Het

90

aantal jaarlijks gewaarmerkte planten in de

periode 1976-1986 is in tabel 2 vermeld.
Uit figuur 3 blijkt duidelijk dat de afzet van
populier vanaf 1983 zeer sterk is gestegen
maar dat bij de grauwe abeel en de wilg
geen stijging is opgetreden. In het laatste
seizoen daalt de afzeÍvan de grauwe abeel
zelfs sterk en wel van 54.000 stuks in het seizoen 1984185 tot 30.000 in het seizoen 1985/
86.

Uit de gegevens van tabel 2 blijkt dat

van

met 1986 3,65 miljoen populieren, ca 620.000 grauwe abelen en ca
863.000 wilgen zijn gewaarmerkt. Het gemiddeld aantal per jaar bedraagt resp.

Cemiddelde

over ceó p€.iodê va.5 jàa.

80
70
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l0
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r96fi

1966

1968

1970

t9't2

t9t\

1976
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1980

t9,92

r18!

r9n6

1976 tot en

331.000, 56.000 en 78.000 planten.
Het aandeel van de bij de R.lJ.P. gewaarmerkte populieren (excl. P. canescens) ten
opzichte van het totale aantal in Nederland

gewaarmerkte populieren bedroeg in de
periode 1976-1981 gemiddeld 28% en in de
periode 1982-1986 gemiddeld 23"/". Interessanter dan het gemiddelde is echter het

verloop van jaar tot jaar. Yan 1976 tot 1980
daalde het percentage van 40o/" naar 22"/"
en 1981 vormde meï 73"/" een dieptepunt!
In de tweede periode liep het aandeel van
de R. IJ. P. terug van 29"4 naar 22"/" .
De sterke toename van de afzet van populier in ons land sinds 1983 is o.a. het gevolg
van de nieuwe subsidieregelingen en wel de

tijdelijke "Beschikking bijdragen werkgelegenheid in de bosbouw 1984-1985" en de

"Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend
bos".

3. HeÍ gebruik van een-

en meerJaÍrg

plantsoen

Bij de waarmerking van plantsoen wordt
onderscheid gemaakt tussen een- en meerjarige planten. Het eenjarige plantsoen
wordt hoofdzakelijk voor de aanleg van
bosbeplantingen gebruikt; het meerjarige
plantsoen vindt zijn bestemming in landschappelijke (wegbeplantingen, e.d.) en in
stedelijke beplantingen, maar ook in herbebossingen.
Het aandeel van het eenjarig plantsoen bij
de waarmerking van populieren in de periode 1 964- 1 986 is in figuur 4 grafisch weergegeven. In tabel 3 zijn de gegevens over het
gebruik van een- en meerjarig plantsoen in
de periode 1976-1986 vermeld. De in deze

figuur en in tabel 3 opgenomen gegevens
hebben alleen betrekking op de door de
boomkwekers geteelde planten. Het door
de R.IJ.P. geteelde plantsoen bestaat voor
het overgrote deel uit eenjarige planten.
De gegevens in figuur 4 en tabel 3 tonen aan

Tabel 3.
Het gemiddeld aantal jaarlijks bij de boomkwekers gewoarmerkte populieren ett het aandeel
van het eenjarige plantsoen in de periode 1976-1986 (excl. P. carrcscens).
Periode

1976-1978
1979-1981
1982-1984
1985-1986

eenlang

meerlang

totaal

eenjarige pl

148.600

68.800
82.700
72.500
92.600

2t7.400

68

235.700
220.200
341.700

65

152.400
147.700
249.000

dat het eenjarige plantsoen sinds 1964 een
steeds belangrijker plaats bij de populierenteelt is gaan innemen. In de periode 1964 1968 bestond gemiddeld 35"Á van het gewaarmerkte plantsoen uit eenjarige planten
en in de periode 1984-1986 uit gemiddeld
72"Á; een wel heel groot verschiMn de tienjarige periode voor 1964 was het marktaandeel van het eenjarige plantsoen ca 30"/" .
Een tweede conclusie die we aan tabel 3
kunnen ontlenen is de zeer sterke toename
van het aantal eenjarige planten in 1985 en
1986. In deze twee jaren zijn circa 100.000
Tabel 4.
Het gemiddeld joarlijks aandeel von de eenen nteerjarige platÍen per groep populieren
in de periode 1976-1986.
7u

Groep

o/
/o

Aantal gewaarmerkte planten

planten

eenjarig meerjarig

67
I .'t

eenjarige planten perjaar meer afgezet dan

in de voorgaande perioden. Het gebruik
van eenjarig plantsoen is t.o.v. de periode
1976-1978 met 68% toegenomen; bij het
meerjarige plantsoen bedroeg de stijging
"slechts" 34%.
De ontwikkeling bij het eenjarige plantsoen
duidt op een sterk toegenomen aanleg van
nieuwe beplantingen in de afgelopen jaren
(Van der Knaap, 1987) en die bij het meerjarige plantsoen kan duiden op een opleving van het gebruik van populier bij wegen grensbeplantingen of (en) op een toegenomen herbeplanting van gevelde populierenopstanden.
De in ons land in de handel gebrachte populiererassen (exclusief P. canescens) zijn in
drie grote groepen onderverdeeld. Nagegaan is of er bij het door de boomkwekers in
de periode 1976-1986 afgeleverde plant-

soen verschillen in het aandeel eenjarige
planten tussen de groepen bestaan (zie tabel 4). Het maken van een dergelijke onderverdeling bij de door de R.IJ.P. geteelde populieren had weinig zin omdat, zoals
eerder gezegd, deze dienst voor het overgrote deel eenjarige populieren teelt.
In tabel 5 is een overzicht van de rassen ge-

P. nigra
P. euramericana
(oude rassen)
P. euramericana
(nieuwe rassen)
Populieren met

72

28

55

45

82

18

balsembloed

79

21

geven die momenteel

32

Naast de Nederlandse rassen worden sinds
1986 ook l3 nieuwe Belgische rassen in ons

Gem. I976-19U6

68

in de handel zijn.

25

land gekweekt en door de N.A.K.B. gewaarmerkt (Kolster, 1986). De Belgische
rassen zijn met een B en de Nederlandse
rassen met een N aangegeven. In het sei-

Dit kan een gevolg zijn van onbekendheid van deze rassen bij de afnemers
van meerjarig plantsoen maar bijvoorbeeld

meerjarige plantsoen wordt vooral in landschappelijke beplantingen verwerkt.

ook van de grotere afmetingen van

4. Veranderingen in het populierensorti-

zoen 1985186zijn in ons land 16.500 planten
van de Belgische rassen gewaarmerkt;20"/"

meerjarige bomen en van de beperkte toepassingsmogehjkheden van populieren met
balsembloed in rijbeplantingen.
De in het vorige hoofdstuk genoemde grauwe abelen (P. canescens) en wilgen (S. alba
rassen) bestonden in de periode 1976-1986
voor resp. 67 en 39"Á uit eenjarig plantsoen. Het eenjarige plantsoen van de grau-

daarvan bestond

uit

euramerikanen en

80% uit planten met "balsembloed".

Ter verduidelijking van wat hiervoor en in
het hierna volgende over populierengroepen is vermeld geef ik nog even een korte
groeps-omschrijving.
a. P. nigra of Europese zwarte populieren.
P. nigra is in Nederland inheems. Het
sortiment bestaat uit 7 rassen, waarvan
de meeste in 197 5 onder kontrole van de
N.A.K.B. in de handel zijn gebracht.
b. P. euramericana. Deze groep omvat in
het algemeen hybriden uit kruisingen
tussen Europese en Amerikaanse zwarte populieren. De groep "oude rassen"
omvat 10 Nederlandse rassen waarvan
'Robusta' en'Zeeland' in ons land het
meest worden aangeplant. Deze rassen
zijn tussen 1937 en 1966 onder kontrole
van de N.A.K.B. in de handel gekomen. De groep "nieuwe Nederlandse
rassen" bestaat uit vijf rassen, die resp.

in

1967 en 1972

in de handel zijn

soen.

we abeel wordt, gemengd met andere
boomsoorten, vooral in landschappelijke
beplantingen gebruikt en de meerjarige
planten zowel in landschappelijke als stede-

lijke beplantingen.

Het geringe percentage eenjarige planten

bij de wilgen duidt er op dat

deze boomsoort slechts in geringe mate voor het aanleggen van opstanden wordt gebruikt. Het

ment in de periode 1964-1986
Naast de stijgende vraag naar plantsoen in
de laatste jaren en het toegenomen gebruik
van jonger en daardoor goedkoper plantsoen zijn in de afgelopen 25 jaar ook aanzienlijke wijzigingen opgetreden in de rassenkeuze. Deze veranderingen hebben tot
gevolg gehad dat het huidige sortiment uit
aanzienlijk beter groeiende, voor ziekten
veel minder gevoelige rassen bestaat dan in
het begin van de zestigerjaren.
In figuur 5 is het verloop van de afzet van de
oude en nieuwe rassen sinds 1964 grafisch
weergegeven. De oude rassen zijn in de periode 1937-1966 en de nieuwe rassen na
1966 onder controle van de N.A.K.B. in de

Figuur 5. Het percentage bij de boomkwekers gewaarmerkte populieren (excl. P. canescens)

A - "oude"

IOD

Tassen

?0

B - "nieuwe" rassen

80

C - aandeel rRobustar+rZeeland'

ge70

bracht en de groep "nieuwe Belgische
rassen" uit 6 rassen.

,r- \-_

c. Populieren met balsembloed.

Deze
groep populieren bestaat uit 9 Nederlandse rassen, die sinds 1967 of 1972 in
ons land worden verkocht, en 7 Belgische rassen. Het zijn zowel zuivere balsempopulieren als hybriden van balsempopulieren of hybriden uit kruisingen tussen balsempopulieren en Europese zwarte of Amerikaanse zwarte populieren.

De nieuwe euramerikaanse populieren en
de populieren met balsembloed, zowel de
Nederlandse als de Belgische, zijn in het algemeen in groei en gezondheid beter dan
de andere populieren.

De gegevens in tabel 4 tonen aan dat het
aandeel van het eenjarige plantsoen bij de
oude P. euramericana rassen en in wat mindere mate bij de P. nigra rassen beduidend
lager is dan dat bij de twee andere $roepen.
Er is dus een grotere vraag naar meerjarige
planten van deze rassen. Dit oudere en
daardoor grotere plantsoen wordt vooral
bij de aanleg van landschappelijke en stedelijke beplantingen gebruikt en voor het herbeplanten van sterk verwilderde of met
struiken begroeide terreinen. Er is een duidelijk geringere vÍaag naar meerjarig plantsoen van de beter groeiende nieuwe euramerikaanse populieren en populieren met
balsembloed. Slechts 20"/" van de gewaarmerkte planten bestaat uit dit type plant26

de

Ê

51
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l96rt

70

72

Tabel 5.
Overzicht van de in de N.A. K. B.-keuring opgenomen populiererassen (excl. P. alba en P. canescens) en het jaar van het in de handel komen.
N

Vereecken (1959), Loenen (1966), Ankum, Brandaris,
Schoorldam, Terwolde, Wolterson (1976)

oude rassen

N :

nleuwe rassen

N :

nleuwe rassen

B :

Robusta, Zeeland., Gelrica, Harff , Heidemij,I214, Lóns,
Marilandica, Serotina, Tardif de Champagne (voor 1966)
Dorskamp, Flevo, Agathe F (1967), Florence Biondi,
Spijk (1e72)
Primo, Ghoy, Gaver, Gibecq, Ogy, Isières (1986)

P. nigra

P. eurarnericana

"

Balsem" populieren

Hybride balsemp. N
Zwarte

balsemp.

N
P. interamericana N
P. interamericana B
P. trichocarpa N
P. trichocarpa B

N : Nederlandse rassen
B : Belgische rassen

Androscoggin (1972)
Geneva, Oxford (1967), Rochester (1972)
Barn, Donk (1972)
Unal (1984), Boelare, Beaupré, Raspalje, Hunnegem (1986)
Blom, Fritzi Pauley, Heimburger (1972)
Columbia River, Trichobel (1986)

handel gebracht. De afzet van 'Robusta'en
'Zeeland', de in ons land meest aangeplante rassen, is in de grafiek apart opgenomen.
De gegevens hebben alleen betrekking op
de verkoop van het door de boomkwekers

Figuur 6. Aandeel van de'nieuwe populiererassen bij de waarmerking

to taa

geteelde plantsoen omdat voor de R.IJ.P.
de gegevens over de periode 1964-1972 ontbreken. Wel is bekend dat deze dienst toen
aleen populieren heeft geteeld die weinig
gevoelig voor bladziekten zijn. De globale
samenstelling van het in de periode 19761986 geteelde sortiment door de R.IJ.P. zal
in het volgende hoofdstuk worden bespro-
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overwegend langzaam groeiende rassen en
voor 40"k uit 'Robusta' en 'Zeeland', twee
vrijwel identieke, beter groeiende rassen
met een overwegend goede weerstand tegen bladziekten. In 1970 bestond het sortiment door de sterk toegenomen afzet van
'Robusta' en 'Zeeland' (tot 62%) en de introductie van nieuwe rassen (12%) voor

taal

7o
6C

rassen met balsenrbloed
50
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nog maar voor 25o/" uit minder gewenste
rassen. Vijf jaar later, in 1975, was het
marktaandeel van de nieuwe rassen even
hoog als dat van 'Robusta' en 'Zeeland',
namelijk circa 45"/".In 10 jaar tijd is dus on-

P.euramericana
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geveer de helft van het sortiment oude rassen door nieuwe vervangen. In de periode

0

1975-1986 daalde het aandeel van 'Robusta' en 'Zeeland' verder en wel tot circa 40"/"
en steeg dat van de nieuwe rassen tot circa

P.nigra
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Aandeei bij de boomkwekers

60

55%.

Ongeveer 4"/" van de verhandelde populiercn bestaat momenteel uit rassen waarvan
de aanplant om verschillende redenen wat
minder gewenst kan zijn. De gunstige veranderingen in het sortiment sinds het begin
van de zeventigerjaren zullen zeer zeker tot
een verhoging van de jaarlijkse houtproduktie leiden.

In tabel 6 zijn de gegevens over de

totaa
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keuze in de periode 1976-1986 in twee perioden onderverdeeld om vast te kunnen stel-

1D

1

len welke wijzigingen in de laatste 10 jaar
zijn opgetreden. Deze gegevens tonen aan
dat in de periode 1981-1986 ten opzichte

Tabel 6.

van de periode 1976-1980:

Het percentage gewaarmerkte populieren per groep in de periode Í976-1980 en

a. de afzet van planten van P. nigra zeer

Groep

b.

c.

sterk is gestegen,
het aandeel van de oude P. euramericana rassen iets is gedaald, ongeveer 417"
van deze populieren bestaat uit 'Robusta' of 'Zeeland',
het aandeel van de nieuwe P. euramericana rassen gelijk is gebleven

d. de belangstelling voor populieren met
balsembloed sterk is afgenomen.

7o

gewaarmerkte populieren

1976-1980
P. nigra

l98l-1986.

5,0

1981-1986
18,1

P. eur., oude rassen
P. eur., nieuwe rassen

47,1

44,3

21,8

21,4

Populieren met balsembloed

26,1

16,1

Totaal

100%

100%

Totaal aantal planten

I ,66

miljoen

1,99 miljoen
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In figuur 6A zijn de ontwikkelingen in ons
land bij de afzet van de nieuwe rassen in de
periode 1976-1986 grafisch weergegeven.
De ontwikkelingen die zich bij de teelt van
nieuwe rassen door de R.IJ.P. en de boomkwekers in deze periode hebben voorgedaan zijn in figuur 68 en 6C opgenomen.
Bij de R.IJ.P. bestond in de periode 19761986 het sortiment gemiddeld uit 70% nieuwe rassen en 30% 'Robusta' en'Zeeland' .
Het aandeel van de populieren met balsembloed is na 1979sterk afgenomen en datvan
de P. euramericana rassen is vrij constant

5.

30 jaar is de afzet van
populierenplantsoen geleidelij k gedaald
maar in de laatste 3 jaar treedt een zeeÍ

1. In de afgelopen

duidehjk herstel op.

2. De aanleg van weg- en grensbeplantingen is in deze periode per decennium
zeer sterk verminderd terwijl de aanleg
van opstanden daarentegen is toegenomen.

3.

De gegevens over de boomkwekers in figuur 6C tonen aan dat de afzet van nieuwe
rassen tussen 1976 en 1986 van circa 40 naar
55% is gestegen. Het aandeel van de P. ni-

gra rassen vertoonde in de periode 19761983 een aanzienlijke stijging die in latere
jaren weer gedeeltelijk verloren is gegaan.
De afzet van de populieren met balsembloed is in de periode 1976-1985 van 30 naar
72"Á gedaald, in 1986 bedroeg dit percentage echter weer 20"Á. Het aandeel van de
nieuwe rassen van P. euramericana beliep
in de periode 1976-1984 gemiddeld 15% en
in de laatste twee jaar gemiddeld 21%.

E,r heel"t sinds de

vijftiger jaren een zeer

sterke verschuiving

in het

4.

rikaanse populieren is vrij constant gebleven (ca 65"/") en dat van de populieren met balsembloed is geleidelijk afgenomen. Het aandeel van de nieuwe euramerikaanse populieren bedraagÍ 21,"Á
en dat van de oude rassen 457".
7. De toegenomen aanplant in de laatste
jaren en de gunstige veranderingen in
het sortiment sinds het begin van de zeventiger jaren zullen zeker tot een verhoging van de jaarlijkse houtproduktie
leiden.

gebruikte

soort plantsoen plaatsgevonden. In de
vijftiger jaren bestond circa 707" van de
gewaarmerkte planten uit meerjarig

gebleven (gemiddeld 38%). Het aandeel
van de nieuwe rassen is daarom zo hoog
omdat deze instelling alleen voor eigen gebruik teelt en de afzet dus niet beïnvloed
wordt door een mede door traditie bepaalde vraag van de afnemers zoals bij de boomkwekers.
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Insektenaantastingen op populier
en wilg in 1986
met bijzondere aandacht voor de kleine populierenboktor

Hieronder volgt het jaarlijkse overzicht van de meest schadelijke insekten die in 198ó zijn voorgekomen op populier en wilg.

bos- en landschapsbouw' De Dorschkamp',
Wageningen

Wilgebladwesp

De wilgebladwesp (Nematus salicis L.)
werd in Wageningen en Renkum gemeld bij
de kronkelwilg (Salix matsudana 'Tortuosa'). Opvallend was dat kleine bomen geheel kaal waren terwijl bij grotere exemplaren alleen de onberste helft kaal stond.
Door dit insekt werden tevens diverse klo-

Satijnvlinder
De satijnvlinder (Leucoma salicis L.) werd
sedert het laatste pplaagjaar in 1983, nog
maar sporadisch in de Flevopolders waargenomen. In 1986 werd slechts zeer geringe
vreterij gemeld in enkele proefvelden (klonentoetsen) van populier in het Pampushout, Horsterwold en het Knarbos.
De satijnvlinder veroorzaakte echter wel
kaalvreterij in ca 65 ha populier bij Garrelsweer en Ter Apel. Het betrof hier o.a.
proefvelden met diverse klonen (plantjaren
1971

L.G. Moraal,
Rijksinstitttut voor onderzoek in de

nen wilg en populier op de kwekerij 'De
Dorschkamp' te Wageningen kaalgevreten.
Janus luteipus Lep.

Larven van deze tot de halmwespen (Cephidae) behorende insekten weerden massaal aangetroffen in een erfbeplanting van

,'72 en'7 4).

Salix cinerea te Wageningen. De larve
vreet in een jonge twijg een gang vanaf de
top naar beneden, eerst spiraalvormig onder de bast, later in het merg (fig. 1) De
twijg knikt op een lengte van 30-50 cm van-

Wintervlinder
Lichte vreterij door rupsen van de kleine
wintervlinder (Operophtera brumata L.)
werd gesignaleerd in enkele proefvelden
(klonentoetsen) van populier in de Flevopolders en in populier bij Tiel en Wijchen.

af de top om en sterft daarna af.

Pontania proxima Lep.

Deze bladwesp vormt koffieboonachtige

lVilgehoutrups

L.) trad

dubbelzijdige gallen op wilgeblad, waarbij

schadelijk op in populier bij met name wegbeplantingen te Amsterdam, Venray,
Leeuwarden en Amersfoort.

wel 20 gallen per blad kunnen optreden.
Gallen van dit insekt werden gevonden bij

De wilgehoutrups (Cossus

cossus

l: De met boormeel gevulde larvegang
van de halmwesp (Janus luteípes) in wilg.

Fig.

Horssen, Overasselt, Beesd, Wijhe,
Schoonrewoerd en Susteren.

Populiereglasvlinder
In de Flevopolders bleek de populiereglas-

vlinder (Paranthrene tabaniformis Rott.)
weer zeer schadelijk te zijn in enkele klonentoetsen in het Horsterwold (kavels QZ
en OZ), in het Hulkesteinse Bos (kavels
NZ en OZ) en verder in jonge bosbeplantingen in het Hollandse Hout en Horsterwold. De populiereglasvlinder werd verder
gemeld in Aalten. Het betrof hiereen lichte
aantasting in een beplanting met 4-jarige
Populus 'Terwolde'.

Sign.) werd waargenomen bij populieren in

Bierum, Haarlem en in de Flevopolder
(Harderbos). Deze luizen leven onder een
wit-grijs waspluis in de schorsgroeven van
stam en dikke takken biij o.a. 15-jarige Populus 'Regenerata', 'Marilandica' en 'Dorskamp'. Hoewel een massale bezetting op de
stam zeer spectaculair is, blijken de gevolgen van weinig betekenis te zijn.

In

Goes werd de wollige slawortelluis
(Pemphigus bursarius L.) bij populier

Het

Horzelvlinder

waargenomen.

De horzelvlinder (Sesia apiformis Cl.) werd
gemeld in weg- en laanbeplantingen van

bestaat uit roodachtige, tot 1,5 cm grote
zakvormige gallen aan de bladstelen, waarbij ten gevolge van een vervroegde bladval
groeistagnatie kan ontstaan. De hoofdwaard van deze luis is Populus nigra 'Italica'
en tussengewassen zijn composieten als sla
en andijvie. Bij deze groenten kan de schade ernstig zijn en daarom wordt het planten
van sla en dergelijke in de buurt van de Ita-

populier in Haarlem, Groningen, Hellendoorn, Rotterdam, Hoogvliet, Dronten en
Kampen. De horzelvlinder is voornamelijk
schadelijk langs wegen en dijken met een
lage grondwaterstand.

Luizen
De schirirmelluis (Phloeomyzus passerinii

Cambiummineervlieg
De cambiummineervlieg (Phytobia cambii
Hend.) werd waargenomen in Heesch bij 7jarige Populus 'Donk' en in Salix viminalis
te Bergharen, Schijndel en Beuningen.
Wilgebastgalmug

In Amsterdam werden op verschillende
plaatsen wilgen aangetast door de wilgebastmug (Rabdophaga saliciperda Duf.)
Bij herhaalde aantastingen ontstaan galachtige woekeringen op stam of takken.

aantastingsbeeld

liaanse populier afgeraden.

Resseliella dizygomyzae
De inquiline galmug (Resseliella dizygomyzae Barnes) werd massaal aangetroffen in

l-jarige delen van Salix viminalis in

de

Rijksgriend in de Flevopolder. Het insekt
maakt gebruik van gangen van andere insekten.

Bladhaantjes
Dit jaar werden opvallend weinig aantastin29

gen door bladhaantjes gemeld. Alleen bij
Wijhe veroorzaakte de blauwe wilgehaan
(Phyllodecta vulgatissima L.) zware vreterij bij 1-jarige Salix viminalis.

Wilgesnuitkever
De wilgesnuitkever (Cryptorrhynchus lapathi L.) tradzeer schadelijk op in 10 ha 1jarige Populus 'Barn', 'Donk', 'Spijk' en
'Oxford'. De populieren waren aangeplant
op een voormalig griendperceel in de Flevopolder (zie ook artikel op pag. rr). De
wilgesnuitkever was afkomstig uit de naastgelegen resterende grienden. De aantasting
was zo ernstig dat de boompjes moesten
worden afgezet.
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woekeringen van wondweefsel die van dag

Fig. 2: De kleine populiereboktor, kever en
aantastingsbeeld van de larve.

rige Populus 'Donk' bij Hoog Keppel en

Wehl. Bij Aalten werd 1-jarige Populus
'Terwolde' en 4-jarige Populus nigra en bij
Deldenerbroek werd 1-jarige Populus 'Robusta' zwaar aangetast.
Het aantastingsbeeld van de kleine populiereboktor zal bij de meeste lezers wel bekend zijn, maar het is in dit verband wel interessant om bijzonderheden te geven over
de levenswijze en het voorkomen van schade door dit insekt.

Boktorren zijn kleine (3 mm) tot tamelijk
grote (60 mm) langwerpige kevers, die zich
vooral door hun lange soms gekromde antennes (bokkehoorns) onderscheiden van
andere keverfamilies. De meeste boktorsoorten leggen hun eieren in dode of stervende bomen. Enkele soorten echter hebben een min of meer primaire betekenis
omdat zij levende en vitale bomen aantasten. Hiertoe behoort o.a. de kleine popu-

pulier) maar ook wel in wilg
Eiafzetting
De eiafzetting vindt van mei tot juli plaats
in de baast van dunne stammetjes of twijgen. Bij de eiafzetting komt een interessant
gedrag voor, waarbij een zekere voÍm van
broedzorg plaatsvindt. Eerst knaagt het

vrouwtje een korte oppervlakkige dwarsgroef in de bast, waarna een tamelijk diep,
tot in het spinthout reikend, boorgat wordt
gemaakt.
Aan weerszijden van de dwarsgroef worden

Kever: 9-15 mm lang; dekschilden grijsgroen, elk met 4 of 5 ronde, geel behaarde
vlekken. Het halsschild heeft twee gelezij-

.l
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è

Voorkomen
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mate gevormd zou worden, dan verstikt het
ei. De na 10-14 dagen uitkolnende larve

voedt zich met dit wondweefsel dat steeds
weer aangroeid en steeds weer door de larve wordt afgevreten.
De larve wordt groter

Bij het groter worden van de larve wordt
naar links en rechts een korte horizontale

vorming) ontstaat. Boormeel en

Kever en larve

De kleine populiereboktor komt in geheel
Europa zeer algemeen voor. De kevers vreten van bladeren, bladstelen en jonge
scheuten van populier en leggen hun eitjes
in populier (vooral bij Populus tremula en
alba en klonen van de euramerikaanse po-

tot dag steeds meer tegen het ei aangroeien
en het zelfs dreigen te overwoekeren. Hierdoor wordt echter ook de bast wat opgetild,
zodat het eerst afgeplatte ei z'n normale
vorm weer kan aannemen en het embryo
zich normaal kan ontwikkelen. Door het
geknaagde hoefijzerpatroon kan, doorhet
zich ontwikkelende wondweefsel, de bast
gemakkelijk uitdijen waardoor de druk wat
vermindert. Wanneer het wondweefsel niet
zou ontstaan of wanneer het in te sterke

gang geknaagd, waardoor op de grens van
bast en hout een halfcirkelvormige gang en
een daarmee gepaard gaande zwelling (gal-

liereboktor.

lijnen (fig. 2).
Larve: tot 20 mm lang; vuilwit; sterk gesegmenteerd en pootloos. De kleine donkere
kop ligt verborgen onder het van een geelbruine chitineplaat voorziene eerste borstsegment (fig. 3).

Wat is het nut van deze operatie?

Na twee dagen al ontstaan, vanuit de randen van het inboorgat naar binnen toe,

Grote populiereboktor
De grote populiereboktor (Saperda carcharias L.) was schadelijk bij wegbeplantingen
in Assen, Meppel en Zwanenburg.
Kleine populiereboktor
De kleine populiereboktor (Saperda populnea L.) veroorzaakte zware schade bij l-ja-

nog twee boogvormige gÍoeven geknaagd,
totdat er een hoefijzerpatroon (met de opening naar boven) ontstaat (fig. 4). Daarmee
zijn de voorbereidingen voor de eigenlijke
eiafzetting getroffen. Nu wordt met de legboor een stukje (nog zeèr dunne) bast losgetrokken, waarna een eitje tussen de bast
en het hout wordt geplaatst, waarbij het eitje door de elastische bast tegen het hout
wordt geperst en daardoor een afgeplatte
vorm krijgt. Het vrouwtje kan ca 100 eitjes
afzetten waarbij de plaatsen van afzetting
vaak slechts enkele centimeters van elkaar
liggen.

\
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faeces

worden door een luchtgat weggewerkt.
Tegen het eind van de zomer en vaak ook
na de eerste overwintering dringt de larve
het merg binnen en vreet een uiteindelijk 35 cm lange, stijgende, centrale gang (fig.2).
De larve overwintert twee maal. (De lengte
van de larve is in de herfst van het eerste
jaar:4-9 mm, in juli van het tweede jaar:1314 mm, in het voorjaar van het derde jaar:
ca 20 mm).
De verpopping vindt plaats in het voorjaar
van het derde jaar in de centrale gang. Na
een korte poprust verlaten de kevers tot
eind mei de gangen door een ronde uitvliegopening van 3-4 mm in de buurt van de gal,
en beginnen aan een rijpingsvreterij bij bladeren en loten.
Met de larve kan het ook misgaarr

\
Fig. 3: Een gedeeltelijk zichtbare larve van
de kleine populierboktor.

Is de larve ten gevolge van nat en koel weer,

wat de wondweefselvorming stimuleert en
de larvegroei remt, niet in staat dit wondweefsel weg te vreten dan kan de larve in

dit weefsel verstikken. Verder kan in natte
zomers en op vochtige standplaatsen de
sapvorming zo sterk zijn, dat de gangen vollopen en de larven verdrinken. Daarnaast is
er nog een hele reeks parasietvliegen en
sluipwespen die het op de larven hebben
voorzien. Ook de grote bonte specht kan
plaatselijk zeer aktief zijn.

-

ontstaan van waterloten waardoor de

-

aanwasverlies

boomvorm degenereert
vatbaarheid voor diverse zwakteparasieten, zoals schorsbrand
Maatregelen

Het karakter van de schade
In overeenstemming met de tweejarige ge-

neratieduur komt de kleine populiereboktor (per regio alternerend) iedere twee jaar

in hoge dichtheden voor. In de

afbreken

tussenlig-

gende jaren zijn er bijzonder weinig kevers.
De aantastingen kunnen soms zo talrijk zijn

dat bijna iedere stam of twijg door larven
bezet is, waarbij een enkele twijg meerdere
gallen kan dragen (parelsnoer; fig.4).
De aantasting veroorzaakt :
- verzwakking van de plantedelen (vanaf
potlooddikte), die dan gemakkelijk kunnen

Goedgroeiende zwarte populieren (Aigeiros groep) wordeen weinig aangetast omdat
het wondweefsel te snel groeit waardoor ei
of larve verstikken (Populus tremula en alba zijn gevoeliger voor aantasting).

Maatregelen die aantasting in jonge beplantingen kunnen voorkomen of beperken:
in goede conditie brengen van de beplanting, bijvoorbeeld door bemesting
- de periode van inkuilen bekorten
- het planten van populieren in 'besmette'
gebieden slechts uitvoeren nadat bestaande
haarden zijn omgeruimd

-

Fig.4:
Een 'kralensnoer'
van gallen van de
kleine
populiereboktor.

Overigens kan het door een kwekerij afgeleverde plantsoen al besmet zijn. In kwekerijen moeten aangetaste takken worden
weggesnoeid en verbrand om herinfectie te
voorkomen.
Heeft er eenmaal aantasting plaatsgevonden dan zal men aÍhankelijk van de mate
van antasting moeten beoordelen of terugsnoeien in aanmerking komt. Bij een lichte
aantasting kan men de beplanting in een betere conditie brengen door bijvoorbeeld te
bemesten. Bij een zware aantasting kan
men de bomen afzetten en verbranden. De
nieuwe scheut zal zich krachtig ontwikkelen, waardoor herhaalde aantastingen niet
uitgesloten zijn maar in de regel nieuwe
aantastingen minder kans hebben.
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AMAZONE

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

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

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

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

31

Wij ztln de enige
UNAL
kweker
Met origineel uitgangsmateriaal van het
Rijksstation voor Populierenteelt

Geraardsbergen. (8.)

Hoed U voor namaak.

hoomkwekerij
Schoorstraat 21 - Postbus
Udenhout - Holland
Teletoon 04241-2131
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PARENCO Hout bv
is een in 1981 opgerichte 100o/o 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 info rmatie zijn wij bereikbaar onder tel. no. 08373-61221 ,
Postbus 1, 6870 AA Renkum. Telex 45578
nl. Telefax 08373-1 7645
Ut
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Populieren op opgespoten grond
in Lelystad

P. van der Knaap,
N ationale P o p ulierencommis s ie, IJ tre c ht

De gemeente Lelystad is snel ingesprongen

wijzigingsbesluit van het gemeentebestuur

op de nieuwe kansen die de Regeling Bijdragen Aanleg Snelgroeiend Bos (de'3000
gulden regeling') biedt.

Als groeigemeente is men in Lelystad gewend aan snelle procedures. Daarnaast
dwingt de financiële positie de gemeente elke nieuwe subsidieregeling op bruikbaarheid te onderzoeken. Veel van de bijna
5000 geplante populieren staan in opgespoten zand. Men is na één groeiseizoen tevreden met de resultaten.

Tijdens een gesprek met John Mulder,
hoofd van de afdeling Nieuwe Werken van
de hoofdafdeling Groen, Recreatie en Natuur van de gemeente Lelystad, werd het
volgende opgetekend.
Planvorming

Bij

de planvorming ten behoeve van de aanplant in het kader van de subsidieregeling is
uitgegaan van het standpunt dat in principe
alle beplanting moet passen binnen de
(voor de toekomst) gedachte groenstructuur. Dat gebruik werd gemaakt van de regeling heeft te maken met het feit dat realisatie van een dergelijke groenstructuur

vanuit het grondbedrijf niet mogelijk is omdat er (nog) niet sprake is van grondopbrengsten. De subsidieregeling bood deze
mogelijkheid wel.
Verwacht wordt dat het aanwezig zijn van
een groenstructuur en het groen op zich positief 'werkt'waar het gaat om toekomstige

ontwikkelingen.

Wat betreft de soortkeuze werd intensief
overlegd met Staatsbosbeheer.
Realisatie
Op een ten dele nog uit te geven bedrijventerrein heeft men populieresingels aangelegd. In Lelystad-Zuid, een mogelijk toekomstige stadsuitleg werden groenstroken
aangelegd die, zoals gezegd passen in de
toekomstige groenopzet.
In het eerste plantseizoen is de bosaanleg
beperkt tot terreinen waarop men meteen
met de aanleg kon beginnen, dus terreinen
in eigendom van de gemeente en niet verhuurd aan landbouwers.
Het probleem dat te beplanten terreinen
binnen de bebouwde kom volgens de Boswet vielen en daardoor niet voor subsidie in
aanmerking kwamen, is opgelost door een

Terreinvoorbereiding
Met name in Lelystad-Zuid zijn vóór het teruglopen van de woningmarkt honderden
hectaren grond opgespoten met IJsselmeerzand. Dit maakt voor bosaanleg een
intensieve terreinvoorbereiding noodzakelijk. De groei van populier in onbewerkt
spuitzand is nagenoeg onmogelijk. Doorworteling vooral in verticale richting, wordt
in vast spuitzand (druk tot 80 kg/cm2) sterk
geremd. Bovendien heeft vast stuifzand
vrijwel geen vochtleverend vermogen. In
Lelystad is men ervan uitgegaan dat door
het losmaken van spuitzand, het planten
van populieren geen problemen hoeft op te

leveren.
In Lelystad heeft men gekozen voor de volgende terreinvoorbereiding:

1. verwijderen van de onkruidvegetatie
met de klepelmaaier;

2. tegengaan van onkruidconcurrentie
door stroken van 2 meter breed en 30 cm
diep te spitten of te ploegen;

3. verbeteren van horizontale bewortelingsmogelijkheden door in banen tot (+
100 cm diep) te woelen met een

cultivator;

4. boren van plantgaten van 40 cm doorsnede en 120 cm diep.

Door te boren tot 120 cm, reikt het plantgat
tot ruim in de kleilaag onder het spuitzand
en wordt klei uit de ondergrond met het
spuitzand vermengd. Dit heeft een gunstig
effect op het vochtleverend vermogen van
de grond in het plantgat.
Planten

Geslaagde aanplant, dankzij de terreinvoorbereiding bij het in aanbouw zijnde N . S.-station

Lelystad-Zuid

bij

Uitgangsmateriaal is in principe 2-jarig beworteld plantsoen van populier die dan een
lengte heeft van 250-300 cm. De wortelpruik wordt duidelijk in de klei geplaatst op
+ 120 cm minus maaiveld waardoor het
probleem van de geringere vochthoeveelheid in het zandpakket wordt omzeild.
Bijkomend voordeel van beworteld plantsoen (t.o.v. poten) is dat de 'boom'al gevormd is en dus later geen vormsnoei behoeft te worden toegepast. Hierbij komt
nog dat men geneigd is te veronderstellen
dat poten goedkoper zouden zijn. Het tegendeel is waarschijnlijk waar. Poten zijn in
de handel niet of nauwelijks te krijgen en zo
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waarbij het plaatsen van maaipaaltjes is te
overwegen.
Kosten

Om een idee te krijgen van de kosten zijn
deze per ha bij een plantverband van 5 x 7,5
m (is 260 bomen per ha) in een overzicht

f

Het betreft de werkzaamheden die voor de
uitvoering in het bestek zijn opgenomen.
Een aanzienlijke besparing is te verkrijgen
indien de gemeente de Italiaanse gaasjes

Evaluatie

Ieveren.

Door het diepe planten dient wel

snoei
plaats te vinden op het stamgedeelte dat in
de grond verdwijnt en eventueel 70 cm

-

Uitzetwerk
Klepelen
Spitteniploegen
Woelen
Italiaanse gaasjes
Plantgaten
Bemesting
Leveren en planten

f
f
/
J
J
/
/

Snoeienenrechtzetten

/
/

Inboet

/

156,-perha
38,-per ha

groter aantal populieren te planten. Dan
wil men ook wilgen gaan gebruiken. Mul-

550,- per ha

600,-per ha
890,455,780,104,3.094,-

per
per
per
per
per

Ter completering van het kostenverhaal is
het interessant te weten welke uitgaven en
inkomsten in de loop van de komende twintig jaar te verwachten zijn. Hiertoe is een
exploitatieberekening opgezet die uitgaat
van de + 260 bomen per ha en een gemiddelde groeiverwachting (S 36).

der hoopt dan meer inzicht te hebben in de
achtergronden van de goede aanslag. Met
name wil hij bekijken hoe het wortelstelsel
zich heeft ontwikkeld.
Ten slotte blijkt in Lelystad de Regeling
Bijdragen Aanleg Snelgroeiend Bos duidelijk in een behoefte te voorzien.
Misschien is de beste illustratie hiervan dat

de afdeling bedrijfsvestiging van de
Saldoberekening per hectare snelgroeiend
bos

maatregelen worden genomen.
De 4960 populieren zijn in maart en april
geplant. Men heeft gebruik gemaakt van de

Rente 8%; houtvoorraad na 15 jaar: 99 m3,
na20jaar 193 m3; aanplant in het lejaar, in-

volgende klonen (aantallen tussen haakjes): Spijk (1240), Robusta (930), Zeeland
(880), Donk (7 20), Barn (540), Androscoggin (2a0), Florence Biondi (210) en Oxford

Kosten

jaar
2ejaar
3ejaar
1e

(200).
Men heeft in de groenstroken 10 rijen breed

4e jaar

5ejaar

geplant, in driehoeksverband met 5 meter
tussen de rijen enTUz meter in de rijen (260l
ha). Op een ander perceel is op 5x5 geplant

r 6.644,-

r fi2,-*
/ 1s0,-

6ejaar
Tejaar
8ejaar
9ejaar

I

3s0,

l0ejaar

r

150,-

(a00/ha).
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Na één seizoen ervaring is de heer Mulder

ha
ha
ha
ha
ha

240,-per ha

daarboven indien vraatbeschermende

Overige werkzaamheden waren een 12-1018 bemesting van 150 gram per boom, bescherming tegen konijnen met Italiaanse
gaasjes, en het zetten van maaipaaltjes rond
de bomen in singels.
Wanneer de grondwaterstand tot net onder
de spuitzandlaag komt, kan het zand uit het
boorgat daar soms in terugvloeien. Om dat
te voorkomen moet men direct achter de
boormachine planten.
Als onderhoudsmaatregel zullen de bomen
in de komende jaren snoeitechnisch worden begeleid (zie exploitatieopzet). Indien
onkruidbestrij ding gewenst of noodzakelijk
is dan kan dat geschieden in de plantsingel
met de bosmaaier of met groter materieel

35,-1m3.

tevreden over de resultaten met het planten
van populieren in spuitzand. De populieren
zijn goed aangeslagen. In september heeft
de inboetopname plaatsgevonden waarbij
werd geconstateerd dat 3"/" van de bomen
was uitgevallen. Mulder denkt dat in het
bijzonder de vermenging van klei uit de ondergrond met spuitzand ertoe heeft bijgedragen dat de beplantingen goed de droge
zomer door zijn gekomen.
De gemeente is van plan om dit jaar een nog

porteert.

men ze al in eigen omgeving zou kunnen
vergaren dan nog zal de prijs die van een bewortelde stek nauwelijks ontlopen.
Tevens zal de neiging bestaan om de poot
een zeer gering plantgat te geven hetgeen in
spuitzand funeste (vocht)problemen zal op-

ten inclusief d.a.b. en b.t.w.; houtprijs

weergegeven.

via het Rijksinkoopbureau rechtstreeks im-

Goed groeiende populieren in spuitzand

boet in het 2e jaar, uitbetaling van subsidies
uiterlijk in het 2e jaar; in het 3e, 6e en 10e
jaar boomcontrole en wondbehandeling
voor zover nodig; in het 6e jaar opsnoeigang; in het oogstjaar oogstkosten (toezicht, aanwijzing, facturering) en opruimkosten van boomresten (takken); alle kos-

1

1e

jaar

l2ejaar
l3ejaar
1.4e

jaar

l5ejaar

/ 850,-

l6ejaar
l7e jaar

l8ejaar
l9ejaar
20ejaar

f

8so,-

visitekaartje aan de muur heeft gehangen.
Misschien een aardig idee voor andere gemeenten?

Opbrengsten

Í 8.t52,ï 78,-*

r

f
Í
I
Í
r
Í
Í
Í
Í
I
Í

72,-"
78,-"
85,-*
63,-*
68,-*
74,-"
80,-*
74,-*
80,-*
86,-*
e3,-*

101,-*

Saldo

ï 6.644,Í e76,-

ï
Í
f

r
ï
ï
Í
f

eo4,e76,1.0s4,78e,8s2,e20,ee4,924,ee9,-

r 1.078,-

/
f 1.164,I t.2s7,-

í 3.7e8-

f

Í 109,-*
f tt7,-"
í t27,-*

I

r 6.7ss,-

r 7.90t,-

I
I

ge-

meente Lelystad een fraaie prent van de
groene plannen voor het bedrijfsterrein als

r37,-*
r48,-*

4.306,bij velling eindjaar

15

r.467,r r.s84,-

f t.7rr,/ 1.848,-

bij velling eindjaar 20

W.J. Kooy,

Korte-omloopbossen in het beleid

Staats

De rijksoverheid streeft ernaar om in de komende 15 jaar 15.000 ha snelgroeiend bos met
korte omlopen aan te leggen.
Dat is zo op heÍ eerste gezicht nogal waÍ. Ruim 15 keer het Amsterdamse bos bijvoorbeeld,
of 30.000 voetbalvelden. Gerelateerd aan de oppervlakte van Nederland, in de orde van
grootte van 4 miljoen hektare, lijkt het wel weer mee te vallen, maar 15.000 ha is toch genoeg
om terzijner tijd een duidelijk herkenbare plaats in het niet bebouwde deel van Nederland in
te nemen.
Het streven naar'korÍe omlopen'is daarom in elk geval iets om rekening mee te houden, en
wellicht ook iets om op in te spelen. In verband daarmee is het zinvol om op de hoogte te zijn
van achtergronden en doelstellingen van heÍ korte-omlopenbeleid, en van de reikwijdÍe van
de subsidieregelingen waarmee dit beleid wordt ondersteund.
In dit artikel wordt op een en ander ingegaan.

Achtergronden en doelstellingen van het
korte-omlopenbeleid
Een Nederlander gebruikt tijdens zijn leven
gemiddeld zo'n70 m3 aan hout en houtproducten. Meer dan 907o daarvan moet worden geïmporteerd. Dat is, internationaal
gezien, een hoog percentage. Per inwoner
hebben wij waarschijnlijk zelfs de hoogste
houtimport ter wereld.
Om verschillende redenen vindt de regering een zo hoog importpercntage van hout
en houtproducten ongewenst. Hout vormt
bijvoorbeeld een negatieve post op de handelsbalans; de jaarlijkse import heeft een
orde van grootte van 5 miljard gulden. Om

een eigen houtverwerkende industrie te
handhaven is het bovendien gewenst om
over hout als grondstofte beschikken. Een
logische ontwikkeling binnen van oorsprong hout exporterende landen is echter,
dat deze in steeds sterkere mate de grondstof zelf gaan verwerken en alleen halffabrikaten en eindproducten voor export aanbieden. Maar zelfs al zouden we tot in lengte van dagen onbeperkt tegen lage prijzen
hout als grondstof uit het buitenland kunnen krijgen, dan nog is het de vraag of dat
wel zonder meer een goede zaak is. Dat
hout komt nogal eens uit plaatsen elders in
de wereld, waar het geoogst wordt zonder
dat het ekosysteem in stand wordt gehouden en zonder dat herplant plaatsvindt. Dat
speelt met name in de tropen. Nederland
haalt uit de tropen jaarlijks evenveel hout
als wij zelf in eigen land oogsten. Dat wil
niet direct zeggen dat Nederland helemaal
geen hout uit de tropen zou moeten importeren, maar wel kan gesteld worden dat wij

een zekere verantwoordelijkheid hebben

om zelfook aandacht aan onze houtproductie te besteden.
De rijksoverheid streeft in verband met een

en ander naar een aanzienlijke verhoging
van de binnenlandse houtproductie. In de
regeringsbeslissing over het Meerjarenplan
Bosbouw, die in mei 1986 aan de Tweede
Kamer werd aangeboden, valt te lezen dat
het doel is om te komen tot een verdubbeling van de huidige jaarlijkse houtoogst van
ca. 1 miljoen m3 tot ruim 21 miljoen m3 in de
loop van de volgende eeuw. En daarmee
komen we op de belangrijkste doelstelling
van het korte-omlopenbeleid: bijna 20%
van de verhoging van de houtoogst wordt
toegedacht aan oogst uit nieuw aan te leggen beplantingen, die bestaan uit snelgroei-

ende boomsoorten en waarbij een korte
omloop wordt aangehouden. In het Meerjarenplan Bosbouw worden deze beplantingen aangeduid als'tijdelijk bos met productiedoelstelling'. De term tijdelijk hangt samen met het feit dat in principe wordt gedacht aan bos dat gedurende een omloop
op dezelfde plaats aanwezig is. Na de oogst
kan daar weer een andere vorm van bodemgebruik voor in de plaats komen. De oppervlakte van 15.000 ha op zich is echter niet
als tijdelijk bedoeld. In de berekeningen in
het Meerjarenplan Bosbouw wordt uitgegaan van een permanente aanwezigheid van
15.000 ha snelgroeiend bos, dat echter in de

tijd gezien op verschillende lokaties

kan

voorkomen.

De primaire doelstelling van de korte-omloopbossen is dus houtproductie. Dat
neemt niet weg, dat deze bossen in bepaalde omstandigheden ook nog andere functies kunnen vervullen. Ik kom daar in het
onderstaande nog op terug.
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Belemmeringen voor de aanplant.
De instrumenten van de rijksoverheid

Korte-omloopbossen komen er niet vanzelf. Gegeven het feit, dat hout op zich een
verkoopbaar product is, zijn er kennelijk
belemmeringen die de aanplant van deze
tijdelijke bossen in de weg staan.
Onbekendheid met deze vorm van houtteelÍzal zeker een rol spelen. Van veel grotere invloed echter zijn de financieel-ekonomische aspekten en de vrees dat als gevolg

van overheidsmaatregelen de als tijdelijk
bedoelde houtteelt achteraf een - afgedwongen - blijvend karakter krijgt. Het financieel-ekonomisch probleem bij de teelt
van hout in wezen, dat de prijs die het product opbrengt niet zozeer wordt bepaald
door de kosten die gemaakt werden om bos
in te planten en een aantal decennia te beheren, maar in hoofdzaak door de kosten
van de oogst zelf en door eventueel transport. De marktprijs van hout komt dus eigenlijk net zo tot stand als bij delfstoffen zoals kolen olie. Op mondiaal niveau wordt
hout aangeboden tegen in wezen te lage
prijzen, prijzen namelijk waarin de kosten
die gemaakt werden om het hout te telen

niet of nauwelijks verwerkt zijn. Hout

is

een vrij verhandelbaar goed, en zolang de
prijzen op wereldschaal (te) laag zijn, zijn
ze dat ook binnen de E.G. en binnen Nederland.
Historisch gezien is de overheid geregeld
bijgesprongen om te zorgen, dat er ondanks
de te lage houtprijzen toch bos werd aangeplant, en dat gebeurt ook nu weer ten aanzien vanm de'korte omlopen'.
Voor de aanplant van snelgroeiend bos stelt
het ministerie van Ekonomische Zaken een
starsubsidie van / 3000,- per hectare ter
beschikking, in combinatie met het ministerie van Landbouw en Visserij, die 80% van
de aanplantkosten bedraagt. De voorwaar-

den daarbij zijn, in hoofdlijnen, gebruik
van de snelgroeiende boomsoorten populier en wilg en oogst van de aangeplante bomen tussen 15 en 25jaar na aanplant. In de
Randstad zijn de mogelijkheden ruimer:
daar mag ook van andere snelgroeiende
boomsoorten gebruik gemaakt worden, en
mag de oogst plaatsvinden tussen 25 en de

40 jaar na aanplant. Met dat latste wordt
beoogd om aanleg van bos in de bosarme
Randstad extra te stimuleren en zo een bij35

drage te leveren aan de kwaliteit van het
landschap.

De aanplant mag niet plaatsvinden ter voldoening aan een bestaande herplantplicht
op grondvan de Boswet, omdat de beoogde
uitbreiding van het bosareaal op die manier
natuurlijk niet gerealiseerd zou worden. De

zojuist genoemde herplantplicht op grond
van de Boswet vormde, naast de financieelekonomische aspekten, een tweede belem-

mering voor de aanplant van snelgroeiend
bos met korte omlopen. Tot voor kort betekende aanleg van bos buiten de bebouwde
kom automatisch dat het beplante perceel
onder de werking van de Boswet kwam te
vallen. Dat impliceert een herplantplicht na
velling of tenietgaan van de aangeplante
bomen, en daarmee een belangrijke beperking in de mogelijkheid om de grond terzijner tijd eventueel weer voor andere doel-

einden te gebruiekn. De waarde van de
grond daalt daardoor van zo'n 45.000 gulden (als landbouwgrond) tot minder dan
10.000 gulden. De Boswet, die uitstekend
funktioneert als middel om het al bestaande
bosareaal in stand te houden, vormt op die
manier een belemmering voor de aanplant
van nieuw bos met een in principe tijdelijk
karakter.
Om die belemmering weg te nemen bestaat
sinds enkele jaren de mogelijkheid om bij

de aanleg van dit soort bossen een ontheffing van de herplantplicht te krijgen. Deze
ontheffing moet vooraf bij Staatsbosbeheer
worden aangevraagd, en uiteraard moet
het hier ook gaan om een nieuwe aanplant,

die niet dient ter voldoening aan een
bestaande herplantverplichting.

De Boswet vormt dus geen belemmering
meer voor de aanplant van tijdelijk bos met
een korte omloop. Behalve uit de Boswet
kunnen Íerzijner tijd echter ook uit het

bestemmingsplan belemmeringen voortvloeien voor de oogst van het hout en het
eventueel weer voor andere doeleinden
aanwenden van de grond. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een binnen
een agrarische bestemming aangelegd korte-omloopbosje een aantal jaren later in het
bestemmingsplan als'bos' zou worden aan-

gemerkt, waardoor ander gebruik van de
grond dan als bosgrond, bijvoorbeeld agrarisch gebruik, verboden wordt. In principe
is het leggen van zo'n bosbestemming een
autonome bevoegdheid van de gemeentelijke overheid, waartegen alleen langs de in
de Wet op de Ruimtelijke Ordening aangegeven weg bezwaar gemaakt kan worden.
Het leggen van een dergelijke bosbestemming op tijdelijk productiebos, waarvoor
de rijksoverheid heel uitdrukkelijk een ontheffing van de herplantplicht heeft ver-

O

leend, zou voor de betrokken grondeigenaar natuurlijk wel een bijzonder vreemde
en ook ongewenste situatie opleveren: van
de ene overheid zou hij niet mogen, waar de

andere overheid hem juist toestemming
voor verleent en waartoe hij op grond van
de subsidievoorwaarden ook verplicht is.
Om in deze situatie zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen heeft de rijksoverheid
in het Meerjarenplan Bosbouw benadrukt
dat zij van mening is dat aanplant van korte
omloopbossen met een tijdelijk karakter in
het algemeen mogelijk moet zijn binnen
een agrarische bestemming en dat deze
bestemming vervolgens ook het beste agrarisch kan blijven. De regering vraagt de gemeenten in deze om hun medewerking. Het
standpunt van de regering is nog eens bevestigd in een afzonderlijke brief van de minister van Landbouw en Viserij aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Gezien het bovenstaande mag verwacht
worden dat de gevreesde belemmeringen
als gevolg van het bestemmingsplan in de

praktijk niet zullen voorkomen. Voor
100% is dat natuurlijk niet te garanderen,
maar als het toch voorkomt doet zich in
principe dezelfde situatie voor als wanneer
landbouwgrond wordt bestemd tot bijvoorbeeld woningbouwgrond : de bestemmende

overheid zal op de een of andere manier

tonuandenocvêrbv
booml<wekerijen
Grote voorraad l- en 2-jarig plantsoen
enbomen 8/lVlUl4/16 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'

Salixpentandra
Salix sachalinensis

Ton van den Oever B.V.

Postbus

15

5076 ZG Haaren
Tel.04llT - l77l
Populierenbos van ca. 13 jaar oud
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Telex 50961Tobo

Europaweg 18-20
7742PN Coevorden
Tel. 05240 - 17280
Telex 50961 Tobo

moeten voorzien in de financiële gevolgen
van de bestemmingswijze, die in dit geval
tenminste bestaan uit het waardeverschil
tussen landbouwgrond en bosgrond.

Alleen houtproductie?

Voor de rijksoverheid is houtproductie de
primaire doelstelling van de aanplant van
korte-omloopbossen. Voor de grondbezitters zal dat maarzelden het geval zijn. Een
snelgroeiend bos met korte omloop is voor
hen een van de mogelijkheden om de grond
te exploiteren, en in de huidige situatie zal
meestal in financieel opzicht niet de meest
gunstige zijn.
De subsidies die het Rijk voor de aanplant
van snelgroeiend bos verleent maakt het
mogelijk om een batig saldo te behalen.

Aan de landbouw worden, direct en indirect, per hectare echter aanzienlijk hogere
bedragen uit de kollektieve middelen besteed dan aan de bosbouw. Zolangde geldstromen van het EG-landbouwbeleid lopen
zoals ze op dit moment lopen, zal het daardoor uit een oogpunt van grondexploitatie
alleen vrijwel altijd aantrekkelijker zijn om
een landbouwproduct te produceren dan
om hout te telen.
Misschien dat het EG-beleid op dit punt in
de toekomst wordt gewijzigd, in verband
met de grote landbouwoverschotten waarmee de EG wordt gekonfronteerd. In de
huidige situatie echter zal een grondeigenaar in het algemeen alleen tot de aanplant
van snelgroeiend bos overgaan als er naast
houtteelt en grondexploitatie bijkomende
motieven zijn voor de aanplant van bos.
Zo'n bijkomend motief kan zijn dat het in
de bedrijfsvoering van een groter grondbezit goed uit komt een deel van het bezit
tijdelijk extensief te beheren, of omdat het
fiskaal aantrekkelijker is. Voor inkomsten
uit bosexpoitatie kan namelijk desgevraagd
vrijstelling van belasting worden verkregen
(zg. bosbouwvrijstelling).
In de praktijk blijkt een belangrijk bijko-

mend motief voor de aanplant van snelgroeiend bos te zijn dat er gronden zijn verworven, die voorlopig niet gebruikt zullen
worden voor het doel waarvoo r zij zijn aangekocht. Het meest in het oog springende
voorbeeld daarbij wordt gevormd door gemeenten die gronden hebben verworven
voor woningbouw of industrievestiging
maar die daar door de tegenvallende ekon-

omische ontwikkelingen voorlopig geen
emplooi voor hebben.
Vaak worden die gronden al een tijd lang
om niet of tege zeer lage vergoedingen uitgegeven in agrarisch gebruik. Een risiko
daarbij is echter dat er, ongewild, toch een

pachtsituatie met een langdurig karakter
ontstaat. Bij aanplant van snelgroeiend bos
besta-at dat gevaar niet; met een goed beplantingsplan kan binnen tien jaar na aan-

Snelgroeiend hout als onderdeel van een landbouwbedrijf

plant bovendien een bos ontstaan dat, terwijl het toch voldoet aan de produktiedoelstellingen waarvoor de subsidies verstrekt
worden, aantrekkelijk is voor rekreatief
medegebruik.
Wanneer de grond in een later stadium nodig wordt voor woningbouw of industrievesting, kan de gemeente in vrijheid beslissen over het vellen van het bos. Eventueel
kan een deel van het bos worden gehandhaafd als een eerste groenvoorziening bij

een te bouwen woonwijk, of als een afschermende beplanting rond een aan te leggen industrieterrein.
Een opmerkelijk punt is dat er organisaties

zijn zoals de Nationale Hooutbank

die

houtproductie als doelstelling hebben en
die bereid zijn de exploitatie van snelgroeiend bos op terreinen van derden geheel
over te nemen. Ziij geven daarbij eventueel

een vergoeding voor het gebruik van de
grond. De grondeigenaar, bijvoorbeeld een
gemeente, kan daarmee over bos voor rekreatief medegebruik beschikken zonder
dat dat extra kosten met zich brengt of financiële risiko's oplevert, afgezien natuurlijk van de kosten van het in de grond geïnvesteerde kapitaal.

Uit

een oogpunt van landschapsbehoud zou
men zich zelfs zorgen kunnen maken over
het overal verschijnen van snel oprijzende
populierenbossen in het mooie, open Holandse landschap. Zo'nvaartzaldat niet lopen. De subsidieregelingen bevatten een
toekomstkriterium, op grond waarvan het
mogelijk is een subsidie te weigeren wanneer de aanplant grote landschappelijke
schade teweeg zou brengen. Bovendien
groeien deze bossen misschien wel snel,
maar de aanplant ervan komt nog maar
langzaam op gang. Tot op heden is voor ca
400 ha subsidie aangevraagd. Het ziet ernaar uit dat het tempo waarin de aanvragen
binnenkomen toeneemt, maar aan de ruim
1000 ha per jaar die nodig is om rond het
jaar 2000 een oppervlakte van 15.000 ha
aangelegd te hebben, zijn we voorlopig nog
niet toe.
De subsidieregeling, waarmee de aanplant
gestimuleerd wordt, loopt vooralsnog tot
mei 1988. Na een evaluatie van de met de
regeling opgedane ervaringen zal vervolgens worden besloten of, en op welke wijze,
de regeling zal worden voortgezet.
Yeel zal daarbij afhangen van de mate
waarin door partikulieren en lagere overheden van de regeling gebruik is gemaakt.

15.000 ha?

Aan het begin van dit artikel was aan de orde dat 15.000 ha aan te leggen snelgroeiend
bos met korte omlopen een hele oppervlakte lijkt.

(Artikel overgenomen uit: 'Groen',

1986
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Nederlandse populier

steeds niet ideaal om levensmiddelen op te

Populieren uit Nederland doen
het goed in Duitsland

Het zal tot vreugde van de geïnteresseerde
boeren in ons land klinken dat de beste
boom die hier uit de bus kwam, een Nederlandse populierenkloon is. De kloon'Rap'
(die gelukkig toch nog op een boom lijkt)
staat boven aan de lijst, in gezelschap van
'Weser 6', 'Max 3', 'Weser 4', 'Max 4' en
'Muhle Larsen'.
Het instituut zoekt druk verder naar meer

Voor de'bosakker'hoeft dit probleem niet
zo groot te zljn. Hoewel het latere gebruik
van de akker voor levensmiddelen natuurlijk mogelijk moet blijven.

Door Harris Tiddens
Snel groeiend hout met een omlooptijd van

vijftien jaar levert uitstekend hout. Deze
vorm van bosbouw lijkt bovendien uiterst
milieuvriendelijk te zijn. Maar vijftien jaar
voorfinancieren is niet niks. Onderzoek
naar snelgroeiende houtsoorten met een
kortere omlooptijd zal daarom voor menigeen interessanter zijn.
In Mtinden tussen Hannover en Kassel
wordt aan het Institut f{ir Forstpflanzenztichtung van de Hessischen Forstlichen
Versuchsanstalt gewerkt aan'bosakkerprojekten' met omlooptijden van drie tot vijf
en van zes tot tien jaar. Op een voormalige
akker werden inl976 58 stekken van zwarte populier (Populus nigra) en balsempopu-

lierklonen (Populus balsamifera) uitgezet.
Verschillen

verbouwen.

geschikte soorten zonder zich te beperken

tot de populieren. Ook wilg, esp, els en de
gewone acacia komen in aanmerking.
Daarbij maakt het instituut gebruik van de
activiteiten van de Kleinwanzlebener Saatzucht AG in Einbeck.
Bij bomen die zich maar moeilijk vermeerderen, wordt daar gebruik gemaakt van invitro-cultuurtechniek, dat wil zeggen, dat
het belangrijkste kweekwerk in de reageerbuis plaatsvindt. Daardoor zal het binnenkort mogelijk zijn om grote hoeveelheden
homogeen bomenmateriaal ter beschikking

te stellen. Voor de boomakker die hout
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Leiderdorp krijgt geen snel'
groeiend populierenbos
Recreatievoorzieningen dwarsbomen aan'
leg

De ideële gedachten om een steentje bij te
dragen aan de houtproductie, door de aanleg van snelgroeiend populierenbos, bleek
in Leiderdorp nauwelijks een punt van discussie. De raadscommissies spraken zich
hierover niet positief, maar ook niet negatief uit. De voorstellen voor een populierenbos van 15 ha werden afgewezen, omdat
men er ook recreatieve voorzieningen wenste. En dàt werd te duur.

voor de industrie moet leveren, is dat van

De drie oogsten in de jaren 1979, 1981 en
1983 lieten enorme versschillen tussen de

groot belang.

'Het bos is al gekapt voordat het is aange-

Prof. Dimitri van het instituut in Mtinden

verschillende boomsoorten en klonen zien.
De verschillen liepen uiteen tussen 9,2ton
droge massa per hectare per jaar (22 m3
zonder schors) bij de zwakste boom en 29,7
ton per hectare (71,2m3 zonder schors) bij
de sterkste boom.
De zwarte populierklonen en -hybriden

bevestigde, dat het natuurlijk niet mogelijk

legd', stelde een van de raadsleden van Leiderdorp tijdens de behandeling vorige
mand van voorstellen tot aanleg van een

kwamen aanzienlijk slechter voor de dag
dan de balsempopulierklonen en -hybriden.

Maar, zo bericht dr. Weisberger van het Institut ftir Forstpflanzenztichtung, de bomen
hebben meer kenmerken nodig dan alleen
sterke groei. Zemoetentaaiziin en ze moeten ook na meerdere omloopperioden op
één en hetzelfde terrein nog steeds goed
blijven groeien.
Voor de spaanplaat- en celstofindustrtie
komen daar nog eisen bij. Deze industrietakken willen hout met weinig schors hebben.
Bij het zoeken naar de ideale boom moet
dus gezocht worden naar de groeiende

paal, die nauwelijks ziek wordt, die niet
lekker is voor allerlei ongedierte, die bij
voorkeur nog op asfalt of onder water
groeit met hoogstens één blad.
38

is om voortdurende tonnen droge

massa

van een veld weg te slepen zonder te mesten.
Maar het mesten met kunstmest is niet de
oplossing. Zijn onderzoek hebben volgens
hem aangetoond dat met kunstmest op zijn
hoogst vijftien procent méér opbrengst te
halen is.
Dé oplossing ligt volgens professor Dimitri
bij het gebruik van compost. Compost bewerkstewlligt namelijk ook een betere bo-

demdynamiek. De grond laat meer lucht
door, de bodemstructuur wordt beter.
Bij zijn vergelijkend experiment haalde hij
met compost een meeropbrengst die tussen
de 86 en de 117 procent lag. Het was zuivere
compost zonder zware metalen.
Zuiveringsslib

Volgens professor Dimitri ligt hier misschien de oplossing voor het probleem waar
we met al het zuiveringsslib uit de rioolzui-

veringsinstallaties naar toe moeten. Dit
slijk kan weliswaar van de allergrootste
troep gereinigd worden, maar is dan nog

op een toekomstige
bouwlocatie. Het land, waarom het gaat, is
wel aangekocht, maar voor hetjaar 2000 zeker niet als bouwterrein nodig. Dat leverde
de politieke vraag op of er iets met het terrein kan worden gedaan. Het hoofd van de
afdeling plantsoenen, Jan Jansen werkte
om die reden enkele voorstellen uit.
snelgroeiend bos

Hout ofhooi
Gezocht is er naar een alternatief voor een
beheer als gras-/hooiland. De mogelijkheden van een populierenbos zijn toen, mede
om de ideèle gedachten een steentje bij te

dragen aan de inlandse houtproductie,
door Jan Jansen nader onderzocht. Die
plannen moesten echter opboksen tegen
een voor de gemeente financieel vrij aantrekkelijke hooilandexploitatie. De grasopbrengsten per jaar worden geschat op gemiddeld I 12.000,- voor 15 jaar komt dat
neer op / 187.500,- voor 't hele terrein.
Voor de bosaanleg zijn twee mogelijkheden
nader bekeken en uitgewerkt: aanleg en be-

heer door derden en alles in eigen beheerr
houden. De eerste variant leverde een eenmalig bedrag vooraf op. Jansen:
'Bovendien ben ik daarmee ook het hout
kwijt. Terwijl de kans groot is dat na 15 jaar
in één keer het bos wordt gekapt. Je hebt
daar in feite geen zeggenschap meer over.'
In de offerte staat wel dat de eigenaar het
gras tussen de bomen moet onderhouden,
dat de percelen over land bereikbaar moeten zijn, dat er moet worden gezorgd voor
een constante grondwaterstand en dat het
beheer van de sloten voor eigen rekening is.
'Ook wordt er gesproken over verrekening
vande meeropbrengsteen van het hout.
Maar daar geloof ik niet zo in. Er zijn altijd
wel argumenten aan te dragen dat de houtopbrengst tegen is gevallen. 'Dat alles was
voor mij voldoende reden om eens uit te rekenen wat de kosten van aanleg en exploitatie in eigen beheer zouden zijn.'
Ook zelf rekenen

'Mijn berekeningen komen erop neer dat er
30.000,- kan resteren voor het beheer

/

van dit bos van 15 ha. Gerekend is er dan
met een aanlegsubsidie van 80 procent en
de eenmalige bijdrage. Ook voor onderhoud/inboet in het eerste jaar is dan al een
bedrag afgetrokken. De houtopbrengst
moet nog komen'. Jansen vindt verder dat
er meer keuzen zijn te maken. Er kan bijvoorbeeld meer arbeid in opkronen worden
gestoken, zodat de populieren fineerhout
in plaats van klompenhout opleveren. Ook
kan de kap worden verdeeld over tien jaar
(15 tot 25 jaar na aanleg). 'Maar zonder dit
fineerhout kwam ik al twee keer zo hoog uit
met mijn opbrengsten dan in de offerte.
Het risico is wellicht wat te hoog ingeschat
bij de exploitatie door derden.'

Opmerkelijk vindt Jansen dat de politieke
discussie uiteindelijk niet over het al dan
niet produceren van hout is gegeven. Wensen om bijkomende recreatieve voorzieningen maken dat het populierenbos voor Leiderdorp er niet komt. Jansen: 'Het blijft nu
grasland: aantrekkelijk voor de gemeentekas, maar niet voor de bewoners die recreatieve mogelijkheden zoeken.'

Wilgesnuitkever zorgt voor tegenslag
hij de omvorming van griend in populier
Voorgeschiedenis

In 1985 kreeg het Staatsbosbeheer Flevoland van de Minister van Landbouw en Visserij opdracht om haar griendbedrijf om te
vormen.

Dit griendbedrijf besloeg een bruto-oppervlakte van 140 ha.
Het griend is altijd geoogst in een twee-jarige cyclus, omdat dat enerzijds beter paste in
het machinale oogsten en anderzijds zeer
weinig aanleiding gaf tot de ontwikkeling
van catasrofale insectenpopulaties.
In de zomer van 1985 is een aanvang gemaakt met de omvorming van de eerste 10
ha. Na de oogst van het griend in het voorjaar zijn de uitgelopen stobbetjes bespoten
met Round-Up. Vervolgens is in september
gewoeld om de in de loop derjaren vastgereden grond open te breken. In het vroege
voorjaar van 1986 zijn er plantgaten geboord en is de éénjarige populier geplant.
Aantasting

In het najar van 1985 is de beslissing genomen omten deel van het twee-jarige griend

(15 ha) niet te oogsten. De redenen hiervoor waren dat het griend niet de vereiste
lengte voor de verkoop had en dat een
spreiding in de tijd van de omvorming goed
uitkwam vanwege de aanwezige financiële

Tuin en landschap, 9-4-'87

Populieren voor papierproduktie in Tilburg
Net buiten de bebouwde kom in TilburgNoord plantte wethouder A. Driessen
(werkgelegenheid) van Tilburg, op donderdag 18 maart de eerste boom van 2 ha groot
populierenbos. Met de aanleg van dit stukje
bos is Tilburg de eerste Middenbrabantse
gemeente die een exploitatie-overeen-

komst heeft gesloten met de Nationale
Houtbank. Het terrein is eigenlijk een vijver, waarin bij een hevige regenval de riolering overstort. Maar dat gebeurt maar zelden, weet men bij de gemeentelijke plantsoenendienst. Het wordt daarom een uitermate geschikt terrein voor de aanleg van
een populierenbos genoemd.

R.F. Kttol,
S taats b

osbeheer, Flev oland

stels; de snuit wordt in rust gelegd in een
daartoe bestemde groef in het borststuk
tussen de poten.
Larve: tot 12 mm lang; vuilwit, pootloos,

bruine kop.

middelen.

De kersverse populierenaanplant stond
hierdoor rondom in het twee-jarige griend
wat zijn derde groeijaar inging en dit bleek
onverwachte gevolgen te hebben.
Eind juli 1986 zijn de eersre aantastingen
van de grijze wilgesnuitlarve (Cryptorrhynchus lapathi L.) waargenomen en in augustus 1986 was er geen tellen meer aan en kan
het aantal kevers makkelijker perr kilo aangegeven worden. Het resultaat was dat de
goed aangeslagen populierenstreek van -F
1.50 m hoog doorboord was met talloze
gaatjes. Elk van deze gaatjes geboord door
de grijze wilgesnuitkever om éí eitje in af te
zeÍten.
Hoe zieÍ de kever en de larve er nu uit?

Kever: 6-9 mm lang; dekschilden grijjsbruin, het achterste deel lichtgrijs of roze,
bezet met zwarte, wratachtige haarbor-

Levenswijze van de wilgesnuitkever

De kever legt van juni tot in oktober de eieren steeds afzonderlijk in de bast van
stronken, stammen en takken, bij voorkeur

in al bestaande weefselwoekeringen, bladlittekens en (in mindere mate) lenticellen.
De larve verschijnt na ongeveer 14 dagen
uit het ei en overwintert in een holte dicht
onder de bast. Vroeg in het voorjaar vreet

zij eerst oppervlakkig verlopende horizontale enlof verticale gangetjes die geleidelijk
dieper in het hout gaan. De larve is in juni juli volwassen en verpopt zich aan het einde
van de gang, die ten dele met boorspanen is
verstopt. Na enkele weken verschijnt de kever, die echter in de boom overwintert en
deze pas in mei daaropvolgend verlaat.
Vóór de ei-afzetting voert de jonge kever
aan jonge twijgen een rijpingsvreterij uit,

als gevolg waarvan de twijgjes boven de
39
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kwaad was trouwens al geschied middels
het boren van de talloze gaatjes en het leggen van de eitjes. Besloten is toen om de
populier in de winter 1986 - 1987 bij de
grond af te zetÍen, het afgeknipte plantmateriaal te verbranden, de populier weer te
laten uitlopen en in de loop van de zomer
1987 op ene te zetÍen. Het riskante vandeze
operatie is dat een zeer sterke veronkruiding van b.v. kleefkruid weleens tot een
handmatige en dus durer bestrijding kan
leiden. Inmiddels is in dezelfde winter 1986
- 1987 het drie-jarige griend geoogst welke
rondom de populier stond. Al met al is het
al een dure aangelegenheid en het is te hopen dat er géén verdere tegenslagen meer
bijkomen.
Conclusie

Catastrofale insectenaantastingen kunnen

niet alleen binnen drie- en meer-jarige
grienden plaatsvinden maar strekken zich
ook daarbuiten uit naar populieren- en wilgenbeplantingen.
Bron

-

Veldwaarnemingen.
Bosbescherming; uitgeverij Pudoc.

Wilgesnuittorlarve

aantastingsplaats kunnen afsterven. De
ontwikkeling duurt twee jaar, waarbij in

-ii 'i*r

Nederland de kever gewoonlijk in de even-,
de larve in de oneven jaren actief is.
Aantastingsbeeld en de gevolgen
Een larvegang in het hout en tussen bast en
hout, met openingen waaruit boorsel wordt
verrwijderd. Later weefselwoekeringen en
verdikking op de aantastingsplaatsen. De
bast in de omgeving van de cambiale boorgangetjes verkleurt roodbruin. Verwelken
van de bladeren, verdorren van de twijgen,
sterven van takken ofzelfsjonge boompjes.
Het insect is in staat gehele wilgencultures

(grienden)te vernietigen. In de populierenteelt heeft het en enkele maal aan jonge

aanplantingen zodanige schade veroorzaakt dat, zonder bestrijding, de bomen als
gevolg van de larvevreterij zeker zouden
zijn gedood. Bovendien kunnen de aantastingen invalspoorten zijn voor secundaire
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bijv. bacteriën (Pseudomonas), schimmels (Dothichiza), insecten
beschadigers,

,-

't

(wilgehoutrups, populierglasvlinder, enz.).

Bestrijding

De bestrijding van de grijze wilgesnuitkever en de larve kan alleen met giftige mid-

delen en is in ziijn totaliteit duur. Het
40
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Aantastingsbeeld.
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De ttGroene kathedraal van Reims"
Wat is het verband tussen de populier en
een kathedraal? Sinds 16 april is dat bekend. Toen werd op grondgebied van de
gemeente Almere, in de buurt van de
Stichtse Brug de groene kathedraal van
Reims geplant. De kunstenaar Marinus
Boezem uit Middelburgzette de eerste van
zwarte populieren, populus nigra'Italica' in
het voorgeboorde plantgat. Mensen van
het beplantingsbedrijf van de Rijksdienst
voor de lJsselmeerpolders voltooiden het

D. Boogert
R.lJ.P., Lelystad
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karwci vervolgens in 20 minuten.
Ongeveer twee jaar geleden had Marinus
Boezem het idee gekregen om een groene

kathedraal te maken. Hij wilde dit doen
door in een uitgezette plattegrond van de
kathedraal van Reims bomen te planten op

de plaats van de dragende kolommen en
zuilen. De hiervoor meest in aanmerking
komende boom was de italiaanse populier.
De strak opgaande, naar de hemel wijzende
kroon en de grote hoogte die deze boom
kan bereiken maken deze populier bij uitstek geschikt om de groene kathedraal uit
te bouwen. Boezem legde zijn idee voor
aan de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders, die al vaker meegewerkt heeft aan de
realisering van land-art projecten. De RIJP
zageÍ wat in en toen er een geschikte plek
gevonden was kon met het project gestart
worden.
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Vermeldenswaard is nog dat er naast de nu
ingeplante kathedraal over ca. 10 jaar een
tweede identieke wordt aangelegd. Als de
eerste dan op de van italiaanse populieren
bekende wijze tot een ruine vervalt, staat
de tweede er nog in volle glorie.

Of het hout van deze italiaanse populieren
nu ook geschikt zal zijn voor de fabricage
van bidstoelen en offerblokken blijft voor-

september, boomkwekerijen te bezoeken
om zich persoonlijk op de hoogte te stellen
van de kwaliteit van de te kopen planten.
De planten moeten gezond, vrij van insektenbeschadigingen en van goede kwaliteit
z4n. Ze moeten in september nog volop in

bezetting maar matig is. Het plotseling vergelen van de bladeren kan ook op muizenschade duiden, waarbij de bast van het
stammetje vlak boven of net in de grond is
afgevreten of veel wortels zijn doorgeknaagd. Wanneer stikstofgebrekssymptomen vroegtijdig worden gekonstateerd kan
men de jonge bomen in juni of begin juli
nog met 100 of 200 gram kalkammonsalpeter bemesten waarbij tevens de grasvegetatie rond de bomen moet worden bestreden.
Indien stikstofgebrek later in de zomer optreedt moet men de bemesting in het volgende voorj aar uitvoeren.
Het tussen de nerven pleksgewijs geel verkleuren bij vooral de oudste bladeren duidt
meestal op kalium- of magnesiumgebrek.
Indien men twijfelt aan de oorzaak van de
gebreksverschijnselen of aan dc noodzaak
of aard van de bemesting dan verdient het

blad staan; er mag in september niet te veel

blad door Marssonina- of roestaantasting
H.W.K.
In deze tijd van het jaar is het snoeien van
populiercn één van de onderwerpen waaraan we onze aandacht moeten besteden.
Daarnaast moeten we jonge beplantingen
controlercn op gebrekssymptomen en op
het overgroeien van de jonge bomen door

klimplanten, zoals bijvoorbecld hop in
vooral Brabantse populierenbeplantingen.
Het verdient aanbeveling in de zomermaanden, bij;roorkcur na half augustus of in
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zijn afgevallen.
Gebreksverschijnselen
Bomen in jonge beplantingen dient men in
de zomermaanden op bladkleur, blad-

te kontroleren
omdat vooral in deze tijd van het jaar de
bladeren als gevolg van een tekort aan begrootte en bladbezetting

paalde voedingsstoffen gebreksverschijnselen kunnen vertonen. Meestal gaat het om

stikstofgebrek. De bladeren zijn dan geliggroen van kleur en te klein terwijl de blad-

lopig nog even de vraag.

aanbeveling een deskundige van het Staats47

bosbeheer te raadplegen.

eveneens weinig waterloten vormen en dat
de snoeiwonden in het algemeen goed over-

StikstoÍbemesting en onkruidbestrijding

groeien.
Grote snoeiwonden kunnen bij deze populieren wel eens langer bloeden dan die van
euramerikaanse populieren. De Westamerikaande populieren'Blom','Fritzi Pauley'
en 'Heimburger' vormen ook bij zomersnoei veel waterloten. Buitenlandse ervaringen duiden erop dat de waterlotvorming
kan worden beperkt indien men de bomen
niet te sterk maar meer geleidelijk opsnoeit.
Jonge bomen worden met een snoeischaar
of snoeizaag, oudere bomen met een zaag
of beitel op lichte, metalen stokken opgesnoeid. Bij het snoeien dient men de takken
vlak aan de stam te verwijderen zodat geen
kapstokken ontstaan.
Men moet met het opsnoeien van de bomen
beginnen als deze een borsthoogtediameter
van 6 à 8 cm hebben, vóór die tijd moet men
alleen de dubbele toppen verwijderen. In
het algemeen worden de bomen om de 3
jaar gesnoeid; een en ander is echter afhankelijk van de groei van de bomen.
Jonge bomen moeten nooit hoger dan tot 1/
4, oudere bomen tot 1/3 van de totale
boomhoogte worden gesnoeid met dien
verstande dat niet hoger wordt gesnoeid

Het uitvoeren van deze onderhoudsmaatregelen in recent aangelegde en anderejon-

ge beplantingen is uitvoerig besproken in
de 'Kalender' van het maart-nummer van

'Populier'1987.
Snoeien

Het snoeien van populieren is uitvoerig besproken in het novembernummer van 'Populier' 1979. (R. Eppenga: 'Het snoeien
van populieren').
De gunstigste periode voor het snoeien van
populieren is tussen begin juni en halfjuli.
Indien gevaar van aantasting door de populierglasvlinder bestaat dient men de bomen
pas in augustus te snoeien. Het overgroeien
van snoeiwonden gaat bij zomersnoei sneller dan bij wintersnoei. Uit de onderzoeksresultaten bij euramerikaanse populieren is
gebleken dat de vorming van waterlot geringer is indien men de bomen in de periode
ná het uitlopen en vóór het afsluiten van de
groei (ca. eind augustus) snoeit. Uit praktijkervaringen blijkt dat zwarte balsempopulieren en 'Androscoggin' bij zomersnoei

dan 6 à 8 m. Bij hoger opsnoeien weegt het

resultaat (verbetering van de houtkwaliteit) niet op tegen de hogere kosten. In de
kroon moet men zo weinig mogelijk snoeien. Hooguit een enkele zeer zware zijtak en
dubbele toppen, mits deze niet hoger zitten
dan de genoemde maksimum hoogte, mogen worden verwijderd. Te zwaar en te
hoog in de kroon snoeien gaat ten koste van
de aanwas en brengt bovendien hoge kosten met zich mee. Een neveneffekt van het

te zwaaÍ snoeien is de versterkte vorming
van waterloten waarvan de verwijdering
ook geld kost.
Populieren in dicht geplante opstanden (4 x
4 m, 5 x 5 m) waarvan al het hout te zijner
tijd aan de vezelhoutverwerkende industrie
(papier, spaan- en vezelplaat) zal worden
geleverd, behoeft men uit het oogpunt van
houtkwaliteit niet te snoeien. Mocht het
onderste stamgedeelte echter voor licht
zaaghout geschikt zijn dan moeten de bomen wel tot 2 à 3 m hoogte worden opgesnoeid, hetgeen in één keer kan gebeuren.
Indien men echter van plan is na een dunning de resterende bomen te laten doorgroeien, kan men ermee volstaan alleen de
overblijvende bomen periodiek en de te
dunnen bomen niet of slechts éénmaal te
snoeien.

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
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O ZWARE BOMEN
o
Sint-OedenÍode Holland

Gebr. van den Berk b.v. Boomkwekeriien
Baumschulen - Pépinières - Nurseries
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Postbus 130, 5490

AC St. Oedenrode, Holland

Donderdonk4, 5492VJ St. Oedenrode, Holland

a 04138 - 72331
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POPULIEREN ROLLEN
Diameter: @25-A45cm
2.45 meter
Vers, recht hout, glad gesnoeid.

Lengte :

in 1910 werd in Eerbeek als één van de
eerste in West-Europa gestart met de
vervaardiging van hoogwaardig vouwkarton
uit houtpulp en water.
Nu
- ruim 314 eeuw later - beschikt KNP
over 2 machines, die voor een produktie
zorgen van ruim 80.000 ton, waarvan 70o/o
wordt geêxporteerd.
Het vouwkarton van KNP is een hoogwaardig, gespecialiseerd produkt dat wordt
gebruikt voor een veelheid van toepassingen zoals verpakkingen van levensmiddelen, cosmetica, wasmiddelen en
g rammofoon platenhoezen.
Bij fabrikage van vouwkarton wordt voor
een belangrijk deel gebruik gemaakt van
inlands populierehout.

KNP Vouwkarton is geïnteresseerd in de
aankoop van populierehout op stam oÍ
geveld en wil in kontakt komen met
bezitters of beheerders van populieren
die willen verkopen.
Nadere informatie via mevr. Cobie Dokter

'u

' KNP vouwkarton

Postbus 3, 6960 AA Eerbeek
NL
Coldenhovenseweg 12, 6961 ED Eer
Telefoon 08338-59133
Telex 35403, Telefax 08338-54777

Tevens zijn wijgeïnteresseerd in

LANG POPULIEREHOUT
Van @ 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.
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 oud efiaam tussen nieuwe pe ulieren
an old name, between new pgplart

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

'Raket'

Nivea'

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

Grauwe abeel
(P. canescens)
'Bunderbos' 'De MofÍart'
'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

'Columbia
'Trichobel'

Euramerikaanse
populier
(P. euramericanal

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'a214',

Populus deltoides x nigra

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

tGhoyt

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

tPrimot
tGavert

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

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

Populus trichocarpa x deltoides

tBeauprét
tBoelaret

River ,

'Raspalje'
tH unnegemt

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