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Meer populierehout
uit lijnbeplantingen?

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

Yeel Nederlands hout komt uit beplantingen langs wegen, kanalen en grenzen van landbouwpercelen, ook wel 'lijnbeplantingen' genoemd. Hun aandeel in onze totale nationale
houtoogst is, naar schatting, ongeveer 157o, maar voor looÍhout is datzeker 40t".
In het Meerjarenplan Bosbouw wordt gesproken over een drastische opvoering van de produktie in weg- en grensbeplantingen, ook al door uitbreiding van het areaal. Daarbij is een
belangrijke rol aan populieren toegedacht.

Oppervlakte lijnbeplantingen en hun eigenaren
De enige mogelijkheid om een behoorlijke
indruk te krijgen van omvang, samenstelling, groei, eigendom en andere wetenswaardigheden over weg- en grensbeplantingen is een, bij voorkeur periodieke, inventarisatie. Dat gebeurt in ons land steekproefsgewijs in het kader van de bosstatistiek. De laatste inventarisatie, die voor de
4e Bosstatistiek, werd uitgevoerd in de jaren 1980-1983. Helaas heeft het Centraal
Bureau voor de Statistiek nog maar heel
weinig over deze opname gepubliceerd. Zo
zijn de gegevens van de 4e Bosstatistiek
over de eigendomsverdeling en de oppervlakte van de weg- en grensbeplantingen
momenteel nog niet beschikbaar. In de 3e
Bosstatistiek, van 20 jaar geleden, waren
geen gegevens over de eigendomsverdeling
opgenomen. Om toch enig inzicht in de eigendomsverdeling te krijgen is gebruik gemaakt van de 2e Bosstatistiek (opnamen

wegend uit boeren; zij hebben voornamelijk beplantingen langs perceelsgrenzen.

Wat wil het Meerjarenplan Bosbouw met
lijnbeplantingen?
In dit Meerjarenplan is vastgelegd dat in de
bestaande en nieuw aan te leggen weg- en

grensbeplantingen op den duur in totaal
230.000 m3 populierehout en 130.000 m3

ander loofhout jaarlijks kan worden geoogst. Dit vraagt onder meer een uitbreiding van de oppervlakte lijnbeplantingen
met 10.000 km (overeenkomend met 8000
ha bos).
Uit de antwoorden van de regering op vragen, door de 2e Kamer gesteld bij de behan-

deling van het M.P.J. Bosbouw, blijkt verder dat:

a.

65"/" van deze nieuwe beplantingen uit
populier en wilg moet bestaan (: 5.200
ha)

b. het

aandeel van populier en wilg in de
bestaande beplantingen van 22 op 25%
moet worden gebracht. Dit is een uitbreiding van de oppervlakte aan populier en wilg met 1900 ha en wel van
13.700 naar 15.600 ha.
Samenvattend betekent dit dat voor het

jaar 2000 de lijnvormige beplantingen,

bestaande uit populier en wilg, met ruim
7000 ha moeten zijn uitgebreid. Dat wil zeggen dat jaarlijks 440 ha moet worden aangelegd, waarvan 120 ha door omvorming van
uit andere boomsoorten bestaande boomsoorten bestaande lijnvormige beplantingen.

In de praktijk constateerd men echter iets
heel anders dan het beleid zoals de regering

dat volgens het Meerjarenplan wil. Het

blijkt dat op grote schaal lijnvormige beplantingen van populier na veiling niet of
juist door andere boomsoorten worden vervangen. Met andere woorden: Het omgekeerde treedt momenteel op van wat men
jui-st wil bereiken.

1952-1963).

De lengte van de weg- en grensbeplantingen van populier en wilg bedroeg volgens
de laatstgenoemde opname toen 15.350
km. Dat is in de daaropvolgende tien jaar

drastisch gewijzigd, want volgens de 3e
Bosstatistiek (1964-L968) was de totale
lengte gegroeid tot 19.040 km (waarvan
1950 km wilg).
Volgens de 2e Bosstatistiek was 317o van de
rijbeplantingen in het bezit van gemeenten,

27Y" in handen van particulieren en 21"/"
van publiekrechtelijke lichamen. De Staat
bezat l7o/o van de beplantingen; de provincies vormden met 4"/" de kleinste groep eigenaren.

De beplantingen van de Staat zijn waarschijnlijk voornamelijk die van Rijkswaterstaat. De categorie'overige publiekrechtelijke lichamen' zal voor het grootste deel de
waterschappen betreffen. De categorie
'particulieren' bestaat waarschijnlijk over-

Meer dan de helft van de populierehoutproduktie in Nederlandvindt plaats in weg- en grensbe-

plantingen.
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denen rijbeplantingen vellen en niet meer

inplanten. Het gaat hoofdzakelijk om
boomrijen langs perceelsgÍenzen, in geringe mate ook om wegbeplantingen. In een
interne notitie van de Nationale Populieren
Commissie van oktober 1978 werd reeds op
deze problematiek ingegaan.
Daarbij werden als mogelijke oorzaken genoemd:
- De lagere opbrengst aan landbouwgewassen of gras door randbeplantingen.
- De neiging na veiling van bomen de percelen te vergroten in verband met de bedrijfsvoering.

-

Grondgebrek.

De relatief lage opbrengsten; de houtprijs van goede populier stijgt nauwelijks.

-

De hoge kosten van herplant.
De kosten van bescherming tegen het
vee.

-

Het voorpootrecht dat onder andere in
Noord-Brabant geleidelijk door de gemeenten wordt afgekocht (zie hierna).
Beschadiging door maaien, aanrijdingen, baldadigheid enzovoorts, met als
gevolg géén of een lage opbrengst.

-

Wegverbreding waardoor te smal geworden bermen niet meer kunnen worden
beplant.
- De schouwplicht die herplant binnen een
zekeÍe afstand van de sloot verbiedt.
Gevelde wegbeplantingen van particulieren worden in veel gevallen wel opnieuw ingeplant, vooral indien nog steeds geen sprake is van een voorpoot- oftewel overpoot-

Het voorpootrecht was o.a. de oorzaak van het karakteristieke populierenlandschap van de
M e ij erij v an' s - H erto genb o s ch.

Een sterke afname van de lijnbeplantingen
van populier en wilg

In de laatste 10 à 15 jaar zijn op grote schaal
lijnbeplantingen van populier door gemeenten, waterschappen en boeren geveld.
Vooral van de laatstgenoemden zijn beplantingen verdwenen. Dit zal dan ook tot
gevolg hebben dat het aandeel van deze eigenaarscategorieën in de 4e Bosstatistiek
lager zal blijken te zijn dan in de 2e Bossta-

tistiek.

Bij

de particulieren zijn het vooral grensbe-

plantingen die zijn geveld, bij gemeenten
en waterschappen wegbeplantingen. Vooral de door particulieren gevelde grensbeplantingen zijn vrijwel niet meer ingeplant.
De populieren in beplantingen van gemeenten en waterschappen zijn op grote
schaal door andere boomsoorten, zoals es
en eik vervangen.

Welke wijzigingen in het oppervlakte aan
populierenbeplantingen zich bij de Staat,
de provincies en andere eigenaren hebben
voorgedaan is niet bekend. Het sterke ver48

moeden bestaat dus dat de totale oppervlakte weg- en grensbeplantingen van populier in ons land sinds de laatste Bosstatistiek sterk is afgenomen. Uit eigen waarnemingen is de conclusie getrokken dat na de
opnamen voor de 3e Bosstatistiek zeker
een derde deel van deze beplantingen is geveld en niet meer door populier is vervangen. Dit zou er op neer komen dat het hui-

dige areaal nog maar een lengte van ca.
12.500 km heeft.

Volgens Volmuller (mond. med., maart
1987) valt in de laatste jaren meer en meer
te constateren dat ook toenemend relatief
jonge wegbeplantingen worden geveld.

recht. Íiletoverpootrecht is een heel oud zogenaamd 'heerlijk' recht. Het werd namelijk vroeger, dat wil zeggen al vanaf de 15e
eeuw, door de landheer verleend. Het geeft
een grondeigenaar recht om de berm, grenzend aan het eigen bezit,te beplanten. Het
overpootrecht bestaat hier en daar n og, zoals in delen van Noord-Brabant en de Betuwe en plaatselijk in de Gelderse Vallei. Indien de rechthebbenden de gevelde bomen
om een of meer van de genoemde redenen
niet vervangen dan wil het nog weleens ge-

beuren dat de gemeente opnieuw inplant.
Dat heeft echter tot gevolg dat, onder het
motto 'beter overlast van eigen bomen dan
van andermans bomen', de belanghebbenden dan toch maar liever zelf opnieuw inplanten! Het zou voor uitbreiding van het
areaal van wegbeplantingen een heel goede
zaak zijn als zoiets als het overpootrecht, in

De situatie bij verschillende categorieën ei-

welke vorm ook, weer mogelijk zou wor-

genaren

den.

Het verdwijnen van populierenbeplantin-

Gemeenten
De belangrijkste redenen waarom veel ge-

gen heeft verschillende oorzaken, mede afhankelijk van de soort eigenaren.

Particulieren
Het zijn voornamelijk boeren die om bedrijfstechnische en bedrijfseconomische re-

meenten rijbeplantingen,

in hun

geval

hoofdzakelijk wegbeplantingen niet meer
met populieren aanleggen zijn:
- De schade die de wortels van de bomen
door hun diktegroei aan het wegdek aan-

richten. In de meeste gevallen worden wel
opnieuw beplantingen aangelegd maar in
plaats van populieren worden andere soorten, vooral eiken en essen geplant. Het

komt voor dat binnen het gemeentelijk
ambtenaren-apparaat een'machtstrijd'
bestaat tussen diegenen, die verantwoorde-

lijk zijn voor het wegbeheer (inclusief de
bermen) en hen die ryret de beplantingen
zijn belast. Vooral in gemeenten waaÍ wegbeheer en beplantingsbeheer onder de ver-

antwoordelijkheid vallen van een functionaris uit de weg- en waterbouwsector, del-

ven wegbeplantingen van populier nogal
eens het onderspit! Overigens, tegen scha-

de aan/de wegen door wortels kunnen
maatregelen worden genomen, en wel door
periodiek de oppervlakkige wortels langs
het wegdek machinaal af te snijden.
- De lage houtprijs die soms aan gemeenten, maar ook aan andere incidenteel op de

'-.b*

houtmarkt opererende verkopers wordt
aangeboden werkt bepaald niet bevorderend op de aanplant van populieren. In tal
van gevallen is er zelfs sprake van dat bij de

veiling geld moet worden toegelegd. Men
kan enerzijds stellen dat door een (slechter!) deel van de houthandelaren misbruik
wordt gemaakt van het gebrek aan marktkennis van de verkopers. (Er zijn echter tal
van bona fide handelaren!) Anderzijds zijn
er in het verleden bomen geplant zonder rekening te houden met het feit dat er later rationeel geoogst moet kunnen worden; het
gaat om aanleg van beplantingen op onge-

schikte plaatsen of op plaatsen, die later
door een gewijzigde situatie ongunstig zijn
geworden. Dit heeft tot gevolg dat ten tijde
van de oogst hoge kosten moeten worden
gemaakt. Het is vooral dringend noodzakelijk dat gemeenten maar ook andere eigenaren en beheerders van weg- en andere
beplantingen een goede voorlichting, zowel
mondeling als via publicaties, krijgen over
de verkoopmogelijkheden en de prijzen
van hout. Daarvan is nu nauwelijks sprake.
- Meer en meer worden de stobben na velling van de bomen in wegbeplantingen kapot gefreesd. De kosten van het ftezen,
soms f 60,- tot / 80,- per stob, komen in
mindering op de houtprijs. Het is van groot
belang na te laten gaan of het werkelijk nodig is stobben te frezen en, zo ja. waarom
dan wel. (Overlast bij het maaien? Overlast
bij andere werkzaamheden in de berm?
Wettelijke aansprakelijkheid bij ongelukken als gevolg van de stobben?) Toch zijn er
in de laatste jaren door gemeenten ook
nieuwe wegbeplantingen met populier aangelegd, onder meer in het kader van de enkele jaren geleden geldende 'Beschikking
bijdragen werkgelegenheid in de bosbouw
1984-1985' en de 'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos' (Voorbeelden: Borger, Baflo, Lelystad, Beuningen en Geldermalsen). Ook is bekend dat andere ge-

Vele waterwegen in Nederland worden geflankeerd door populieren

meenten momenteel

de

mogelijkheden

nagaan om nieuwe rijbeplantingen van deze boomsoort aan te leggen. Maar dit alles
neemt niet weg dat er meer lijkt te verdwijnen dan er bijkomt.

chaam ontstaan. De nog op de dijken staande bomen worden getolereerd, tenzij de
veiligheid van de dijk zelf of die van het verkeer op de dijk in gevaar komt.

Rijkswaterstaat
Waterschappen

Rijkswaterstaat vormt waarschijnlijk een

De beplantingen langs wegen van water-

uitzondering onder de eigenaren van populierenlijnbeplantingen in die zin dat zij eerder meer dan minder van deze beplantingen aanlegt. De oppervlakte beplantingen

schappen verdwijnen om dezelfde redenen
als die van gemeenten. Ook hier komen in
de meeste gevallen veel langzamer groeiende eiken en essen in de plaats van de popu-

lieren.
De waterschappen vormen een belangrijke
groep eigenaren van wegbeplantingen. In
1983 bedroeg de lengte van de wegen waarlangs bermen zijn gelegen in totaal 57 .334
km. Hiervan was 9.640 km eigendom van
waterschappen oftewel 16,8% (gegevens

cBS).

Uit deze cijfers is de conclusie te trekken
dat waarschijnlijk een grote oppervlakte
voor de aanleg van populierenbeplantingen
in aanmerking zou kunnen komen.
Het vellen en niet meer inplanten van beplantingen op de dijken langs de grote rivieren, die in het beheer zijn van waterschappen, vloeit voort uit het Rivierenreglement. In dit reglement is bepaald dat om
verschillende redenen geen bomen op of
langs de voet (4 m uit de teen van de dijk)
mogen worden geplant, o. a. in verband met
het afkalvingsgevaar en het omwaaien van
bomen waardoor gaten in of bij het dijkli-

van Rijkswaterstaat is weliswaar niet bekend noch de oppervlakte die jaarlijks
wordt geveld en al dan niet opnieuw wordt
ingeplant, maar wel is uit gegevens over het
door deze dienst gebruikte plantmateriaal
(gegevens die jaarlijks door de Afdeling
'Verkeerswegen' van het SBB worden gepubliceerd) globaal af te leiden welke oppervlakte van jaar tot jaar wordt ingeplant.
In de periode 1970-1985 is naar schatting
gemiddeld 330 ha beplanting per jaar aangelegd. Een probleem is dat onbekend is
welk gedeelte van het plantsoen wordt gebruikt voor het vervangen van gevelde beplantingen en welk gedeelte voor nieuwe
beplantingen. In de afgelopen 15 jaar zijn
door de Afdeling'Verkeerswegen' vrij veel
populieren geplant. Dit valt op te maken uit
het gebruik van meerjarig populierenplantsoen (excl. P. canescens). Per jaar is in de
periode 1970-1978 circa 10 km rijbeplantingen met populier aangelegd en in de peri-

ode 1979-1985 50 à 55 km. Dit wil zeggen
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gehandhaafd om aan de verwachte houtoogst van 230.000 m3 per jaar te voldoen.
Zelfs dit doel is, zoals we in het voorgaande
hebben gezien, een onhaalbare kaart. Het
tegendeel is het geval! Primair nodig is een
heel intensieve, per groep grondeigenaren
optimaal gerichte, die specifieke groep aansprekende 'promotion' activiteit en technische voorlichting. Daarvoor moet wel een
aantal vragen kunnen worden beantwoord
en dat vraagt onderzoek. Zo is het dringend
noodzakelijk dat, naast meer voorlichting
over de aanleg en het beheer van weg- en
grensbeplantingen en over de afzetmogelijkheden en de prijzen van populierehout,
waarover al veel bekend is, onderzoek
wordt verricht naar onder meer:
1. De bedrijfseconomische perspectieven
van deze beplantingen.
2. Mogelijkheden tot verlaging van de aanleg-, onderhouds- en oogstkosten van de
beplantingen.
3. De invloed van grensbeplantingen op de
agrarische produktie (landbouwgewas-

dat R.W. S. circa 440 km populierenbeplan-

tingen bezit die jonger zijn dan 15 jaar. In
de periode 1970-1978 vond 2% van de bij de
boomkwekers gewaarmerkte meerjarige
populieren (exclusief P. Canescens) en in

de periode I979-t985 zelfs t0%

zljn

bestemming in beplantingen van Rijkswaterstaat. Een gedeelte van deze populieren
is uitgeplant na de reconstructie van rijkswegen waarbij echter ook populieren zijn
geveld, zoals in de omgeving van Gouda en
Zoeterrneer. Vermoedelijk echter is het
grootste deel gebruikt om nieuwe beplantingen aan te leggen, zoals bij de verkeers-

knooppunten Deil, Valburg en Vianen,
langs de rijksweg Moerdijk-Roosendaal en
langs die door Flevoland.
Een algemene opmerking tot slot:
Niet alleen om al eerder genoemde redenen

worden wegbeplantingen niet opnieuw met

populier beplant. Het komt eveneens voor
dat landschapsarchitecten de mening zijn
toegedaan dat populieren in bepaalde landschappen niet thuis horen en daarom door

andere boomsoorten worden vervangen
(o.a. langs de Dommel bij Boxtel). In welke mate populier om deze reden wordt afgewezen bij de planvorming voor nieuwe
beplantingen, is niet vast te stellen. Wel is
bekend dat bij ontwerpers van beplantingen nogal eens aversie tegen populieren
bestaat.

Conclusie: Er moet snel iets gebeuren

Het ziet er naar uit dat zonder het nemen
van speciale maatregelen het in het Meerjarenplan Bosbouw gestelde doel, de aanleg
van 7000 ha lijnbeplantingen van populier
en wilg voor het jaar 2000, absoluut niet zal
kunnen worden bereikt. Dat betekent een
aanzienlijk lagere productie van populierehout dan het in dit plan gestelde doel, zowel
in 2000 als in 2050.
Naast deze 7000 ha zou bovendien de
bestaande oppervlakte aan deze beplantingen aan deze beplantingen moeten worden

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

50

sen, gras).

4. Het voorkomen van schade door wortels
aan het wegdek (wegen, fietspaden,
etc.).
5. De zin van dure maatregelen als het frezenvar, stobben.
Gezien de geconstateefde afname van de
oppervlakte weg- en grensbeplantingen van
populier in de afgelopen 15 jaar is het niet
voldoende dat de rijksoverheid lovenswaardige doelstellingen formuleert in een
Meerjarenplan Bosbouw maar zal ztj zich
moeten inspannnen om tegen deze doelstellingen indruisende ontwikkelingen snel
te keren en in een positieve trend om te zetten. Wil de voor lijnbeplantingen voorziene
populierehoutproduktie ook maar enigermate worden gehaald, dan zullen onder
meer ook provincies, gemeenten en waterschappen moeten worden overtuigd van de
noodzaak om nieuwe beplantingen aan te
leggen. Dit is nodig zowel om de achteruitgang van de bestaande oppervlakte te com-

E

n

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

penseren als om uitbreiding te realiseren.
Hetzelfde geldt voor particulieren, met name landbouwers. Laat men nog eens aan
het overpootrecht denken! In dit verband
zullen verder de mogelijkheden moeten
worden nagegaan om de bestaande subsidie-regelingen, zoals de 'Regeling bijdragen bebossingen' en de 'Regeling bijdragen
aanleg snelgroeiend bos', zo te wijzigen dat
er op grotere schaal gebruik van kan worden gemaakt. Particulieren en andere grondeigenaren die kleine beplantingen, kleiner
dan de in beide regelingen genoemde lengte van 625 m, willen aanleggen moeten voor
subsidie in aanmerking kunnen komen.
Nogmaals: snel handelen is geboden.
Uit: Bos en Hout Berichten, 1987, nr. 6
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Wij zijn geïnteresseerd in de
aankoop van uw populierehout,
geveld of op stam, vanaf een
gemiddelde diameter van
25 cm. op 1.30 m.

De satijnvlinder in een
populierenbeplanting
te Garrelsweer

J. Altena, student HBCS, Velp,
P.A. Schol, SBB, Groníngen

In 1986 is het populierenbos te Garrelsweer, provincie Groningen, volledig kaal gevreten
door de rupsen van de satijnvlinder. Het bos is 65 ha groot en het sortiment bestaat uit verschillende soorÍen populierenklonen. De rupsen, die alleen het blad van de bomen eten' maken hierbij onderscheid tussen de klonen. Uiteindelijk wordt echter het hele bos aangetast,
met uiÍzondering van de elzen-onderbeplanÍing.
De plaag was'explosief van karakterl de rupsen kwamen in zeer groot aantal voor op de bomen, maar ook op de grond (foto 1). Yele spreeuwen kwamen op dit grote voedselaanbod
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Op verschillende data zijn waarnemingen verricht en er zijn poppenr vlinders, eitjes en (parasiterende) insecten verzameld ten behoeve van nader onderzoek.
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De klonen van 'Robusta' en'Zeeland' zijn
reeds allemaal kaal gevreten. De klonen
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die nu vol zitten met rupsen. De rupsen be-

ginnen zich op de stammen en takken te
verpoppen. Ook in de boomtakken verpoppen de rupsen zich, waartoe ze zich in kluwqns inspinnen. Hoewel later dan de euramerikaanse populieren worden de balsems
nu ook kaal gevreten. Het kale bos geeft
een herfst-achtig beeld tezien.

nog geheel in blad. (foto 2)

Het verschil in de vraat aan de klonen is nog
goed te zien.

De bomen die aan de rand van het bos staan
worden (bijna) niet aangetast, vermoede-

lijk doordat het weer invloed heeft

I

1986.

bride balsempopulier'Androscoggin' zijn
13 juni 1986.
Duidelijk vraatbeeld aan de voorheen nog
groene klonen, waaronder ook 'Rochester', zowel van onderaf als van bovenaf.

kaart

16juni

Opnieuw de nog groene bomen bekeken

van de zwarte balsempopulier en ook de hy-
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gehad

In

enkele bosvakken zijn de bomen dit

voorjaar niet in blad gekomen. In deze vakken zijn bijna geen rupsen aangetroffen
waaruit af te leiden valt dat er al eerder
vraat is geweest, hetzij in de herfst, hetzij in

het vroege voorjaar (Kaart 1). Bladvorming vond weer plaats in eind juni, begin

op zowel de ei-afzetting door de vlinders als
op de activiteit van de rupsen. In het bos is
meer beschutting. Aan de stamvoet van de
nog groene bomen treffen we een verzame-

juli.

ling van rupsen aan, die weinig activiteit
vertoont, vermoedelijk ten gevolge van het
slechte weer (zware regen, wind).

aanwezig (foto 3). Ook zijn er nog vele poppen. De meeste vlinders ziin aan het 'paren'. Er zijn ook al eitjes af.gezet. Op de af-
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1986.

De vlinders zijn al in een behoorlijk aantal
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kenis van aanwezigheid is niet bekend.

I

Evenmin is iets bekend over een klein larfje
dat gevonden is in de achterlijfjes van enke-

le vlinders die waarschijnlijk ten

gevolge
daarvan dood gingen. Er zijn van alle stadia
en voorkomende, hierboven genoemde in-

secten exemplaren verzameld voor nader
onderzoek.

-
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1986.

Nu zijn er aanzienlijk meer vlinders en afge-

gezette eitjes worden kleine, ongeveer 1
mm grote, vliegles gevonden die parasiteren door zelf eitjes in de vlindereitjes af te
zetten. Dit is zichtbaar door zeer kleine
gaatjes in het hardere schild van de vlindereitjes, waar het vliegje met zijn achterlijfje
in heeft gestoken. Naast deze vliegies zijn
ook andere insecten waargenomen die gelijktijdig met de satijnvlinder te voorschijn
kwamen. Het is een geel-zwart, gevleugeld
insect van ongeveer 1 cm grootte. De bete-

zette eitjes. De vlinders vliegen veel en zijn
erg actief, waarschijnlijk mede ten gevolge
van het warme weer (25-30 graden C.). Er
zijn nog meer eitjes met de parasiterende
vliegjes verzameld ten behoeve van nader
onderzoek. De kaalgevreten bomen komen
weer wat in blad te staan. De vakken die
niet in blad zijn gekomen staan er nu erg
dor en helemaal kaal bij. Het verschil tussen deze kale vakken en de meer in blad komende vakken is vooral op afstand zeer duidelijk te zien.

-

7

juli

(N.B. De afdeling Entomologie van 'De
Dorschkamp' begeleidde deze inventarisa-

tie en volgt de verdere ontwikkelingen...
red.)

1986.

Er zijn nog meer eitjes verzameld die door
de parasiterende vliegies bezocht zijn. De
voorheen kale vakken komen nu in snel

tempo weer redelijk in blad. De waterpeilverlaging in het kader van de ruilverkaveling heeft, zoals het nu lijkt nog geen negatieve invloed op de groei van de populieren
uitgeoefend.
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Populierehout, een grondstof

v

Voorts is populier betrekkelijk neutraal

Samenvatting

Het artikel geeft een overzicht van populierehout. Aan de orde komen de anatomie en che.
mie en de toepassingen in de vorm van vezel, plaatrnaterialen en massieÍhout. Het besluit

qua zuurgraad, reuk e.d.

met een beschouwing over de gebruiksmogelijkheden in de toekomst.
Dit artikel is een uitgebreide samenvatting van een rapport dat is aangeboden aan de NPC.
Het rapport past in een groter onderzoeksproject inzake inlands hout met bijzondere aandacht voor populieren. Qit. 49).

Papier op basis van populierehout

1. Inleiding
De laatste jaren neemt de belangstelling
voor populieren toe. Deze algemene bewering kan in tweeën gesplitst worden, waarbij gesteld kan worden dat de vraag naar het
hout nog sterk groeit en de belangstelling
voor de teelt wel groeit, maar dat ondanks
stimuleringsregelingen de daadwerkelijke
aanplant nog achterblijft bij de mogelijkheden.

Wanneer het hout op de markt komt zal het
op de juiste plaats en op de goede manier
verwerkt moeten worden.
Hoewel er onmiskenbaar al veel kennis
over populierehout in de wereld aanwezig

is, wordt de kwaliteit van populierehout
nog veel afgedaan met frasen als 'waaibomenhout' of juist 'prima soort, overal
voor geschikt'. Of de waarheid in het midden ligt of toch meer naar een van beide
kanten, zal de praktijk moeten uitwijzen.

Dit geldt zeker voor de vele 'nieuwe klonen' waarvan nog weinig eigenschappen
bekend zijn. Voordat de praktijk concreet
íets gaat uitwijzen zal zij ondersteund moeten worden door gericht onderzoeknaar za-

ken zoals kloonsverschillen, relatie opstandsbeheer-houtkwaliteit, relatie groeisnelheid-houtkwaliteit, specifieke eigenschappen, bewerkbaarheid, toepassingsmogelijkheden enzovoorts.
Het rapport is geschreven als basis van
waaruit gerichter onderzoek ten behoeve
van die praktijk opgezet kan worden. Het
behandelt slechts in zeer geringe mate afzonderlijke klonen. Er is gekozen voor een
neutrale benadering van populierehout in

Het percentage vatvolume in het hout kan
bij populier groot zijn (24-44%), hetgeen
een hoge porositeit inhoudt en mede bepalend is voor de lage volumieke massa. Soms
is een deel van de vaten afgesloten door
thyllen, kleine vliesjes die uit het parenchym de vaten ingegroeid zijn. Dit kan invloed hebben op de vloeistof-doorlatendheid van het hout, welke in de meeste gevallen (geen thyllen) groot is.
Het hout is vrij eenvoudig en regelmatig
van opbouw. Naast de houtstralen komt parenchym niet of slechts in zeer geringe mate
voor. Het grondweefsel is de vezelmassa
van het hout.
Verschillen in vezelvormen tussen variëteiten zijn niet groot. Binnen een stam zijn
echter zeer duidelijk verschillen te onderkennen, waarbij een van de belangrijkste
de toename van de vezellengte vanaf het
hart naar de buitenkant toe is. Extreme
waarden van de vezellengte bedragen 300

p

enerzijds en 2100 pc anderzijds. Gemiddeld
is ca. 800-1300 p een reëel traject (it. 6).
Belangrijker dan de vezellengte is de lengteldiameter-verhouding, welke 40 à 50 bedraagt bij diameters van ca. 24 p.. Dewanden van de vezel zijn relatief dun.
Uit deze waarden blijkt dat populier qua
vezelvormen een redelijke papierhoutsoort
is in vergelijking tot veel gebruikte andere
houtsoorten. De grote vezellengteverschillen, die juist bij zeer snel gegroeid hout in
relatie tot de stamdiameter optreden, maken al te algemene beweringen echter ongerechtvaardigd.
Chemie

het algemeen.

Anatomie en vezelvormen van populieren
Het hout van populieren is verspreidporig.
Binnen een jaarring is een gering verloop
van een aantal vaten per oppervlakte en
van vatdiameters herkenbaar.

Voor wat betreft de chemische bouwstoffen
bestaat populier voor een relatief groot
deel uit cellulose, terwijl het ligninegehalte
betrekkelijk laag is. Dit kenmerk is sprekender bij snel gegroeid hout. De polymerisatiegraad van de cellulose, van belang
voor chemisch ontsloten pulp, is hoog.

Het nu volgende behandelt populier als vezelhout. Snel gegroeid populierehout is als
zodanig niet slechter voor vezeltoepassingen dan langzaam gegroeid hout. Wel blijft
het feit bestaan dat het juveniele hout een
beduidend kortere vezel heeft. Van belang
kunnen de verschillen tussen klonen zijn,
maar tot dusver vindt bij de inkoop geen selectie op klonen plaats. Ook in de literatuur
worden verschillen tussen klonen voor vezeltoepassingen gering genoemd. (lit. 19,
27). Snelle groei hoeft niet samen te gaan
met een lage volumieke massa. Afhankelijk
van de wijze van inkoop van de industrie
(gewicht oivolume) kan de volumieke massa een rol spelen in de input/output verhouding.
In een woord met populier wordt meestal
wilg genoemd. Hoewel wilg in vele houttechnologische opzichten overeenkomst
vertoont met populier, blijken de sterkteeigenschappen van wilgepapier iets lager te
liggen dan die van populier.
In zijn algemeenheid is er betrekkelijk veel
bekend van verschillende ontsluitingsprocessen bij populier. Dat wil zeggen van
puur mechanische tot chemische processen.

De ondoorschijnheid (opaciteit) van papier
uit mechanische processen is groot. Het papier krijgt een groot volume en daarmee
een hoge porositeit. De vezels slaan dus
niet zo plat in het vlak van het papier.
Absoluut worden deze eigenschappen minder bij meer chemische processen, maar
ook dan zíjnzijrelatieft.o.v. andere houtsoorten hoog.
De witheid, sterkteeigenschappen en opbrengstverhoudingen zijn sterk aftrankelijk
van het proces. Bij mechanische processen,
dus 'natuurlijk' hout is de witheid goed.
Voor witheden die in de praktijk gevraagd
worden moet het nog wat gebleekt worden.

Populier leent zich goed voor semichemische processen.

Verschillen tussen soorten :
De verschillen tussen bomen van een kloon
onderling kunnen afhankelijk zijn van
groeiplaats, leeftijd e.d. soms groter zijn
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dan de algemene verschillen tussen klonen.

Selectie op bomen is derhalve efficiënter
dan het uitkiezen van kruisingen.
De pulpeigenschappen van snelgroeiende
hybriden bij het sulfaatproces zijn iets beter
dan die van langzaam groeiende populiersoorten. De opbrengst is daarentegen iets
lager en er is meer energie nodig voor het

verpulpen .

Dit wordt echter weer ruim-

schoots gecompenseerd door de snellere
groei. Hetzelfde geldt bij Chemo-ThermoMechanische-Pulp (CTMP).
Pulp van jonge populier (9 jaar oud) heeft
bij ontsluiting met sulfaat iets slechtere
sterkte-eigenschappen en een iets lagere
opbrengst.
Bij ontsluiting met behulp van sulfiet is er

nauwelijks verschil. Wel dient

in

ogen-

schouw genomen te worden, dat jonge po-

pulier een lagere dichtheid heeft en

de
pulpproduktie per m3 dus lager is. Er is dus

De geschiktheid van populieren voor het
schillen wordt gekenmerkt door de homogene zachte structuur en het mede daarmee
samenhangende hoge vocht-gehalte van
vers materiaal.

Het oppervlak is licht van kleur en vrij
egaal. Kernhout-spinthout kleur-verschillen verminderen bij het drogen.
Het hout kan goed gelijmd worden.
Noesten en trekhout geven bij het schillen
problemen.
Wanneer de messen wat stomper worden

kunnen zich 'draden'van trekhout om en
achter de messen vormen, die het juiste

schillen bemoeilijken en leiden

tot

een

hoog energieverbruik. Overigens kunnen
ook te scherpe messen een vrij hoog energieverbruik geven.
Het drogen van trekhout fineer kan vervor-

hout. Naast wat problemen met trekhout

mingen geven.
Verstoringen in het cambium, veroorzaakt
door larven van mineerkevers kunnen
mergvlekken in het hout geven, die zich uiten als zwarte vlekjes.
De keuze, indien mogelijk, tussen populier
en andere soorten valt bij schilbedrijven
soms niet op eerstgenoemde, omdat het
ontschorsen wat slecht kan gaan, de diametersvan de blokken veelal nietzo grootzljn,
het vele water een lange droogtijd vergt en
er regelmatig fouten gecorrigeerd moeten
worden. De alternatieven zijn dan meestal
de lichtere tropische loofhoutsoorten. De
importmogelijkheden daarvan worden echter nihil.
Resumerend kan gesteld worden, dat populier voor een aantal fineertoepassingen
geschikt kan zijn.
Door de lage volumieke massa is het gewicht per oppervlakte bij een bepaalde dikte gering bij populiereplaten.
Bij spaanplaten kan eventueel binnen bepaalde grenzen sterker geperst worden tot
een hogere volumieke massa, waarbij de
buigsterkte door een grotere interne geslotenheid toeneemt. Bij een persing van bijvoorbeeld 700 kg/m3 kan populierespaan-

aan het oppervlak is men tevreden over de

plaat een buigsterkte hebben van 40 N/

extra digester capaciteit nodig.

Of het gebruik van'zeer korte omlopen
hout' al dan niet gunstig is, hangt afvan het
totale economische beeld, inclusief teelt,
oogst en transport.

Plaatmaterialen op basis van populierehout
We behandelen hier de plaatmaterialen op
basis van populier. In afnemende 'deeltjesgrootte'zijn platen te definiëren als:
- meubelplaat, variaties in kern en fineren

-

triplex

waferboard OSB etc. variaties in laagopbouw
conventionele spaanplaat
vezelplaat: hardboard, zachtboard,

MDF.

Bovendien zijn allerlei combinaties mogelijk en kunnen de bindmiddelen bij sommige typen variëren van lijm in vele soorten
tot anorganische bindmiddelen als gips en
cement.
De fineer- en triplexindustrie in Canada gebruikt jaarlijks ca. 500.000 m3 populiere-

kwaliteit.

mm2, terwijl een verder identieke Beuken-

plaat bij dat gewicht normaal25 N/mm2 kan
hebben.

Bij het verspanen gelden dezelfde problemen van stompere messen en trekhout als
bij de paragraaf 'triplex'zijn genoemd.
Mengingen van populierehout met andere
houtsoorten in spaanplaten worden genoemd, maar het is niet erg gewenst sterk
afwijkende soorten door elkaar te gebruiken, tenzij een zeer homogene menging op
deeltjesniveau verkregen kan worden.
In België, Italië en Frankrijk is het gebruik
van populierehout voor vezelplaten aanzienlijk. Ook in Amerika, waar het aandeel
van vezelplaten in het houtgebruik groter is
dan dat van spaanplaten, worden goede ervaringen opgedaan met populierehout als
grondstof.

Populierehout laat zich veel makkelijker
vervezelen dan de loofhoutsoorten met een
hogere dichtheid en makkelijker dan sommige naaldhoutsoorten. Men produceert er

homogeen vezelmateriaal mee, hetgeen
een belangrijke voorwaarde is voor de fabricage van homogene platen. Het lagere
gewicht van populierehout is ook hierbij
van voordeel, daar er hierdoor platen met
een hogere of lagere dichtheid geperst kunnen worden.

Zowel wat betreft de fabricage als de eigenschappen van de vezelplaten neemt populierehout in vergelijking met andere houtsoorten een goede plaats in. De vezelverbindingen zijn bijvoorbeeld sterker dan bij Piceavezels.
Nadelig is echter dat het vezelmateriaal een
zeker deel fijnstofbevat, dat bij de vervezeling ontstaat, hetgeen de ontwatering vertraagt. Het fabricageproces wordt daardoor langzamer en de kans op vorming van
blaasjes wordt vergroot. Echter niet alle
hardboard hoeft in een nat proces gefabriceerd te worden.
De verwijdering van schorsgedeelten uit de
populiervezelstof is tot op zekere hoogte
mogelijk. Het restant vermindert de plaatkwaliteit niet buitengewoon.
Het grootste gedeelte van het populierehout wordt echter in de celstof en papierindustrie gebruikt.
Over het gebruik van populier in míneraal
gebonden platen is in de literatuur niets ge-

vonden. Grote problemen met gipsspaan-

tussuÍrt
Ons bedrijf heeft door zijn jarenlange ervaring
een grote keuze in vak-gereedschap
voor groenvoorziening en bosbouw.
Postbus 112 1400 AC BUSSUM
TeleÍoon: 02159-43914 Telex: 43402 Amazo
De speciaalzaak voor alle tuinbouwattikelen
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of gipsvezelplaten zullen zich, denkend aan
ervaringen met andere soorten, niet voordoen.
Cementspaan- of cementvezelplaten kun-

nen wellicht afbindingsstoringen

geven

door het hoge vrije suikergehalte van populier. Bij vezelplaten heeft door de ontsluiting echter wel een uitspoeling plaatsgevonden. Technologieën voor het verminderen
van suiker-/cementproblemen zijn in ont-

wikkeling.

Het gebruik van populier als massief hout

de verschillende beproevingen en bedraagt
in extremo 19 tot 46 N/mm2, met een ge-

We gaan nu over tot het gebruik van populier van timmerhout en dergelijke.

middelde in de buurt van 32 N/mm2.
De uitkomst van splijtsterktemetingen
blijkt per literatuuropgave systematisch af
te wijken. Algemeen wordt gesteld dat populier zeer splijtvast is. Het genoemde boek
van Laming et. al. geeft waarden van 32 tot
63 N/mm, terwijl dit voor vuren ligt bij ca.

Voor dit hoofdstuk is mede gebruik gemaakt van literatuur over Aspen (Witpopulieren), dat qua groeihistorie (ouder bos) in
Noord Amerika verschilt van de nieuwere

klonen in Europa.
De duurzaamheid van populierehout is gering. In contact met de grond verrot het in
3-4 jaar. Door de open structuur is verduurzaming goed mogelijk en verschillende typen van middelen werken goed. Impregneren van kernhout kan moeilijk gaan. Toch
wordt aangeraden om ook verduurzaamd
hout niet in contact met de grond te houden. Wat voor alle houtsoorten geldt is zeker hier van toepassing, namelijk dat een
goede waterwerende of waterafvloeiende
constructie de beste verduurzamingsmethode is tegen vele typen rot.
Dit brengt ons tevens op het punt van lakken. Verftesten hebben uitgewezen dat populier excellent te lakken is en dat in de buitenlucht de laag zeker vier jaar goed blijft.
Een gronding met ijzeroxidelak verlengt
die periode met2-3jaar (lit. 16,26).
In de praktijk zijn gevallen bekend, waarin
sommige klonen weleens te poreus zijn en
daardoor te veel lak opnemen.
De sterkte-eigenschappen van hout zijn in
vele categorieën in te delen met daarbij nog
variaties. We noemen: buigsterkte, schok-

weerstand, brandbaarheid, stijfheid, afschuifsterkte, splijtsterkte, nagelhoudend
vermogen.

Bonneman [it. 7) geeft als gemiddelde
buigsterkte 76 N/mm2 met de opmerking
dat de spreiding niet zo groot is.

Het CTBA (Parijs) geeft voor een achttal
cultivars waarden voor verschillende sterktes, waarbij de buigsterkte binnen de gemiddelden varieert van 65 tot 89 N/mm2.
Extreme waarden van de afzonderlijke beproevingen waren: 2l en 125 N/mm2, hetgeen als aanzienlijke spreiding aangemerkt
mag worden. Een grote spreiding komt ook
naar voren bij Laming, Rijsdijk en Verwijs.

(lit. 29).

In de verschillende literatuuropgaven komen de trends voor de onderscheiden klonen niet overeen. Buigsterkte komt als testmethode enigszins overeen met treksterkte, terwijl de laatste een zekere positieve re-

38N/mm.
De afschuifsterkte daarentegen ligt voor
populierehout vrij laag en wel in de buurt
van 4 à 5 N/mm2, met uitschieters van 0,7 en
10 N/mm2. Bonneman wijkt hier af van de
andere twee en geeft 7,25 N/mm2 als gemid-

delde.

Populieren is een zachte houtsoort. Verschillende testmethoden (Janka en Brinell)
wijzen dit uit.
Aan de kopse kant is het hout echter nog
wel relatief hard. De verhouding hardheid
kops/langsvlak is volgens Bonneman ruim
4, terwijl dit voor de meeste houtsoorten
om en nabij 2 is.
Resumerend kunnen we stellen dat populier qua sterkte-eigenschappen laag uitkomt, maar dat in vergelijking tot bijvoorbeeld vuren het verschil niet erg groot is.

Alternatieve toepassingen

In het kader van alternatieve gebruiksmogelijkheden kan genoemd worden dat er
onderzoek wordt verricht naar het impregneren van het hout met kunstharsen. Doel
daarvan is het verbeteren van vormstabiliteit waarmee tevens verduurzamende effecten bereikt kunnen worden. Ook kan dit
ten goede komen aan sterkte-eigenschappen. Bij een economisch rendabel proces
zotr zo het scala van gebruiksmogelijkheden vergroot kunnen worden.
Ook in combinatie met andere materialen
kan het hout verwerkt worden (composieten). Men denke aan platen, vormdelen,
glasfiberlagen etc. In de meubelindustrie
zijn reeds nu voorbeelden te vinden.
Ook zou het hout, al dan niet met kunstharsen, verdicht kunnen worden wanneer dat
uit gebruikstechnisch en economisch oogpunt gewenst is.
Slotbeschouwing

latie met trekhout heeft. Dit reaktiehout
komt veel bij populier voor. Wellicht is

relaas wordt duidelijk
dat populier zeker geschikt is om een belangrijk deel van de houtbehoefte te dek-

hieruit enige spreiding te verklaren.
Ook voor de elasticiteitsmodulus is een

ken in Nederland, als deze soort voldoende
voorhanden is.

breed gebied van waarden aan te geven. In
dezelfde literatuur als boven genoemd
komt dit neer op een variatie van 3200 tot
12000 N/mm2, maar het gemiddelde benadert 8000 N/mm2 en komt vrij frequent
voor.
De druksterkte is iets meer constant over

Het lijkt evenwel onterecht om te stellen,

Uit het voorgaande

dat het hout in aanmerking komt voor alle
gangbare houttoepassingen. Populieren zal
voor bepaalde constructies in grotere maten moeten worden verwerkt om voldoende sterkte te waarborgen. Het verschil ten
opzichte van vuren bijvoorbeeld is gering,

maar de spreiding en daarmee de veiligheidsfactor lijkt iets hoger te liggen.
Voor buiten-toepassingen vergt het hout

eer' zeeÍ sterke kunstmatige verduurza-

ming. Een kosten/baten analyse zou

de

haalbaarheid moeten uitwijzen.

Het marktinformatieplan voor populierehout met zijn marktkundige en technologische componenten maakt het mogelijk, tezamen met het algemene houtstroomonderzoek in Nederland, het populierehout,
te allen tijde mede aftrankelijk van marktmechanismen, zodanig te geleiden dat het
temidden van andere houtsoorten op basis

van zijn goede eigenschappen zijn juiste
bestemming krijgt. Dit geldt evenzeer voor
andere houtsoorten bij andere bestemmingen.
Opvallende (goede) eigenschappen van populieren zijn ondermeer het lichtgekleurde
oppervlak (de witte vezel), de goede lijmbaarheid, het lichte gewicht en de zachtheid. Deze eigenschappen wijzen in de richting van (bepaalde) papier- en kartonsoorten, plaatmaterialen en gelamelleerde producten.
De pulp- en papiertechnologie kent heden
ten dage een zodanig niveau, dat aanpassingen in processen een breed scala van grondstoffen toestaan om tot speciale papiertoepassingen komen. Een selectieve grondstofkeuze blijft echter van belang, maar populieren kan redelijk breed ingezet worden.
De gebruikers van hardboard hanteren nog
steeds het idee 'hoe donkerder de plaat des

te steviger'voortkomend uit de chemische
ontsluitingen en daarbij nog vaak toegepaste hoge temperaturen.
Hoewel het mogelijk is van populieren chocoladebruine platen te maken,ligt het meer
voor de hand juist de lichte kleur te benut-

ten zonder aan sterkte in te boeten. Een
lichte kleur geeft in zekere zin veel meer
verwerkingsmogelij kheden.
Spaanplaten en triplex op basis van populieren zijn licht van kleur en gewicht en kunnen goede sterkte-eigenschappen bezitten.
Voor triplex is evenwel foutvrij zwaar hout
gewenst.

In gelamelleerde balken kan hout van een
oorspronkelijk kleinere diameter verwerkt
worden. In dergelijke composieten wordt
de grote spreiding in afzonderlijke planken
verkleind.

Alle samengestelde materialen kunnen na-

tuurlijk voorzien worden van een deklaag
o.i.d. in de vorm van bijvoorbeeld edeler fineer.
Wel moet bij combinaties van houtsoorten
bedacht worden of eigenschappen (bijvoorbeeld krimp of zwelling) in voldoende mate

overeenkomen om verbindingen aan te
gaan. In dit kader valt ook te denken aan
het impregneren van dekfineer van populier zelf met kunstharsen.
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Onderzoeken in deze of naastliggende richting zijn bekend.
Teruggrijpend op het houtstroomonderzoek kunnen we in dit verband ook stellen,
dat hoofd- en nevenstromen de volle aan-

Stuttgart.

8) Bos, J. 1959, Celstof uit Populierehout, Centraal Lab. van Gelder, rap.
49-3,Yelzen.
9) Bowyer, J.L. 1974, An analysis of selected production alternatives for the
utilization of Minnesota aspen, University of Minnesota, Technical bulle-

dacht behoeven. In andere toepassingen
kunnen de nevenproducten hun weg vin-

den: afrolkernen, chips, spaanders,

etc.

Stromen kunnen zowel binnen als tussen
bedrijven voorkomen.
Toepassing van populieren als timmerhout
verdient zeker aandacht, maar zal meer gedegen getest moeten worden, daar ervaringen slechts spaarzaam voorhanden zijn en
vele beweringen nog op theorie berusten.
Wel is duidelijk dat in de massief hout sfeer
de emballage-industrie een grote en tevreden afnemer is.
Ook de meubelindustrie gebruikt redelijke
hoeveelheden en in buitentoepassingen zijn
uit populieren be-

schuren opgetrokken
kend.

Tot zover is in deze slotbeschouwing slechts
uitgegaan van het materiaal als grondstof.

Nederland is ten aanzien van de houtverwerkende industrie geen land met ongebreidelde mogelijkheden door de extreem
lage zelfvoorzieningsgraad in de afgelopen
honderd jaar en het verdwijnen van verwerkingscapaciteit in de sfeer van plaatmaterialen en chemische verpulpingsinstallaties.
We zullen ons derhalve moeten realiseren,
dat vele van bovengenoemde toepassingen

'nieuw'zijn.
Weloverwogen en gerichte adviezen, zo deze gevraagd worden, en juiste beslissingen
zijn meer dan normaal van belang. Alleen
bij optimaal gebruik van grondstoffen zullen teler en verwerker beiden gebaat zijn.
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f)unning van populier
in Flevoland

In de bossen rondom Lelystad en tussen Lelystad en Harderwijk is in de periode 1968
tot 1975 zo'n 1.300 ha populier aangeplant
door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Sinds 1980 wordt ca. 1.100 ha hiervan
door het Staatsbosbeheer beheerd.
De grondsoort waarop deze populier is aangeplant varieert van lichte totzware zavel.
De waterhuishouding is goed. De ervaring
die bij het dunnen van de populier de afgelopen 7 jaren is opgedaan, wordt in het nu
volgende artikel in het kort weergegeven.

Lichthoutsoort
De populier is een uitgesproken lichthoutsoort die voor een optimale groei een ruime
stand nodig heeft en die ondanks die ruime
stand een rechtdoorgaande spil blijft vormen; het karakter van de pionier. Bij een te
dichte stand, door b.v. het uitblijven van de
dunning zien we dan ook een sterke vermindering van de diktegroei optreden.
Dit is niet zo vreemd als we daarnaast ook
de ontwikkelingen in de kroon bekijken.
Op het moment van sluiting zien we in datzelfde jaar één soms zelfs twee takkransen
van onderaf door lichtgebrek afsterven.
Het jaar daarop herhaalt zich dat. Daarna
sterft 'nog maar' één takkrans per jaar af,
dat wil zeggen net zoveel als er bijgroeit.

W.T.A. Markenstein
Staatsbosbeheer, Lelystad

gedund. De tweede dunning is vier jaar later. Bij de plantafstand 5 x 6 wordt slechts
één keer gedund. Bij nog ruimere plantafstand (6 x7 of 7 x 7 m) wordt dunning achterwege gelaten. Dit vanwege de relatief
korte omlooptijd en het verhoogde risico
van top- en takbreuk waar deze klonen na
dunning van te lijden hebben. Een langere
omlooptijd is voor deze klonen niet verstandig, gezien d,e afname in groei na zo'n
20 jaar en de beperkte afzetmogelijkheden
voor zwaar, krom hout (te zwaar voor papierhout : max. 45 cm en veelal te krom
voor zaaghout).
Robusta en Heijdemij worden bij plantafstanden 4 x 4 m en5 x 5 m de eerste keer bij
11 resp. 12 jaar, de tweede keer bij 15 resp.
16 jaar gedund.
De omlooptijd wordt op dit moment op 35 à

Tevens zien we dat de vorm van de kroon
verandert. Wat eerst op een pyramide leek,
neemt nu door de dichtere stand een min of
meer eliptische vorm aan.

Conclusie: het volume van de kroon en
daarmee het productievermogen van de boom wordt zonder

dunnen of door te laat dunnen
inzeer snel tempo kleiner.
Aangezien de populier zich na zo'n te late
dunning maar langzaam herstelt en het productie-vermogen slechts gedeeltelijk weer
kan opbouwen is het dan ook erg belangrijk
op het juiste moment te dunnen.

Dunningstijdstip

In het dunningsschema wordt aangegeven
op welke momenten de verschillende klonen bij wisselende plantafstanden in dit gedeelte van Oostelijk Flevoland worden ge-

40 jaar geschat.

Dit zelfde geldt eveneens voor een aantal

dund.
Dit model wordt gebruikt om voor de eerstvolgende 15 jaar het jaarlijkse kapvolume
vast te stellen.
Het aantal dunningen hangt samen met de

zwaÍte balsempopulieren met name Oxford, Geneva en Rochester.
De zwarte balsempopulieren groeien weliswaar harder maar kunnen daarnaast wat
meer schaduw verdragen waardoor het
dunningstijdstip gelijk ligt met Robusta en
Heijdemij.
Van de klonen Spijk, Agathe f., en Florence biondi (euram.) en Barn en Donk (balsem) is in dit gebied nog betrekkelijk weinig

omlooptijd en de plantafstand. De snelle
starters onder de populieren met een korte
omlooptijd (20 jaar) zoals de Dorskamp en
de Flevo worden bij plantafstanden van 4 x
4 m en 5 x 5 m op 9-resp. 10-jarige leeftijd

Dunningsschema, leeftijd vanaf plantjaar

4x4

Plantafstand

Euramerikanen
Dorskamp
Flevo
Spijk, agathe
Robusta

5x5

1ed

2ed.

eindkap

9
11

13

2t

15

23

11

15

12

16

*
*

11

15

led

2ed

10
12
12

1.6

13

t4

8x4
eindkap

le d.

5x6

eindkap

22
24

11

*
*

13

t7

I4

*
*
*

t6

13

20
22

led

2ed.

6x7
eindkap

led

eindkap

11

2I

19

13

23

13

I7

*

15

t4

18

*

16

2l
*
*

Balsem-populieren

Androsc., donk, barn
Oxford, geneva, roch.

't2

*
*

t2

T6

*

t3

t4

13
14

18

*
*

*

17

*

15

13

*

I7

16

t6

*

Grauwe abelen

Limbricht, enniger

13

17

*

t4

18

*

15

*

15

19

*

t7

Zwarte populieren
Terwolde, ver., wolt.

13

77

*

t4

18

*

15

*

15

t9

*

17

* = moment
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van eindkap nog niet in te schatten

*

Opbrengstschema m3/ha werkhout

eindkap
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155

1 40

55

155

*

55
55

55
55

*
*

55
55

*

*

*
*

60
60

60
60

*

5s

*

60
60

*
*

t

35

*
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40

*

40
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*

35

*
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40

*
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*
*
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50
50
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*
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*
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*

40

40

40

*

40

40
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55
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55
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t20

55

*

55

*

Balsem-populieren
Androsc., donk, barn
Oxford, geneva, roch
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60

60
60

*

Limbricht, enniger

40

Zwarte populieren
Terwolde, ver., wolt.

40

120

kap

120

1ed
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eindkap

1 40
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55
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Euramerikanen
Dorskamp
Flevo
Spijk, agathe
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1e d.
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2ed.
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1ed

1ed

5x6

8x4

5x5

4x4
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2ed

le d.
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Opbrengsten nog niet in te schatten

ervaring opgedaan. Hier is in de periode
1972-1975 slechts een beperkte oppervlakte
mee beplant. De jeugdgroei is, als we aan

m3, aanwas denken, beter als Robusta en
ligt voor deze klonen ongeveer op het niveau van de Flevo.

kaar. We zullen dus vroeger met de dunning moeten beginnen hetgeen productief
gezien nadelig is.
Om niet ook de tweede dunning zo vroeg te
hoeven inzetten heeft men daar het volgende op gevonden. In plaats van bij de eerste
en tweede dunning met de rijen mee te dun-

nen kan dat ook diagonaalsgewijze gebeuren. De bomen hebben nazo'n eerste dunning meer ruimte t.o.v. elkaar. Een tweede
dunning kan dan ook wat later plaatsvinden. Voor de in driehoeksverband aangelegde opstanden levert dezewijze van dunnen geen voordelen op.

VÍijze van dunning

Over het algemeen gebeurt dit systematisch, d.w.z. dat er van elke twee rijen bomen er een in het geheel wordt weggehaald.

Het voordeel hiervan zal duidelijk zijn nl.
een gemakkelijke exploitatie en de bomen
staan na de laatste dunning op de gewenste
onderlinge afstand.
In de praktijk zullen we echter zo nu en dan
selectief te werk moeten gaan als we te maken krijgen met groeiverschillen of beschadigde bomen.
Daarnaast worden de randbomen bij de
eerste dunning in ieder geval nog gespaard.
Door hun gunstige positie kunnen de onderling een dichtere afstand verdragen zonder al te veel productie-verlies per individuele boom.

PARENCO Hout bv
.1981

opgerichte 100% dochteronderneming van
Parenco B.V. krantenpapierfabriek te Renkum.

is een in

Parenco Hout B.V. koopt en verkoopt naaldhout en populierehout zowel op
stam als langs de weg geleverd in alle diameters en kwaliteiten.
Voor nadere informatie zijn wij bereikbaar onder tel. no. 08373-61 221 ,
nl. Telefax 08373-1 7645.
Postbus 1, 687044 Renkum. Telex 45578

De opstand geeft hierdoor een grotere totaalopbrengst.

Het volume van het dunningshout komt
hierdoor op zo'n 40-45"/" van het totale volume van de opstand voor dunning.
In het verleden en elders misschien ook nu
nog werd in zgn. vierkants verband geplant.
Tegenwoordig is dit systeem vervangen
door het driehoeksverband. Door in driehoeksverband te planten houden bomen
langer de nodige ruimte, dit door een gunstiger gebruik van de oppervlakte.
In vierkantsverband daarentegen staan de
bcimen in de rij al gauw te dicht tegen el59

Bij een afscheid

H.A.

van lersel, Udenhout

Omdat Ir. Nolthenius per 11 juni 1987 officieel afscheid nam van het Staatsbosbeheer, wegens het bereiken van de VUT gerechtigde leeftijd, werd mij gevraagd een
bijdrage te leveren aan dit afscheid. Mijn
bijdrage zolu eÍ uit bestaan om aan een
groep medewerkers van de sector Bosbouw
van het Hoofdkantoor te Utrecht, uitleg te
geven over het ontstaan en de opbouw van
de populierenbeplantingen, die zijn aange-

legd rondom het Industrieterrein Moerdijk.
De beplantingen van het Industrie- en Havenschap Moerdijk zijn aangelegd in de periode 1971 tot en met 1977, voornamelijk
om de daar geplande grootschalige industrieën aan het oog te onttrekken.
Er is toen gebruik gemaakt van alle soorten
populieren van het toen in de handel zijnde
assortiment.
De populieren zijn geplant met medewerking en steun van de voormalige Stichting
Industrie-Hout te Wageningen, nu Stichting Bos & Hout, die geadviseerd heeft bij

de soortenkeus en plantafstand en

een

groot gedeelte van het populierenplantsoen
gratis beschikbaar heeft gesteld. Enkelejaren geleden is de eigendom en het beheer
van het bos overgegaan van het Industrieen Havenschap naar de Dienst Domeinen.

In

afwachting

van de

uiteindelijke

bestemming van deze terreinen voert Domeinen hier op het moment een tamelijk
passief beleid. Het blijkt dat bijna alle beplantingen nu aan beheersmaatregelen toe

zijn.
Na de explosieve groei in de eerste jaren
zijn bijna alle beplantingen in sluiting gekomen en de meeste beplantingen vragen nu
om een ingreep in de vorm van dunning of
kaalkap en herbebossing.
Het zou te ver voeren om in detail te gaan
beschrijven welke soorten populier in bepaalde plantafstanden het beste hebben
voldaan.
Het is duidelijk dat de snellere groeiers, zo-

van onze populierenman Kees Nolthenius.
Al navragend ben ik het volgende aan de
weet gekomen.
Hij studeerde af in de studierichting Tropi-

Van 1970 t/m 1982 was hij secretaris van de
Nationale Populierencommissie en bovendien was hij van 1972 tlm 1982 bestuurslid

sche Bosbouw aan de Landbouw Hogeschool te Wageningen op 28 juni 1956 en
was vervolgens tot 1962 op diverse plaatsen
in het land werkzaam bij het Staatsbosbeheer.
In september 1962 volgde zijn benoeming

Wij kunnen dus rustig stellen dat wij Bra-

als 'Dorskamp' en 'Flevo', eerder voor

tot

kaalslag in aanmerking komen, als de iets
rustiger groeiende populieren.
Al met al was het een prettige en leerzame
middag voor alle deelnemers.
Aan het einde van deze beschouwing over
populierenbeplantingen, lijkt het mij toch
wel gepast even stil te staan bij het afscheid

bant met uitzondering van het Markiezaat.
Zijn benoeming tot Houtvester volgde in
mei 1966 met als standplaats 's-Hertogen-

60

Bosbouwconsulent voor Noord-Bra-

bosch.

In mei

1975 werd hij tot Consulent voor
griend en riet benoemd, later griend, riet en
biezen.

van de Stichting Populier.

banders vanaf 1962 gedurende 25 jaar van

zijn kennis gebruik hebben gemaakt.
Nolthenius is jarenlang de geestelijke vader
geweest van de Brabantse Populieren Vereniging, hij heeft in die jaren geen vergadering of excursie gemist en heeft veel bijgedragen aan de bloei en instandhouding van
deze Brabantse Club.
Bij dit afscheid past een traan, omdat wij
weer een van de werkers van het eerste uur
uit ons midden zien verdwijnen.
Kees Nolthenius het ga je goed en word
even oud als een goede Brabantse Stander.

(uit-)'Geknipt' voor'Populier'

baar voor uiteenlopende zaken zoals de

NRC,7-5-'87

Herkansing voor de natuur
Hout is letterlijk van levensbelang voor de
mens. In de westerse wereld is het onmis-

bouw, de meubelindustrie, de recreatie, de
zoetwaterhuishouding, de erosiebestrijding, het behoud van de genetische diversiteit. In de ontwikkelingslanden komt daar
nog een volstrekte afhankelijkheid voor de

Symposium bosbemesting

Datum
Tijd
Plaats

:
:
:

20

Organisatie

:

Inschrijving

:

Nederlands Meststoffen Instituut, Zoutmanstraat 44,2518 GS Den Haag,
tel.070-469370
Door storting van f 25,- op postrekening44ll95T t.n.v. NMI, met vermeldingvan'Bosbemesting' en naam en adres deelnemer.

november 1987

09.00 - 13.00

uur

De Reehorst, Ede

Onderwerp
Op het symposium wordt de stand van zaken gepresenteerd van recente bosbemestingsproeven inclusief de effecten op flora en bodemfauna.
Recent onderzoek wijst uit, dat veel schade die aan zure regen wordt toegeschreven in
feite wordt veroorzaakt door klassieke gebreksziekten.
Bomen staan gewoonlijk niet op beste gronden en door de zure regen wordt de bosgrond
steeds armer en zuurder. Veel bomen vertonen dan ook gebrek aan fosfaat, kalium, magnesium of calcium. Een uitgekiende bemesting verbetert de voedingstoestand en daarmede de gezondheid van het bos.
Doelgroep
Het symposium is bedoeld voor boseigenaren, bos- en natuurbeheerders, voorlichters,
onderzoekers en beleidsmakers die te maken hebben met de verminderde vitaliteit van
het Nederlandse bos.
Programma
09.00 uur Ontvangst
09.30 uur Opening door de voorzitter, ir. A. Hekstra
school, Dronten
09.50

10.15

uur
uur

10.40

uur

11.15
11.45

uur
uur

12.10

uur

12.35
13.00

uur
uur

-

Christelijke Agrarische Hoge-

Bosbemestingsonderzoek in Nederland, stand van zaken.
ir. J. van den Burg, Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw,'De Dorschkamp', Wageningen
Bosbemestingsonderzoek in Harderwijk, bodemvruchtbaarheidsaspecten.
prof.dr.ir. A. van Diest, Vakgroep Bodemkunde en Plantevoeding, Landbouw-universiteit, Wageningen
Forest fertilization in western countries.
dr. R.F. Hiittl, Kali und Salz AG, Kassel
Pauze

Effecten van bosbemesting op ondergroei, mycorrhiza en bodemfauna.
drs. H.F. van Dobben, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum.
Bosbemesting in de praktijk in Nederland, de praktijkproef 'Peel'.
ir. P.A. van den Tweel, Staatsbosbeheer, Utrecht

ve post op de betalingsbalans van 18

miljard

dollar per jaar en daarmee in omvang de
tweede importcategorie in de EG, in de zekerheid ook dat de vraag naar hout in de
toekomst alleen nog maar zal stijgen, zal

toenemen. De EG zelf schat die toename
op een kwart tot de helft van de netto invoer in de jaren zeventig.

Politiek
Vooruitziend beleid vereist dan ook dat er
een politiek gevoerd wordt van vergroting
van het houtbestand in de EG zelf. In de gebieden waar de zure regen dominant is zal
dit voor zover mogelijk en op straffen van
ernstige erosieproblemen moeten gebeuren met meer zure-regen-bestendige sterke

soorten in combinatie wellicht met bodemverrijkende maatregelen en het introduceren van in symbiose met de bomen levende
schimmels. Dit zal overigens niet leiden tot
vergroting van het bestand.

Die vergroting kan wel worden teweeggebracht in de talrijke grote braakliggende gebieden elders in de EG die gelukkig veelal
nog niet geteisterd worden door de zure regen. Mogelijkheden hiervoor zijn vooral te
vinden in Schotland, Ierland, Wales, Mid-

den- en Zuidoost-Frankrijk, Zuid-Italië,

Discussie

Sardinië, Griekenland, Zuid-Portugal en

Sluiting.

Midden-Spanje.
Een andere interessante mogelijkheid tot
het vergroten van het huidige bosbestand in
de EG ligt in de koppeling met de landbouw

Het NMI beoogt door onderzoek en voorlichting het doelmatig gebruik van meststoffen te
bevorderen.

energievoorziening bij.
De huidige grootschalige vernietiging van
de tropische regenwouden waar minimaal
100 miljoen ha per jaar (bijna een derde van
het Europese bosareaal perjaar!), alsmede
de angstwekkende bossterfte in Europa en
elders in de geïndustrialiseerde wereld als
gevolg van de zure regen moet daarom ook
als een serieuze bedreiging van dat levensbelang worden tegemoet getreden.
In EG-verband betekent dit uiteraard in de
eerste plaats een strijd op drie fronten namelijk de bestrijding van de luchtverontreiniging, veroorzaakt door de industrie, het
verkeer en de landbouw. Het ziet er helaas
niet naar uit dat die strijd gauw gewonnen
zal zijn en dus zal de bossterfte nog wel even
doorgaan.
Dat betekent dat het houttekort dat in de
EG al verantwoordelijk is voor een negatie-
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en de Europese budgetproblematiek. Des-

lijken. Talloze moeilijkheden op financieel,
institutioneel, sociaal en planologisch gebied zullen moeten worden overwonnen.
Maar regeren vergt vooruitzien en daden

kundigen beginnen meer en meer tot de
overtuiging te komen dat de enige oplossing van deze problematiek te vinden is in
het uit produktie nemen van landbouw-

en de situatie is nijpend.

De Anne Vondeling Stichting (AVS), een
PVDA-Stichting tot bevordering van een
Europese politiek is van mening dat het tijd
wordt dat de Europese Commissie en de
Raad van Ministers van de EG wakker worden en de wereldhoutproblematiek serieus

gronden.

Het gaat hierbij om tien tot twintig procent
van het areaal. Ook deze gronden zouden
gebruikt kunnen worden voor de produktie
van hout.
De voordelen van zulke (her-)bebossingen
op grote schaal zijn vele. In een zojuist verschenen studie van het Instituut voor milieuvraagstukken met de titel 'Nieuwe
gronden voor natuur in Europa', wordt gewezen op de grote mogelijkheden voor de
natuur die van bebossing, mits gekoppeld

gaan nemen.

Zij is van mening dat het onderwerp

Commissie zelf een Directoraat-Generaal

voor de bosbouw op te richten dat vervolgens een indicatief meerjarenplan voor de
bosbouw moet ontwikkelen dat nader uitgewerkt wordt in een 'Communautair Aktie Programma voor de Bosbouw'.
De financiering van dit Europese 'bosplan'
zou moeten komen uit een gecombineerde
financiering van de lidstaten van de EG.
Van de Raad van Ministers verwacht de
AVS optimale medewerking en besluitvor-

met natuurbouw-maatregelen, kunnen uitgaan.

Er wordt zelfs gesproken van een herkansing voor de natuur.

Voor de onvermijdelij-

ke uitstoot van arbeidskrachten uit de land-

bouw kan het een partieel behoud van
werkgelegenheid betekenen. De voordelen
voor de erosiebestrijding en de zoetwaterhuishouding zijn evident. En tenslotte kunnen grootschalige (her-)bebossingsprojecten die gekoppeld ztjn aan de openluchtrecreatievoorzieningen nieuwe werkgelegenheid betekenen in gebieden die nu sociaaleconomisch in verval zijn.
De uitvoering van de gewenste (her-)bebossingen zijn niet eenvoudig te verwezen-

O

ming in het kader van een - nieuwe - Raad
van Ministers voor de bosbouw. Het door
de Raad van Ministers zèlf uitgeroepen jaar
van het milieu, dat thans zijn weg naar de
eeuwigheid aan het volvoeren is, is bij uitstek geschikt voor die besluitvorming.
Besluitvorming daarna is te laat.

tonvandenoeverbv
booml*vekerijen
Grote voorraad l- en 2-jarig plantsoen
en bomen AlUlUl4/16 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
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Door: Jan van den Broek, Raalte

Ambacht geleerd op de 'klompenkunstacademie'
LUTTENBERG

- Op

volksfeesten zijn

oud-ambachtslieden veelvuldig aanwezig.
Ze kunnen elke keer rekenen op een grote
schare publiek. De meeste ambachtslieden
zijn hobbyisten die een traditie in ere houden in de hedendaagse, door computers beheerste maatschappij. Anders is dat voor de
57-jarige klompenmaker Bernard Dijkman
uit het Sallandse Luttenberg. Hij verdient
er namelijk ziin boterham mee. 'All around
the world', zoals hij zelf altijd zo fuaai zegt.
In ons land, maar dus ook ver daarbuiten

toont Dijkman het oer-Hollandse klompenmaken. Japan is inmiddels zijn lievelingsland. Dijkman vertegenwoordigt Nederland regelmatig op uitnodiging van het
ministerie van Landbouw, het Nederlands
Bureau van Toerisme of van de KLM tijdens grote internationale manifestaties in
den vreemde. Niet voor niets wordt de Luttenbergse klompenmaker dan ook een reizende ambassadeur genoemd.

Vader op zoon
'Als de mensen in het buitenland vragen,
waar ik het geleerd heb, zeg ik altijd op de
klompenkunstacademie in Amsterdam', al-

dus Dijkman met een grote grijns op zijn gezicht. In werkelijkheid is het handwerk al

generaties lang van vader op zoon gegaan.
Het zit 'm dus in het bloed. Dat heeft hij geweten ook. Als jonge jongen ging hij al
vaardig om met de bijl, het paalmes, de lepelboor en het bodemmes. Toen Bernard

machines moest aanschaffen om met het
klompenmaken zijn brood te verdienen,
stopte hij met zijn ambacht.
Er was geen geld voor die modernisering.
Een vaste baan, dat moest het worden. Tot
zijn vijfenveertigste heeft hij het volgehouden bij diverse bedrijven. Maar het klompenmaken bleef door zijn hoofd spoken.
Als hobby had hij het vak al weer opgepakt.
Tot een gegeven moment Dijkman zei: 'Ik
geloof vrouw, dat ik maar weer klein zelfstandige wordt als oud-ambachtsman'.
Dijkman nu: 'Mijn vrouw zag het niet zo zitten. Toen ben ik naar de wijze heren gegaan, die het wel moesten weÍen. Zij zeiden: doe 't niet, als hobbyist loop je geen
enkel risico. Maar ik volgde toch mijn eigen
kop en heb me opnieuw ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel. Mijn geluk is geweest dat ik direct werd gevraagd voor een
demonstratie in Australië'.
Met het Nederlands Bureau van Toerisme
(NBT) had hij al eens eerder zaken gedaan.
Hij was op uitnodiging van het NBT al in

Duitsland en België geweest. Dijkman:
'Maar toen ik naar Australiê moest, heb ik
tegen ze gezegd: ik ken helemaal geen Engels. Maar dat was volgens hen geen probleem: ze hadden genoeg mensen die Engels spraken, maar geen klompenmakers. . .'

Zonder kapsones

Door de vele reizen die daarop volgden, zit

Dijkman nu niet meer verlegen om een buitenlands woord. Hij redt zich overal prima.
In diverse plaatsen in Afrika, Amerika, Canada, Europa en Japan is hij geweest.
Dijkman heeft voor onderweg altijd een
aantal van die aardige houten souveniertjes

bij zich.

'Als je eens verlegen zit om iets, dan gaat
met zo'n klompje de wereld voor je open.
De landbouwattaché zegt wel eens tegen
me: 'Dijkman, hoe jij dat allemaal versiert,
het is ongelooflijk dat je het daarmee altijd
redt'.
Echte klompen om in te lopen maakt de
Luttenberger nog wel, maar niet zo vaak
meer. De handigheid daarin heeft hij nog
altijd. In luttele seconden heeft hij met bijl
en paalmes de ruwe vorm klaar. De lepelboor en het bodemmes maken de klomp af.
In de werkplaats achter zijn woning hangen
vele soorten klompen. 'Kijk', zegt hij, 'deze
heb ik eens gemaakt voor de sultan van Marokko. En deze , dat is er een voor de turfstekers'.
In een grote doos liggen de vele kleine soorten, de souvenirklompjes van zo'n tien centimeter groot.
Dijkman koopt ze in ruwe vorm bij een fabriek en werkt ze af. Hij brandt het hout op,
polijst en lakt ze diverse keren en pas dan
gaat hij ermee naar de tentoonstellingen,
beurzen of braderieën. 'D'r komen zo ongelooflijk veel mensen, dat het maken van
echte klompen veel te lang zou duren. Ter
plekke graveer ik de naam van de mensen
in zo'n klein klompje en vaak een tulpje.
Dat gaat snel en de bezoekers vinden het
een heel mooi souvenir.
Hoge heren
Ook de hoge heren en dames, zoals Dijk-

man ambassadeurs, regeringsleiders

en
prinsen en prinsessen noemt, vinden het geweldig. Als hij weet dat ze komen, is hij wel

even gespannen. Maar niet langer dan dat
het moment daar is. Spontaan heeft hij voor
iedereen een vriendelijk woord, maakt een
show van zijn werk en geeft zo hier en daar
een klompje weg. Dat is wat hem zo geliefd
maakt van Salland tot ver over onze landsgrenzen.

Soms wordt Dijkman zelf behandeld als
vorst: 'Ik logeerde in Los Angeles een keer
in het Hilton. In een prachtige luxe kamer.
Komt de directeur op me af. Wie ik was, en
of ik het naar mijn zin had. Nou, zeg ik, ik

ben de wooden shoemaker en... 'De

wooden shoemaker?' onderbrak hij me
meteen en trok me gelijk mee naar een van
de grootste suites in het hotel, want ik was
veel belangrijker in zijn ogen dan al die directeuren bij elkaar'.

De Telegraaf,

25

-6-1987

Maretak redt populier van de
ondergang
Een jonge populier langs de rijksweg Groningen-Nieuweschans wordt als enige niet
gekapt, omdat er een maretak in groeit. Alle andere bomen moeten wijken omdat de
snelweg wordt verdubbeld.
De mistletoe, die in het noorden zeer zeldzaam is, nestelt zich praktisch nooit in een
populier. 'Kenners zeggen dat dit iets heel
geweldigs is', aldus Rijkswaterstaat.
De populier wordt met alle zorg omringd.
Een speciaal bedrijf gaat de maretak overenten in het najaar, als hij voldoende in de
populieretak gegroeid is, waarna hij wordt
overgeplaatst naar de Hortus in Haren.

pen waarop we onze aandacht in de komende maanden richten. Tot de aanleg worden
tevens het aanvragen van subsidies en van

Houtverkoop

om een dunning of een eindkap gaat. Voor
het verkrijgen van een zo gunstig mogelijke
prijs is het zeer gewenst zich over de verkoopmogelijkheden en houtprijzen te
oriënteren (zie ook pag. 46). Men doet er
daarom verstandig aan kontakt op te nemen met verschillende houthandelaren of
met verbruikers die het hout rechtstreeks
van de producent kopen.
Het verkopen van hout op stam kan vooral
als de velling door minder ervaren personeel moet gebeuren, voordeliger zijn dan
de verkoop van geveld hout. Bij verkoop op
stam is het zeer belangrijk te weten om welke hoeveelheden hout het gaat; alleen dan

vrijstelling van de herplantplicht, plant-

De houtprijs wordt door veel faktoren be-

prijs voor het hout krijgt. Klachten over het

soenaankoop en de rassenkeuze gerekend.
Een voor de populierentelers zeer gunstige
nieuwe subsidie-regeling is de 'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos'. Een één-

paald. Naast diameter, snoeitoestand en de
aanwezigheid van stambeschadigingen spelen ook de grootte van de partij, de ligging
van de beplanting en de transportafstand
een rol bij de prijsvorming. De prijs op stam
wordt verder bepaald door de vraag of het

te lang in het bos laten liggen van hout,

beplantingen van populier en wilg. Een

aantal aspecten van de aanleg van snelgroeiend bos is besproken in het oktobernummer van 'Populier' 1985. In het hoofd-

stuk'Subsidieregelingen'zal op deze en andere regelingen worden ingegaan. Voor
nieuwe beplantingen, aangelegd met subsidie volgens de 'Regeling bijdragen bebos-

H.W.K
De verkoop van hout en de aanleg van beplantingen zijn de belangrijkste onderwer-

malige bijdrage van Í 3.000,-- per ha kan
worden verleend aan eigenaren van nieuwe

singen' en de 'Regeling bijdragen aanleg
snelgroeiend bos' kan ontheffing van de
herplantplicht worden aangevraagd. Dit
onderwerp is behandeld in het hoofdstuk

'Vrijstelling herplantplicht'.

valt te beoordelen of men een redelijke
vooral van hout dat per ton wordt verkocht,
kan men voorkomen door bij de verkoop
een datum af te spreken en schriftelijk vast
te leggen wanneer het hout moet zijn afgevoerd.
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Voor de verkoop van hout moet men niet
alleen denken aan bomen uit bossen en
landschappelijke beplantingen (weg- en
grensbeplantingen, overhoeken) maar ook
aan die uit stedelijke beplantingen.

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

'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend
bos', de'Regeling bijdragen bebossingen',
de' Beschikking bij dragen herbeplantingen'

dragen bebossingen'en die van de herbebossing van beplantingen, die niet onder de
'Regeling bosbijdragen 1983' vallen, in de
'Beschikking bijdragen herbeplantingen'.
Onder bepaalde voorwaarden kan men een
bijdrage van de overheid ontvangen in de
aanleg- en de eerste onderhoudskosten.
Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet men, voordat met de aanleg van
de beplanting wordt begonnen, de toestemming van het Staatsbosbeheer hebben. De

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

oppervlakte van nieuwe beplantingen en
van herbeplantingen moeten minimaal 0,5

houden populierenbeplantingen aan te leggen, zeer belangrijke beschikking gepubliceerd. De 'Beschikking vrijstelling meldings- en herplantplicht' regelt namelijk de

en de 'Regeling bosbijdragen 1983'. Deze
regelingen zullen hieronder beknopt worden besproken. Uitgebreide inlichtingen en
aanvraagformulieren zijn bij het Staatsbosbeheer verkrijgbaar en wel bij de Direkteur
Landelijke gebieden en Kwaliteitszorg in
de provincie waarin de beplanting of het

ha bedragen. Deze beplantingen mogen uit
één of meerdere percelen bestaan. Het ma-

grootste gedeelte daarvan

stuks.

is

gelegen.

Adressen en telefoonnummers zijn aan het
einde van deze'Kalender' vermeld.

De' Regeling bij dragen aanleg snelgroeiend
bos' is een stimuleringsregeling voor de
aanleg van snelgroeiend bos van populier
en wilg. Deze regeling is uitgebreid besproken op pag. 3 van het maartnummer van
'Populier' 1985. Aan de eigenaren zal onder bepaalde voorwaarden een eenmalige
bijdrage van f 3.000,-. per ha worden toegekend voor het bebossen van grond met
populier ofwilg, anders dan ter voldoening
van een bestaande verplichting tot herbe-

planting.
De minimum-oppervlakte bedraagt 0,5 ha.
Ook weg- en perceelsbeplantingen komen
voor deze regeling in aanmerking mits deze
uit tenminste 80 bomen bestaan, overeenkomend met een lengte van de beplanting
van 625 meter. Deze bijdrage wordt alleen

toegekend indien voor de beplanting een
bijdrage is verleend volgens de 'Regeling
bijdragen bebossingen'. De aanleg van de
beplantingen moet voor 1 mei 1988 plaats
vinden. De beplantingen moeten in de periode tussen 15 en 25 jaar na het tijdstip van
aanleg worden geveld.

In

bepaalde gebieden van de provincies
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht mogen, mits met toestemming van de direkteur van het Staatsbosbeheer, ook enkele
andere boomsoorten worden gebruikt.
Voor deze boomsoorten, maar ook voor
populier en wilg, gelden andere vellingsperioden. Alleen voor beplantingen die binnen een periode van 25 jaar worden geveld
kan echter vrijstelling van de herplantplicht
worden aangevraagd (zie 'Vrijstelling herplantplicht'). De aanvraag om een bijdrage
moet tijdig worden ingediend. Geen bijdrage wordt verleend als de beplanting is aangelegd voordat op de aanvraag is beslist.
De subsidiëring van de aanleg van nieuwe
beplantingen is geregeld in de 'Regeling bij64

ximum aantal bomen per ha in nieuwe beplantingen waarvoor subsidie wordt verleend bedraagt voor produktiebeplantingen met een korte omloop (max. 25 jaar)
625 stuks en voor andere beplantingen 400
De'Regeling bijdragen bebossingen' geldt
tevens voor de aanleg van weg- en perceels-

grensbeplantingen onder voorwaarde dat
de beplanting uit tenminste 80 bomen
bestaat overeenkomend met een lengte van
625 meter (: 0,5 ha). Het is bij dit soort beplantingen niet van belang of het een nieuwe beplanting of een herbeplanting betreft.
De overheidsbijdrage bij de aanleg van
nieuwe bebossingen en van weg- en perceelsgrensbeplantingen bedraagt maximaal
807" van de door de direkteur van het
Staatsbosbeheer normaal geachte kosten.
Voor herbeplantingen bedraagt de bijdrage
75%. Bovendien worden in geval van herbeplanting, en dit geldt tevens voor de hierna te bespreken 'Regeling bosbijdragen
1983', ook de kosten van planvoorberei-

ding en toezicht op de uitvoering van de
werkzaamheden bij het vaststellen van het
subsidiebedrag betrokken. De subsidie vol-

gens de 'Regeling bijdragen bebossingen'
en de'Beschikking bijdragen herbeplantingen' zal ineens na de uitvoering worden uitgekeerd.

De 'Regeling bosbijdragen 1983' is ook
voor populierentelers van belang. Naast
een jaarlijkse bijdrage in de kosten van een
planmatig beheer, inklusief de openstelling
voor het publiek, kunnen onder bepaalde
voorwaarden ook aanzienlijke bijdragen
(namelijk 75% van de normaal geachte kosten) worden verleend in de onderhoudskosten, zoals het opsnoeien van de bomen.
Sinds december 1983 moet de bijdrage in de
kosten van herbebossing (75o/" van de kosten) van de onder deze regeling vallende
beplantingen in het kader van de'Regeling
bosbijdragen 1983' worden aangevraagd.
Voorwaarde om voor deze bijdrage-regeling in aanmerking te komen is dat de minimumoppervlakte van de beplanting 5,0 ha
bedraagt; deze regeling geldt ook als deze
oppervlakte in het bezit is van meerdere samenwerkende eigenaren. Genoemde mini-

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

die door de herplantplicht werden weer-

vrijstelling van de herplantplicht voor
nieuw aan te leggen bos. Deze bossen zijn
onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld
van de herplantplicht als ze binnen 25 jaar
worden geveld. De aanlegsubsidie in het
kader van de 'Regeling bijdragen aanleg
snelgroeiend bos' en de 'Regeling bijdragen
bebossing' zijn voor deze nieuwe beplantingen van toepassing, de 'Regeling bosbijdragen L983', vooral van belang voor opengestelde bossen, niet. Het is van belang bij de
gemeente te informeren of het
bestemmingsplan of het voor het betreffende gebied geldende voorbereidingsbesluit
de aanleg van 'vrijgestelde' beplantingen

toestaat. Uitgebreidere informatie kunt u
vinden in het artikel over dit onderwerp op
pag.

7l

pulier'

van het septembernummer van 'Po-

Aanvraagformulieren kunnen
bij het Staatsbosbeheer worden verkregen.
1983.

Plantsoen

Het gebruik van goed plantmateriaal is van
groot belang om een goed groeiende, gezonde beplanting te krijgen. Het is dan ook
aan te bevelen in deze tijd van het jaar
boomkwekerijen te bezoeken om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de kwa-

liteit van de aan te kopen planten. De planten moeten gezond, vrij van insektenbeschadigingen en van goede kwaliteit zijn.
Ze moeten in september nog volop in blad
staan; er mag niet te veel blad door Marsso-

nia of roestaantasting zijn afgevallen. 'Van

goede kwaliteit' houdt voorts in dat de
planten niet te klein mogen zijn en niet te
slap, dus niet te lang in verhouding tot de
dikte. De diameter van éénjarige planten
met een lengte van 1,5 à2,0 m, gemeten op
50 cm hoogte , moet 12 à 16 mm bedragen.
Exacte normen zijn nog niet bekend omdat
er tussen de rassen verschillen in slankheid
bestaan.

Stevige éénjarige,

zo mogelijk vertakte

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

nieuwe bebossingen als herbebossingen.
De lengtegroei van éénjarig plantsoen is in
de eerste jaren na aanleg in het algemeen
beter dan die van tweejarig en overtreft ze-

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

Kloon

Groepl)

Gevoeligheid voor
roest2)

Marssonina2)

kanker3)
1

'Ankum'

N

3

3

'AgatheF'

E
Hb
Zb

4-5

2

I

3

1,

3-4

3

I

2

1

1

'Androscoggin'

'Barn'
'Blom'

gebruik van éénjarig plantsoen niet mogelijk is (bijvoorbeeld in weg- of grensbeplantingen) dan verdienen stevige tweejarige
planten de voorkeur boven ouder plantsoen. Het gebruik van meerjarig plantsoen
houdt niet in, dit in tegenstelling tot hetgeen in de praktijk nogal eens wordt gedacht, dat onkruidbestrijding en stikstofbemesting kunnen worden nagelaten. Naarmate het plantsoen ouder en groter is, is de

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

'Brandaris'

N

2
2
4

'Donk'

zb

1

3
a

'Dorskamp'
'Flevo'
'Florence Biondi'
'Fritzi Pauley'
'Gelrica'

E
E

1

2

3

I

2

1

E

5

a

I

B

3

1

1

E
Zb
E
E

4

4

2

3

1

2

4

1

5

4
4

1,

B

3

1

1

Bodemkundige en klimatologische omstandigheden zijn belangrijke faktoren waarmede wij bij de rassenkeuze rekening moeten houden. Een derde, belangrijke faktor

E
N
E
E
Zb
E
Zb
N
E
E
E
N
N

3

5

1

is de weerstand die de rassen tegen

5

4
4

1

zoals de bladziekten roest en Marssonina,
bezitten. Het aanplanten van rassen met
een grote gevoeligheid voor Marssonina en
van roestgevoelige rassen in de nabijheid
van lariks is altijd af te raden evenals het
planten van onbekende buitenlandse rassen zonder het advies van een deskundige.
De gebruiksmogelijkheden van de nieuwe
Belgische rassen zijn besproken in een artikel op pag. 36 van het oktobernummer van

N

3

B

'Geneva'

'Harff
'Heidemij'
'Heimburger'
'1214'

'Loenen'
'Lóns'
'Marilandica'

'Oxford'
'Robusta'
'Rochester'
'Schoorldam'
'Serotina'

'Spijk'
'Tardif de Champagne'
'Terwolde'
'Vereecken'

'Wolterson'
'Zeeland'

E

4
4

I

2

5

1

3

1

2

4

3

2

3

1

3

5

1

5

3
3

3

3

1

5

4

1

5

2
4
3
3

1

5

4

Rassenkeuze

1

1

'Populier'1986.
In de tabel is aangegeven in welke mate de

1

2

Nederlandse handelsrassen voor genoemde
bladziekten en kanker gevoelig zijn.
In het artikel 'Populierenteelt, bodemvruchtbaarheid en grondonderzoek', gepubliceerd op pag. 75 van het novembernum-

r) Indelingvan de groepen

N - P. nigraof Europesezwartepopulier Hb E - P.euramericanaofEuramerikaansepopulier Zb B - P. trichocarpa of Westamerikaanse balsempopulier
2) Roest (alleen van belang in nabijheid van

Hybridebalsempopulier
Zwartebalsempopulier

Lariks) en Marssonina:

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

1-resistent;2-zeerweiniggevoelig;3-weiniggevoelig;4-gevoelig;5-zeergevoelig
3)

Kanker (alleen van belang als in de omgeving bomen staan die zwaar door kanker zijn aangetast):
1 - resistent of zo goed als resistent;2 - zeer weinig gevoelig; 3 - weinig gevoelig; 4 - matig gevoelig.

Adressen van de Direkteur Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg in de provincie:
Engelsekamp 6 ,9722 AXGroningen
8913 HA Leeuwarden
Mandenmaat 3, 9405 TG Assen
Assendorperdijk 2, 8012 EH Zwolle
GildemeesteÍsplein 1, 6826 LL Arnhem
Museumlaan 2, 3581 HK Utrecht
Klein Heiligland 84, 2011 EJ Haarlem
Muzenstraat 30, 2511 VW Den Haag
Westsingel53, 4461 DM Goes

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

Noord-Brabant
Limburg

Prof . Cobbenha genlaan 225, 5037 DB Tilburg

Flevopolders

Postbus 1021, 8200 BA Lelystad

tel. 013
tel. 04750
tel. 03200

Groningen
Friesland

Drenthe
Overijssel
Gelderland

Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeelarl.d

TesselschadestraatT,

Lindanusstraat 12, 6041 EC Roermond

ker die van nog ouder plantsoen. De aanschaf- en, in mindere mate, de plantkosten
van eenjarige populieren zijn aanzienlijk lager dan die van meerjarige planten. Bij herbebossingen moeten aan de lengte van de
planten hogere eisen worden gesteld dan
aan die voor een eerste bebossing van wei
of bouwland. Voor herbebossingen moeten

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

ziekten,

050
058
05920

2391,1r

038
085

2r0533

030
023
tel. 070
tel. 01100

520834
3t9021,

4433t3
27911
6291,11

62461,1,

16440
678755

3425t
30574

zijn om overgroeiing door een vegetatie van
bijvoorbeeld brandnetels of distels te voorkomen. Voor nieuwe bebossingen moeten
de planten minimaal 1,5 m lang zijn (zie het
artikel 'Het gebruik van één- of tweejarig
populierenplantsoen bij herbebossing' op
pagina 73 van het novembernummer van

'Populier' 1979).
Indien door bepaalde omstandigheden het

ren besproken die de bodem betreffen.
Voor dit onderwerp kan ook worden verwezen naar het hoofdstuk'Kies uw kloon
met overleg'op pag. 8 en 9 van de Populierengids nr. 2, die in 1984 door de Stichting
Populier is uitgegeven.
Het mengen van rassen bij de aanleg van
beplantingen, zowel rij- als boomsgewijs,
moet worden ontraden. Wil men meer rassen planten dan verdient het de voorkeur
dit vaksgewijs te doen.
De belangrijkste rassen van het populierensortiment, afgezien van de P. canescens rassen, kunnen in drie groepen worden onderscheiden:

a:

rassen waarmee ruime ervaring bestaat:
'Zeeland' , 'Robusta', 'Dorskamp', 'Flevo' ,

'Gelrica','Heidemij','Geneva','Oxford',
'Rochester' en'Androscoggin' ;
rassen waarmee de ervaring beperkt is:

b:

F', 'Florence Biondi', 'Spijk',
'Vereecken','Blom','FÍitzi Pauley',
'Agathe

'Heimburger','Barn' en'Donk'

c:

;

rassen waarïnee nog maar weinig erva-

ring bestaat: 'Ankum', 'Brandaris', 'Loe65

nen', 'Schoorldam', 'Terwolde' en 'Wol-

'Dorskamp':

gebruik kan daarom alleen op beperkte

terson'.
Deze indeling wil niet zeggen dat de in elke
groep genoemde rassen onder alle omstan-

zeer windgevoelig

digheden even bruikbaar zljn, omdat de
toepasbaarheid mede door bodemkundige

windgevoelig

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

en klimatologische faktoren wordt

'Flevo':

be-

'Androscoggin','Geneva','Oxford','Ro-

paald. De gebruiksmogelijkheden van bijvoorbeeld 'Robusta' en'Zeeland' zijn gro-

chester','Blom','Fritzi Pauley','Heimbur-

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

moeilijke aanslag en slechte jeugdgroei op

ger'. Daar het niet mogelijk is om in de Kalender de gebruiksmogelijkheden van alle
rassen uitvoerig te bespreken moet worden
verwezen naar de Populierengids nr. 1 en 2
(resp. in t982 en 1984 door de Nationale
Populieren Commissie uitgegeven). Uit-

get':.
zware klei- en leemgronden

'Androscoggin','Geneva','Rochester':
i.v.m. het in toenemende mate optreden van kanker (voornamelijk op
de zijtakken) ongewenst
de aanplant is

voerige informatie over de Nederlandse

'Oxford':

handelsrassen en hun gebruiksmogelijkheden kan men ook vinden in het'Handboek
voor de Populierenteelt' (4de druk 1976).

kans op ernstige stambeschadigingen op

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

zeer nachtvorstgevoelige plaatsen

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

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

Bij de rassenkeuze voor weg- en perceelsgrensbeplantingen moet men onderscheid
maken naar de ligging van de beplanting,
dit in verband met de verschillen in windgevoeligheid van de rassen. In het kustgebied
zijn alleen 'Robusta', 'Zeeland' en waarschijnlijk 'Agathe F', 'Florence Biondi'en
de P. nigra rassen aan te bevelen. In de
overgangszone, tussen kustgebied en binnenland, komen daarbij de'Spijk', 'Serotina' en'Heidemij' en in het binnenland'Flevo', 'Gelrica', 'Barn', 'Donk', 'Geneva',
'Oxford' en 'Rochester'. Het planten van

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

staat in wat voor soort beplanting (opstand,

rijen) en op welke grondsoort het gebruik
hiervan mogelijk is en met welke verwachting.
Enkele beperkingen van een aantal rassen
worden in het navolgende vermeld, hun gevoeligheid voor bladziekten en kanker is in
de tabel aangegeven.

'Fritzi Pauley':
zeer windgevoelig, in de zomer vaak topbreuk vooral op lichte, vochtige gronden.
De ervaringen met de in groep c vermelde
P. nigra rassen (Europese zwarte populieren), zijn in het algemeen nog gering. Het

Onderhoud
Het tijdig schoonmaken van dichtgegroeide
greppels en sloten bevordert de afuoer van
oppervlaktewater en vergemakkelijkt daardoor bepaalde werkzaamheden zoals het
maken van de plantgaten.

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

Geraardsbergen. (8.)

Hoedt U voor namaak.

hoomkwekerii
SchooÍstraat 2 l - Postbus
Udenhout - Holland
TeleÍoon 04241-2131
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POPULIEREN ROLLEN
Diameter:

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 3/4 eeuw later - beschikt KNP
over 2 machines, die voor een produktte
zorgen van ruim 80.000 ton, waarvan 7Oo/o
wordt geëxporteerd.
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 ram m oÍoon platen h oezen.
Bij Íabrikage 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 oÍ beheerders van populieren
die willen verkopen.
Nadere informatie via mevr. Cobie Dokter

K

KNP vouwkarton

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

425-A45cm

Lengte : 2.45 meter
Vers, recht hout, glad gesnoeid
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 oude naam. tussen nleuwe p9 ulieren

an old name, between new ppplart
un ancien nom, entre nouveaux peupllers
ein alter name, zwischen neue pap-peln
Witte abeel
(P. albal

'Raket'

'Nivea'

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

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

Europese zwarte populier
'Ankum'

(P. nigra)

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P. trichocarpa)

'Blom'
'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

Populus tríchocarpa

Euramerikaanse
populier
{P. euramericana}

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

'Serotina'
'serotina de Selys'

'1214',

Populus deltoides x nigra

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

'Ghoy'
tPrimot
tGavert

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

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

Populus trichocarpa x deltoides

'Beauprét
tBoelaret

'Columbia Rivert
tTrichobelt

'Raspalje'

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