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Ter oriëntatie enkele prijzen voor populierehout met schors aan de voor zware transportvoertuigen berijdbare weg.

fineerhout (O: > 50

llll,

Foto omslag:
Populus euramericana 'Koster': zie artikel
op pagina 99.

Fotots:
Omslag, pag.99,102 en 103: 'De Dorschkamp', Wageningen
Pag.82en87: H.A. van der Meiden, Wageningen
Pag. 86: J.P.H. Meijer, Utrecht

cm)

klompenhoutlzwaar zaaghout (>: d 40 cm)
licht zaaghout (kistenhout) (il 25-50 cm) lengte 2
papierhout (O: 10-50 cm,lengte 1 tot 3 m)
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:
:

J 100,--f 110,-perm3

f 70,--f 80,-perm3
m ; + / 60,-per m3
: f 60,-totJ 75,-perton
: f 35,-tot/40,-perton

Realisatie tijdschrift'Populier'
De redaktie van 'Populier' wordt gevormd door personen, die beschikbaar worden gesteld
door partikuliere bedrijven of overheidsinstellingen, alsmede vanuit persoonlijk initiatief.
Het verschijnen van 'Populier' wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen eniof bijdragen in natura door:
Nationale Populieren Commissie, Utrecht
Stichting Bos en Hout, Wageningen
Kon. Ned. Papierfabrieken N.V., Maastricht Houtbedrijf v. Hout 8.V., Mill
Houthandel L. Bonestroo B.V., Beekbergen K.N.P. Vouwkarton B.V., Eerbeek
Kon. Boomkw. Alphons v.d. Bom, Oudenbosch Dir. Bosb. en Cultuurtechn., Velp
Steijn's Emballage B.V., Voorschoten
Fa. A. v. Weert en Zonen, Boxtel
Kistenfabriek Detemmerman & d'Olieslager, Natuurbouw, F. Bevort, Oisterwijk
Maarkedal (B)
Gebr. v. Geffen, Houthandel, Schijndel
Boomkwekerij Udenhout B.V., Udenhout

Aan de lezers van tPopulier'

In mei 1964 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift 'Populier' onder redaktie van leden van de Nationale Populieren Commissie. Deze uitgave van de N.P.C. werd aanvankelijk
door de critici een kort bestaan toegedacht, maar na de eerste nummers van het tijdschrift
bleek de N.P.C. met 'Populier' een waardevol praktisch voorlichtingsblad over populieren
en wilgen te hebben gecreëerd. Deze aktiviteit werd met ingang van 1966 in de Stichting Populier ondergebracht, die in opdracht van de N.P.C. voortaan de uitgifte van het tijdschrift
'Populier' verzorgde. De bestuursleden van de Stichting Populier vormden met enkele adviseurs de redaktie van het tijdschrift'Populier'. Hun inspanningen gaven het tijdschrift zijn eigen, markante positie in bosbouwend Nederland. Eind 1985 kwam het voortbestaan van het
tijdschrift in gevaar. Beweegredenen en achtergronden van de discussie rond'Populier'zijn
uitvoerig weergegeven in het eerste nummer van 'Populier'in 1986. In december 1985 werd
besloten via de Stichting het tijdschrift 'Populier' nog voor twee jaar te financieren.
Deze financiering zou van diverse zijden bekostigd worden; de N.P.C. zou uiteraard een
deel bijdragen; het abonnement zou met J 5,- per jaar worden verhoogd en de Brabantse
Populieren Vereniging zou proberen sponsors te vinden voor het tijdschrift. Een evaluatie
na deze twee jaar met betrekking tot de voorgenomen doelstellingen zou uitwijzen of het
tijdschrift al dan niet gehandhaafd zou blijven. Echter tevens zou dit besluit aÍhankelijk zijn
van de stand van zaken rond het overkoepelende tijdschrift voor de Nederlandse Bosbouw.
Gezien de ontwikkelingen, die zich de laatste tijd hebben afgespeeld rond het Nederlands
Bosbouw Tijdschrift (NBT) van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV)
is het niet echt nodig geweest 'Populier' te evalueren alsmede de voorgenomen doelstellingen. Een feit is wel dat meer en meer artikelen werden opgenomen, die betrekking hadden
op de verwerking van populierehout en op houtproduktie bij Gemeenten. Tevens is een
lichte stijging in het abonnementenbestand bewerkstelligd, dit ondanks de verhoging van het
abonnementsgeld per 1986 met 50%.
Op de najaarsvergadering van de KNBV, gehouden in november jl. is besloten het NBT uit
te laten geven door een uitgever. Met behulp van een redactieraad draagt de uitgever onder
andere zorg voor het abonnementenbestand en advertentiewerving. De bedoeling is dat binnen een aantal jaren het abonnementenbestand van de huidige 1250 verhoogd kan worden
tot 2000. Zowel de N.P.C. als de Stichting Populier sprak de voorgestelde verandering van
aanpak dusdanig aan, dat na enige gesprekken met het bestuur van de KNBV is besloten financieel bij te dragen in de exploitatie van het nieuwe NBT, op voorwaarde dat de boomsoorten populier en wilg in alle facetten van teelt tot verwerking en gebruik voldoende aan
de orde zouden komen. Of dit dient te geschieden door middel van een vast aantal pagina's
of op andere wijze is nog punt van overleg. Verwacht kan worden dat op deze wijze een (nog)
groter aantal personen en instellingen bereikt kan worden met betrekking tot populier en
wilg.
Voor de lezers van 'Populier' die al een abonnement op het NBT hebben (en dat zijn er volgens de uitkomsten van een aantal jaren geleden gehouden enquête ongeveer 350) verandert
er in zoverre iets, dat ze per jaar f 15,- goedkoper uit zijn. De lezers van 'Populier' die (nog)
niet geabonneerd waren op het NBT zullen zich moeten bezinnen of ze zich willen abonneren op het NB'[. Deze groep lezers zal naar verwachting worden benaderd door de uitgever
van het NBT met een voorstel over een proefabonnement, voor een bepaalde tijd, tegen een
gereduceerde prijs. De huidige abonnementsprijs van het NBT be draagt f 75,- per jaar (studenten Í 55,-) en een jaargang bestaat meestal uit 10 nummers.
Voor de Brabantse Populierenvereniging is op deze wijze ook een probleem ontstaan, aangezien 'Populier' tevens het verenigingsorgaan is van de BPV. Naar een oplossing voor dit
probleem wordt gezocht door het bestuur van de BPV in overleg met de NPC.
Nu houdt het tijdschrift 'Populier' op te verschijnen. De Stichting Populier blijft echter
bestaan en zal zich ook in de toekomst blijven bezighouden met promotie en voorlichting van
populier en wilg. Ditzal geschieden door het aanleveren van relevante artikelen aan het
NBT en door specifieke opdrachten uit te voeren voor bijvoorbeeld de N.P.C. (kalender(s),
folders, gidsen, posters en dergelijke).

S.M.G. de Vries
Voorzitter Stichting Populier
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Wel, na al deze beschouwingen over het hoe en waarom en op welke wijze de draad verder
wordt opgepakt is een klein afscheidswoord zeker op zijn plaats. De bestuursleden van de
Stichting vormden samen met enkele adviseurs de redactie van'Populier'. Om een tijdschrift
te kunnen drukken en verzenden komt er heel wat kijken; de redactie van'Populier' zorgde
ervoor dat er artikelen ter publikatie komen, maar om het werk van de redactie te coórdineren is er een redactiesecretariaat nodig. Er kan duidelijk gesteld worden, dat op die plaats de
meeste arbeid verricht is door de jaren heen. Daar zijn we dan ook dankbaar voor. Tevens
gaat onze dank uit naar de auteurs die, meestal in hun vrije tijd, de artikelen hebben geschreven en naar de redactionele medewerk(st)ers die zorgden dat alle kopij werd omgezet in
goed drukwerk. Graag willen wij ook u, lezer van 'Populier', hartelijk bedanken voor uw,
vaak gebleken, betrokkenheid bij het tijdschrift.

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

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

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

-'Populierengids nr.

1'oÍ 'nr.2'

'Populierengids nr. 1' en'rr'.2'

f 2,50
f 22,50 )
1

incl. verzendkosten

lnformatie voor de bestelling van meerdere exemplaren: Stichting Populier, Bosrandweg 5, 6703 EB Wageningen, tel.: 08370-101 2'l

Fa Seko
Bos- en Boomverzorging
Ons dienstenpakket omvat o.a
Grote Ratelaar 50

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

72

7422 RB Deventer

.
.
.
.

(05700)

Bomen rooien
Wegfrezen van STOBBEN
Takken VERSNIPPEREN
Plantgaten BOREN

54191

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

b.g.g. (05700) 37378

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

Bodemeisen van Leuce-populieren

J. van den Burg,

Soil requirements of Leuce poplars

Wageningen

Rijksinstituut voor onderzoek in de
bos- en landschapsbottw 'De Dorschkamp',

Samenvatting

In de literatuur is een aantal gegevens en uiÍspraken te vinden over de eisen die door soorten
van de sectie Leuce van het geslacht Populus worden gesteld aan de bodem. Het bosbouwkundig onderzoek in Nederland heeft aan deze soorten beperkte aandacht besteed. De
- vaak slechÍs kwalitaÍiefte omschrijven - eisen aan de groeiplaats, de watervoorziening, de
bodemvruchtbaarheid en de pH, zijn hier samengevat. Tevens is een overzicht gegeven van
het bemestingsonderzoek, het bladanalytische onderzoek en de toepassing van de bladanalyse.

Summary
Soil requirements of Leuce poplars in silviculture are uncompletely known. Minima are
pH(KCl) 3.0 for Populus tremula and Populus x canescens, and 3.5 for Populus alba. Leuce
poplars tolerate total P = 9 mg Pl 100 g. N supply is generally poor on soils with c/N > 34, and
adequate if ClN < 26 à 21. Populus tremula has good growth on soils with soil water supply
class 3-1 (100 -> 200 mm), but not on soils with class 4 (50-100 mm) (classes of the Dutch Soil
Suitability System for Forestry). Criteria for the assessment of mineral nutrient status by folíar
analysis have been tabulated.

1. Inleiding
Leuce-populieren vormen voor het Neder-

2. Natuurlijk voorkomen en

algemene

omschrijving van de groeiplaatsen

landse bosbouwkundig onderzoek in de
laatste jaren het stiefkind van het geslacht
Populus. Toch behoren ze ten dele tot de
inheemse flora (33). De kennis over de bodemeisen van deze populieren kon door
'De Dorschkamp' slechts op enkele onderdelen worden uitgebreid, o.a. door een
groeiplaatseisenonderzoek van diverse

Vaak duidt men deze soort aan als'bodemvaag' (21, 29, 36, 46, 50). Deze aanduiding
blijkt echter betrekking te hebben op het
natuurlijke verspreidingsgebied, maar niet
op de groei. De natuurlijke groeiplaatsen
worden omschreven als'magere' zandgron-

kunstmatige kruisingen van Populus trernu/a (8) en door een pH-trappenproef (11).

den, natte venige gronden, veengronden
(43), kalkrijke duinzandgronden, holtpod-

De uitkomsten van deze onderzoekingen
deden de belangstelling voor de in de literatuur aanwezige gegevens over de bodemeisen van Leuce-populieren - hoe algemeen

2.1. Populus tremula

den, zware leemgronden, rivierdalgronzolgronden, en zand- en veengronden (70).
Op extreme, arme of zure gronden zou de
soort zich kunnen handhaven, maar geen
groei van betekenis hebben (39,44, 45).
Een vegetatiekundige formulering van de

ook geformuleerd - toenemen. Dit artikel
vormt de neerslag van dit literatuuronder-

groeiplaatsen geven Ellenberg (21) en

zoek.

den en berkenbroekgronden beschouwen
als natuurlijke groeiplaatsen, als deze gron-

Voor Nederland is kennis over de groei-

Houtzagers (35), die eiken-berkenbosgron-

canescens en Populus alba van belang. De

den niet te arm en niet te zuur zijn. Dit laatste wijst er op dat gronden met pH-KCl 331lz nog kunnen behoren tot de natuurlijke

Amerikaanse literatuur bevat verwijzingen
naar de groei en de groeiplaatsen van de
meÍ Populus trentLrlo verwante soorten Populus lremuloides en Populus grandidentala. Volgens Houtzagers (36) zijn de eisen
van Populus tremuloides...'... aan bodem
en watervoorziening vrijwel op één lijn te
stellen met die van Populus Íremula'. Deliteratuur over de Amerikaanse Leuce-populieren kan dus worden gebruikt om de
bodemeisen van Populus tremula zo goed
mogelijk te formuleren.

groeiplaatsen van de esp. Het van nature
voorkomen op kalkhoudende gronden
(pH-KCl 2 ca. 6tlz) wordt door Barth (4)
aangenomen, maar door Becker (5) betwijfeld voor Oost-Frankrijk, waar de esp vooral is aan te treffen op gronden met pH-KCl
3tlz-5 à 5tlz, en soms op gronden met pHKCI 5 à 5tlz - 6tlz, maar niet op kalkhoudende gronden.
In Nederland uitgevoerd onderzoek naar
en Nederlandse waarnemingen (2, 6, 30,
48) van het verband tussen de groei van de

plaatseisen van Populus tremula, Populus x

esp en de bodemgesteldheid geven de volgende informatie:
- de esp heeft de beste groei op sterk lemige gronden (17U2-50''/"

-

<

50 pcm)

veengronden, zandgronden, oude bouwlanden en veen-kleiassociaties zijn geschikt
op arme, zure zandgronden (haarpodzol-

gronden en veldpodzolgronden)

is

de

groei van de esp slecht.

2.2. Populus x canescens
De uitdrukking'bodemvaag' wordt behalve voor de esp ook voor de grauwe abeel gebruikt (36, 46). De eisen aan de bodem zouden dezelfde zijn als die van Populus Íremula, of iets hoger (36). De soort komt van na-

ture voor in rivierdalen (40,43 ,70) , en in de
binnenduinen (40, 70). De geschiktheid
van grauwe abeel voor veengronden is omstreden (40,44), maar lijkt meer samen te
hangen met de bodemvruchtbaarheid dan
met de soms lage pH van deze gronden.

2.3. Populus alba
De omschrijving van de groeiplaatseisen in
de literatuur laat wel zeer veel mogelijkheden open. Uitersten zijn Houtzagers (36)
en Mayer (a6) die de soort als bodemvaag
omschrijven, en Schreiner (55) die de maximumeisen van de witte abeel ongeveer ge-

lijkstelt met die van Aigeiros-populieren.
Schreiner (55) trekt in ieder geval de tolerantie van Populus alba tegen arme gronden in twijfel. E,en middenpositie nemen
Houtzagers (36) en Wolterson (70) in, die
duinzandgronden tot de natuurlijke groeiplaatsen rekenen, en verder die gronden of
iets rijkere die de natuurlijke groeiplaatsen
vormen van Populus tremula. Ook rivierda-

len behoren hiertoe (43). Volgens Ellenberg (21) worden sterk zure gronden (pHKCI < 4) van nature door de witte abeel gemeden. Men vindt hem wel op zwak zure
gronden (pH-KCl 4-5 r/z) , en vooral op zwak

zure tot zwak basische gronden (pH-KCl
5112-7).

2.4. Populus tremuloides

en Populus grandidentata
De eerste soort is niet zo bodemvaag als wel
eens wordt verondersteld. Hierop is door
Houtzagers (36) duidelijk gewezen. De na-

tuurlijke groeiplaatsen zijn bij voorkeur
t-t

sterk en zeer sterk lemige gronden (I7tlz-

wordt gebruikt om aan te duiden dat de wit-

50"/" < 50 ptm), en humeuze gronden (32).
De tweede soort is al op zijn plaats op gronden die een leemgehalte (Á < 50 pm) heb-

te abeel droogtetoleranter is dan de

esp

ben van I0-I7% (zwak lemige gronden)

abeel.

(25). De bodemeisen van Populus grandí'
dentata zijn dus iets geringer dan die van

3.4. Populus tremuloides

(a3). De indruk bestaat dat de witte abeel
iets droogtetoleranter is dan de grauwe

Over het algemeen is men van mening dat
de esp het beste groeit op vochtige gron-

Onderzoek naar de betekenis van de grondwaterstand gaf als conclusie dat de Amerikaanse esp in zijn natuurlijke verspreidingsgebied duidelijk reageert op de hoogte van
de grondwaterstand. Volgens Stoeckeler
(58) is GLG 100-200 cm -m.v. optimaal, en
neemt de groei bij GLG < 50 en > 250 cm-

den, die niet uitdrogen en waarin het
grondwater in de vegetatieperiode niet te
hoog staat (2,79,55,70). Droge gronden

m.v. sterk af. Het optimumtraject van de
GLG is volgens Wilde en Pronin (68) nog
beperkter, nl. 50-120 cm -m.v.

Populus tremuloides.

3. Watervoorziening
3.1. Populus tremula

- slechts in algemene zin te formuleren. Volgens Bouman (8) is op gronden met N-totaal > 0,03
à 0,08% goede groei mogelijk. De gelijkstelling van de eisen aan de N-voorziening
van de esp en de fijnspar (23,53,67) geeït
onderstaande indicatie voor de beoordeling
van de N-voorziening door de bodem op

zoals voor alle boomsoorten

lange termijn. Deze indicatie heeft

een

oriënterend karakter, en mag daarom niet
als een strakke norm worden gehanteerd
(Tabel 1).

Stikstofbemesting zou geen groot effect
hebben als de CAl-waarde van de minerale
bovengrond kleiner is dan 24 à 26 (N -oÍ9.>

2,2à2,4%).

worden niet verdragen (48, 53, 70), grote

Uit een literatuuronderzoek naar de eisen

4.2. Populus x can€scens

verschillen tussen GLG*) en GHG**) wel
(19), maar hoge grondwaterstanden mogen

van boomsoorten aan de waterhuishouding
(13) valt afte leiden datdeze eisen voor de
Amerikaanse esp ongeveer liggen tussen
die van de beuk en de zomereik. De groei

De omschrijvingen van de bodemeisen zijn
nogal vaag, en lopen uiteen van'lagere ei-

niet in de vegetatieperiode voorkomen
(29), hetgeen de gevoeligheid voor stagnerend water verklaart (29 , 43).
De gelijkstelling van de esp met de fijnspar
voor wat de eisen aan het vochtleverend
vermogen van de bodem betreft (53) leidt
tot de conclusie dat gronden met Vl--gradaties (zie (1) voor de betekenis hiervan) 1-3
geschikt zullen zijn voor de esp maar gronden met VL 4 niet meer. Deze conclusie is
ook te trekken uit de resultaten van Nederlands onderzoek naar groeiplaatseisen van
de esp (8). Op gronden met Vl-gradatie 13 bedroeg in jonge beplantingen de j aarlijkse hoogtegroei gemiddeld 1,0-1,3 m. jaar-r,
en op gronden met VL 3 á 4 0,6-1.,0 m.
jaarr (zie ook 3.4).

3.2. Populus x canescens
De uitspraken over de eisen van deze soort
aan de waterhuishouding lopen uiteen.
Men neemt wel aan dat de soort droogteresistent is (resistenter dan Populus alba; 43,
44), of matig droogteresistent (resistenter
dan Aigeiros-populieren; 55), maar ook dat

op droge gronden de grauwe abeel niet
meer op zijn plaats is (a8), en zelfs dat hij
matige tot hoge eisen aan de watervoorziening stelt (19). Stagnerend water (hoge
grondwaterstanden in de vegetatieperiode)

zou worden verdragen (43, 44,56). Ver-

is Populus x canescens ieÍs
droogteresistenter dan Populus tremula, en
zou hij daarom gronden met Vl-gradatie 34 kunnen tolereren.
moedelijk

sen dan Populus tremula' (30,44),via'matige tot hoge eisen' (19), tot'vergelijkbaar met

naar 4 sterker af dan bij de zomereik het geval is. Dit wijst op een niet al te grote droog-

balsempopulieren' (24, 29) en'iets minder
dan die van Aigeiros-populieren' (55). Op
venige gronden zou de groei goed kunnen

tetolerantie van Populus tremuloides,

en

zijn (56). Blijkbaar is voor voldoende tot

geeft eveneens een aanwijzing dat Populus
tremula geen geschikte boomsoort is voor
droge grorrden.

goede groei toch wel een minimum van Ptotaal : 13 mg P/100 g (30 mg P2O5/100 g)
vereist.

4. Bodemvruchtbaarheid

4.3. Populus alba

neemt bij de overgang van Vl-gradatie

3

De witte abeel komt volgens Ellenberg (21)
van nature niet voor op stikstofarme gronden. De bodemeisen zijn blijkbaar niet al te
laag (19, 24,29,55). Op arme gronden
krijgt de soort een struikvorm (30). Voor
Populus alba geldt als benadering dat het Ptotaal-cijfer van de minerale bovengrond
minstens 9-13 mg P/100 g zal moeten bedragen voor goede groei.

4.1. Populus tremula
In algemene zin worden de eisen van de esp
aan de bodemvruchtbaarheid matig genoemd (19,24,48, 55), dat wil zeggen lager
dan die van Aigeiros-populieren. Op arme
gronden is de groei slecht (24). Zijn optimum vindt de esp volgens Adema (2) o.a.
op sterk lemige gronden (l7Uz-50"/" < pm).
Uit de onderzoekingen van Bouman (8) in
Nederland en van Schónbach (53) in Finland volgt dat voor goede groei van de esp
het P-totaal-cijfer = 13 mg P/100 g (30 mg

en Populus grandidentaÍa
Diverse auteurs (26,32,58,64) wijzen op
het belang van een vrij hoog niveau van bodemvruchtbaarheid voor Populus tremuloides. Yoor goede groei zijn gronden met
een leemgehalte (% < 50 ptm) I1tlz à 30507" een vereiste. Deze gronden hebben als
N-totaal-cijfer 0,04 à 0,08-0,12% (58, 64)
en N-org. 2-7% (ClN29-8).
De eisen van Populus grandidentataliggen
iets lager. Goede groei is vaak al mogelijk
op zware lemige tot sterk lemige gronden

4.4. Populus Íremuloides

P2O5/100 g) moet bedragen, en voor gemiddelde groei 9 mg P/100 g (20 mg P2O5/100

g). In een natuurlijke verjonging van Populus tremulaop een lemige zandgrond met Ptotaal : 9 mg P/100 g (21 mg PrOy'100 g)
werd soms zeer licht P-gebrek waargenomen. Voor Aigeiros-populieren rekent
men met 18 mg P/100 g (40 mg P2O5/100 g)
als minimum-eis voor goede groei.
De eisen aan de stikstofuoorziening zijn -

Tabel 1 N-org.-waarde van de minerale bovengrond als indicatie voor de N-voorziening van

3.3. Populus alba
Van nature zou deze soort niet op droge,

Table

maar wel op vochtige gronden voorkomen
(21). De eisen aan de watervoorziening
worden matig genoemd (19). Soms ziet

N-voorzienin

1

Populus tremula
The value of N-org. of the mineral top soil as an indication of the N supply
Populus tremula
gl N

-

s

up p

bodemchemische criteria/so il chemic al cr ite ria

ly

N-org

men dat de uitdrukking 'Trockenpappel'

.)

GLG

:

Gemiddelde Laagste Grondwater-

stand

**) GHG :

stand
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Gemiddelde Hoogste Grondwater-

slechtllow
matig-voldoen
goedladequate

(%)

<I,7
del mo de r ate -me

dium

C/N

>34

r,8-2,1

32-27

>2,2-2,8

26-2\

for

(>

10 à 77Ut"/"

>

50

pm) (25)

5. Zuurgraad (pH)
5.1. Populus tremula
De esp tolereert een vrij ruim pH-traject,
en zure gronden (pH-KCl 3-3rlz) worden alleen gemeden als ze arm zijn (21). Voor de

houtteelt zijn gronden met pH-KCl 4,0-6,2
(39) en 3Uz-4 (55) geschikt. In Finland
schijnt de groei slecht te zijn op gronden
met pH-KCI < 3,8 (22,53). Kalkhoudende
gronden (pH-KCl > ca.6tlz) worden goed
verdragen (9).
Nederlands onderzoek geeft enige aanvullende informatie (8). Uit een opname van
diverse groeiplaatsen bleek dat de groei
goed kon zijn (> I m. jaar-r) op gronden
met pH-KCl 3,4-7,7.In een potproef tole-

reerde de esp pH-KCl 3,3, een waarde
waarbij Populus alba en Populus nigra
(maar niet Populus x canescens) afstierven
(11). De groei in deze proef nam bij hoge
pH-KCl-waarden (> 6,5) wat sterker af dan
die van Populus alba, Populus x canescens
en Populus nigra, maar er zijn geen verschijnselen van kalkchlorose (ijzer- of mangaangebrek) waargenomen.

kerijen stelt men het pH-KCl-optimum
op 4-5, omdat op gronden met hogere
pH-KCl-waarden (6-7,3) de groei toch
geringer is (69). Op extreem droge, kalk-

rijke gronden (pH-KCl > 6,2)

kan

kalkchlorose (ijzer- of mangaangebrek)
optreden (66).
Popultts tremuloides vertoont met betrekking tot de pH blijkbaar hetzelfde karakter
als Populus tremula. De soort is kalktolerant, maar de groei is op kalkhoudende
gronden relatief geringer dan bijvoorbeeld
Populus alba en Populus x canes-

*r:""

5.5 Populus grandidentata

5.2. Populus x canescens
De grauwe abeel wordt zuurtoleranter genoemd dan Populus alba (44), en zou van
nature op gronden met pH-KCl 3-4 kunnen

voorkomen, wat voor Popttlus alba niet
meer mogelijk is (21). De soort zo:ud,ezelfde pH-eisen stellen als balsempopulieren,
zodat gronden met pH-KCl > 3Uz à 4 al geschikt zouden zijn. Uit een potproef (11)
volgt de hoge tolerantie van grauwe abeel
tegen lage pH-KCl-waarden: pH-KCl 3,3
werd overleefd.
De hoge tolerantie van de grauwe abeel te-

gen kalk in de bodem (pH-KCl

gegevens ter beschikking, die hieronder
worden samengevat:
- De natuurlijke groeiplaatsen zijn vaak
gronden met pH-KCl 3,4-5,7 (26,32,58,
64), maar gronden met hogere pH-waarden worden niet gemeden.
- Goede groei is mogelijk op gronden met
pH-KCl 3Uz-4 (32). Stoeckeler (58) vond
daarentegen slechte groei op gronden
met pH-KCl 3,6-3,8 en goede groei op
gronden met pH-KCl 4,1-5,0.
- De soort is kalktolerant en groeit goed op
kalkrijke leemgronden (25). Voor kwe-

>

6tlz)

wordt door diverse auteurs vermeld (7, 9,

11,44,52). Goede groei op kalkhoudende
gronden is mogelijk.
5.3. Populus alba
De opvattingen over de pH-tolerantie van
de witte abeel lopen nogal uiteen. Volgens
Ellenberg (21) zo:u de soort van nature
gronden met pH-KCl < 4 mijden. Volgens
Fowells (24) lijkt de soort in zijn pH-eisen
op Aigeiros-populieren, hetgeen eveneens
betekent dat gronden met pH-KCl ( 4 niet
geschikt zijn. Daarentegen komt men ook
de opvatting tegen dat Populus alba zuurresistenter is dan Populus tremula (43, 46)
hetgeen gronden met pH-KCl 3-3rlu voor de
soort geschikt zou doen zijn. Uit een Nederlands onderzoek in een potproef (11)
volgt dat Populus alba minder zuurresistent
is dan Populus tremula, en pH-KCl < 31/z
niet meer tolereert.

5.4. Populus tremuloides
Over deze soort staat een aantal literatuur-

De opgaven over deze soort zijn vrij algemeen. Het pH-KCl-optimum is 4,0-5,2
maar lagere en hogere waarden worden
goed verdragen (25, 57).

5.6. Samenvatting van de pH-eisen van
Leuce-populieren

met pH-KCl 3,7 à3,8 nog juist geschikt zijn

voor de teelt van Populus tremuloides

en

Populus trenuila. De tolerantie tegen lage
pH-waarden zou van Populus x canescens
het grootst zijn, en van Populus tremulahet
geringst. Populus alba zot een tussenpositie innemen (43). Een samenvatting van de
pH-eisen vindt men in tabel 2.
Een potproef uitgevoerd door De Dorschkamp (11) heeft aannemelijk gemaakt dat
in niet te arme gronden de tolerantie van
grauwe abeel en esp tegen lage pH-waarden tamelijk groot is, en van witte abeel geringer. De uitkomsten van deze proef zijn
samengevat in tabel 3.

6. Bemestingsonderzoek
Bemestingsonderzoek met Leuce-populieren is weinig uitgevoerd. In opstanden van
Populus tremuloides in boreale bossen in

Amerika zijn enkele bemestingsproeven
aangelegd (17,20, 62, 63). Van de uitgevoerde bemestingen met N, P en K had alleen N-bemesting (110 kg N.ha-r) een positief effect op de groei. Dit komt overeen
met resultaten van ander onderzoek in boreale bossen, waar wegens de lage temperatuur de N-mineralisatie langzaam verloopt.
De groei van Populus tremula in een potproef op zure leemgrond werd door N-, P-,
K-, en Mg-bemesting positief beïnvloed
(18). Jonge Leuce-populieren onder geconditioneerde omstandigheden (31, 37) reageerden met een vermeerderde groei op
N-bemesting. Recent afgesloten onderzoek

In Nederland worden tamelijk zure gron-

van 'De Dorschkamp' met varkensdrijf-

den (pH-KCl 3Uz-4) niet meer geschikt geacht voor Aigeiros-populieren, maar wel
voor Leuce-populieren (30). In een internationaal handboek over de populierenteelt (51) wordt meegedeeld dat gronden

mest in beplantingen van Populus alba en
Populus x conescens gaf als resultaat dat op
een matig vochtige heideontginnings zandgrond een gedurende vijfjaar herhaalde bemesting met 33-100 m3. ha'r de hoogte- en

Tabel 2 De betekenis van de pH-KCl van minerale gronden voor de teelt van Leuce-populieren *)
Table

2

The sigtrificance of

pH(KCl) of mineral

Soort

ongeschikt

Species

unsuitable

soils

weinig
geschikt

for silicttlture of Leuce poplars*)
geschikt

optimnaal

suitable

optimal

geschikt
suitable

6rlz-8*

(kans op

struikvorm)/
low suitability
(sometíntes

shrubby
habittts)
Populus tremula
Populus x canescens
Populus alba

*)

<3
<3

3-3Uz

31lz-4

4-6tlz

3-3Uz

31lz-4

4-8

<3tlz

31lz-4

4-4112

4112-8

*)

In veengronden is bij een voldoende minerale-voedingsstoffenvoorziening (P-voorziening!) de pH-tolerantie groter; pH-KCl-waarden 3-4 worden dan vermoedelijk goed getolereerd/

**)

pH tolerance of Leuce poplars on peaty soils ls - at adequate mineral nutrient supply (P
supply) greater; presumably pH(KCl) 3-4 is tolerated.
Op kalkrijke zavel- en kleigronden is geen kalkchlorose te verwachten/
Lime-induced chlorosis is not to be expected on calcareous sandy clay and clay soils.
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zijn bekend als zinkaccumulatoren (3,

Tabel 3 De invloed van de pH op de overleving en de lengtegroei van Leuce-populieren in
een potproef (11)/
Table 3 Theinfluenceof pHonsurvivalandheightgrowthof Leucepoplarsinapottrial(11)
percentage overlevende planten

relatieve lengtegroei na één groeiseizoen/

na één groeiseizoen/
percentage of surviving plants
after one growing season

relative height growth
after one growing season

pH- Populus
KCI tremula
3,28 33
3,65 22
3,97 22
4,15 78
4,25

4,35
4,65
s10
6,17
6,90
7,99
8,07

100

89
78
56

67
67
67
67

Populus x Populus
canescens alba
0
89

0
0

100

100

89
67

100

100

78
78
100

Populus

Populus x

tremula

canescens

30 *)

9
18

100

90
83

63
80
95

100

83

81

100

87
80
92

1 00

100

1

6l *)

100

89
89

100

100

100

90

89

100

83

86
97
97
98

zink verontreinigde grond als

andere

soorten in een potproef en reageerde positief op bekalking en organische stof
(14).
Over de relatie tussen de mineralenvoorziening door de bodem en de mineralenvoorziening van het blad van Leuce-populieren is weinig bekend. Wel is in een aantal
gevallen het verband tussen de groei, het
optreden van zichtbare gebreksverschijnselen bij het blad, en de bladsamenstelling
van Leuce-populieren onderzocht. Met behulp van deze bladsamenstellingsgegevens
kan men de voorziening met macro-ele-

9I

*) geschatte waarde/estimated value
vooral de diametergroei van beide soorten

van hoge zinkgehalten in het blad is ook
van andere Populus-soorten bekend. De
hoge zinkgehalten vindt men bij bomen
op gronden met een'normale' zinkvoorziening. De bomen zijn ondanks deze hoge zinkgehalten (enkele honderden
mg.kg-l) gezond. Een hoge zinkopname
is echter geen bewijs voor tolerantie tegen hoge zinkgehalten in de bodem. De
esp reageerde even negatief op een met

Populus
alba
0
4
JJ
75
87
84
90
92
00
98
92

90

27). DiÍ verschijnsel van het optreden

stimuleerde. Op deze niet optimaal van water voorziene grond (Vl-gradatie 3 à 3-4)
reageerde Populus alba positiever dan Populus x canescens.
Bekalkingsonderzoek meÍ Populus alba en
Populus x canescens had in een potproef
een positief resultaat (11). Bekalking van
P o p ulus tre mula in een potproef verbeterde
de groei soms wel (11: toename van pHKCI van 3,5 naar 4,1), soms niet (18: toename van pH-KCl van 3,7 naar 5 ,7) . Een bekalkingsproef in een opstand had eveneens
geen resultaat (23).

Tabel 4 Bladsamenstelling van Leuce-populieren als criterium voor de beoordeling van de
minerale voedingstoestand van cultures en beplantingen (gehalten als percentage
van de droge stof van volgroeid zomerblad, in augustus)/
Table 4 Foliar composition of Leuce poplars as criterion for the assessment of míneral nutrient status of young plantations and stands of Leuce poplars (concentration as percentage of dry matter of fully developed summer foliage, in August)

7. Minerale voeding

Populus tremula

boomsoort/
species

-

K

Populus x canescens

76

Populus tremula en Populus tremuloides

(1,s).)

0,10* *)
0,5

Populus alba

(

0,8-1,2

N

(1,4)

1,5

P

0,10

K

(0,4)

(0,13)
0,6

optimaal/
optimum

N

(r,4)

P

0,10

K

(0,4)
(0,08)

(> 2,8)

0,7-2,3

0,r4-0,47
(à 1,8)

(0,2)
(0,08)

Mg

**)

0,6

(0,08)

Mg

t,7-3,2
0,13-0,49

Mg

Ca

*)

1,6 (à2,0)
0,t2
(0,2)

Ca

De kaliumvoorziening neemt af bij hoge
pH-waarden. De eisen aan de K-voorziening zouden vrij hoog kunnen zijn. Uit
Russisch onderzoek (42) volgt als opti-

maal geldt.

sufficíent

for

Ca

Zichtbaar stikstofgebrek wordt weinig of

male N : P : K-verhouding van het zomerblad (gebaseerd op gehalten van de
droge stof) 100 ll:74, terwijl voor veel
boomsoorten N : K : 100:50aI alsopti-

N
P

ren op stikstofbemesting.

-

insufficient

deficiency

niet waargenomen, evenmin zichtbaar
fosforgebrek. Wel zijn Populus tremula
en Populus tremuloides soorten die op
veel groeiplaatsen positief zullen reage-

onvoldoende/ voldoende/

voor zichtbaar gebrek/
threshold
visual

1.6, 17, 18, 20, 23, 27,

28, 31, 34, 38, 41, 42, 47, 49, 54, 61, 62, 63,
65,66,71). Aan deze publikaties is het volgende te ontlenen:

grenswaarde

value

De literatuur bevat een aantal uitspraken
over de minerale voeding van Leuce-populieren (3, 10, 12, 15,

element/
nutrient

r,5-3,4
0,t6-0,37
0,7-2,2

0,6-2,s
0,17-0,40

1,6-1 ,8

t,8-3,2

(0,13)
0,6

0,17-0,80

(0,2)

0,3-2,6

(>2,s)

0,7-1.,6
0,21.-0,54

Grasondergroei (vooral kweekgras) kan er de oorzaak van zijn dat bij hogere N-gehalten N-gebreksachtige verschijnselen optreden (klein, bleekgroen blad)/
Grass vegetation may cause small and light greenfoliage, but no lowfoliar N concentration

Vermoedelijk P-gebrek als N/P > 15/
Presumably P deficiency if NlP > 15.
): voorlopige waarde/preliminary value

menten (N, P, K, Ca, Mg) enigszins beoordelen (tabel 4).
Een onvoldoende voorziening met sporenelementen komt bij Leuce-populieren weinig voor. De in de literatuur aangetroffen
gegevens hebben bijna altijd betrekking op
situaties van een voldoende voorziening

met Cu, B, Zn, Fe, Mn en Mo. Tabel

5

geeft een overzichtvan deze literatuurgegevens.

Tabel 5 Overzicht van micro-elementgehalten in het blad van Leuce-populieren, waarbij
geen gebreksverschijnselen zijn waargenomen (gehalten als mg.kg-r van de droge
stof van volgroeid zomerblad, in augustus/
Table 5 Foliar micro nutrient concentrations of Leuce poplars, without vísual deficiency
symptoms (concentrations as mg.kgt dry. matter of fully developed summer foliage,
in August)

boomsoort/specles Cu

Zn

B

Fe

Mn

Mo

Populus tremula

349-1501

63-82

66-840

32-t306

0,01-0,18

36-426

47 -51

60-294

2r-934

80-587

1.8-231

t65-2s0

30-739

10,9-16,5

-I1,0

Populus x canescens

5,7

Populus alba

6,4-r7,9

6t-1.411

Populus tremula x
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De verwerking Yan en de handel
in populierehout in Nederland (1986)

R. Eppenga,
Stichting Bos en Hout
Wageningen

Populieren nemen fussen de Nederlandse boomsoorten om allerlei redenen een speciale
plaats in. Populieren zijn onder andere op onze laaggelegen gronden en op voor andere
soorten vaak klirnaaÍsonvriendelijke plaatsen op grote schaal toepasbaar. En populieren
hebben een grote groeisnelheid: Met een percentage van circa 77o van de totale oppervlakte
bos, weg- en andere lijnvormige beplantingen leveren populieren ongeveer 201" van onze
houtproduktie. Derhalve wordt er in het Meerjarenplan Bosbouw ruim aandacht besteed
aan de populier. De nationale oogst dekt momenteel cftca77"/" van de populierehoutbehoefte in Nederland. Redenen te over om de houtmarkt van deze houtsoort in kaart te brengen teneinde vraag en aanbod van populieren zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.
Figuur A. Houtstroom populierehout 1986 (exclusief triplex
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1986 werd voor het eerst een integraal
onderzoek gehouden onder alle toen bekende populierehout verwerkende en -verhandelende bedrijven in Nederland over
1985 (Lit.13). Ter verbetering en actualisering van de hieruit verkregen resultaten besloot de Stichting Bos en hout dit onder-

zoek over 1986 te herhalen. Belangrijkste
doelstelling hierbij was het toetsen en, indien nodig, herzien van de gegevens uit het
vorige onderzoek en nagaan welke ontwikkelingen sindsdien hebben plaats gehad.
Evenals in 1986 werd een telefonische enquête uitgevoerd onder de populierehout
verwerkende bedrijven en de handel in populierehout.

De populierehout verwerkende industrie
kan worden ingedeeld in:

-

Zageijen
Emballage-industrie

Klompenindustrie
Papier/kartonindustrie

Platenindustrie
Overige industrie
en de handel in

binnenlandse 276
houtoogst

-

Rondhouthandel (incl. bosexploitanten)
Handel in gezaagd hout

In totaal werden 145 van de 159 tijdens de
enquête bekende populierehout verwerkende bedrijven en handelaren in populieexport
zaaghout

import
gezaagd

hout I

16

export
pulphout

22

klompenhout

papierlkarton
52 en vezelplaten

rehout geënquêteerd. De resultaten van de
enquête en andere gegevens, o.a. van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
(Lit.2) gaven inzicht in de populierehoutmarkt van Nederland over 1986. Samen
met de gegevens uit het onderzoek over
1985 konden ontwikkelingen worden gesignaleerd. Tevens is het adressenbestand van
de populierehoutverwerkende industrie en

-handel geactualiseerd.

resthout van
110 zagerijen en
emballage-ind"

4

emballagê

êxport
gezaagd hout

Dit artikel ís een samenvatting van het rapport " De verwerking van en de handel in populierehout in Nederland (198ó)". Het rapport is verkrijgbaar bij de Stichting Bos en
Hout.
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Tabet A toont aan dat sinds 1980 het hout-

De populierehoutbalans

marktvolume van populieren met 73% is
gestegen. De emballage-industrie heeft
hiertoe, door haar grote verbruikstoename
(92%), het meest bijgedragen.
De categorie "vezelhout" laat en lichte stij-

In tabel A zijn de populierehoutbalansen
weergegeven voor de jaren 1980-1986. De
houtprodukten zijn omgerekend naar rondhoutequivalenten zonder schors.
("Rondhoutequivalent" is de hoeveelheid
rondhout, meestal uitgedrukt in m3, die nodig is om een bepaalde hoeveelheid van een
houtprodukt te maken). Er is rekening gehouden met een schorspercentage van 15.

ging vanaf 1980 zien. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de cijfers in de balansen alleen rondhout en geen chips en zageril-afval omvatten.

Het verbruik van klompenhout

daalde

vanaf 1980 met 8.000 m3 zonder schors. De

De hoeveelheid populierehout die in Nederland in 1986 werd verwerkt omvatte
276.000 m3 r.e. zonder schors (: 326.000

im- en exportcijfers vertonen vanaf L980

r.e. met schors) en lag op vrijwel hetzelfde niveau als in 1,985. De import nam t.o.v.
1985 licht af terwijl de export sterk toenam.

hoeveelheden.
De binnenlandse populierehoutoogst nam
in 1986 verder toe tot 235.000 m3 zonder
schors (:276.000 m3 met schors) en dat betekent t.o.v. 1980 en stijging met87"/'l

over het algemeen een duidelijke stijging,
al gaat het, absoluut gezier', om kleinere

m3

De binnenlandse populierehoutoogst nam
t.o.v. 1985 met 107" toe.

Tabel

A

Populierehoutbalansen 1979-1986 in 1000 m3 rondhoutequivalenten (zonder
schors) exclusief triplex, fineer, pulp, papier, karton en andere eindprodukten.
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Het verbruik van populieren per bedrijfstak
Tabel A geeft ondermeer een totaaloverzicht van het houtverbruik. Tabel B geeft
een globaal beeld van de ontwikkeling in
het populierehoutverbruik per bestemming
vanaf 1960, en wel in rondhoutequivalenten mét schors. Uit de tabel blijkt een immense verbruikstoename door de emballage- en de vezelhoutverwerkende industrie.
Verder vallen op het wegvallen van het verbruik door de luciferindustrie in Nederland
en een sterke afname van het houtverbruik
door de klompenindustrie. De rubiek "vezelhout" is verwarrend daar hij in feite geen

specifieke bestemming aangeeft. Vezel-

1985

van de klompenindustrie voor dejaren 1980-1985 herberekend.

B Binnenlands verbruik van populierehout (x 1000

m3

r.e.

t9602) t9742)

1986

276
306

Er vindt geen voorraadvorming plaats, behalve als werkvoorraad.
I.v.m. dubbeltellingen is dit cijfer gecorrigeerd t.o.v. het verslag over 1985.
excl. chips en zagerij-atval (verbruik in 1985 10.000 m3 en 1986 1.3.000 m3 r.e. zonder

6) In verband met dubbeltetlingen tijdens het onderzoek over

Tabel

t9

schors).

80

laten.

rnet schors)

L) Bron: CBS-statistiek van de Buitenlandse Handel.
Als afgeleide berekend i.v.m. het ontbreken van een houtoogststatistiek.

2)
3)
4)
5)

populieretriplex is geïmporteerd. (Omgerekend naar rondhoutequivalenten ca.
50.000 m3 r.e. zonder schors). Dit volume
komt ongeveer overeen met het door de
emballage-industrie berekende verbruik
van populieretriplex in kisten en kratten. In
de houtbalansen is het verbruik van triplex

hout is hout dat zowel naar de spaanplaten-

verbruik:

-

Spanje en Italië komt uit populieren bestaat
dan betekent dit dat er in 1986ca.23.000 m3

Algemeen

200 t97 2r3

1.):

zaaghout
gezaagdhout

Wordt er vanuit gegaan dat al het triplex,
vermeld in de CBS-statistieken, dat uit

en fineer overigens buiten beschouwing ge-

1):

import totaal

-

1986

Omdat het CBS in haar statistiek voor de
buitenlandse handel ten aanzien van triplex
en fineer geen populieren onderscheidt is
het niet mogelijk hiervan een volledig en
betrouwbaar beeld te geven. Uit de enquête blijkt dat er in Nederland in 1986 tenminste 16.000 m3 populieretriplex werd verbruikt en dat zou een aanzienlijk geringer
kwantum betekenen dan in 1985, toen het
23.500 m3 was. Hierbij moet echter worden
opgemerkt dat het verbruikscijfer over
1986 niet volledig is wegens het ontbreken
van eerder genoemde im- en exportcijfers
en het feit dat niet alle populieretriplex verbruikende bedrijven in het onderzoek konden worden betrokken.

zijn de verbruikscijfers
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D

Globale gemiddelde prijzen (HfVm3) van populiererondhout met schors in 1986 1)

door houtverwerkende industrie
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en de vezelplaten- als naar de papierindustrie gaat; na 1974 is het verbruik iets gedaald maar dit komt helemaal op rekening
van de bestemming vezelplaten.
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slechts een gemiddeld beeld van wat tijdens de enquête is gemeld; hout-

kwaliteit is hierin niet betrokken.

Bij te weinig gegevens per topdiameter

2)

is er geen prijs in de tabel vermeld.
excl. prijzen in kader van meerjarencontracten.

Uit de resultaten van het onderzoek

mag
worden verwacht dat het populierehoutver-

bruik in Nederland in de komende jaren
licht zal blijven stijgen.

Uit de enquête werd ook duidelijk dat in
1986 het aanbod van alle

sortimenten popu-

liererondhout meer dan voldoende was;
een aantal geënquêteerden vreesde echter

een toekomstig tekort aan dik hout door
het niet vervangen van gevelde rijbeplantingen. (Zie ook: Literatuur 9)
Zagerijen
De zagerijen, zelfstandige ondernemingen
die vaak meerdere houtsoorten verwerken,

kunnen wat populierehout betreft worden
gezien als leveranciers van de emballage-industrie.
In 1986 verwerkten de zagerijen 120.310 m3
populiererondhout met schors, t5o/" meer
dan in 1985. De tijdens de enquête verkregen antwoorden op vragen inzake de afzet
van de zagerij-produkten en de ontwikkelingen in de emballage-industrie leiden tot
de verwachting dat het populierehoutverbruik door zagerijen in de komende jaren
licht zal stijgen of zich stabiliseert.
Emballage-industrie

Het rondhoutverbruik van populier in deze
industrie is in 1986 t.o.v. 1985 gestegen met
ongeveer 6.000 m3 (5%) tot 115.335 m3 met
schors. Het verbruik van gezaagd hout nam
met 8.000 m3 (22%) toe tot 46.589 m3. Het
triplex- en fineerverbruik bleef naar schatting (zie "De populierehoutbalans") stabiel.

Uit de enquête bleek een postitieve toekomstverwachting over de afzet van pallets; over de afzet van kisten was men wat
onzeker. In het algemeen ziet men de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Klompenindustrie
Het populierehoutverbruik (inclusief wilgehout) werd tot L986, voorzover het de
souvenirsector betreft, te hoog ingeschat.
In plaats van de veronderstelde hoeveel-

heid van rond 20.000 m3 bleek dat in 1986,
en in de jaren daarvoor, slechts ongeveer
4.000 m3 populierehout voor souvenirarti-

kelen werd gebruikt. Het houtverbruik
voor draagklompen daalde in 1986 t.o.v.
1985 met 9"/".In het licht van de toekomstverwachtingen, tijdens de enquête uitgesproken, zal d,e afzet van draagklompen en
het daaraan gekoppelde houtverbruik de
komende jaren licht blijven dalen.
Papier- en kartonindustrie
Het verbruik van populierehout blijft in deze industrietak vrij stabiel. Er wordt echter
verwacht dat in de toekomst minder rondhout (nu 47.000 m3 met schors) en in plaats
daarvan meer chips (nu 7.500 m3 met
schors) zullen worden verwerkt.
Platenindustrie

In

werd door deze industrietak 5.000
populiererondhout met schors en 6.000
r.e. chips en ander houtafual verwerkt,
en wel door één bedrijf. Bij het samenstel-

Handel
De handelaren in Nederland verhandelden
ongeveer 110.000 m3 populiererondhout
(met schors) en verzorgden daarmee een
groot deel van de rondhoutbehoefte van de
houtverwerkende industrie. De handel in
gezaagd populierehout en triplex was zeer
beperkt (totaal ongeveer 10.000 m3).
De afzet van rondhout door de handel verliep in 1986 zeer moeizaam door een verzadigde markt en hierdoor kwamen de prijzen
voor populiererondhout onder druk te
staan. Wat betreft de toekomst wordt een
neutrale, afwachtende houding aangenomen.
De houtverwerkende industrie koopt het
gezaagd,e hout en het triplex meestal direct
bij de producent of importeert deze produkten zelf; de Nederlandse handel speelt
hierbij een zeer kleine rol.

1986

m3
m3

DiameÍer en bestemming van populiere-

len van dit rapport was bekend dat bedoeld

De grootste hoeveelheid rondhout (64%)
werd door de verwerkende industrieën via
de handel, franco fabriek ingekocht. Voornamelijk de kleinere zagerijen en klompen-

bedrijf in 1987 is gestopt met de fabricage
van vezelplaten van populierehout. Of en
op welke wijze deze industrie-sector in de
toekomst zal worden ingevuld is niet bekend.
Overige industrie
In 1986 is een bedrijf gestart met de ver-

vaardiging van "prefab"-elementen van
populieretriplex en verwerkte in dat jaar
500 m3 populieretriplex. Tevens zijn er tekenen van een toenemende belangstelling
voor populieren in de doe-het-zelf sector en
de meubelindustrie.
Het gaat hierbij tot nu toe om kleine hoeveelheden populierehout, doch indien dit
hout via de genoemde afnemers op breder
terrein waardering kan oogsten, kunnen de
gevolgen verstrekkend zijn, bijvoorbeeld in
de bouw.

houÍ

fabrieken kochten zelf hout op stam,
meestal in de regio, in.
Tabel C geeft een indruk van de hoeveelheid hout per topdiameter die door de totale houtverwerkende industrie in Nederland

werd ingekocht. Het meeste ingekochte
hout heeft een topdiameter van 20 cm en
op. Hout met topdiameters van 7 à 10 cm en
op wordt door de vezelhoutverwerkende
industrie ingekocht. De zagerijen, emballa-

ge- en klompenindustrie vragen grotere
topdiameters.

D geeft een globaal beeld van de
rondhoutprijzen en daarbij valt een duidelijke relatie waar te nemen tussen topdiTabel

ameters en prijs.
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Resthout van zagerijen, emballage- en
klompenindustrie

De bestemming van het houtafual van de
zageÍijeÍ, emballage- en klompenindustrie
is weergegeven in tabel E. Hieruit is af te
leiden dat van de 123.000 m3 houtafual circa
100.000 m3 naar de pulp- en naar de vezelplatenindustrie is gegaan. Van die 100.000
m3 is naar schatting 90% geëxporteerd;
exacte gegevens ontbreken echter.

Tabel

E Bestemming houtafual door

de

,rondhoutverwerkende industrieën
in 1986

Bestemming

m3

Pulpindustrie
Vezelplatenindustrie

Brandhout
(vis-)Rokerijen
Strooisel voor vee

Totaal bekend
Onbekend ca.

*

r.e. met schors

7o

35

103.000
20.000*

100

50
8

2
5

Cijfer berekend op grond van het rendement van zagerijen en emballage-indu-

De populierehoutstroom in het algemeen

toepassingen van de schors kunnen zijn:
compost, strooisel in de agrarische sector of
in plantsoenen en brandstof.

Door analyse van de enquête-gegevens en
van de gegevens van het CBS kon de houtstroom van populieren in beeld worden gebracht (figuur A). De figuur toont aan dat
de populierehoutoogst in Nederland,
n6.000 m3 met schors, voor het grootste
deel in de behoefte aan dat hout voorziet.
De voornaamste verbruiker van populierehout is de emballage-industrie.

Voorkeur van verbruikers voor populiere-

Literatuur

del (bestemming onbekend). Mogelijke

Íassen

Voorkeur voor bepaalde populiererassen
was er vooral bij de klompenindustrie, in
mindere mate bij de zagerijen, terwijl de

emballage-industrie geen voorkeur had.

36.000
52.000
8.000
2.000
s.000

strie.

De bestemming van de schors bleek meestal niet bekend te zijn. De klompenindustrie
verbrandde de meeste schors in eigen bedrijf. De zagerijen en emballage-industrie
verkochten meestal het houtafual met
schors ("schaaldelen"), de papier- en karton-industrie zeÍte de schors af aan de han-

De verwerkers van in totaal 40.000 m3 hadden voorkeur voor sinds lang in gebruik
zijnde rassen, meestal "Gelrica". Als positieve eigenschappen van "Gelrica" werden
o.a. genoemd: wit, glad en gemakkelijk te
verwerken; als negatieve: minder slijtvast
en snelle vochtopname. Als positieve eigenschappen van "Robusta" werden o.a.
naar voren gebracht: taaiheid, slijtvastheid
en geringe vochtopname en als negatieve:
sterke vezeligheid.
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Het meeste populierehout wordt in Nederland door de emballage-industrie gebruikt.
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Adressen Nederlandse verwerkers van en handelaren in populierehout

ZAGERIJEN

EMBALLAGE-INDUSTRIE

T. Assink & Zn.
Achterste Russchemorsdijk

3

7165AE RIETMOLEN
tel.:05452-300

Bolwerk Houtzagerij
Watermolenweg 10
5469 EB ERP
Iel.:04135-1466

Daemens houtwarenfabriek

J.W.M. DamenVOF

Mingersborgerweg

Langbroekerdijk a45

6367

7

JW UBACHSBERG

tel.:045-751253

3947BD LANGBROEK
tel. : 03436-1

5-56

M. den Doelder Houthandel BV

Fa. van Dee

a. Rondhoutverwerkende ernballage-industrie

BV
5
69838M DOESBURG
tel. : 08334-75659
Aalbers Houth. en Emb. ind.
Broekhuizerweg

4571

tel.:04936-1327

tel.:01155-2340
Duro Swalmen
Bosstraat 58

Langeweg 3

ïel.:03444-7244

M. den Doelder Houthandel RV

tel.:

Langeweg 3

Duinweg 24
5482

VR SCHIJNDEL

ïel.:041.04-9291O
Gevavi Schoeisel BV
Postbus 296
8OOOAG ZWOLLE

tet.:04494-41770

572IHD ASTEN

4570AA AXEL
BV

3

D.A.X. Pallets

AchteÍstraat 49

De Duin Houtzagerij

Mauritspark

6163HM GELEEN

Joh. Cuppens BV
EmmastÍaat 88

4054MS ECHTELD

01 155-2340

ADB BV

4571

RL AXEL

Langeweg 3

RL AXEL

6O71XX SWALMEN

Edesche zagerij
Harskamper Engweg25

tel.:01155-2340

tel. : 04740-1 880

6732F.G HARSKAMP

Krepel Houtindustrie BV
Jr. Krepellaan 7

Houth. en Emb.fabriek Van Krey

73828M KLARENBEEK
tel.:05761-1341

5275JG DENDUNGEN
ïel.:04194-1256

tel.: 08383-6154
G or

ter Zagerij en Houthandel

Heereweg42l

Spekstraat 12

rel.i038-273364

DA LISSE
tel.:02522-73250

Schuurmans Kistenfabriek

Steijn's Emballage

Hoefstraat 2

Dobbeweg 19-21

Fa. G.F.M. Groot Zevert

Heijman Houth . en Zagerij BY

2250AA VOORSCHOTEN

Beltrumseweg3a

58452G ST.-ANTHONIS
tel.: 08858-1402

Dieselbaan 5

2161

7141VJ GROENLO

3439MV NIEUWEGEIN-N.

ï.e|.:05440-62517

tel.: 03402-31308

Íel.:01717-3768

Verhees Houtbedrijf

Kattestraat

12

5595CK LEENDE

Fa. Klutman
Babberichseweg 41

Fa. Kolkman & Zn.

6905JR ZEVENAAR

7156KA BELTRUM

tel.: 08360-23354

tel. : 05440-61845

b. Gezaagd hout verwerkende emballage-industrie

Nijenhuis & Hendriksen BV
Winterswijkseweg 47

G.J. Nijweide
Brinkheurne 35
7115SC WINTERSWIJK
Íel.:05433-265

ADBBV

7140AB GROENLO
tel.: ;5440-63133
Fa.

J.A. Nijweide

Brinkheurne 36
7115SC WINTERSWIJK
Íel.:05433-226
Parren Houthandel
Napoleonsweg 4

Veldpapendijk

ïel.:04906-1205

3

Mauritspark

Alers Suilen Wolters BV
3

Stationsstraat 25

6163HM GELEEN

6071

Íel.:04494-41770

ïel.:04740-3400

D.A.X. Pallets

M. den Doelder Houthandel BV

Oerlemans Triplex Fineerfabr
Molendijk23
548228 SCHIJNDEL

4571

tel.:04104-92262

tel.

Van Rooijen
Spoorstraat 1

Dongen Pallets BV
Industriestraat 18

Langeweg 3

RL AXEL

: 01

155-2340

KA SWALMEN

Langeweg 3
4571

RL AXEL

tel.:01155-2340

Duro Swalmen
Bosstraat 58

680I AD HAELEN
tel.:04759-7927

4054MA ECHTELD

5107NC DONGEN

Iel.:03444-1351

6071

rel.:01,623-14855

tel.: 04740-1880

Smolders Houtindustrie BV
Dorpstraat 92a

Steinmeijer Houtzagerij

76314M OOTMARSUM

tel. : 04908-255

tel.:05419-1277

Elka Lissesche Kistenfabriek
Grevelingstraat 8
2161 WG LISSE
ïel.:02521-19174

Faber Pallets

5556VL BORKELENSCHAFT
Talens Zagerijen

Tombergen Houthandel BV

Halbertsma Pallets B.V.
J.W. de Visserswei 12, Postbus 21
9OOOAA GROUW

Hallensleben BV
Rijksstraatweg 3

Mr. J.B. Kanlaan 2
795I AA STAPHORST

Laagsestraat 6

IJsselweg 39

7060AA TERBORG

tel.:05296-144O

tel.: 08350-23484

Fa. J.Th. Veenhuis

De Vree Houtzagerij

Zutp.-Emmerikseweg 99

Knoppersweg 4

tel.: 05662-3600
Helvo Houtindustrie BV
Buiten de Enkpoort 6

XX SWALMEN
BV

Hoofdvaartsweg 66
9406AC ASSEN
ïel . : 056920-54120

2635AC DENHOORN
tel.: 015-561600
Hordijk Pallets & Kisten BV
Bonfut 20
2651 BS BERKELEN

7223DA BAAK

66684T RANDWIJK

Íel.:05754-272

8061

tel.:08889-286

ïel.:05209-2020

Íel.:01891-12644

Fa. de Witte & Zn.
Oude Rijksweg 32

E. ten Hove
Haspel 101

7951,DJ STAPHORST
tel.:05225-13O4

3852LR ERMELO

De Jong & Co
Overschieseweg 64

Fa.

Wiklo

Hamsestraat 12

5298NA LIEMPDE
tel.:

041 13-1668

ZaloBY

M. van Zwienen

Oude Deventerweg 14-16

Schuwacht 150

7524PV LONNEKER
tel.: 053-355982

&Zn.BY

294IEt{ LEKKERKERK
tel.:01805-1362

BV

HR HASSELT

tel.: 03410-13809
P.F.K. Jongekrijg BV
Havenstraat 43

RODENRIJS

3O44EG ROTTERDAM
Íel.:01,0-4752759

Kistenfabriek de Kroon
Stationsstraat 42a

2681LC MONSTER

4921

Íel.:07749-44954

ïel.:01626-2296

AD MADE
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Gebr. Nijhof

Labor Pallets BV
Laborweg4-10

Klompenfabriek v.d. Meulen
Zuiderstraat 25

2670AA NAALDWIJK

9994TA MIDDELSTUM

7468AE ENTER

tel.: 01740-30501

tel.: 05955-1390

9967RP EENRUM
tel.: 05959-1383

NEPA

Peeteís&Zn

Klompenfabriek Nijhuis BV

Overschieseweg 64

Rijksweg 80

Grolseweg 3a

Klompenfabriek L. Oerlemans
Geldropsedijk 55

3O34ES ROTTERDAM

6247

7I56LD BELTRUM

5672A8 NEUNEN

tel . : 01,O-41527 59

tel,: 04408-1357

tel.:05448-1256

tel.: 040-831432

Timmerfabriek H. Post BV
Veenweg la

R. van Rooij
Postbus 509

Klompenfabriek A.J. Ovenk
Bredevoortsestraat 70

Riphagen & Zn.
Ooster Oenerweg 30

9684AT FINSTERWOLDE

5340AM

7I2IBK AALTEN

8167PD OENE

tel.:05971-31715

tel.:04120-23130

tel . : 05437 -72298

tel.:05784-226

Schuurmans Kistenf abriek
Postbus 5

Klompenfabriek B. Roesink
Stationsstraat 34

Van Schaik & Zn.

58452G ST.-ANTHONIS

7622LW BORNE

667IZB ZETTEN

tel.: 08858-1402

tel.:074-661,195

tel.: 08880-1307

R. Schalkwijk

Klompenmakerij E. Scherjon
Dr. Ypeylaan 8

Kuyvenhoven Naaldwijk BV
Postbus 38

Scholtes Emballage

Marktkade
9581

BV

101

AW MUSSELKANAAL

tel.:05994-12437

AK

GRONSVELD

OSS

Pallet en Houthandel Seerden

Stam Dordrecht

M. de Layenslaan

Daltonstraat 9

BV

tel.: 05478-1155

56228.\l EINDHOVEN

3316GD DORDRECHT

Vlietpark 9
2431AJ NOORDEN

tel.: 040-431809

tel.:078-179334

tel.:01724-8207

1

Steijn's Emballage

BV

Klompenmakerij

E,.

Rijssenseweg4S

Schreuder

Sleeënburgsestraat

9257MR NOORDBERGUM
tel.: 05110-2336
A.J. Schuitemaker

Boslaan 97

Rijssenseweg50

2250AA VOORSCHOTEN

39O4KE VEENENDAAL

tel.:01717-3768

tel.: 08385-15960

7468A8 ENTER
tel.: 05478-1381

Dobbeweg 19-21

Gebr. Schuitemaker
Rijssenseweg2l

1

Steentjes

BV

Galileistraat 6

7468A4 ENTER

7L3IPE LICHTENVOORDE

tel.: 05478-1708

tel.:05443-72220

tel.:04241,-L321

Gebr. Sveters
Uilenesterstraat 10a

KlompenfabriekW. Traa

7256KD KEYENBORG

5298CT LIEMPDE

5681PK BEST

Klompenmaker C. Biesbroek
Brederodehof34

tel.: 05753-3030

tel.: 04113-1209

tel.:04998-71369

3341

Klompenmakerij C. Traas

Klompenfabriek R.H. Ubels

KLOMPENINDUSTRIE
Klompenfabriek Van Aarle
Oedenrodeseweg 10

Comfort BestNV
Oedenrodeseweg 35

5681PH BEST
tel.:04998-71249
W. van de Bree
Gasthuisstraat 38

J.Bertens

Kuil

1

5071

RH UDENHOUT

VB H.I. AMBACHT

tel.: 01858-15548
Duenk Klompenfabriek
Bredevoortsestraat 70

7IZIBK AALTEN
ïel . : 05437 -72298
Klompenfabriek Ebbers & Wassink

57O8HL STIPHOUT

Rozengaardseweg

tel.: 04920-36183

7OO1

Klompenfabriek P. van Gennip

1.2

DP DOETINCHEM

tel.:08340-23577

Korn26

Gevavi Schoeisel BV

427IBP DUSSEN

Postbus 296
SOOOAG ZWOLLE

tel.:04169-1262

Kapelstraat 9

Westdijk3
4451RD HEINKENSZAND

Ceintuurbaan Noordl24
9301NZ RHODEN

tel.:01106-1438

tel.: 05908-13848

Klompenfabriek K. Veenstra
Optwizel52
9286F.8 TWIJZEL

V.d. VeldenBV

tel.:05115-1571

tel.:04138-72634

Klompenfabriek Gebr. V.d. Velden
Akkerstraat 20
5298CN LIEMPDE

Sandalenind. V.d. Velden BV

tel.:04113-2133

tel.:04998-71220
Klompenfabr. V. Vlerken en Zn.
Bisch. van Mierlostraat 156

Boskantseweg 68
5492V8 ST. OEDENRODE

Oirschotseweg 90

5684NL BEST

Walienstraat 139

Klompenfabriek Gebr. Hogenkamp

Klompenmakerij Gebr. V.d. Ven
Weijen36
5388NN NISTELRODE

7103EA WINTERSWIJK

Varseveldseweg 97
1OOLLJ DOETINCHEM
tel.:0834O-24933

tel.:04124-1352

tel.:04927-61295

Klompenfabr. v.d. Vleuten & Zn

Van de Vleuten

Postbus 3

Oedenrodeseweg 50

52982G LIEMPDE

5681PH BEST

tel.:04113-l2M

tel.:04998-71720

tel.:05437-71942

Fa. KlompenfabriekVogels

Hagelaarweg 10

Westerhof Klompenfabriek
Dorpsstraat 57

Fa. C. van Kaathoven

5684NW BEST

9482PB TYNAARLO

tel.:04998-71331,

tel.:05921-41373

tel.:04104-922i78

Westerhof Mach. Klompenmakerij
Noorderstraat 6

Westerhof Kapp. en Klompen
Hoofdstraat 16

Koop's Klompenfabriek

9491AJ ZEYEN

9491.A8 ZEYEN

tel.:05929-282

tel.:05929-292

Van de Wijdeven

Fa.

Bus 9

Hamsestraat 12

tel.:038-213364
Ten Hagen & Zn.

tel.: 05430-12093
J.W. tenHove
Julianastraat 41

Interclog

74688T ENTER

Postbus 137

tel.:05478-1220

7120AC AALTEN

Fa. H. van Kaathoven

KortewegT
UD SCHIJNDEL
tel.:04104-9244

5481

Gebr. van de Kant
Molenstraat 44
4OO1CB TIEL
tel.: 03440-12030

Korteweg

5

5481VD SCHIJNDEL

Lossersestraat 70

7587D2 DELUTTE
tel.:0541,5-1267

Fa. Kraaijenbrink&Zn
Hoge Heurnseweg 6

7095CJ DEHEURNE
tel.: 08355-1365

Klompenmakerij F.M. van Kuijk
Voorstraat 47
5334JP VELDDRIEL
tel.:04183-1979

J. v.d. Laar
Schijndelseweg 36
5491TB ST. OEDENRODE

Broekdijk 16
5681PG BEST

tel.:04138-73271

tel.:O4998-'11247

84

Gebr. van Laarhoven

5731

GJ MIERLO

Wiklo

54925L ST. OEDENRODE

5298NA LIEMPDE

tel.:04138-72875

tel.:04113-1668

VanZuilekom&Zn.

M. van Zwienen & Zn. BV

Dahliastraat 72

Schuwacht 150

41O1HE CULEMBORG

2941,8H LEKKERKERK

tel.:03450-12529

tel.:01805-1362

BV

Steentjes

PAPIER. EN KARTON -, YEZELPLATEN
EN OYERIGE INDUSTRIE

Schreuder Klompenmakerij
Boslaan 97

39O4KE VEENENDAAL
tel.: 08385-15960

7I3IPE LICHTENVOORDE

Gebr. Sueters
Uilenesterstraat 10a

Traas klompenmakerij

ACIvezelplaatBV

7256KD KEYENBORG

4451

tel.: 05753-3030

tel.:01106-1438

Houthandel H. Verstegen
Heijsterbaan 52

Houthandel Verweij
Wuustweg2

Abramskade 4

Newood
Chroomstraat 4

9601KA HOOGEZAND

8211AS LELYSTAD

tel.: 05980-98822

tel.:03200-33525

KNPVouwkarton
Coldenhovenseweg 12

6961ED EERBEEK
tel.: 08338-59133

RONDHOUTHANDELAREN/B OSEXPLOITANTEN
Houthandel P.A. Beckers
Ds. Hoogendijkstraat 15

Houthandel Van de Berg

6043A5 ROERMOND

3846BK HARDERWIJK

tel.: 04750-33184

tel.:03410-1,91,37

6672I/A HEMMEN

HouthandelV.d. Weert
Langenberg 10

Houthandel Welles
Industrieweg 11

5283V8 BOXTEL

8426AN APPELSCHA

tel.:041,16-72il17

tel.:05162-1470

Wierdens Hardhout BV

Fa.

Rijssensestraat 1366

Hamsestraat 12

5298NA LIEMPDE

tel.:05496-73674

tel. : 041 13-1668

Winterswijks Bosb. bedr.
Bataafseweg

ZaloBY

Celsiusstraat 21

7101PA WINTERSWIJK
tel.: 05430-14104

7367CV BEEKBERGEN

M. van Zwienen&Zn.BY

tel.: 05766-2858

Schuwacht 150

Houthandel Bronck BV

tel.:03457-1,644

VOFBruins & Kwast
Henxel49
7113R8 WINTERSWIJK

377IHK BARNEVELD

ïel.:05432-448

tel.:03420-14103

Daemens houtwarenf abriek

Devobo

Mingersborgerweg 7

Wouwermanstraat 22

JW UBACHSBERG

Houttr.'/bosexpl. C. v.d. Burg
H. de Grootlaan 57

tel.: 05700-10909

Houthandel Van Doorn
Wieksloterweg westzijde 21
3763LJ SOEST

Flevohout BV

tel.:02155-1,O1,6'7

tel.: 08338-53907

BV

Postbus 3

6960AA EERBEEK
Gebr. Van Geffen

Dalmsholterweg5

Postbus 80

7722KJ DALFSEN

5480AB SCHIJNDEL

tel.:05293-1548

tel.:04104-92893

Gevavi Schoeisel BV
Postbus296

Ten Hagen & Zn.
Walienstraat 139

ZWOLLE

7103EA WINTERSWIJK

tel.:038-213364

tel.:05430-12093

HeykraHollandBV

Heyleeco BV
Wilgenstraat 5

1

67322G HARSKAMP

5408

tel.: 08382-1918

tel.:04939-537

HouthandelV.d. Horst
9961

12

PC MENSINGERWEER

REVOLKEL

Fa. G.H. Langwerder

Haytinksdijk

1

7244N2 BARCHEM

tel.: 01805-1362

tel.:05734-391

4651DW STEENBERGEN
tel.:0167O-65245

Fa. J. v.d. Krol
Postbus 82

Houthandel Kuiper
Rooijseweg 1
5691PA SON
tel.:04990-76456

3720AB BILTHOVEN
tel.:02L56-221

HouthandelV.d. Laar
Schijndelseweg 36

Rondhouthandel W.
Beatrixstraat 15

HANDELAREN IN GEZAAGD HOUT EN/OF TRIPLEX

Schiehaven 15

Foham Houtagenturen
Postbus 14037

3O24EC ROTTERDAM

35O8SB UTRECHT

tel.: 010-4761500

tel.: 030-517154

Hilkubo

Interplaat BV

Industrieweg 13-L5

ZeesÍaat99

5154PD WAALWIJK

I942AL BEVERWIJK

tel. : 04160-38945

tel.:02510-29336

Houthandel T.H.C. Key BV

Oldenboom's Houthandel BV

Lovense Kanaaldijk 165

Postbus 33

5013BJ TILBURG

71,60AA NEEDE

tel.:013-321101

tel.:05450-2261,

RowoodBV
Benedenrijweg 182a

Houtimport Te Winkel BV
Woold 156

2987V8 RIDDERKERK

7II7VG WINTERSWIJK

tel.:01804-12022

tel.:05434-4661467

OVERIGE ADRESSEN

Houthandel G. de Koning
Wouwsestraat 57

tel.: 05959-1560

Emballage Pallet Vereniging (EPV)
Buitenhofdreef2T2

Nederlandse Vereniging van

2622AW DELFT

Eendenkooi 18

tel.: 015-564700

3151

Klompenfabrikanten

RL DRUNEN

tel.:041,63-72788
Stichting Bos en Hout
Bosrandweg 5
67OOAG WAGENINGEN
P.

J. Lemmens

5491T8 ST.OEDENRODE

6658

ïel.:04138-7327L

tel.: 08879-1324

Houthandel M. H. Meulendilks
Stationsstraat 19

HouthandelJ. Otten

5591JH HEEZE

7771,PD HARDENBERG
tel.:05232-61314

ïel.:049O7-2926

tel.: 053-355982

294IErl LEKKERKERK

Beylenveld Houtimport BV

64I2TK DEVENTER

tel.:045-751253

Eenrummerweg

Oude Deventerwegl4-16
7524PV LONNEKER

Voort 9
552OAA EERSEL
tel.: 04970-13500

4158EM DEIL

Postbus

Wiklo

7642NN WIERDEN

tel.:04113-2135

8OOOAG

RD HEINKENSZAND

tel.: 08880-1619

8298LE LIEMPDE

Foreco Dalfsen

Westdijk3

tel.:04750-23062

Bonestroo BV
EngelanderwegT3

6367

tel.:05443-72220

6O44XW ROERMOND

Houthandel Van Boeckel
Velderseweg 10-20

Gebr. BronBV
Beemdstraat 16

Galileistraat 6

tel. : 08370-1

01

21

EH BENEDEN-LEEUWEN

Havezateweg 5
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Populieren op verkeersknooppunt
'Velperbroekt

J.P.H. Meijer
S.B.B. Utrecht

gingen ondersteund worden.
Populieren spelen een belangrijke rol in het
ontwerp. Het is bekend dat bomen in vaste
plantverbanden, zoals we die vinden in met
name de populierenbossen, ordening, rust

ta:i--->1

en een zekere anonimiteit veroorzaken.
Populieren in rijen leiden tot een zeer opvallend lijnenspel met hoeken van 90 en 45
graden.

Tegen deze achtergrond koos Koetsier
voor een basisordening van rijen die een
hoek van 45 graden maken met de A12. De
automobilist en zijn passagiers kijken zo in
de

rijen populier.

Een randvoorwaarde voor het plan was dat
er geen extra grond mocht worden aangevoerd. Er moest gewerkt worden met de
hoeveelheden zwarte grond die vrijkwam
door de aanleg van de fly-over.
Om het effect van de rijen te versterken zijn
de bomen op 'rillen' of dijken ontworpen.

VTRKEERSPLTIN

VILPERBROEK

Deze grondlichamen verlopen van
In

1986 verdwenen de laatste verkeerslich-

ten in de autosnelweg tussen Basel en Den
Haag. (met uitzondering van de grensovergangen). Rijkswaterstaat voltooide de aanleg van een zgn. fly-over in de 412.
Het knooppunt is voor de automobilist die
vanaf de grens komt, de eerste ontmoeting
met een stedelijk gebied van formaat in Nederland. Het ligt op de overgang van het
Veluwe-massief naar de IJssel-uiterwaarden.

Het verkeersplein is al vele jaren omcirkeld
met populieren die op de buitenberm zijn
geplant. Het circuit is een ontmoetingspunt
van wegen die leiden naar en komen uit verschillende gebieden, elk met een eigen karakteristiek en sfeer. Het grootschalige IJsseldal (A48), Velp (nieuwbouw, zieken-

*

naar 0 m NAP. en hebben een h.o.h. ('hart
op hart') afstand van 30 meter.
Op de rillen zijn de populieren op 10 meter
afstand geplant. Er is op deze wijze een
plantverband van 10 x 30 m. ontstaan.
De dijken hebben een bovenvlak van 6m,

beperkt een stempel op het knooppunt

wordt opgekroond. De habitus van deze
populier zal een prachtig contrast met de

drukken. Hij zocht naar toevoegingen en
middelen die behoren tot de civieltechnische werkwijze, zoals dijklichamen, grasbermen en bomenrijen. Het geheel zal zo

3m aan weerszijden van de boom, zodat
machines gemakkelijk het gras kunnen
maaien. De helling van de taluds bedraagt
1:2. Als populier is de 'Schoorldam' gekozen. Het is een sterke, slanke boom met een

zuilvormige kroon, vooral als de boom niet

aardlichamen vormen, maar tegelijkertijd

het rechtlijnige patroon van rillen

bena-

drukken!

geordend moeten zijn dat de verkeersbewe-

heL

ontwerp ln detild
eq

,,*-i
26ó

Velperbroek, herfst 1987
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4

huis, hotel) en de strak opgezette wijk Presikhaaf. (hoogbouw)
De bijzondere situering en de wens om civieltechnische werken ook esthetisch van
hoge kwaliteit te maken was voor Rijkswaterstaat aanleiding om de beeldend kunstenaar Hans Koetsier de opdracht te geven
een ontwerp voor het knooppunt te laten
maken. (Het ontwerp kwam in nauwe samenwerking met de auteur, die landschapsarchitect is, tot stand).
Koetsier wilde met het ontwerp maar heel

Ontwikkelingen in het gebruik van
populierenstek sinds 1981
1. Inleiding

x

In de plannen van de rijksoverheid om de
oppervlakte beplantingen (bos en lijnvormige beplantingen) in Nederland sterk uit
te breiden speelt de populier een belangrijke ro1. Om deze plannen uit te kunnen voeren is een goed geregelde plantsognvoorziening met kwalitatief en genetisch goed
plantmateriaal nodig. Deze op zijn beurt is

echter weer aÍhankelijk van een goede
voorziening met uitgangsmateriaal. Voor

I

1000 stuks

Stichting Bos en Hout, Wageníngen

totêal aantal gestoken stekken
door boomkwekers gestoken stekken
uit B gewêarmerkte plènten
door de R.. lJ,P. gestoken stekken
uit C gewaarmerkte planten
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de teelt van populierenplantsoen (excl. P.
canescens) zijn dat stekken, die in zogenaamde'moerhoeken' worden geteeld. Be-

halve de NAKB (Nederlandse Algemene
Keuringsdienst voor Boomkwekerij gewassen) beschikt ook een klein aantal boom-

kwekers over door de NAKB erkende

300
200
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c

t1i--1i-----c-----

0

1975

77

79

I

3

85

86

87

moerhoeken.

De NAKB levert zowel stekken aan

de

boomkwekers als aan de RIJP (Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders). De RIJP teelt
in haar eigen kwekerij populierenplantsoen
dat nodig is voor de onder haar beheer aan
te leggen beplantingen.

Figuur 1. Het aantal jaarlijks in Nederland gestoken stekken.

Tabel

1 Het aantal door NAKB
VoorJaar

In dit artikel worden de ontwikkelingen in
het gebruik van populierstekken sinds 1981
besproken en, in het kort, ook die in de periode 1975-1980. De vermelde gegevens
zijn afkomstig uit de jaaroverzichten van de
NAKB en de RIJP. De rassen P. alba'Raket'en P. nigra'Italica'zijn buiten beschouwing gelaten omdat ze geen rol spelen in de
bos- en landschapsbouw. Evenmin is rekening gehouden met de in- en uitvoer van
stekken die volgens ingewonnen informatie
van vrijwel geen betekenis is.

Waar in het vervolg over 'boomkwekers'
wordt gsproken, worden de handeiskwekerijen bedoeld, dus exclusief de RIJP.

2. IIet gebruik van populierenstek

sinds

t975
In figuur 1 is een overzicht gegeven van het
gebruik van populierenstekken sinds 1975,

onderverdeeld

naar boomkwekers

en

RIJP.
Gegevens over de in de periode 1981-1987
gebruikte stekken zijn tevens vermeld in tabel 1 en 2. In tabel 1 zijn de aantallen stekken weergegeven die door de NAKB en de
boomkwekers zijn gemaakt alsmede de be-

en boomkwekers gemaakte populierestekken

in de periode 1981-1987

Boomkwekers Totaal

NAKB

Afgeleverd

aan

totaal

boookwekers

RIJP

1981

230.600

81 500

312.100

107 .600

419.700

198 2

242.250

3l

750

27 4

.000

66.200

340.200

89 600

3 75

983

285 .400

1984

4L3.750

1

lr6

750

.000

94.200

530.500

192.900

7

469

.200

23

.400

1985

604.400

118 700

723 .1 00

268.800

991.900

I 986

670.200

lr9

800

790.000

166.700

956.700

L987

542.400

116 400

ó58 .800

113.200

772.000

stemming van de NAKB stekken. In tabel 2
zijn de aantallen stekken vermeld die jaarlijks door de boomkwekers en de RIJP zijn
uitgeplant; in 1985 en 1986 zijn bijna 1 miljoen stekken uitgezet.

door de vraag naar plantsoen sterk terug
liep. Na 1982 trad een stormachtige ontwikP. Robusta'-stekken
'

De gegevens tonen aan dat het gebruik van
stek door de boomkwekers in de periode
D75-f979 is gestegen van circa 300.000
naar 550.000 stuks. Na 1979 daalde het gebruik anzienlijk om in 1982 weer het niveau
van1975 te bereiken. De daling is zeer vermoedelijk het gevolg van ingrijpende bezuinigingen door overheidsinstanties waar87

3 Aantal en percentage door

Tabel

de RIJP opgezette stekken in de

t982

1981

"L

aantal
P,nigra

N

11000

13,5

periode 1981-1987 (Bron: RIJP)
r984

I 983

7.

aanta1.

7"

aantal

8600

9

aantal

,6 l5ooo

I 987

1986

1985

"/"

%

aantal

%

aantal

12,9

l7 100

L4,4

1315 0

1

1,0

aan|al

7.

18500

15 ,9

4925

64 ,4

P.euramer.
- oude rassen N 1)
- nieuwe rassen N

56200

68,9

23750

74,8

69000

77,O

82 105

70,3

7

4345

62,6

79125

66,0

7

26200

32,l

10750

33,9

3

5000

l9,I

35750

30,6

28200

23,8

2

3000

19,2

27

525

23,6

30000

36,8

38,8

56r25

46,8

47400

40,7

t'Balsemttpop.

14300

17

23,0

27

500

23,O

23000

t9 ,7

12,0

7'7

Hybrtde bals.
Zwarte

5000

N

bals. N 2)

P.interamer.

9300

I 3000

40,9

14000

37

,9

46355

39 ,1

46145

8000

25,2

I 2000

r3,4

19650

16

27260

,5

6'1
r1,4

,8

4000

12,6

5000

5,6

9450

8,1

17485

14,7

1

1500

9,6

14000

4000

t2,6

7000

7,8

10200

8,7

9700

8,2

I

6000

13,4

9000

N

75

P.interaner, B 3)
P.trichocarpa
P. trichocarpa

0,1

N
B

81500 100

ToÈaa1

31750

89600 100

100

116755

100

11870s 100

119775 100

L16425 100

1) rRobrrsta' cn'Zcclandt
t
2 ) 'oxford ' en Roclrcstc r'
3) 'Unal'

N = Nederlandse rassen
B = Belgische ra6sen

Tabel 4 Aantal en percentage door de boomkwekers opgezette stekken in de periode 1981-1987 (Bron: NAKB)

P,nlgra
P,

euraner
oude rassen

N

nleuve resgen

N

nleuwe rassen

B

"Balsen"

-

7.

65300

19,3

208400
I 54600

N

53800

Totaal

7. aantal

I 984

7. aantal

198s

7. aantal

1986

7.

1987

7. aantal

aantal

338200

7.

28,4

87935

23,2

lll595

l8,4 144250 16,5 t44755 17,3 86000 ll,1

61,6

17 1755

55,7

244700

64,4

420380

69,3

s466 60

62,6

547 685

65,6

4449t5

67,8

45,7

117480

38,1

19 I 100

50,3

27 1255

44,7

346 605

39,7

3686

t0

44,7

24Q220

36,6

53ó00

t4,l

149 125

24,6

20005

22,9

r7 237 5

20,6

r98945

30,3

6700

0,8

5750

0,9
19,0

15,9
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5427 5

17

,6

49175 l5,9

8100 2,6
15600 5, I
14375 4,6
1500 2) 11100 3,6

46875 L2,4
89oo 2,3
8450 2,2
21450 5,7
4400 2) 8075 2,2

7

5

t82299 20,9
24025 2,8
3'5
58315 6,1
62910 l) 7,2
5,2
9555 3) r,r
2,2
21490 3, I

4645

12,3

144460

t7,1

I 24640

8415

1,4

17500

2,1

6900

1,1

22420

2,7

10350

4,6

21300
31710

LJ2ZO

6282s

r)

7,5

601 50

9,2

25665

2,9

I 6060

2,4

15550

l,g

10180

1,6

I 000

0,1

500

N - Nederlandse raaaen
B - Belgtsche raasen
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aantal
545

64500 19, I
12l0o 3,6
23000 6, I
18700 5 ,5
1200 2) 10700 3,2

Dop

llybrlde bals, N
ZwarÈe bals, N
P,lnteÍaner. N
P. lrr terancr. B
P,trlchocarpe N
P.trichocarpa B

t983

1982

1981

aantal

100

308475

100

379500

100 606620 l(10 871205 100

1) lncl. 'Rap'r 1985 2175 8t., 1986 1040 st.
2) tUnal.rstekkcn; biJ "Totaal" bulten beschouwing Bclaten
3) 'Una1r 6tekken i biJ "Totaal" lnbegrepen
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I

I

981 82

kwekerij werden toen bij de grond afgezet

voor de teelt van eenjarig plantsoen op
tweejarige wortel. Na 1983 blijft het jaarlijks gebruik vrij constant, ongeveer

RIJP

Boom-

Totaal

aer

kwekers

r

338.200

81.500

419.700

198 2

308.500

31 .750

340. 200

983

379.500

89 .600

469 .200

L984

606.600

116.750

723.400

1985

991.900

873.200

I18.700

1986

836.900

I 19 .800

956,700

1987

655 .600

1

16 .400

772.000

keling op.

In

1985 werd met meer dan
870.000 stuks een record aantal stekken
door de boomkwekers opgezet. Daarna is
de belangstelling voor populierenstek weer
sterk gedaald. In het voorjaar van 1987 zijn
door de boomkwekers ongeveer 650.000
stuks opgezet, een daling ten opzichte van
1.985 met25"Á.
Het fors toegenomen gebruik van stekken
door de boomkwekers na 1983 hangt samen
met de in die jaren geïntroduceerde nieuwe
subsidie-regelingen (de'Regeling bijdragen werkgelegenheid in de Bosbouw 19841985' en de 'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos') en de in het Meerjarenplan
Bosbouw voorgenomen uitbreiding van de
oppervlakte populierenbeplantingen.

Bij de RIJP bedroeg in de periode

1975-

het jaarlijkse gebruik circa 200.000
stekken, waarna dit aantal tot 1983 geleide1.977

lijk daalde naar 90.000 stuks. In het voorjaar van 1982 zijn maar 30.000 stekken opgezet. Dit was vooral het gevolg van het
zeeÍ natte voorjaar 1981 toen weinig bos
kon worden aangeplant; veel planten op de

I
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Figuur 3. Het aantal jaarlijks bij de R.IJ.P gestoken stekken per

in de

Voor-

.....,......, C= | ba I semr -popu I i eren

groep.

2 Het aantal door de boomkwekers
en de RIJP opgezette stekken
periode 1981-1987
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Figuur 2. Het totaal aantal door de boomkwekers gestoken stekken
en de daarvan uit moerhoeken afkomstige stekken.
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3. De in de periode

1981-1987 gebruikte

stekken

Niet alleen het totale aantal jaarlijks opge-

Dit is ten opzichte van het

zette stekken is belangrijk maar ook de

gebruik in de zeventiger jaren echter een

vraag welke soorten en rassen zijn gebruikt.
In tabel 3 en 4 is aangegeven hoe de stekken

120.000 stuks.

aanzielijke achteruitgang !
In figuur 1 is ook het verloop aangegeven
van het aantal bij de boomkwekers en de
RIJP gewaarmerkte planten. Op dit onderdeel van fig. 1. zal in hoofdstuk 4 nader worden ingegaan.
Een gedeelte van de door boomkwekers gebruikte stekken is uit eigen moerhoeken afkomstig. In fig. 2 is het totale aantal door de
boomkwekers gebruikte stekken weergegeven voor de periode 1981-1987 evenals
het aantal en het aandeel dat uit eigen

moerhoeken afkomstig was.
In 1984 en 1985 was dat aandeel meer dan
30"/", in de andere jaren, uitgezonderd
1981, circa 20"/".}{er hoge aandeel in 1984
en 1985 houdt verband met het feit dat de
NAKB in die jaren niet aan de fors gestegen
vraag naar stekken kon voldoen. In 1986
was zij hiertoe beter in staat. De afzet van
stek nam ten opzichte van 1985 met meer
dan 65.000 stuks toe en het aantal door de
boomkwekers gemaakte stekken met meer
dan 100.000 stuks af.
In 1984, 1985 en 1986 is vanwege de grote
vraag naar stek bij de NAKB door deze instelling ontheffing verleend van het verbod
stek anders dan van moerplanten te winnen. Het is de vraag of de zeer sterke toena-

me van het aantal stekken, die voor een
klein gedeelte uit de zijtakken van beworteld plantsoen zijn gemaakt, niet ten koste
is gegaan van de stekkwaliteit. In het voorjaar van 1984 en 1985 trad namelijk bij de
stekken zeer veel uitval op. Maar ook de
zeer ongunstige weersomstandigheden in
winter en voorjaar van deze jaren kunnen
naast onvoldoende kwaliteit van de stekken
de oorzaak van de grote uitval zijn geweest.

over de verschillende populierengroepen
waren verdeeld bij RIJP en boomkwekers,
tabel 5 vermeldt deze verdeling voor het totale aantal stekken. De indeling van de rassen in groepen staat in tabel 6; daar is tevens vermeld in welk jaar de rassen in de
handel zijn gekomen.

Bij de RIJP speelt bij het

steksteken de
vraag of de keuze van de rassen wel zal beantwoorden aan de latere vraag, geen rol.
Uit jarenlange ervaring en uit beplantingsplannen is wel bekend welke rassen en welke hoeveelheden plantsoen per ras moeten
worden gekweekt (zie tabel 3). De ontwikkelingen in de sortimentskeuze gedurende
de periode 1981-1987 zijn in figuur 3 grafisch weergegeven.

De RIJP gebruikt voornamelijk eenjarig
plantsoen waardoor de vraag welke rassen
op welke schaal tot meerjarig plantsoen
moeten worden doorgekweekt geen rol van
betekenis speelt, wat bij de commerciële
kwekers wel het geval is.
De vraag hoeveel stekken van welke rassen
moeten worden opgezeÍ is voor handelskwekers veel moeilijker te beantwoorden
daar niet bekend is waar het plantsoen zijn
uiteindelijke bestemming zal krijgen. Op
basis van ervaringen en marktinzicht maken deze kwekers een keuze. De resultaten
hiervan zijn vermeld in tabel 4. Het aantal
door hen in 1985 en 1986 opge4ette stekken
toont aan dat ze zeer optimistische verwachtingen hadden over de afzet van populierenplantsoen in het algemeen. Dit optimisme werd door de afnemers van plantsoen niet beloond.
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Tabel 5 Aantal en percentage door de boomkwekers en de RIJP opgezette stekken in de periode 1981-1987 (Bron: NAKB)
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soen.
het aandeel van de P. euramericana stekken is in de periode tot 1984 gestegen. Na
een aanzienlijke daling in 1985 is in de laatste 2 jaar weer van een vrij sterke toename
sprake.
het aandeel van de oude euramerikaanse
rassen steeg in de periode 1981-1986 van
155.000 naar 369.000 stuks. In 1987 echter
bedroeg het verbruik nog maar 240.000

-

-

" l) u l.sc trt" po p uli crc n

I

het aandeel van de P. nigra stekken is
sinds 1982 weliswaar afgenomen maar in
absolute zin tot 1986 fors toegenomen en
wel van 65.000 (1981) naar 145.000 stuks.
Opvallend is de aanzienlijke daling in 1987.
Vermoedelijk is deze afname het gevolg
van de verminderde belangstelling voor P.
nigra bij de afnemers van populierenplant-

: Androscoggin(1972)
: Gcncvir', Oxford (1967), Rochcsler (1972)
: IlaÍn, Donk ( 1972)
: Unal (l9tt4), Boclare, Bcutrpré, Raspnljc,l
: Blorn, Fritzi Paulcy,Ilcinrburgcr (t972)
: Colunrbia I{ivcr,'I'richobel (198ír) '

lunrrcgcnr (198ír)

stekken. Deze daling vond voornamelijk
plaats door een verminderd gebruik van
'Robusta' en'Zeeland' stekken. Het aandeel dat stekken van deze twee, vrijwel
identieke rassen hebben in het totaal van de
oude euramerikaanse rassen bedraagt meer
dan 90%.
- het gebruik van stekken van de nieuwe
euramerikaanse rassen was in de periode
1981-1983 vrij constant (ruim 50.000 stekken) maar is sindsdien fors gestegen, een
gunstige ontwikkeling! In 1985 en 1987 zijn

200.000 stekken gestoken! In 1986 was er
90

o.a. als gevolg van vorstschade een tijdelijke afname.
- het aandeel van de stekken van de balsempopulieren (alle populieren met balsembloed) is in de periode 1981-1984 afgenomen en wel van 19lo naar 12"/o.Deze daling was het gevolg van de minder goede af-

zetmogelijkheden van het plantsoen. In
1985 bedroeg het aandeel 21."/", een wel
zeer opvallende toename ten opzichte van
1984 die nog meer spectaculair wordt als
men naar de absolute cijfers kijkt: van rond
75.000 naar 182.000 stuks!Deze toename is
in de daarop volgende jaren weer gedeeltelijk verloren gegaan. In de periode 19851987 daalde het gebruik met ongeveer een

X1 000 stuks
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Figuur 4. Het aantal jaarlijks bij de boomkwekers gestoken stekken per groep

balsempopulieren) is nog maar zeer gering.
Aan deze conclusies kunnen nog de volgende verklaringen worden toegevoegd.
- De sterke stijging in het gebruik van stekken van de nieuwe euramerikaanse populieren na 1983 is het gevolg van de toegenomen vraag van de afnemers naar eenjarig
plantsoen van deze rassen. De grotere
vraag is vermoedelijk vooral het gevolg van
de uitgifte van de Populierengids nr. 1. en2
door de NPC. Deze gidsen leverden een belangrijke bijdrage aan het geven van meer
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De ontwikkelingen die zich bij de boom-
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kwekers in de periode 1981-1987 bij het gebruik van stekken per groep hebben voor-

0

gedaan zijn grafisch weergegeven in fig. 4.
De stekken van de Belgische rassen zijn in
deze figuur buiten beschouwing gelaten
omdat deze nog maar kort en op beperkte
schaal door boomkwekers worden gesto-
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De gegevens van tabel 3, 4 en 5 zijn in fig. 5
grafisch weergegeven. In fig. 6 is het aandeel van de balsempopulieren bij de boomkwekers verder uitgesplitst.
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4. Kweekverliezen
Tijdens het kweken van plantsoen treden
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Figuur 5. Het aandeel van de populierengroepen bij het gebruik van stekken.
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Figuur 6. De onderverdeling van de bij de boomkwekers gestoken stekken van de groep'balsem'-populieren.

'Teelt' van de NPC is uitgevoerd naar de relatie tussen het aantal door de boomkwekers opgezette stekken en het aantal gewaarmerkte populierenplanten in de periode 1975-1980 toonde aan dat slechts ongeveer de helft van de opgezette stekken uiteindelijk als een- of meerjarig plantsoen
door de boomkwekers is afgeleverd. De andere stekken gingen tijdens het kweken
verloren of de daaruit opgekweekte planten vonden geen afzet wegens beschadigingen (mechanisch of door insekten), onvoldoende kwaliteit of door een onvoldoende
vraag.

Het verlies aan stekken tijdens het eerste
jaar was circa25l". In het tweede en derde
jaar bedroeg de uitval 10%, hetgeen te wijten was aan uitval tijdens de teelt, beschadiging van planten en onvoldoende kwaliteit
van de planten; ongeveer I0"/o van het op-

gekweekte meerjarige plantsoen was onverkoopbaar.
Het onderzoek toonde tevens aan dat onverkoopbaarheid van plantsoen het meest
voorkwam bij de nieuwe euramerikaanse
rassen en bij de 'balsempopulieren'. Bij de
eerstgenoemde groep werd dit o.a. veroorzaakt door de te zware afmetingen van het
meerjarige plantsoen (deze groep bestaat
overwegend uit zeer snelgroeiende rassen)
en wegens hun onbekendheid bij de afnemers. Bij de tweede groep, de 'balsempopulieren', speelde naast deze motieven
tevens een rol dat er vooral vraag naar populieren is in gebieden waar deze groep bij
voorkeur niet moet worden aangeplant.
Figuur 1. geeft inzicht in de grootte van de
jaarlijkse kweekverliezen bij de boomkwekers en de RIJP. In deze figuur is naast het
jaarlijks aantal stekken ook het aantal gewaarmerkte planten weergegeven.
Het kweekverlies bij de boomkwekers
wordt weergegeven door de ruimte tussen
de lijnen BL en B en dat bij de RIJP tussen
de lijnen C1 en C. Bij de boomkwekers bedroeg, zoals hiervoor al is vermeld, het
kweekverlies in de periode 1975-1980 onge92

Een goede afstemming van de plantsoenproduktie van de verschillende boomsoorten en de verschillende plantsoensoorten
(incl. laanbomen) op de uitvoering van het
Meerjarenplan Bosbouw is van groot belang om te voorkomen dat de plantsoenproduktie een belemmerende factor wordt bij
de verwezelijking van de plannen. Een teveel aan plantsoen is schadelijk voor de

Zwarte bal sempopul i eren

20

om de oppervlakte bos en wegbeplantingen
uit te breiden dringend noodzakelijk is.

veer 507o. In de periode 1981-1983 neemt
dit verlies, zoals blijkt uit de afstand tussen
de lijnen B 1 en B, sterk af maar neemt in de
daarop volgende jaren weer sterk toe (de
twee lijnen buigen sterk van elkaar af). In
het voorjaar van 1985 was, onder andere als
gevolg van de zeer ongunstige weersomstandigheden, de uitval bij de stekken in de
eerste maanden na het steken zeer hoog.
Bovendien bleven in datjaar veel planten te
kort om nog bruikbaar te zijn. Globaal berekend nam het kweekverlies in 1985 ten
opzichte van 1983 van ongeveer 30"/" naar
55"/" toe. De toename van het kweekverlies
was vooral bij de balsempopulieren zeer

groot, het steeg van ongeveer 20 naar 60oÁ.
De gegevens van figuur 1 voor de RIJP tonen aan dat de kweekverliezen bij deze instelling veel kleiner zijn dan bij de boomkwekers. Dit hangt samen met het feit dat
de RIJP alleen voor eigen gebruik plantsoen teelt en dan nog voornamelijk éénjarig

plantsoen; van onverkoopbaarheid is dus
geen sprake. De kweekverliezen aan het
eind van de zeventiger jaren hangen samen
met het in 1979, 1981 en 1982 op grote
schaal vernietigen van door ziekten aange-

tast meerjarig plantsoen, bestemd voor
laanbeplantingen (Moraal en Grijpma,
1987). In 1982 was het aantal gewaarmerkte
planten zelfs groter dan het aantal opgezette stekken. De oorzaak hiervan is het feit
dat tijdelijk op grote schaal éénjarig plantsoen op tweejarige wortel is gekweekt,
plantsoen dat door de NAKB als eenjarig
wordt gewaarmerkt en als zodanig ook in
de NAKB-statistieken wordt opgenomen.

boomkwekers, een tekort schadelijk voor
de realisering van de plannen tot verjonging

en uitbreiding van het bosareaal en tot opvoering van het aantal weg- en grensbeplantingen. Het is van uitermate groot belang dat de boomkwekers informatie krijgen over de raming van de jaarlijkse plant-

soenbehoefte, gesplitst naar boomsoorten
en binnen de boomsoorten naar herkomst
of rassen.
Er zal met voortvarendheid moeten worden gewerkt aan de in het Meerjarenplan
Bosbouw gedane toezegging per periode
van 5 jaar in hoofdlijnen aan te geven welke
hoeveelheden en welke soorten plantsoen

naar verwachting noodzakelijk zullen zijn
om het beleid te realiseren. Alleen op deze
manier zijn ontwikkelingen te voorkomen
zoals die zich in de afgelopen jaren bij de
teelt van populierenplantsoen hebben
voorgedaan.
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5. Conclusie

. stronken frezen

De ontwikkelingen die zich in de laatste ja-

. houthandel

ren bij het gebruik van stekken door de
boomkwekers en bij de afzet van populierenplantsoen (Kolster, 1987) hebben voorgedaan hebben eens te meer aangetoond
dat overleg tussen de overheid en de organisaties van de boomkwekers over de uit-
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Aantrekkelijke perspectieven voor de
teelt van populiere-kwaliteitshout

1. Inleiding
In februari jongstleden is het beleidsvoornemen van de regering inzake bos en bosbouw in de Tweede Kamer toegelicht.
Een doelsteling van het beleid van het rijk
op het gebied van bos en bosbouw luidt: 'Er
zal worden gestreefd naar een zodanige

economische basis voor het Nederlandse
bosbeheer, dat instandhouding van het bos-

areaal zoveel als mogelijk is uit de opbrengst van marktbare produkten kan worden betaald'.
Maar ook zonder geformuleerd regeringsbeleid op dit gebied zaleen belangrijk deel
van de inspanningen van particuliere boseigenaren erop gericht zijn een produkt voort
te brengen dat op een markt verhandelbaar
is. Aldus wordt een inkomen verworven dat
kan dienen voor het instandhouden van het
bosbedrijf. Van het inkomen aan marktbare produkten wordt het grootste aandeel
gerealiseerd met de opbrengsten uit houtverkoop.
Voor de concurrentiepositie van de producenten van inlands hout is het van belang te
weten of zij in staat zijn te produceren tegen
een lagere kostprijs dan waartegen het hout
kan worden ingevoerd.
Om dit te beoordelen is door de Sektie Bosbouw van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) een aantal kostprijsberekeningen uitgevoerd voor houtsoorten welke in
aanmerking komen om importhout te vervangen. (litt. 1) Het berekenen van deze
kostprijzen is geschied in het kader van een
studie van het Nederlands Economisch Instituut naar prognoses met betrekking tot
prijzen en gebruik van hout en houtprodukten in ons land voor de periode 1981 tot en
met 2010 (litt. 3). Dit artikel belicht kort de
resultaten van deze kostprijsberekeningen
en gaat dan dieper in op de berekende teeltvarianten van populier.

2. De kostprijsberekeningen
a. Rente
Bepaling van de kostprijs van een produkt
(in dit geval hout) geschiedt door de confrontatie van de hoeveelheid voortgebracht
produkt met de kosten die eraan moeten
worden toegerekend. Aangezien in de bosbouw het aantal jaren, gelegen tussen het

L.B. Ttinzer
LEI Sektíe bosbouw

optreden van de kosten en het ter beschikking komen van de opbrengsten aanzienlijk
is, ligt het in grond, arbeid en andere produktiemiddelen geïnvesteerde kapitaal geruime tijd vast. Met behulp van samengestelde intrestberekeningen kunnen op willekeurige tijdstippen optredende kosten en
opbrengsten met elkaar vergelijkbaar worden gemaakt.
Gesimplificeerd kan dit als volgt schematisch worden weergegeven.

produkten zijn door het LEI een aantal
houtteeltvarianten in de berekening betrokken, waarvan verwacht wordt, dat de
Nederlandse houtverwerkende industrie
hiervoor belangstelling zal hebben. Het
gaat hierbij om houtsoorten welke importhout kunnen vervangen. Van ieder van deze houtsoorten is een zodanige omloop ge-

kozen, dat aan het einde ervan overgegaan
kan worden tot het oogsten van bezaagbare
sortimenten. Bovendien is voor enkele

sanengestelde intrest
aRnlegkosten

eindwaarde aanlegkos

anengestelde intrest

jaarlijksekosten

+
eindwaarde jaarlljks
kos

;")

kostprijs

fysieke opbrengst

Bij

deze aanpak dient zich onmiddelijk de
vraag aan, welk rentepercentage een verantwoorde keuze vormt. Dit vraagstuk
vormt binnen de bosbouw al decennia als
een nimmer opdrogende bron van discussiemateriaal. In het kader van de kostprijsberekeningen is door het LEI in haar publicatie dan ook niet gepoogd een standpunt
in deze in te nemen, maar is gerekend met
drie discontopercentages, te w eten 2"/o, 4"/"
en 6o/".

b.

De houÍsoorten

Op basis van de bevindingen van het NEI
over toekomstig gebruik van hout en hout-

houtsoorten een kostprij sberekening uitge-

voerd over korte omlopen voor de oogst
van bulkhout.
Aldus zijn 10 berekende houtteeltvarianten
ontstaan zoals weergegeven is in onderstaand overzicht.

c. De kostencomponenten.
Tijdens de omloop zijn produktiemiddelen
als arbeid, machines, materiaal nodig. De
hoeveelheden hiervan zijn normatief berekend door de Vakgroep Bosbedrijfskunde
van 'De Dorschkamp' en voorzien van een
prijskaartje op basis van het prijspeil in
1984. Dit is geschiedt voor elke houtteelt-

Tabel 1. De houtteeltvarianten waarvoor kostprijzen zijn berekend.

Populier
Populier

kwaliteitshout

Eik
Beuk
Groveden
Groveden
Fijnspar
Fijnspar
Douglas

Lariks

omloop 35 aar
15 aaÍ

eindhakopbrengst 365 m3

kwaliteitshout
kwaliteitshout
kwaliteitshout

150 aar
100 aar

267 m3

massaproduktie

54
100
60

massaproduktie

kwaliteitshout
massaproduktie

kwaliteitshout
kwaliteitshout

150

100

60

aaÍ
aaÍ
aaÍ
aaÍ
aaÍ
aaf

"
"
"
"
"
"
"
"
"

225m3
328m3
234m3
250m3
432m3
383 m3
357 m3
303 m3
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variant apart.
Er treden ook overheadkosten en algemene bedrijfskosten op. Te noemen valt: beheer, leiding, toezicht, waterschapslasten,
heffing Bosschap, bosbrandverzekering,
kosten van een beheersplan en onderhoud
aan wegen en waterlopen. Hiervoor is een
bedrag opgenomen van / 190,- per ha per
jaar. Dit bedrag is ontleend aan de bedrijf-

suitkomsten in de Nederlandse particuliere
bosbouw en over 1981 tim 1984 gemiddeld.
Dit bedrag varieert niet per houtteeltvariant.
De kosten van het in de grond vastliggende
kapitaal zijn op twee wijzen berekend. Ten
eerste door het opnemen van een gefingeerde netto-pacht, vergelijkbaar met de
landbouw. Realistisch voor wat betreft de
hoogte van het bedrag (lT" van de waarde
van de grond); gefingeerd omdat het verpachten van bosgrond in ons land zelden

voorkomt. De tweede methode

Tabel 2. Kostprijzen franco houtverwerkend bedrijf in guldens per m3 werkhout. Discontovoet 4To, nettopacht

d. De opbrengstcomponenten

200,-/ha.jr.

Í

o/
/o

25

kwal.

151

38

massa

t34

18

13

Eik

kwal.
kwal.
kwal.

28.484

6.r95

22
23
39
37
42
34
27
JJ

Beuk
Groveden
Groveden
Fijnsp.
Fijnsp.
Douglas

Lariks

2.9t2

670

7.069

massa

18.283
365

kwal.

t.t75

488

303

t04

kwal.

2.3r3

615

kwal.

434

t44

Tabel 3. Kostprijzen franco houtverwerkend bedrijf in guldens per m3 werkhout.

populier kwaliteitshout
ao/
LlO

4%

100

100

200

rt4

300

r27

grondkosten

6%

2%

4%

6%

113

156

t07

2r3

115

t25
t34

t46

151

t70

242

t23

r42

10000

rt4

189

151

198

r40

265

327
499

115

20000

130

186

260

30000

1.66

342

670

r46

222

322

(/ 200,-lhaljaar) en een disontopercentage van 4. Tabel 2 geeft een overzicht
Wat onmiddelijk opvalt, zijn de enorme
verschillen in kostprijs tussen houtteeltvarianten met een relatief korte en varianten
met een relatief lange omloopduur. Bij de

lange omloopduur zorgt de rentefactor

Vanwege de drie gebruikte discontopercentages en de zes varianten in hoogte der
grondkosten resulteerde dit bij LEI onderzoek in een groot aantal uitkomsten. Voor
een compleet overzicht hiervan wordt verwezen naar de oorspronkelijke publicatie
Qitt. 1) Hier wordt volstaan met een beperkte keuze hieruit, de variant met de ge-

voor een sterke stijging van de kosten.
Wat eveneens opvalt, is het relatief grote
aandeel in de kostprijs dat veroorzaakt
wordt door de beloning voor het gebruik
van de grond.
Mede door de relatief korte omlopen van
35 respectievelijk 15 jaar profileren de beide populierenteeltvarianten zich duidelijk
ten opzichte van de overige kostprijzen. Bij
de analyse blijkt de teelt populier kwaliteitshout gunstige perspectieven te bieden.
De verschillen van deze teeltvariant met
massa produktie van populierehout in korte omlopen bleken groter dan aanvankelijk
gedacht werd. Het verdient dus aanbeveling mogelijkheden voor deze beide teeltvarianten ten opzichte van elkaar te onderzoeken op gevoeligheid ten aanzien van een
aantal uitgangspunten. Dit artikel poogt
hier inzicht te verschaffen. In het navolgende gedeelte zal daartoe telkens de teeltvariant van 35 jaar naast die van 15 jaar worden

middelde beloning voor het gebruik van de

geplaatst.
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r57
t67

grondprijs/ha.

van de berekende kostprijzen.

3. Uitkomsten

populier massaproduktie

/ha.jr

grond

plaatsverbeteringen, meer op locatie toegesneden boomsoortenkeuze en verbeterd
uitgangsmateriaal. Natuurlijk zijn de hierdoor te verwachten opbrengstverbeteringen zeq moeilijk in te schatten. In dit artikel zal daarom ook aandacht worden besteed aan kostprijsveranderingen onder invloed van hogere, dan wel lagere houtopbrengsten dan waarvan in eerste instantie
bij de berekeningen is uitgegaan.

t34

massa

leid uit opbrengsttabellen waaraan groeimodellen ten grondslag liggen. Deze zijn

Nederlandse bos. Toch leek deze keuze
verantwoord vanwege verwachte groei-

f
Populier
Populier

De hoeveelheid oogstbaar produkt is afgegeleverd door Ir. P.J. Faber van de Vakgroep Bosteelt van 'De Dorschkamp'. De
groeimodellen behoren bij een goede groei.
Dit is meer dan de gemiddelde groei van de
verschillende boomsoorten in het huidige

aandeel grondkosten hierin

kostprijs

baseert

zich op een eenmalige uitgave van het
grondaankoopbedrag aan het begin van de
houtteeltomloop. Hetzelfde bedrag is aan
het einde van de omloop weer beschikbaar.
Voor de eerste methode (gefingeerde netto-pacht) is gerekend met de varianten 100,
200 en 300 gulden per ha perjaar. Voor de
tweede methode is gerekend met bedragen
van 10.000, 20.000 en 30.000 gulden per ha
bij aankoop van de grond.

f

De invloed van rente en de kosten van de
grond kan geïllustreerd worden aan de
hand van tabel 3, waarin de kostprijzen
worden gegeven bij 2%, 4L en 6"/" bij een
aantal varianten in grondkosten en grondprijzen.
De kostprijzen zijn berekend op basis van
constante pijzen. Dit wil zeggen, dat bij
het gebruik van kosten- en opbrengstcomponenten in de berekeningen is afgezien van

waarderingen ervan door de tijd heen als
gevolg van veranderingen in onderlinge
schaarsteverhoudingen. Een reële stijging
van arbeidskosten bijvoorbeeld is niet in de
berekening verwerkt. Hierdoor zijn de berekende kostprijzen door de tijd heen bezien uiteraard eveneens constant. Dit is gedaan vanwege onvoldoende inzicht in de
toekomstige veranderingen op termijn in
kosten- en opbrengstcomponenten. Niettemin zijn veranderingen op termijn in kosten- en opbrengstenpeil interessant om te
filosoferen over toekomstige concurrentiekracht van inlands hout ten opzichte van
importhout. In de volgende paragrafen zal
daarom worden ingegaan op mogelijke toe-

komstige ontwikkelingen welke kostprijzen, concurrentiekracht of rendement van
de teelt van populierehout kunnen beïnvloeden.

4. ConfrontaÍie van kostprijzen met im-

Tabel 4. Confrontatie van inlands geteeld populierehout met importhout.l)

portprijzen

populier kwaliteitshout

a. Inleiding
Het NEI geeft in haar studie prijsprognoses
voor drie houtcategorieën:

industriehout
hard industriehout
pulphout
Bij een dollarkoers van f
zacht

grondkosten

$ 69

100

$ 116

200

$ 28

300

/ha/jr

L/O

4%

6%

+
+
+

+
+
+

a

+

+

+

populier massaproduktie
ao/
L/O

4%

6%

+

3,- (ten tijde van

deze studie) en na verhoging met transport-

grondprijs //ha

kosten tot het verwerkende bedrijf bete-

10000
20000
30000

kent dit voor de drie genoemde houtcategorieënresp. I 227,-,f 368,-en/ 104,-per
m3 werkhout.
Deze houtcategorieën zijn uiteraard niet
zonder meer te vergelijken met de houtsoorten waarvoor de kostprijzen zijn berekend. Qua toepassing wordt de teelt van
kwaliteitshout populier het best afgedekt
door de importcategorie zacht industriehout en de massateelt in korte omlopen
door pulphout.
De importprijzen hiervan kunnen we confronteren met de berekende kostprijzen.
Tabel 4 toont aldus als het ware de concurrentiekracht bij drie disconteringspercentages. Is in het betreffende vakje een '*' ingevuld, dan kan hier te lande de uitgangspunten in aanmerking genomen goedkoper geteeld worden, bij een '-' is het duurder zelf
te telen dan te importeren.
Een korte conclusie uit deze confrontatie is

:
:
-

r) +

+
+
kostprijs < importprijs
kostprijs > importprijs

Tabel 5. Confrontatie van kostprijzen op basis van verschillende dollarwaarden; nettopacht
f200,-/ha. jr.t)

populier kwaliteitshout

s:f2
$:/3
$:Í4

:
-:

r) +

pulphout kan worden ingevoerd. Uit de
studie volgde tevens - het is in deze tabel

niet af te lezen - dat voor fijnspar, douglas
en lariks mogelijkheden zijn waneer met
een laag rendement genoegen wordt genomen en bij hoogwaardige toepassingen
(vergelijking met hard industriehout).

b.

Gevolgen verandering dollarkoers.
De prijzen van importhout zijn geprognotiseerd in US dollars. Een verandering van
de waarde van de dollar ten opzichte van de
gulden beïnvloedt de confrontatie. Hoewel

het onjuist is te veronderstellen, dat de
waardeverandering van de dollar geheel
doorwerkt in de prijzen van importhout, is
het interessant om na te gaan in hoeverre de
hierboven geschetste confrontatie gevoelig
is voor daling of stijging van de waarde van
de dollar. Dit wordt in tabel 5 gedaan voor
drie waarden van de dollar ten opzichte van
de gulden.
Ofschoon er een samenhang van dollarkoers met importprijzen van hout bestaat,

kan zelfs bij de grootstmogelijke samenhang (koersverandering volledig doorwerkend in houtprijzen) geconcludeerd wor-

4%

+
+
+

+
+
I

6%

ao/
L/O

+
+

+

4%

Tabel6. Confrontatie inlands geteeldhoutmetímporthout;3 opbrengsthoeveelheden.
; nettopacht f 200,-/ ha. jr. t )

populier kwaliteitshout

fysieke houtopbrengst
normaal -/-25%
normaal (tabel 1)
normaal I25o/"

:
:
-

r) +

6%

kostprijs < importprijs
kostprijs > importprijs

dat de teelt van populier kwaliteitshout
naar voren komt als mogelijke concurrent
voor importhout. Massaproduktie van populier in korte omlopen heeft, de gehanteerde uitgangspunten in aanmerking genomen, een hogere kostprijs dan waartegen

ao/

populier massaproduktie

kostprijs
kostprijs

ao/
L/O

4%

6%

+
+
+

+
+
+

+
+
+

g=f3,-

populier massaproduktie
Llo

4%

6%

< importprijs
> importprijs

den, dat de positie van de teelt van populier
kwaliteitshout vrij stabiel is en dat de concurrentiekracht van de teelt van bulkhout
in korte omlopen nauwelijks een verandering van betekenis ondergaat.

populier kwaliteitshout in concurrentie met
geïmporteerd zacht industriehout. Anderzijds resulteert een toename van25o/" van
het aantal geoogste m3 bulkhout in korte
omlopen niet in een mogelijke concurrentie
met import pulphout.

c. Gevolgen van wijzigingen in houtopbrengsten.
Het kan zijn dat door verschillende oorzaken (bijvoorbeeld calamiteiten) veranderingen optreden in de houtopbrengst in m3.
Er zal dan een andere kostprijs ontstaan.
Tabel 6 geeft een overzicht van concurrentiekracht bij een confrontatie van kostprijzen met importprijzen bij 3 varianten in opbrengsthoeveelheden; de hoeveelheden genoemd in tabel L en zowel 25"/" meer als

25'Á mtnder.

Uit deze excercitie blijkt, dat fluctuaties is
fysieke houtopbrengsten geen afbreuk
doen aan de solide positie van de teelt van

d.

Gevolgen van positieve ontwikkelingen
van de houtprijzen.
Gedurende de afgelopen jaren is vaak de
veronderstelling uitgesproken dat een stijging van de houtprijzen in de komende decennia te verwachten is.
Het is daarom misschien aardig, conse-

quenties hiervan te confronteren met de
door het LEI berekende en hierboven behandelde kostprijzen.
In onderstaande tabel is hiertoe gebruik ge-

maakt van drie varianten. Behalve een
weergave van concurrentiekracht op basis
van constante houtprijzen conform tabel 4,
95

d. opbrengsten stijgen met 1,47" en machi-

Tabel 7. Confrontatie kostpríjs versus importprijs. Importprijs 0%, 1% en 27" reëel per iaar
$:F,-; nettopacht f200,-/ha. jr. Getallen stellen aantal iaren voor.

nekosten dalen met l"Á per jaar;
e. opbrengsten stijgen metl,4!", arbeidskosten met l"Á per jaar; machinekosten dalen met I"/" per jaar;
f . opbrengsten stijgen met 1,4%o , arbeidskosten meÍ2"Á per jaar; machinekosten dalen met 2o/" per jaar.
De veronderstelling ten aanzien van een

stijgend.

populier massaproduktie

populier kwaliteitshout
aol

4%

6%

2%

4%

6"/"

0

0
0
0

0
0
0

n.m.

n.m

n.m.

12

31
15

49
25

prijsstijging importhout

perjaar:07"
l%0
2%0

wordt een overzicht gegeven bij importprijzen welke gedurende de gehele omlooptijd
stijgen met 17", resp. 2"/" reëel per jaar.
Door middel van een getal wordt in de betreffende kolom aangegeven, hoeveel jaren
de stijging van de prijs van importhout met
1% resp. 2o/" moet aanhouden om de importprijs op het niveau te brengen van de
berekende kostprijzen.
Populier kwaliteitshout is zelfs zonder prijsstijging van importhout al concurrerend te
telen t.o.v. importhout. Reden waarom in
deze drie kolommen een '0' (nul jaar) is ingevuld.
Bij massaproduktie evenwel wordt zonder
prijsstijging van importhout onder genoemde omstandigheden in ons land niet goedkoper geteeld dan de importprijs van pulphout. Hieris dus ingevuld: n.m. (niet mogelijk). Voorts is 12 jaar lang een jaarlijkse

prijsstijging van import-pulphout van 1,1"
reëel per jaar nodig om de prijs van dit importhout op hetzelfde niveau te brengen als
de blj 2% berekende kostprijs. Wordt de
kostprijs blj 4% en 6"/" berekend, dan
wordt deze periode 31 jaar resp. 49 jaar. Bij
een jaarlijkse prijsstijging van import
phout met 2"/",bedragen deze perioden de
helft (6, l5 resp. 25 jaar).
Er moet evenwel worden bedacht, dat de
hiervoor gebruikte kostprijzen (zie tabel 3)
gebaseerd zijn op een constant prijsniveau
van kosten. De vraag is of dit, gecombineerd met stijgende importprijzen, een realistische veronderstelling is. Op ondermeer het prijsniveau van kosten en ontwikkelingen hierin gaat hoofdstuk 5 dieper in.
Met tabel 7 wordt slechts geïllustreerd dat
de concurrentiemogelijkheid van inlands
geteeld pulphout snel toeneemt naarmate
prijsstijgingen van importhout structureel
zijn onder overigens gelijkblijvende omstandigheden.

ontwikkelingen van produktiemiddelen en
eindprodukt
Weergave interne rentevoet
houtprijs.

bij

gegeven

Het voorgaande hoofdstuk ging in op de gevoeligheid van de concurrentiekracht van
inlands hout ten opzichte van importhout

bij
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een verandering van dollarkoers, bij

reële stijging van t,4o/" per jaar voor de
houtopbrengsten is afkomstig uit prognoses
van het in de inleiding genoemde onderzoek van het NEI.
Alle stijgingen en dalingen zijn op basis van
reële prijzen (geen inflatie). De tabel is in
duplo uitgevoerd vanwege de twee benaderingen van vergoeding voor het gebruik van
de grond (pachtbasis en eigenaarsbasis).

fluctuaties in fysieke opbrengsten en bij de
ontwikkeling van prijzen van importhout.

Er zijn ook ontwikkelingen mogelijk in de
prijzen van de verschillende kosten- en opbrengstencomponenten (b.v. aibeid, machines). Een gevoeligheidsanalyse bij prijsveranderingen aan opbrengsten- en kostenkant kan een indruk geven van het relatieve
belang van deze ontwikkelingen. Dit relatieve belang laat zich het beste uitdrukken
in een kengetal, de interne rentevoet (IR),
ook wel het rendement genoemd.
Door de IR te berekenen bij verschillende
veronderstelde (combinaties van) ontwikkelingen ontstaat een reeks van getallen die
onderling vergeleken kunnen worden. De
relatieve verschillen tussen de IR's is belangrijker dan de absolute hoogte van de

De veronderstelling ten aanzien van

de

reële stijging van arbeidskosten is gestoeld
op het vermoeden, dat een toenemende
welvaart hierop een opwaartse druk zal uitoefenen. Anderzijds zal een voortgaande

efficiencyverbetering (produktiviteitsstijging) kunnen leiden tot een daling van machinekosten. Welke omvang beide bewegingen kunnen hebben is echter nauwelijks
voorspelbaar.
Ditzelfde geldt voor de mate van onderlinge compensatie en, wanneer beide tendenties te sterk uiteenlopen, voor de mate van
substitie.

IR.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de invloed op de interne rentevoet van een aantal veronderstellingen:
a. Constante prijzen voor alle kosten en
opbrengsten;
b. Constante prijzen voor alle kosten, opbrengsten stijgen met 1,4"/" per jaar;
st{gen
en arbeidskosten stijgen met 1,"/" per jaar;

b.

Analyse

Het aantal berekende interne rentevoeten
is dermate groot, dat het hier te ver gaat om
alle getallen afzonderlijk en in relatie tot el-

kaar te analyseren.
teerde hoofdlijnen.

Tabel 8. Interne rentevoet van de teelt van populier kwaliteitshout en massaproduktie bij een
aantal veronderstellingen in ontwikkeling van kosten en opbrengsten.

populierkwaliteitshout populiermassaproduktie
grondkosten

/ha.jr:

100 200 300 100 200

300

I.R

a. bij konstante prijzen
b. bij houtprijs + 1 ,4%/jr
c. en: -arbeid +\"/"ljr
d. -machines -t"/"ljr
e. -arb+l7oljr; mach-1%/jr
f

5. Interne rentevoet bij toekomstige priis-

6

. -

arb +2"/" ljr ;

mach-2"/" ljr

grondkosten flha.jr:

3,6
6,4
6,0
6,6
6,2
5,9

1'7

1,8

-0,8

-2,0

5,6

\)

4,9
4,5

2,4

1,3

0,3

1,8

0,7

-0,3

5,9
5,4
5,1

5,1

2,8

1,8

4,7
4,4

I,2

0,7
0,1

0,9

-0,1

)')
2,0

10.000 20.000 30.000 10.000 20.000

-3,2

30.000

I.R.

a. bij konstante prijzen
b. bij houtprijs +1.,4o/"ljr
c. en: -arbeid +|"/"ljr

d. -machines -t"/"ljr
e. -arb+ 17o ljr;mach-loÀljr
f . - arb +2"/" ljr ; mach-2"/" ljr

2,4

t,7

T,3

0,2

3,r

?5

0,2

4,2
4,0
4,4

I,7

t,2

2,9

2,3
2,6

t,4

1,0

2,0

4,r

3,t

T,7

1,3
1,1

1,5

l,l

?q

J,J

)q

')\

)a

0,1
0,9
0,7
1,0

0,9
0,8

Buiten de al in het vorige hoofdstuk geconstateerde sterke invloed van de grondkosten zien we hier een relatief grote gevoeligheid van de IR voor veranderingen in opbrengstprijzen. Relatief klein zijn de invloeden van ontwikkelingen in prijzen van
arbeid en van machines. De laatste ontwik-

land concurrerend te laten plaatsvinden ten
opzichte van import pulphout moet bij een
kostprijs vanf 1L5,-f 134,-enf 157,-importhout minimaal 12, 31 resp. 49 jaar met
l"/" per jaar in prijs stijgen. Bij een jaarlijkse prijsstijging van importhott van 2o/" reëel, bedragen deze termijnen de helft.

kelingen zijn bij de benadering'op pachtbasis' evenwel groter dan bij eenmalige investering in grond.
Uiteraard valt op, dat de abslote hoogte
van de IR bij de korte en de lange omloop
variant nogal uiteenloopt. Een beoordeling
van de absolute hoogte vergt een maatstaf
ter toetsing. Deze maatstaf zou het door
huidige en/of potentiële investeerders in
populier gewenste rendement van het geïnvesteerde vermogen kunnen zijn. Dit is een
zaak die iedere investeerder zelf moet beslissen. Men zou de verkregen IR tevens
kunnen zien in het licht van de reële rente
op lange termijn, welke tussen 3'/" en 41"
ligt. Dan zien we dat populier in korte omlopen dit niet haalt. Toch is hier - evenals in
sterke mate bij de teelt van kwaliteitshout de tendens over het algemeen positief. Bij
de korte omloop is de voornaamste volumeaanwas op l5-jarige leeftijd nog maar
enkele jaren aan de gang; aanwas van waardevol hout moet dan eigenlijk nog begin-

6. Veranderingen van in deze studie in

nen.

7. Tenslotte

6.

Conclusies

1.

Dit artikel presenteert

De in dit artikel behandelde excercities geven indicaties van de hoogte van kostprijzen en een indicatie van de concurrentiekracht van inlands geteeld populiuerehout
ten opzichte van importhout. Ook bevat dit
artikel een gevoeligheidsanalyse van het
rendement van populiereteelt voor veran-

weergave van door het

een beknopte

LEI berekende

en

eerder gepubliceerde kostprijzen voor diverse houtteeltvarianten waarvan door stu-

dies is gebleken, dat de houtverwerkende
industrie hier belangstelling voor heeft.
2. De hoogte van de berekende kostprijzen
blijkt in hoge mate afhankelijk te zijn van
de lengte van de houtteeltomloop, van het
gehanteerde discontopercentage en van de
hoogte van de beloning voor het gebruik
van de grond.
3. Door de relatief korte omloop profileren de kostprijzen van de twee teeltvarianten van populier (robusta) zich duidelijk in
gunstige zin. Bij deze varianten is de gevoeligheid van de kostprijs voor een aantal uit-

deringen in de prijs van arbeid, machines en
het eindprodukt.
Deze studie is als zodanig vrij algemeen gesteld. Zij biedt geen compleet overzicht van
bedrijfseconomische motieven welke kunnen leiden tot de beslissing al dan niet bos
aan te planten. De studie is vooral bedoeld
om aan te geven of in ons land eigenlijk wel
qua kostprijs te concurreren is met geÏmporteerd hout. Zaken welke in de sfeer van
arbeidskosten liggen, kunnen bij een agrariër die overweegt bos aan te leggen, in de
inkomstensfeer liggen. De vraag is dan bij
een kostprijs welke hoger is dan de importsprijs, of de betrokken bedrijfsvoerder uit
het leveren van deze arbeid een voldoend
hoog arbeids- of gezinsinkomen kan putten. Om dit te beoordelen is een op het bedrijf toegesneden investerings- en financieringsanalyse onmisbaar.
Hetzelfde geldt voor de beoordeling van de
absolute hoogte van de weergegeven variaties in interne rentevoet.

ogenschouw genomen arbeids- en machine-

kosten blijken sterk ondergeschikt te zijn
aan veranderingen aan de opbrengstenkant. Dit is gebleken door de interne rentevoet te berekenen bij diverse veronderstellingen ten aanzien van mogelijke ontwikkelingen in kosten- en opbrengstenpeil.
7. Bij een veronderstelde constant blijven-

de houtprijs haalt populier kwaliteitshout

bij lage grondkosten een rendement

dat

verelijkbaar is met de reële rente op lange
termijn (ca. 3%). Bij stijgende houtprijzen
worden de prógnoses nog gunstiger. Bij
constante houtprijzen is de IR bij de teelt
van bulkhout op pachtbasis iets negatief, op
eigenaarsbasis iets positief. Bij een houtprijsstijging van 1,4"/" reëel per jaar er een
constant prijsniveau van de kosten is hierbij
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echter geen rendement geconstateerd dat
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Samengestelde intrestberekeningen en de toepassingsmogelijkheden in de bosbouw. Nederlands Bos-
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Grote voorraad l- en 2-jarig plantsoen
en bomen &l0lUl4/16 cm. van:
Populus a.lba, P. x canescens en P. tremula
Populus nigra en P. x euramericana
Populus berolinensis
'

blijkt de teelt van populier kwaliteitshout

5. Om ook de teelt van bulkhout in

ons

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

(35-jarige omloop) bij de beschreven uitgangspunten in ons land tegen een lagere
kostprijs mogelijk te zijn dan waarvoor

in te voeren.

uandenoeveÍbv

booml<wekerijen

bij wijzigingen in fysieke houtopbrengsten

voor de industrie goedkoper om grondstof

7 I 8 I97 4.
Stichting het Nederlands Economisch In-

stituut. Een verkenning met betrekking tot
de economische problematiek van de Nederlandse bosbouw. Rotterdam 1986.

gangspunten geanalyseerd.
4. Zowel bij wisselende dollarkoersen (en
daarmee gepaard gaande importprijzen) als

zacht industriehout moet worden ingevoerd. Bij populier massaproduktie (15-jarige omloop) blijkt het omgekeerde het geval; bij voornoemde uitgangspunten is het

Van Boven, B en L.B. Tiinzer. Kost-

prijsberekeningen van enkele houtsoorten.
Methode, uitkomsten en gebruik. Onderzoekverslag 30 Landbouw Economisch Instituut den Haag 1987.

Ton van den Oever B.V

Postbus l5
ZG Haaren

5076

Tel. MllT -

l'771

Telex 509ól Tobo

Europaweg l8-20
7742 PN Coevorden

Tel. 05240 - 17280
Telex 50961 Tobo

97

Boekbespreking:
I{.A.J. van Haaren

- Populieren in Nederland

Uitgave PUDOC, Wageningen (1987), 183
blz.,2l4 zwart-wit foto's, gebonden. ISBN
90-22H932-:7, prijs / 85.-.
Onlangs verscheen het levenswerk van een
der grootste populierenkenners van Neder-

(produktiebos, wegbeplanting), stedelijke
beplanting en landschappelijke beplantingen) met plussen en minnen wordt aangegeven. De tabel kan bij het dagelijkse werk
gebruikt worden voor het maken van een

land, H.A.J. (Harry) van Haaren. Zijn

eerste keuze.

enorme kennis van populieren is vastgelegd
in een naslagwerk, waarin op zakelijke wijze toegankelijke informatie over mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van
de populier in de praktijk wordt gegeven.
Het boek bestaat uit vijf hoofdstukken.
De algemene inleiding geeft een beeld van
de populieren in de loop der eeuwen, de
herkomst van het woord Populus, beschrijft
de algemene kenmerken en geeft een sectie
indeling.

Hoofdstuk 2 behandelt de eigenschappen
die de gebruikswaarde van populieren be-

palen. Onder meer komen grootte

en
vorm, levensduur, groei en produktie, ge-

voeligheid voor klimaatsfactoren en ziekten, bodemeisen en het beheer en onderhoud aan bod. Het derde hoofdstuk geeft
een globaal overzicht in tabelvorm waarin
de bruikbaarheid van de verschillende po-

pulieren

in

een aantal beplantingstypen

GROEN NATUURLIJK

DEVOBO
Groenvoorziening
Landschapsonderhoud

qP

'

t

terreinbeplanting
Bomen rooien, stobben wegÍrezen, takken
versnipperen
Subsidieregelingen voor bosbouwerf beplanting
op aanvraag
Verhandeling rondhout, o.a. populieren

Cultuur technische werken d.m.v. samenwerking
o.a.
* Renovatie, onderhoud sportvelden
Aanleg, onderhoud watergangen
weilanden
* Drainage
Schaven van onverharde wegen
Bermonderhoud

.
.
.

Wouwermanslíaal22,

7412fK Deventer,
tel. 05700-1 0909
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synoniem(en)
naamsafleiding
jaar van introductie in Nederland
algemeen (afkomst)
habitus

bladkleur
tijdstip van bladval
groeiplaatseisen

klimaat
aantastingen

gebruiksmogelijkheden
vermeerderingswijze
opmerkingen
Van elke kloon of soort zijn foto's (zwartwit) van de habitus in de winter en het blad
opgenomen. Van een aantal populieren
zijn er foto's van de schors of de twijgen.
Van slechts enkele populieren wordt het

l:3J:*:"ortieren
Het boek heeft een zeer uitgebreide literatuurlijst (176 verwijzingen) en vermeldt
daarnaast nog eens 17 overige bronnen.
Het is een zeer bruikbaar boek geworden,
voor zowel de ontwerper als de beheerder.
De praktijk heeft nu een standaardwerk ter
beschikking dat eigenlijk niet in de boekenkast behoort te staan, maar op de tekentafel, op het bureau (naast het bakje'in'), of
in de tas bij het terreinbezoek hoort.
Jammer dat de foto's niet in kleur zijn en
dat er geen zomerbeelden van de 59 popu-

lieren in het boek zijn opgenomen.
Dit maakt de prijs van het boek, 85 gulden,
hoe goed de inhoud ook is, erg hoog.

J.P.H. Meijer - (Red.)

PARENCO Hout bv
is een in

Bosondehoud
ADVIEZEN
Boomveaorying ' INVENTARISATIE
(chirurgie)
' BEHEERSPLANNEN
. Totaal pakket uilvoering bosbouw
. Boomverzorging o.a. snoeien, (vorm),
groeiplaatsverbetering
. wondbehandeling,
Aanleg en onderhoud groenstroken, erf- en
'
.

Hoofdstuk vier beschrijft de eigenschappen

van 59 populierensoorten en -klonen, aan
de hand van de volgende rubrieken:

zomerbeeld getoond. Dit hoofdstuk draagt
de bouwstenen aan voor een verantwoorde
sortimentskeuze.
Het laatste hoofdstuk bevat determinatietabellen voor het geslacht populier, voor
Populus x euramericana, voor de balsemen voor de Populus x ca-

.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 informatie zijn wij bereikbaar onder tel. no. 08373-61221 ,
Postbus 1 , 6870 AA Renkum. Telex 45578
nl. Telefax 08373-17645.

v

Populus euramericana'Koster'

S.M.G. deVries
De Dorschkamp', Wageningen
'

Het huidige sortiment aan populiereklonen
bestaat uit ongeveer 25 verschillende klonen. Deze klonen zijn representanten van

en die tegen Marssonina redelijk. De bomen lopen iets later uit (een kleine week)
dan 'Robusta'. De kloon heeft de naam

een aantal soorten of kruisingen van bepaalde soorten. Middels kenmerken, die
vaak typerend zijn voor bepaalde soorten
zijn deze klonen op te delen in een aantal

'Koster' gekregen. Voor deze vernoeming
naar ir. Rob Koster is gekozen wegens het
vele werk, dat ir. Koster gedurende meer
dan 20 jaar heeft verricht op het gebied van

groepen met een zekere gebruiksmogelijkheid of mogelijkheden. Veelal is zelfs nog
per kloon (globaal) aan te geven hoe optimaal gebruik gemaakt kan worden van zijn
mogelijkheden ten aanzien van groeicapa-

de selectie en veredeling van diverse

citeit, vormkarakteristiek, groeiplaatseisen
en mate van toleranties tegen wind, bacteriekanker en bladziekten. (Populierengidsen 1 en 2; Van Haaren, 1987; Van der Meiden,1.976; De Vries, 1985).
Als aanvulling op dit bestaande sortiment
zijn onlangs via de NPC, vanuit De Dorsch-

kamp, een viertal klonen door de Rassenlijstcommissie uitgegeven. Stekmateriaal
van deze vier klonen is aan de NAKB geleverd ter vermeerdering. Verwacht kan worden, dat de eerste 700 à 1000 stuks stekhout
van één van deze klonen in het seizoen
1987/1988 door de NAKB geleverd kan
worden aan de praktijk ; Het betreft de
kloon 'Koster', een kloon, die tot nu toe on-

der selectienummer 2223 door het leven
ging. Het zaaisel waaruit deze kloon is geselecteerd is ontstaan uit een tn 1966 op 'De
Dorschkamp' gemaakte kruising van een
uitgezochte kloon van Populus deltoides uit
Michigan (USA) als moeder met Populus

Nigra 'Vereecken'uit Nederland als vader.
Jonge bomen van deze kloon hebben in het
algemeen een gesloten, breed pyramidale
kroon met een ronde, rechte stam, relatief
dunne takken en relatief klein blad. Sommige exemplaren vertonen een vork en op
vrijwel alle plaatsen waar deze kloon is aangeplant is zijn groei zeer goed. De resistenties tegen roest en bacteriekanker zijn goed

Vries, S.M.G. de. 1985. Kies Uw kloon met
overleg. Populier 22(3) 5t-53.

boomsoorten, en wel voornamelijk van populieren.
Kruising, selectie, vermeerdering en toetsing van deze kloon waren zijn verantwoordelijkheid; alleen de uitgifte aan kwekers
valt nu enkele jaren na zijn pensionering.
Veredeling heeft nu eenmaal zijn tijd nodig.

Het kwekersrecht op de kloon 'Koster'berust bij 'De Dorschkamp' en het ligt in de
bedoeling van 'De Dorschkamp'om te zijnertijd bij afname van stekmateriaal of bij
teelt een vorm van licentieheffing te innen
bij de gebruiker om met behulp van deze
gelden ook in de toekomst te kunnen blijven werken aan het creefen van optimaal
uitgangsmateriaal, aangepast aan de dan
geldende voorwaarden en wensen. De wij-

P. euramerícana ' Koster'

ze waarop deze licentiegelden geheven zullen worden, zal nog bekend worden ge-

maakt tegen de tijd dat de kloon daadwerkelijk in de handel wordt gebracht. Tevens zal dan een uitgebreide beschrijving
van zowel deze kloon als van de andere drie
klonen gegeven worden.

1-
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HANDBOEK VOOR DE POPULIERENTEELT
Vlerde, geheel herziene druk (1976)

Onder redaktie yan lr. H. A. van der Meiden
Ultgave yen de vereniglng Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappll

Ir. R. Koster

De prijs van het handboek bedraagt

Í

3O,-

inklusieÍ verzendkosten.
Bestelling uitsluitend door overmaking van dit
bedrag op giro 2604301 t.n.v. KNHM, Lovinklaan 1, Arnhem, onder vermelding van: ,,Handboek Populierenteelt".
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Persberichten

1.

Haven van Rotterdam.
Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam
Externe en Commerciele Zaken
Schooljeugd helpt bos planten
Op het Stenen Baakplein en de braakliggende driehoek tussen het Brielse- en Oostvoornsemeer, zullen 150 schoolkinderen
uit de hoogste klassen van de basisscholen
in de gemeente Westvoorne 11 november
aanstaande beginnen met de aanleg van een
bos. De kinderen zullen 600 van de totaal
6500 geplande populieren planten.
De naam van het nieuwe bos is nog niet bekend. Die is namelijk onderwerp van een

wedstrijd voor de basisscholen. Een jury,
waarin de heren J.M. Hoffmann, burgemeester van de gemeente Westvoorne, P.
van Leeuwen, directeur Gemeentewerken
van Rotterdam en H. Molenaar, directeur

van het Havenbedrijf van Rotterdam, zitting hebben, kiest de leukste naam. Bassie
en Adriaan zullen de uitslag bekendmaken
en het startsein voor het planten geven door

het naambord te onthullen.
Produktiebos
Op het ongeveer 13 hectare grote terrein
(gemeente Rotterdam) langs de verbindingsweg tussen Oostvoorne en het Europoortgebied komen 6500 populieren te
staan. Het bos kost circa / 1.6 miljoen en
wordt onder andere betaald uit een subsidie
van Staatsbosbeheer. Het bos kan, als het
over 15 à 20 jaar tot wasdom is gekomen,

voor industriële doeleinden worden

ge-

kapt. Het is een zogenaamd produktiebos.
YeranÍwoord industrielandschap
Dit bos past in het kader van de plannen om
een verantwoord industrielandschap te
scheppen. Het is de laatste fase in een plan
dat de aanplant van totaal 30 ha bos behelst. Het Havenbedrijf van de gemeente

Rotterdam is verantwoordelijk voor

de

Gevarieerder aanzicht
Het Havenbedrijf is van mening dat de gewoonte om industrieterreinen per definitie
weg te stoppen achter heesters en struiken,
een achterhaalde is. Industrievestigingen
bepalen weliswaar voor een groot deel het
karakter van een gebied, maar het is mogelijk om met behulp van openbare groenvoorzieningen een saai en onaantrekkelijk
industrielandschap een gevarieerder aanzicht te geven. De plannen zijn door het
Havenbedrijf en het ingenieursbureau uitgewerkt. Leidingenstroken, afual-depots,
spoorwegtaluds, wegbermen en braakliggende stukken grond worden voorzien van
een zorgvuldig gekozen vegetatie, waardoor wel een aantrekkelijk industrielandschap ontstaat. Hierbij zal ook een bioloog
worden ingeschakeld.

zijn grote ongerustheid kenbaar gemaakt

Voor meer informatie: Marian Hooger-

geheel.

brugge, Havenbedrijf Gemeente Rotterdam, tel. 010-4894116.

Het is voor de aangesloten bedrijven van
het allergrootste belang dat zij bij hun be-

2.
Bedrijfsleven luidt alarmklok
over uitvoering
Meerjarenplan Bosbouw
Een aantal grote Nederlandse bedrijven
heeft de vereniging'Platform Nederlands
Hout'opgericht. Het gaat om bedrijven die

12

oktober 1987

dhr. G. van Reenen, tel. 08373-61359.

te Utrecht; Bureau voor Tuin- en Land-

tot het oprichten van de Vereniging
van bosbouwkundig adviseurs
en uitvoerders (V.B.A.U.).

schapsverzorging te Haaren; Grontmij te

De Bilt; Heidemij te Arnhem; Koninklijke
Nederlandse Papierfabrieken te Maas-

tricht; Oranjewoud te Heerenveen; Parenco te Renkum; PKF Jongekrijg te Monster;

Steijn te Voorschoten; Willemsen Naaldhout te Wolfheze.
Het Platform Nederlands Hout wil vanuit
de grote directe belangen, die de aangesloten bedrijven hebben bij de produktie van
hout in het Nederlandse bos, zich intensief
met de ontwikkelingen rond het bos gaan
bezighouden. Dit zal ondermeer leiden tot
een gezamenlijk optreden naar overheid en
parlement.
Het Bestuur van het Platform is als volgt samengesteld:

Voorzitter: G. van Reenen, directeur van
Parenco

nemer tot de plannen. Gemeentewerken is
uitvoerder. Het ingenieursbureau Plant-

ninklijke Nederlandse Papierfabrieken
Leden: F.H. Schreve, voorzitter Raad van
Bestuur van de Heidemij; J. Jongekrijg, di-
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Renkum,

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot

3.
Door het midden- en kleinbedrijf

Vice-voorzitter: Ir. H. de Korver, vicevoorzitter Raad van Bestuur van de Ko-

van dat plan.

drijfsvoering kunnen vertrouwen op het onverkort ten uitvoering brengen van het
Meerjarenplan Bosbouw, aldus het Platform Nederlands Hout.

zich bezighouden met bosaanleg en bosbeheer en de verwerking van hout tot houtprodukten en papier. Tot het Platform zijn
de volgende bedrijven toegetreden: Amev

aanleg en het onderhoud van de groenvoorziening in het havengebied en de initiatief-

soenen en Recreatie (I-10) ontwikkelde
een groenplan voor het uitgestrekte industriegebied Europoort/Maasvlakte. Het
'populierenwoud'is een van de onderdelen

over ernstige belemmeringen die zich voordoen bij de realisering van het Meerjarenplan Bosbouw. Uitvoering van dit Plan is
van essentiële betekenis voor het hele bij
bos en hout betrokken bedrijfsleven en tevens van groot strategisch belang voor de
Nederlandse economie. Het Platform constateert echter dat de in het Meerjarenplan
gestelde doelen in de verste verte niet kunnen worden bereikt met de nu door de regering ter beschikking gestelde financiële
middelen. Dit geldt voor zowel de verbetering van het bestaande bos als de aanleg van
nieuwe bossen. Volgens het Platform zul
len de doelstellingen al evenmin worden gehaald als niet wordt gezorgd dat een goed
uitvoeringsplan ter beschikking komt dat in
nauw overleg met het bedrijfsleven is opgesteld. Ook zo'n uitvoeringsplan ontbreekt

recteur van PKF Jongekrijg.
Het Platform heeft in brieven aan de Ministers van Landbouw en Visserij en van Economische Zaken en aan de Tweede Kamer

werkzaam in bosbouw en natuurbeheer is deze
zomer na enkele bijeenkomsten besloten

De achtergrond van deze stap is de toenemende behoefte aan contacten tussen de
bedrijven onderling zowel als aan contacten
met instanties van de overheid, boseigenaren, natuurbeschermingsorganisaties e.a.
welke de bosbouw en het natuurbeheer be-

treffen.
Doel van de V.B.A.U. is nauwere banden
te scheppen, en betrokken te geraken bij
zaken als CAO-overleg, erkenningsregelingen, bosbouwbeleid van de overheid,
huidige en toekomstige subsidieregelingen
voor bosbouw en natuurbeheer, informatie
en onderzoek.
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij het
secretariaat van de vereniging ofu kunt zich
wenden tot een der bestuursleden:

Secretariaat: Frederikstraat 2a, 6881 SJ
Velp, Telefoo n 085 -640202.
F. van de Kerkhof, te Boxtel, 04116-72405.
W. Westgeest, te Velp, secretariaat.
F. Bevort, te Oisterwijk, 04242-83624.
E. van de Kolk, te Hellendoorn, 054881455.

H.G. Kwast, te Markelo, 05476-2847.

De oprichting van de V.B.A.U. is een vervolg op het overleg dat een aantal bedrijven
werkzaam in de bosbouw en het natuurbeheer hebben gestart in het voorjaar van
1986. Hieronder kunt u een korte toelichting vinden van hetgeen de vereniging voor
ogen staat. Aan de hand van enkele voorbeelden worden de doelstellingen uiteengezeÍ.
In het verleden zijn pogingen, de bedrijven
aansluiting te doen krijgen bij reeds
bestaande organisaties om verschillende redenen gestrand, terwijl in de laatste jaren
de behoefte aan samenspraak is toegeno-

men. Deze samenspraak moet allereerst
een bundeling van standpunten en handelen te weeg brengen.

Ten eerste heeft de sector behoefte aan
overleg met, en informatie-overdracht van
en naar de overheid, en haar instanties. De

continuiteit voor de bedrijven in de bosbouw is in niet onbelangrijke mate afhankelijk van overheidsbeleid. Voorbeelden van
overheidsmaatregelen met een zeer directe
invloed zijn bijvoorbeeld gesubsidieerde

bleemloos onderwerp waar veel over gedacht, gepraat en gerekend wordt. Bos en
natuur zullen de komende decennia grootscheepse wijzigingen ondergaan. De milieuproblematiek, landbouwoverschotten,
tekorten op de wereldhoutmarkt zullen hun
uitwerking op bos en natuur maar ook op
de daarin werkzame bedrijven niet missen.
Met betrekking tot bovenstaande onderwerpen kan de kennis die aanwezig is bij de
verenigde kleine en middelgrote advies- en
uitvoeringsbedrijven beter benut worden
dan tot nu toe gebeurde. Anderzijds zouden overleg en informatie-overdracht zodanig moeten zijn ingericht dat het beleid van
de overheid een positieve invloed op die
continuiteit heeft.
Een tweede aandachtsgebied is het reilen
en zeilen binnen de bedrijfssector zelf. Een
groot probleem is de onoverzichtelijkheid
van de sector als geheel. Voorzover het betreft het werken van Staatsbosbeheer, de
grote cultuurmaatschappijen en rentmeesterskantoren, de plaats en omvang van de
boseigenaren en de handel van geheel en

werkgelegenheidsprojecten, het opschorten van subsidieregelingen voor onredabel
werk en de privatisering van overheids-

gedeeltelijk verwerkte houtproducten uit

diensten.
Bos en natuur zijn in Nederland een schaars
maar tegelijkertijd intensief gebruikt goed.

telijk geheel. Het grote aantal kleine en

De handhaving en het gebruik ervan op
landelijke schaal bezien is een niet pro-

men zij in het beleid van de overheid en het
beeld naar buiten niet of nauwelijks voor.

Het beeld wordt verwarrender wanneer
men het zogenaamde gijze c.q. zlvaÍte ciÍ-

cuit in aanmerking neemt. Er wordt

als

vaststaand aangenomen dat er in de bosbouw een circuit bestaat met een half legale
of zelfs illegale manier van werken, met een
onbekende hoeveelheid werk, omzet en betrokken personen. Dit circuit loopt door de
gehele sector heen, er treedt een zo gÍoÍe

verwevenheid op dat bedrijven van klein
tot groot, maar ook de overheid en boseigenaren, direct of zijdelings betrokken zijn.
In verband met het bovenstaande is het
noodzakelijk dat voor een zo groot moge-

lijk deel van de sector een goede CAO
wordt nageleefd en dat voor het uitbesteden en aannemen van opdrachten algemeen erkende en uniforme regels worden
gehanteerd. Er worden reeds pogingen ondernomen om door een erkenningsregeling
voor bedrijven in de bosbouw, meer orde
en openheid in de sector te verkrijgen. In
dat proces willen de kleinere bedrijven niet
alleen meewerken maar ook zelf initiatieven ontplooien. Dat is echter alleen mogelijk wanneer de bedrijven in dit deel van de
sector, het midden en kleinbedrijf, zich or-

het Nederlandse bos, lijkt de bosbouwsector een min of meer geordend en overzich-

middelgrote bedrijven vertegenwoordigen
een grote hoeveelheid deskundigheid en
kennis, maar een onbekende hoeveelheid
werk, omzet en personeel. Als zodanig ko-

ganiseren.

Velp, 7 oktober 1987

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

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

Voor (export-) kwaliteit

o

o

SPECIALISTEN
IN

kunt u terecht bij:

o
o
o

o
O ZWARE BOMEN.
o
Sint-OedenÍode Holland
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Kan de cambiummineervlieg het ontstaan
van bastnecrosen bij jonge populieren
bevorderen?

L.G. Moraal
Rijksinstituut voor onderzoek in de bosen landschapsbonw' De D orschkamp',
Wageningen

In

1983 werd in dit blad reeds melding gemaakt van zware aantastingen in twee- en
driejarige populieren in een kwekerij van
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
(RIJP) in de Flevopolder. Deze aantastingen bestonden uit ernstige tot ca. L0 cm
lange plekken met zwarte afgestorven bast
(bastnecrosen) en een vaak tot in het hout
optredende rotting. De necrosen kwamen
vooral in de onderste 50 cm van de stam
voor, op die plaatsen waar in de vorige nazomer takken waren weggesnoeid. Ook in

:!

hogere stamdelen werden wel necrosen
aangetroffen; hier bleken de zijtakken vaak
te zijn afgestorven of verdwenen (fig. 1).

Door het optreden van de

bastnecrosen

werden in I97 9, 1981 en 1982 ca. 40.000 bomen van de euramerikaanse klonen (Popu-

lus'Robusta','Zeeland', en'Flevo','Dors-

!

kamp') en Populus x canescens gerooid en
vernietigd, omdat de RIJP hoge kwaliteitsnormen hanteerde en geen risico's met deze
onbekende ziekteverschijnselen wilde nemen. De bastnecrosen werden niet bij de
andere op de kwekerij aanwezige klonen
(van o.a. de balsempopulier) waargenomen,

!

Fig. 1. Bastnecrosen bij tweejarige Populus'Zeeland'

en houtnecrosen bij populieren. Zlj ver-

Bij vooronderzoek werden in de bomen,
behalve bastnecrosen, ook veel larvegangen van de cambiummineervlieg (Phytobia

cambii Hend.) aangertroffen. Aan 'De
Dorschkamp' werd daarop gevraagd een
onderzoek in te stellen naar de oorzaak en
eventuele bestrijding van deze eventuele

Het onderzoek dat van 1983 tot 1985 in samenwerking met de RIJP door de afdelin-

aantastingen.

Hoe zien de aantastingsbeelden van

de

cambiummineervlieg eruit?
Wanneer (in juli) de bast verwijderd werd,
waren in de lengterichting op de stam meterslange larvegangen te zien (fig. 2). Op
dwarsdoorsnede waren deze gangen zichtbaar als holle, ongeveer 2 mm brede kanalen (fig. 3). Bij oudere populieren en wilgen
zijn deze gangen heel vaak tussen meerdere
jaarringen Íe zien, maaÍ ze zijn dan weer
dichtgegroeid (fig. a) en als witte of bruine
vlekjes waar te nemen (fig. 5).
ln de buitenlandse literatuur suggereerden
verschillende onderzoekers al eerder een
verband tussen de aantastingen van de cambiummineervlieg en het optreden van bast-

t02

moedden dat micro-organismen zich via de
larvegangen onder de bast konden verspreiden, en op deze wijze secundaire infecties mogelijk maakten. Deze hypothese
werd door'De Dorschkamp' overgenomen
en door middel van onderzoek getoetst.

gen Entomologie en Pathologie van 'De
Dorschkamp' werd uitgevoerd omvatte: a)
een literatuuronderzoek over de biologie
van de mineervlieg, b) een bacteriologisch
onderzoek van de larvegangen en c) een onderzoek naar een chemische bestrijding van
de mineervlieg.

De levenswijze van de cambiummineervlieg

De levenswijze van de vlieg kan in het kort
als volgt worden weergegeven: het insect
vliegt in mei en juni. Na de paring maakt
het vrouwtje met haar legboor een gaatje in
de jonge bast, tot op het cambium van een
populier of wilg en legt hierin een eitje.Zo-

Fíg. 2. Larvegangen van de cambiummineervlieg in een tweejarig populierestammetje waarvan de bast verwijderd werd.

dra de larve uit het ei komt, begint deze
achter de bast een gang naar beneden te
vreten (mineren). De larve maakt in de

cambiale zone uiteindelijk meterslange
gangen die door de verdere diktegroei van
de boom steeds dieper in het hout komen te

liggen. De gangen worden

vrij

snel ge-

vormd. In de periode van een paar weken
kan de witte draadvormige larve reeds een
gang van ca. 1,5 meter hebben gemaakt. In

juli of augustus zijn

de tot 2 cm lange larven
volgroeid en maken ze een ontsnappingsgat
in de bast, waarna zezich:uit de boom laten

vallen om in de grond te verpoppen. De
poppen verblijven hier gedurende de winter en komen in mei en juni uit. De vlieg
komt massaal in heel Nederland voor, zowel bij wilg als bij populier.

I

ttu

"t

As

f

"

rr

t

u'ii':#t;:t
iiiiiri,

Uit latere informatie van een aantal populierenkwekers in den lande en keurmeesters van de NAKB is inmiddels gebleken
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Fig. 4. Een reeds dichtgegroeide larvegang

De larvegangen werden bacteriologisch on-

(ca. 50 maal vergroot).

derzocht

In de bruine larvegangen werden drie soorten bacteriën gevonden: Erwinia salicis, E.
herbicola en een Enterobacter soort. Deze
bacteriën konden echter geen van alle di-

rect verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van bastnecrosen. Wel zouden zij de
bomen kunnen verzwakken waarna secundaire infecties met Pseudomonas syringae,
Xanthomonas campestris en Discosporum
(syn. Dothichiza) populeum de bastnecrosen zouden kunnen veroorzaken. Uit proeven bleek dat na inoculaties met deze bacte-

riën soms wel houtrot optrad.
BesÍrijdingsproeven tegen de cambiummi.
neervlieg

In

1983 en 1984 werden bij jonge Populus
'Zeeland' (in de RIJP kwekerij in de Flevopolder) in het tweede groeiseizoen (plantverband 50 x 160 cm) bestrijdingsproeven
uitgevoerd met het doel om aantastingen
van de vlieg, en ook de daarmee mogelijk
samenhangende bastnecrosen, te voorko-

tingen op de stammen gevonden. Mogelijk
zijn specifiek bij deze kwekerij, factoren als
het opsnoeien, bodemvruchtbaarheid, microklimatologische en microbiologische
omstandigheden betrokken bij het ontstaan
van de necrosen.

gen: dat als het middel in de grond wordt
gewerkt er opname van dit middel door de
wortels plaatsvindt waarna het met de sapstroom naar alle delen van de boom wordt
getransporteerd. In het najaar werden de
boompjes inwendig op de aanwezigheid
van larvegangen onderzocht. Van de behandelingen was het middel Curater het
meest effectief : in deze bomen werden geen
larvegangen en ook geen bastnecrosen aangetroffen. In de (onbehandelde) controle
bomen werden wel grote aantallen larvegangen maar geen bastnecrosen aangetroffen. De bomen welke met Curater waren
behandeld vertoonden daarnaast een betere hoogtebijgroei (gemiddeld 28 cm) dan de
onbehandelde bomen.

In voorjaar en zomer van

dat de hiervoor beschreven necrosen, zoals
ze in deze kwekerij in de Flevopolder zijn
gesignaleerd, (nog?) niet in andere delen
van Nederland zijn waargenomen. Het betreft hier dus vooralsnog een lokaal kwekerijprobleem, zodat verder onderzoek door

andere onderzoeksafdelingen voorlopig
niet relevant wordt geacht.
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1984 werd de

bestrijdingsproef herhaald, maar nu alleen
met het middel Curater. In het najaar werden er bij het inwendig onderzoek weer
geen larvegangen gevonden, maar wel werden er, in tegenstelling tot in 1983, bij de

Fig. 5. Dwarsdoorsnede van Populus tremula met in het hout vele witte en bruingekleurde larvegangen.

bomen bastnecrosen aangetroffen. Het
percentage bomen met (een of meer) necrosen bedroe g zelfs 42o/o

In

april tot beginjuli ondermeer gebruik gemaakt van Gardona (te-

.

1983 werd van eind

trachloorvinfos), Decis (permethrin) en
Curater (carbofuran) granulaat. Dit laatste
insecticide werkt systemisch, dat wil zeg-

Conclusie

Uit de resultaten van de proeven kan dus
worden afgeleid dat er geen relatie bestaat
neervlieg en het optreden van bastnecrosen.

74-75.

lVaardoor ontstaan de bastnecrosen dan

Moraal, L.G., 1986. Biolgie en bestrijding
van de cambiummineervlieg (Phytobia

wel?

De necrosen werden in het eerste groeiseizoen nog niet bij de bomen in de kwekerij
aangetroffen, en het is opvallend dat ze in
het tweede groeiseizoen vooral voorkwamen bij snoeiwonden en takaanzetten. In
1984 bleek dat in een veld van 10 rijen
tweejarige Populus 'Zeeland' de bomen in

Iende delen van een driejarige

populier.

Kam, M. de, 1986. Characterization of bacteria isolated from mines of Phytobia cambii in poplar. Papers. FAO/IPC Working
group on diseases, 24th session, Bordeaux.
Moraal, L. G., 1983. Insektenaantastingen
op populier en wilg in 1982. Populier 20 (3)

tussen de aantastingen van de cambiummi-

Fig. 3. De nog holle larvegangen in verschil-

Literatuur

de eerste en laatste rij minder bastnecrosen
vertoonden dan die in de tussenliggende rijen. Er leek hierbij niet direct een verband
te bestaan tussen het aantal bastnecrosen
en de mate van bijgroei. De necrosen werden gelijkelijk verdeeld over de windrich-

cambii Hend. Diptera: Agromyzidae) in
populierekwekerijen. Rapport Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw'De Dorschkamp', Wageningen, nr 364. 101 p.

& Grijpma, P. 1987. De
Cambiummineervlieg, Phytobia cambii

Moraal, L.G.

Hend. en zijn relatie met bastnecrosen bij

jonge populieren in de kwekerij. Nederlands Bosbouwtijdschrift 59 (6) 201-210.
Tevens verschenen als Mededelin9235 van

'De Dorschkamp'.
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Sommige populieren minder
geschikt voor klompen
SINT OEDENRODE - Sommige

snel

groeiende populiersoorten zijn minder geschikt voor de klompenindustrie. Dat geldt
echter niet voor alle soorten snel groeiende
populieren. De vooroordelen daarover zijn
onterecht. Wel is het zinvol om nog meer
onderzoek te verrichten.
Dat zijn de belangrijkste conclusies van een
onderzoek dat op de Landbouwuniversiteit
Wageningen is uitgevoerd op verzoek van
de Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten. De resultaten van het onderzoekzljnvrijdag op de nationale Klompenmakersdag in Sint Oedenrode bekend ge-

maakt door ir. R. van der Zwan, die als
hout- en pulptechnoloog is verbonden aan
de universiteit.
Onder de industriele klompenmakers is de
afgelopen jaren grote zorg ontstaan over de

kwaliteit van het aangeboden hout. Klompen worden over het algemeen van populierenhout gemaakt. In Nederland zijn op tal
van plaatsen grote hoeveelheden snel
groeiende nieuwe soorten populieren aangeplant. Volgens de klompenmakers deugen de meeste van die houtsoorten niet
voor de fabricage van klompen. Ir. Van der
Zwan vindt dat dit vooroordeel te ver gaat.
'Klompenmakers moeten bij de inkoop van
hout wel precies weten wat ze er mee willen
doen. Zeer snel gegroeid hout is voor sommige doeleinden niet geschikt.'.
In het kader van het onderzoek werden elf

houtsoorten getest. Het hout werd onderzocht in het laboratorium van de Wageningse Universiteit en er werden in twee
verschillende bedrijven draagklompen en
souvenierklompen van gemaakt. Het laboratorium bestempelde vier populieren als
slecht en gaf drie soorten het predikaat
goed. Bij het maken van draagklompen voldeden drie houtsoorten niet en scoorden
vier soorten middelmatig.
Het maken van souvenierklompjes uit de

dunnere delen van de bomen leverde de
meeste problemen op. Zes van de elf soorten waren daarvoor van onvoldoende kwa-

liteit.
De Nederlandse klompenindustrie produceert jaarlijks ongeveer 1 miljoen paar
draagklompen en 2 miljoen paar klompen
voor de souvenierindustrie. De Nederland-

se Vereniging van Klompenfabrikanten
herdenkt het komende jaar dat 500 jaar geleden de klomp voor het eerst is opgedoken
in de geschiedschrijving. In het kader daarvan staan diverse aktiviteiten op stapel. Zo
wordt onder meer gedacht aan een speciale
expositie in het Openluch Museum in Arnhem. Met de PTT wordt overleg gevoerd
over de uitgifte van een bijzondere postzegel.

(in een volgend artikel zal nader worden íngegaan op het onderzoek naar de geschiktheid van populiereklonen voor
van klompen... Red.)

de
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Grootste ruilverkaveling
officieel Yan start
SCHIJNDEL - Met het planten van enkele
populieren heeft de Brabantse commissaris
van de koningin mr. F. Houben het startsein gegeven voor de ruilverkaveling Sint
Oedenrode, de grootste verkaveling op dit
moment in Nederland.
De ruilverkaveling vergde tien jaar voorbereiding. Het gaat om een gebied van 15.600

hectare. De verkaveling kost 100 miljoen
gulden. Bovendien is nog eens 33 miljoen
gulden nodig ten behoeve van de in te richten natuur- en beheergebieden. De werkzaamheden gaan ongeveer twintig jaar duren. Bij de verkaveling zijn twaalf gemeenten betrokken en twee waterschappen. Ongeveer 80 procent van het gebied wordt gebruikt door 800 boeren. Van hen hebben er
ruim 200 meer dan zeven kavels in gebruik.
Het verkavelingsplan gaat er van uit dat de
boeren straks niet meer dan twee, hooguit
drie kavels overhouden. In verband daarmee moet een aantal boerderijen worden
verplaatst.
Commissaris Houben wees erop dat het
plan zeker niet alle problemen zal oplossen.
Hij toonde zich gelukkig met het feit dat het
verkavelingsplan het eerste project is dat op
basis van de nieuwe landinrichtingswet is

voorbereid en wordt uitgevoerd.

In

deze

wet, die in de plaats is gekomen van de ruilverkavelingswet ui 1954, wordt meer rekening gehouden met natuurbeheer en recreatie.

De enige kwaliteits-Unal
Zo rond Sinterklaas verbaas en verheug ik mij altijd over het geloof van kinderen.

Zij

zien in hun heiligman, iemand met een korte, lange, vergeelde of nog hagelwitte
baard altijd de enige echte Sinterklaas.
BUSSUM

Ons bedrijf heeft door zijn jarenlange ervaring
een grote keuze in vak-gereedschap
voor groenvoorziening en bosbouw.

Postbus 112 '1400 AC BUSSUM
Telefoon: 02159-4Í1914 Telex: €402Amazo
De speciaalzaak voot alle tuinbouwattikelen

r04

Zo heb ik ook de indruk gekregen dat de kopers van bomen en planten, als kinderen
geloof hechten aan de enige kwaliteitsboom als er maar een kaartje aanhangt.
Soortechtheid, herkomst, en kwaliteit wordt niet gegarandeerd door een label of
plombe.

De ludieke advertentie campagne in Uw tijdschrift door twee boomkwekers bewijst
dit.
Mogelijk kunnen beide kwekers en de keuringsinstantie eens buiten de advertentie
treden en de lezers van dit tijdschrift duidelijk maken. 'Wat is nu de enige al of niet op
kwaliteitskwekerij gekweekte Unal boom?'
Hoe kan men herkomst, soortechtheid en kwaliteit herkennen?
Frits Bevort.

plantseizoen gevelde opstanden opnieuw
moeten inplanten, worden verwezen naar
het artikel 'Het gebruik van één of twee-

pulieren in de eerste jaren na aanleg is in de
'Kalender' van het maart-nummer van'Populier' 1987 besproken.

jarig populierenplantsoen bij herbebossingen' op pag.73 van het novembernummer

van'Populier'

Aanleg van beplantingen

1979.

Dichtgegroeide greppels en sloten moeten,

Grondonderzoek

waar nodig, tijdig worden schoongemaakt
om de afuoer van oppervlaktewater te be-

vorderen;

De aanleg van beplantingen is het belang-

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

rijkste onderwerp waarop we onze

aan-

heid van de grond voor populieren. Dit

dacht in de komende maanden richten. Tot
de aanleg worden tevens het aanvragen van
subsidies en van vrijstelling van de herplantplicht, plantsoenaankoop en de ras-

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

H.W.K.

senkeuze gerekend.

Een voor de populierentelers zeer gunstige
nieuwe subsidie-regeling is de 'Regeling bijdragen aanleg aanleg snelgroeiend bos'.
Een éénmalige bijdrage van J 3.000,- per
ha kan worden verleend aan eigenaren van
nieuwe beplantingen van populier en wilg.
Een aantal aspecten van de aanleg van snelgroeiend bos is besproken in het oktobernummer van 'Populier' 1985. Voor nieuwe
beplantingen, aangelegd met subsidie volgens de 'Regeling bijdragen bebossingen'
en de'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos' kan ontheffing van de herplantplicht worden aangevraagd. Dit onderwerp
en de subsidieregelingen zijn uitgebreid besproken in de kalender van het septembernummer van'Populier' 1987. Subsidie-aanvragen voor herbeplantingen in het kader
van de 'Beschikking bijdragen herbeplantingen' en de 'Regeling bosbijdragen 1983'
dienen met spoed te worden ingediend.

Houtverkoop

Voor dit onderwerp kan worden verwezen
naar de 'Kalender' in het septembernum-

baarheid en grondonderzoek'op pag. 75
van het novembernummer van 'Populier'
1e78).
Fosfaat

In de grond moet voldoende fosfaat aanwezigzijn daar dit element een belangrijke rol
speelt bij de wortelvorming. Het P-totaal
cijfer, d.w.z. het aantal miligrammen P2O5
per 100 gram droge grond, moet tenminste
40 ofmeer bedragen. Een grond met een Ptotaal cijfer van 30 of minder is meestal ook
om andere redenen ongeschikt voor populieren (bijvoorbeeld te droog of te zuur).

mer van 'Populier' 1987.

Ter oriëntatie zijn op pagina 70 van dit
nummer enkele houtprijzen vermeld.
Plantsoen en rassenkeuze

In de Kalender van het septembernummer

van 'Populier' 1987 is de aankoop van
plantsoen en de rassenkeuze uitgebreid besproken. Uitvoerige informatie over de Nederlandse handelsrassen en hun gebruiksmogelijkheden kan men vinden in de Populierengids nr. 1 en 2. resp. in november
1982 en in augustus 1984 door de Nationale
Populieren Commissie uitgegeven en verkrijgbaar bij de redaktie van'Populier'. De
gebruiksmogelijkheden van de nieuwe Belgische rassen zijn besproken in een artikel
op pag. 36 van het oktobernummer van 'Populier' 1986. Diegenen, die in het komende

dit vergemakkelijkt bepaalde
werkzaamheden zoals het maken van plantgaten. Hinderlijk looÍhoutopslag en bramen moet men in geval van herbebossing
door afzetten bestrijden. Populierenbeplantingen worden meestal in de nawinter
en het voorjaar aangelegd. Indien door bepaalde omstandigheden pas laat in het seizoen kan worden geplant verdient het aanbeveling in beplantingen waarin meerdere
rassen voorkomen met de vroeguitlopende
rassen te beginnen. De populieren hebben
cian wat minder van het late planten te lijden. Plantgaten van 35 à 40 cm in het vierkant bij een diepte van ca. 45 cm zijn voor
éénjarige populieren voldoende groot,
voor twee- of driejarige populieren bedragen deze afmetingen 50 à 60 cm bij een
diepte van 60 cm. Het is zeer belangrijk dat
populieren voldoende diep staan vooral om
het scheefwaaien van de planten of het
draaien van de stammetjes op sterk aan de

wind blootgestelde gebieden te voorkomen. Bij te ondiep geplante populieren breken als gevolg van de wind de nieuw gevormde wortels af en slaan de planten
slecht aan. (Zie ook het artikel 'Scheefgewaaide populieren' op pagina 16 van het
maartnummer van 'Populier' 1984.)
Het maken van te grote plantgaten verhoogt onnodig de aanlegkosten. Te kleine
gaten, bijvoorbeeld met een halfronde
plantschop voor éénjarig plantsoen, zullen
vooral op onbewerkte grond in veel gevallen een minder goede aanslag enjeugdgroei

tot gevolg hebben.
Het verdient aanbeveling de plantgaten op
percelen die bij de aanleg zeer nat zijn of die

Kalium
Kaligebrek, dat vooral bij populieren op
beekbezinkingsgronden (beekeerden) nogal eens voorkomt, is alleen vast te stellen
door de aanwezigheid van gebrekssymptomen aan de bladeren (zie Handboek voor
de Populierenteelt, pag. 116). Het bepalen
van het kaliumgehalte van de grond heeft
weinig zin omdat het geen uitsluitsel geeft
over de vraag of de kaliumvoorziening van
de boom voldoende zal zijn. Een breedwerpige bemesting met 350 kg à 400 kg kalizout
40% patentkali per ha is in de meeste gevallen voldoende. Aftrankelijk van de weersomstandigheden kan deze bemesting al in
februari of maart worden gegeven.

Stikstof
De noodzaak van stikstofbemesting bij po-

een hoge grondwaterstand hebben, direkt
voor het planten te graven waardoor ze niet
vol water kunnen lopen of ineen zakken.
Het gebruik van poten op laatstgenoemde
percelen, vooral indien deze een kleine oppervlakte hebben, kan worden overwogen.
De poten moeten bij voorkeur uit door de
NAKB gewaarmerkte meerjarige planten
worden gemaakt omdat men dan van de
kwaliteit en de raszuiverheid zeker is. Bovendien komt men voor de eerder genoemde Rijksbijdragen alleen in aanmerking als
bij de aanleg van de beplantingen door de
NAKB gewaarmerkt plantsoen is gebruikt.
Poten moet men planten in zo smal mogelijke, 70 à 80 cm diepe gaten, die bijvoorbeeld
met een grondboor zijn gemaakt; door de
onderzijde van de poten schuin afte hakken
komen ze stevig in het gat te staan. Alle zij105

takken moeten worden verwijderd om het
uitdrogen van de poten, door verdamping
na het uitlopen, te voorkomen. De poten

einde van het eerste of tweede groeijaar
moeten de planten, ter voorkoming van
dubbele toppen, op één top worden gezet

moet men enkele dagen zo diep en zo recht-

(zie'Populier', februarinummer 1973, pag.

standig mogelijk in het water zetten. Dit
geldt overigens ook voor beworteld plant-

11).

soen dat tijdens het transport of door andere oorzaken is uitgedroogd. Het plantmate-

Onderhoud

Portomarghera30I2TO
c.c.i.a. Venezia22156

riaal moet niet worden ondergedompeld en
zeer zeker niet als de knoppen reeds aktief
zijn. Het verdient aanbeveling bij gebruik
van meerjarig beworteld plantsoen alleen
opvallend zware zijtakken vóór het planten
te verwijderen; betakte éénjarige planten

In het algemeen is het snoeien van populieren in de wintermaanden niet aan te raden
en zeeÍ zeker niet tijdens vorstperioden.
Dit onderhoud moet bij voorkeur in de periode tussen eind mei en half juli worden
uitgevoerd, omdat de wonden dan beter

Italia

bij de aanleg nooit worden gesnoeid, tenzij men hinder ondervindt van
de zijtakken bij het bevestigen van plastic

overgroeien en de vorming van waterloten
geringer is.
Uitgebreide informatie kan men vinden in
het artikel 'Het snoeien van populieren' in
het novembernummer van 'Populier' 1979.
Wildschade bij populieren door reeën, hazen of konijnen kan men voorkomen, of althans beperkt houden, door jonge bomen
met gazen kokers (kippegaas, Italiaans
gaas) of plastic manchetten te beschermen.
Het Italiaans gaas kan men zowel rechtstreeks bij de fabriek* bestellen als bij het
Magazijn Bosbouwgereedschappen van

moeten

manchetten, e.d. tegen wildschade.
Op zware leem- of kleigronden vertonen
beplantingen, die met éénjarige planten
van Westamerikaanse balsempopulieren
('Blom','Fritzi Pauley' en'Heimburger'),

'Androscoggin','Geneva','Oxford' en
'Rochester' zijn aangelegd, in de eerste
twee of drie jaar na aanleg vaak een teleurstellende groei en een door het uitgroeien
van de zijtakken vaak struikachtige vorm.
De hoogtegroei in de eerste jaren kan worden verbeterd door de planten vóór of direkt na de aanleg iets in te korten. Aan het

groeien van het gaas in de stam kontroleren. Bij gebruik van Italiaans gaas en plastic
manchetten is een dergelijke kontrole in
het algemeen overbodig.
* Eraclit-Venier S.P.A.
Casella Postale 128

Heidemij Nederland BV te Doorwerth.
Bomen die met kokers van kippegaas zijn
beschermd moet men regelmatig op het in-

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

Geraardsbergen. (B.)

Hoedt U voor namaak.
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925-A45cm
Lengte : 2.45 meter
Diameter:

Vers, recht hout, glad gesnoeid.

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 produktie
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 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 oÍ beheerders van populieren
die willen verkopen.
Nadere informatie via mevr. Cobie Dokter

', I KNP vouwkarton
Postbus 3, 6960 AA Eerbeek
- NL
Coldenhovenseweg '12, 6961 ED Eerbeek
Telefoon 08338-59133
Telex 35403, Telefax 08338-54777

Tevens zijn wij geïnteresseerd in

LANG POPULIEREHOUT
Vers, recht hout en glad gesnoeid.
Wij zoeken contact met houthandelaren
en/oÍ bosbezitters, die grotere hoeveelheden per jaar ter beschikking hebben.

Geïnteresseerden gelieven contact op te
nemen met
lr. H. Meijnen.
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.:04740-2929
telex:585541 steyn nl
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u denhou
een oude naam tussen nieuwe p9 ulieren

an old name, between new p9pl4I!
un ancien nom, entre nouveaux pggpllers
ein alter name. zwischen neue pappeln
Witte abeel
{È alba}

'Raket'

'Nivea'

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

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

'Witte van Haamstede'

Europese zwarte populier
'Ankum'

(P. nigral

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P. trichocarpa)

'Blom'
'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

Fopulus tríchocarpa

Euramerikaanse
populier
(P. euramericanal

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'4214'

Populus deltoides x nígra

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

tGhoyt

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

tPrimot
tGaYert

Hybride
balsempopulier

'Androscoggin'

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

Populus trichocarpa x deltoides

'Beauprét
tBoelaret

'Columbia River'

'Trichobel'

'Raspalje'
tHunne gemt

hoomkwekerii
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