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Kansen en beperkingen van populierenhout 
het houtanatomisch perspectief 



“Potentie voor veredeling 
van snelgroeiende 
boomsoorten”



Snel groeinde soorten voor hout modificatie
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CO2 binding in Bos & Hout
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Eisen aan soorten voor hout modificatie

Homogen
Geen takken, 
beperkt reactiehout

Permeabel
Open houtstructuur
Geen kernhout

Sterk
Houtdichtheid >0.4 g/cm3

http://www.refdag.nl/media/foto/2006/29324-a.jpg




betaat niet!



Werk aan klonen in proefvlakken van het CGN



CGN plot in Schijndel
Geplant: 1990
Plant design: 4.5 x 5 m 
Grond: zavel, sand

Verschillen in DBH van verschillende klonen uit Schijndel



Jaarringonderzoek voegt informatie toe!



Groei/productiviteit

Valse kern

Houtdichtheid



Groeitraject van kloon Robusta in Schijndel
afzonderlijke bomen en gemiddelte



Groeitraject van 4 klonen, Schijndel



Duidelijke verschillen in productiviteit



Indicatie van dunningstijdstip om productie te verhogen



Valse kernIn de meeste klonen is het percentage valse kern meer 
dan 50% van het stamoppervlak



Percentage vals kernhout in populieren soorten
Proefveld Schuddebeurs

Sommige klonen van ratelpopulier 
vormen duidelijk minder vals 

kernhout!
Echter zijn deze ook minder productief



Houtdichtheid van populierenklonen



Globaal hebben langzaam groeiende klonen, zoals 
Robusta,  een hogere houtdichtheid. 

Belangrijk bij het bepalen van houtdichtheiden bij 
snelgroeiende soorten is om te onderscheiden tussen 
juveniel (hout rond het merg/centrum van de boom) 

en volwassen hout (hout aan de buitenkant).
Juveniel en volwassen hout verschillen in 

houtdichtheid en technologische eigenschappen.   



Eisen aan soorten voor hout modificatie - populier

Homogen
Geen takken, 
Beperkt reactiehout
Verwondingen!

Permeabel
Open houtstructuur
Geen (vals) kernhout

Sterk
Houtdichtheid >0.4 g/cm3

Beschikbaarheid!
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Acetylering:
Tot nu toe getest: elzen, Corsicaanse den, esdoorn



Tot nu toe getest: elzen, Corsicaanse den, esdoorn

Zeer goede test resultaten voor alle 3 soorten.
Tests met populier (ratelpopulier uit Finland) en partij 
esdoorn uit Flevoland staat geplant voor zomer 2019.   



Populier climateproof? 

Jaarringonderzoek aan de onderzochte klonen heft laten zien dat
er geen duidelijk verschil is in droogte resistentie tussen klonen. 
De onderzochte populieren houden van: 
o warme winters 
o een nat voorjaar
Wij vonden dat alle klonen ‘plastisch’ reageren op veranderingen
in groeiomstandigheden. Dat wil zeggen, dat ze van een ‘dip’ in 
jasarringbreedte snel herstellen.  



Reactie op droogte in 2018

De observatie van plastische groeireacties is in lijn met de 
reactive van onze twitterpopulier
(https://treewatch.net/wageningen-university-research/) 
op de droge condities in 2018. 

https://treewatch.net/wageningen-university-research/




Onze twitterpopulier staat op de Campus van de WUR. Wij monitoren de sapstroom (sapstroom
meter) en veranderingen in stamdiameter (dendrometer). Dendrometermetingen vertellen iets
over de groeidynamiek over het groeiseizoen.    
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Groei over de seizoenen 2017 en 2018

Spontane reactie op regenval naar lange droogte laat sluiten op plasticiteit in 
fysiologie en groei. 



Beheer is belangrijk voor productiviteit en
houtkwaliteit van populierenklonen

Meer samenwerking “bos & hout”  

Populier is een
interessante maar ook
uitdagende soort! 
Kloonselectie is belangrijk
voor sturen houtkwantiteit
en houtkwaliteit.  
Er zijn ook andere
interessante snelgroeinde
soorten...



ute.sass-klaassen@wur.nl


