
1

BOSINFO

Populier in beschermde natuurgebieden, planten of kappen?
(Artikel door Jan Goris op basis van informatie van het Instituut voor Natuur- en Bosonder-
zoek, o.a. Kris Vandekerkhove)

De populier is in Vlaanderen de meest voor-
komende loofboom.  Naast kilometers li jn-
beplantingen is ook meer dan 20% van de 
bosoppervlakte begroeid met populieren. 
Het succes van de Populier is te danken aan 
zijn snelle groei  en de vele industriële toe-
passingen van het hout.  Bovendien heeft 
Vlaanderen heel wat brede riviervalleien 
met natte bodems waarop de soort prima 
gedijt.  Door de groeiende aandacht voor 
inheemse soorten  en enkele problemen bij 
de bosbouw met Populier is de toekomst 
voor deze teelt echter onzeker .  Heel wat 
valleigebieden genieten bovendien be-
scherming in het kader van het Europese 
Natura2000-netwerk  en de vraag stelt zich 
of de Populier hier nog een aanvaardbare 
optie is. 

Cultuurpopulieren
Het is belangrijk om te weten 
dat er verschillende soorten 
populieren zijn. Twee soorten 
zijn zeker inheems in Vlaande-
ren nl.  de Ratelpopulier (syn. 
Trilpopulier of Esp, Populus 
tremula L.) en de Zwarte po-
pulier (Populus nigra L.).  Deze 
twee inheemse populieren-
soorten zien we echter weinig 
in onze bossen. De populieren 
die massaal aangeplant wor-
den en die op vele plaatsen 
het uitzicht van ons landschap 
bepalen zijn de zogenaamde 
‘cultuurpopulieren’.  Dit zijn 
gecontroleerde kruisingen 
van meestal uitheemse po-
pulierensoorten, ‘hybriden’ 
genaamd, die vervolgens gekloond  wor-
den (=gestekt/gepoot).  Zo zijn de bekende 
Canadapopulieren  een groep van klonen 
uit de kruising tussen een inheemse Zwarte 
populier en een Amerikaanse populieren-
soort (Populus deltoïdes).
De hybriden worden getest op onder andere 

groeivermogen, ziekteresistentie en hout-
kwaliteit.  De beste combinaties worden er-
kend en op de markt gebracht. Elke kloon 
krijgt een eigen naam waarvan de succes-
rijkste u waarschijnlijk bekend in de oren 
klinken: Marilandica, Robusta, Ghoy, Unal, 
Beaupré, Hoogvorst,… Aangezien klonen ver-
meerderd worden door stekken en niet door 
zaad zijn alle exemplaren van eenzelfde
kloon  (bv. Ghoy) genetisch identiek  aan 
elkaar. Vlaanderen is al enkele eeuwen een 
belangrijk centrum voor populierenteelt.  
Het Instituut voor Natuur- en Bosonder-
zoek (=INBO,  vroeger het Rijksstation voor 
populierenteelt in Geraardsbergen) heeft 
velen van de bekendste klonen ontwikkeld 
en geniet hiervoor internationale faam.  De 
subsidiëring van deze tak van bosonderzoek 
bij het INBO komt momenteel wel in het ge -
drang.   

Bosbouw met populier
De nieuwste populierenklonen kunnen op 
de juiste bodem al op 15 tot 20-jarige 
leeftijd een kaprijpe omvang  bereiken. 
Het aanplanten vergt weinig kosten  aan-
gezien het volstaat om per hectare een hon-
derdtal wortelloze poten in de grond te ste-

Links het typisch driehoekige blad van de Canada- 
populier en rechts het afgeronde blad van de 
inheemse Ratelpopulier. 
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ken. Voor stammen van topkwaliteit is het 
wel belangrijk dat de onderste 6m tot 8m 
tijdig opgesnoeid worden. Al bij  al kan een 
boseigenaar dus een aardig centje bijver-
dienen  aan populierenteelt. 
Toch zijn er ook ernstige problemen.  De 
meeste populieren lijden onder een roest-
schimmel  waardoor ze al in augustus hun 
bladeren verliezen en door verzwakking ten 
prooi vallen aan andere ziektes. Een tweede 
probleem is de reputatie en de ecologie 
van populierenbossen.  Cultuurpopulieren 
zijn zoals hierboven werd uitgelegd ‘exo-
ten’ en ‘kunstmatige klonen’.  Bovendien 
gebeurt de teelt door frequente kaalkap-
pen met zware machines  op natte grond. 
De ondergroei is veelal homogeen met 
Brandnetels  of wordt gemaaid door de be-
heerder. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat 
de populierenteelt niet bepaald een natuur-
vriendelijk imago kent.  

Schade door bosexploitatie
Populierenbossen zijn productiebossen 
waarin voortdurend gewerkt wordt. Gemid-
deld om de 20 jaar wordt een kaalslag uitge-
voerd. Cultuurpopulieren groeien het best 
op voedselrijke valleigronden. Deze gron-
den zijn vochtig tot nat waardoor zware 

machines diep wegzakken. Het is dus duide-
lijk dat er in een populierenbos zeer regel-
matig een zeer sterke verstoring  van het 
bosmilieu plaatsvindt. 
Een onzorgvuldige exploitatie in een nat be-
stand duwt de vegetatieontwikkeling weer 
jaren achteruit en kan voor decennia bo-
demschade veroorzaken. Als beheerder kan 
je aandacht hebben voor volgende zaken. 
Plant geen Populier op waterzieke gron-
den. De soort verdraagt dit niet goed en
bosexploitatie wordt praktisch zeer moeilijk . 
Beperk de oppervlakte van kaalslagen  tot 
1ha of experimenteer met een systeem van 
groepenkappen. Maak maximaal gebruik 
van een uitsleeplier  en vaste exploitatie -
wegen.  Kies een droog tijdstip van exploi-
teren  (augustus-september) en controleer 
het rijgedrag van de bestuurders. Een optie 
is om stammen te laten uitdraaien met een 
rupskraan.  De kraan heft ze op, draait 180° 
rond haar as en legt ze terug neer. De hier 
genoemde richtlijnen zijn meestal voldoen-
de gekend maar zeer moeilijk in de praktijk 
te brengen vanwege allerlei praktische en 
economische redenen.  Dit vooral zelfs bij 
professionele bosbeheerders zoals overhe-
den, bosgroepen en natuurverenigingen. 
Geleidelijk zien we toch vooruitgang. Het 
gebruik van vaste exploitatiepistes op wijde 
afstand in gevoelige loofbossen op leembo-
dems (Zoniënwoud, Meerdaalwoud) is erg in 
opmars. Nu de stap zetten naar populier… 

Soortenarme bosbouw 
Van nature komen op vruchtbare vallei-
gronden dikwijls veel en bijzondere soorten 
dieren en planten voor. Wanneer dergelijke 
soortenrijke oude bossen of graslanden 
vervangen worden door populierenteelten, 
dan gaat dit in de praktijk meestal gepaard 
met een verarming aan soorten. Belang-
rijk om weten is echter dat de verarming 
voor een belangrijk deel veroorzaakt 
wordt door de wijze van beheer en niet 
door de soort Populier op zich.  Wanneer 
de oorspronkelijke kruidlaag en de struc-
tuurvariatie behouden blijven, dan kunnen 
ook Populierenbossen een rijk soortenleven 
herbergen en behouden. Onderzoek van 
het INBO wijst uit dat er op dezelfde bo-

Klassiek beeld van een kapvlakte na 
de populierenoogst. Gemiddeld om 
de 20 jaar wordt de bosontwikkeling 
bijna volledig terug gedraaid, veelal 
in combinatie met bodemschade.
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dems geen significant verschil is tussen 
het voorkomen van bijzondere oudbos-
kruiden in inheemse loofbossen en het 
voorkomen van deze kruiden onder Popu-
lieren.  Er is wel een groot verschil in kruid-
vegetatie tussen recent beboste landbouw-
percelen en percelen die reeds lange tijd 
bebost zijn. Met name de concentratie van 
fosfor  in de bodem veroorzaakt een sterke 
verruiging met o.a. Grote brandnetel,  Kleef-
kruid en Zevenblad. De vaak gehoorde kri-

Ook onder Populierenbossen kan een 
waardevolle kruidlaag gedijen zoals 
hier op Oedelemberg te Beernem. 

tiek dat Populier ervoor zorgt dat er meer 
ruigtekruiden zoals Brandnetels komen is 
dus niet terecht.  Dit is vooral een gevolg 
van het feit dat Populier dikwijls wordt ge-
plant op oude landbouwgronden die door 
de vroegere bemesting nog veel voedsel 
bevatten en waarop ruigtekruiden dus sterk 
woekeren. Het beheer van Populierenbos-
sen waarbij de bestaande kruidlaag bij een 
kaalkap volledig wordt omgewoeld kan wel 
snelgroeiende ruigtekruiden bevoordelen. 
Ook het aanleggen van drainagegreppels 
op gronden die eigenlijk te nat zijn voor 
Populier,  zorgt ervoor dat vochtgebonden 
soorten verdwijnen en dat fosfor versneld 
vrijkomt door de verdroging. 

Wanneer we de aandacht vestigen op het 
soortenleven dat specifiek afhankelijk is 
van een bepaalde boomsoort voor zijn 

levenscyclus (boomsoortgebonden biodi-
versiteit),  dan dient opgemerkt te worden 
dat de meeste specifieke soorten zich niet 
binden aan één bepaalde plantensoort maar 
aan een geslacht  (genus) van gerelateerde 
soorten. Dit geldt blijkbaar ook voor het ge-
slacht Populus. Dat betekent dat het hele 
gamma aan insecten, schimmels en mossen 
die gebonden zijn aan de inheemse Zwar-
te populier of de Trilpopulier meestal ook 
goed op cultuurpopulieren kunnen gedijen. 
Het aspect van een inheemse of uitheem-
se Populier komt hierdoor dus ten dele te 
vervallen.  Bovendien blijkt Populus zelfs 
een bijzonder aantrekkelijk geslacht te 
zijn. De rijkdom aan soorten die hieraan ge-
bonden is,  komt maar net achter de absolute 
toppers uit de plantenwereld nl.  de wilgen, 
berken en eiken. Het ziet er dus naar uit dat 
cultuurpopulieren meer levensvormen aan-
trekken dan populaire soorten als Linde, Es 
en Haagbeuk.

Hier volgen nog enkele tips voor een po-
pulierenteelt met hoge natuurwaarde. 
Plant bij voorkeur in de buurt van een be -
staand bos  zodat zaden het nieuwe bos 
kunnen bereiken. Vooraleer een nieuw bos 
te planten, kan een voormalige landbouw-
grond ‘uitgemijnd’  worden (= hoeveelheid 
fosfor en stikstof laten afnemen) door nog 
enkele malen maïs of gras/klaver-mengsels  
te telen zonder bij te mesten (of nog be-
ter: alleen Kalium-bemesting). Kies eventu-
eel voor traag groeiende, oudere klonen. 
Deze worden slechts om de 40-50 jaar ge-
kapt, zijn dikwijls minder gevoelig aan ziek-
tes en hebben een ruwere schors waarin 
mossen, korstmossen en insecten zich be-
ter thuis voelen. Zorg voor een onderetage 
met struiken!  Indien een mooie Es of Eik 
tussen de struiken opkomt kan u deze mar-
keren en trachten te bewaren als toekomst-
boom.  Laat zo veel mogelijk kroonhout 
maar ook dode stammen  ter plekke. U kan 
dit ook op bepaalde plaatsen concentreren. 
Plant de Populieren op ruime afstand  (10 m 
of meer) van elkaar. De bomen zullen beter 
groeien, zijn beter bestand tegen roestziek-
te en er komt voldoende licht op de bodem 
voor kruiden en struiken.
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Populierenteelt in Natura2000
In de speciale beschermingszones (SBZ) 
van het Natura2000-netwerk zijn specifieke 
doelstellingen geformuleerd om de opper-
vlakte van Europees beschermde habitats 
te vergroten en de kwaliteit te verbeteren. 
Daarom wordt van beheerders verwacht dat 
ze een ‘hogere natuurkwaliteit’  nastreven. 
Volgens het nieuwe Natuurdecreet bete-
kent dit dat ze minstens streven naar een 
type II natuurbeheer.  Concreet dient de 
beheerder hierbij op 25% van zijn eigen-
dom een volwaardig natuurstreefbeeld te 
realiseren. De overige 75% dient beheerd 
te worden volgens de criteria van duurzaam 
natuurbeheer.
Populierenbossen kunnen volgens een op-
gemaakte ‘bossleutel’ gecatalogeerd wor-
den als habitatwaardig nat bostype 91E0 
wanneer loofhout (incl.  Populier) meer dan 
50% van de oppervlakte bedekt en er in de 
kruidlaag frequent vochtindicatoren aanwe-
zig zijn zoals Moerasspireae, Riet etc. Oude 
boslocaties, bebost van voor 1850 zijn altijd 
habitatwaardig, ongeacht de voorkomen-
de soorten. Zodra een bos habitatwaardig 
is,  dient a.d.h.v. andere tabellen de kwali-
teit van het habitat vastgesteld te worden 
(LSVI = Lokale Staat Van Instandhouding). 
Een volwaardig natuurstreefbeeld is 
maar gerealiseerd bij een 'goede' staat 
van instandhouding.  Voor natte bostypen 
betekent dit onder meer dat de inheemse 
sleutelsoorten in de boomlaag (of hakhout 
onder Populier) minimum 70% bedekken, 
dat er voldoende variatie in soorten en eta-
ges is en dat er veteraanbomen en dood 
hout voorkomen. Het lijkt er momenteel 
NIET op dat een klassieke populierenteelt 
kan voldoen aan al deze voorwaarden. 
Eigenaars zullen dus op 25% van hun op-
pervlakte voor een ander bosbeheer 
moeten kiezen. Dit is in vele gevallen ech-
ter geen groot probleem omdat er op elke 
eigendom wel een zeker percentage meer 
natuurlijke bossen te vinden zijn (bv. moe-
rasgedeelten met elzen, parkbossen met 
eiken en beuken,…). Voor de overige 75% 
dient in combinatie met de Populier een 
habitat in voldoende staat van instandhou-
ding gerealiseerd te worden. Dat betekent 
o.a. een gevarieerde inheemse struiklaag, 

k leinere kaalkappen en een zeker aandeel 
dood hout. 

De slechte reputatie ontrafeld
Populier is een snelgroeiende en weinig 
kieskeurige boomsoort die goed hout kan 
leveren. Populieren trekken heel wat soor-
ten dieren en planten aan en zorgen voor 
een niet verzuurde, voedselrijke bodem. De 
Populier is dus zelf als soort niet verant-
woordelijk voor zijn negatief imago maar 
wel een aantal factoren die te maken heb-
ben met het beheer.  Het wegkappen van 
populieren in functie van natuurherstel in 
bossen heeft ecologisch dan ook geen nut. 
Dit is alleen te verantwoorden in functie 
van houtopbrengst. In waardevolle graslan-
den, oude bronbossen, natte moerasbossen 
is geen rendabele populierenteelt moge-
lijk zonder de aanwezige natuurwaarden te 
schaden. In Natura2000 gebieden kan een 
eigenaar mits een aantal randvoorwaar-
den verder werken met populier op ca. 
75% van zijn oppervlakte.

Het kappen van Populieren om de eco-
logische waarde van een bos te vergro-
ten heeft weinig zin. Laat de bomen 
dan beter verder dik worden en ver-
volgens aftakelen in het bos. Dat zorgt 
pas voor unieke natuur.
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