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Voorwoord 
Eigenlijk is afstuderen het mooiste onderdeel van de hele studie . Vooral de unieke eigen 
invloed, de vrijheid in werkelijk ieder opzicht en de passie voor een onderwerp geven het 
project zijn unieke karakter. Nooit eerder krijg je als student zoveel mogelijkheden en zoveel 
kansen. 

Tijdens de opleiding maak je kennis met vele aspecten van de bouw. In de eerste jaren wordt 
vooral een algemeen beeld geschetst, op grond waarvan je moet bepalen hoe je je eigen 
toekomst vorm zal geven. Hoewel ik belangstelling had voor architectuur, was voor mij al heel 
snel duidelijk dat mijn interesses vooral uitgingen naar de practische kant van het bouwen, 
met name naar uitvoeringstechniek en constructief ontwerpen. Toch bleef ik puur uit 
nieuwsgierigheid ook contact houden met de andere disciplines. Uiteindelijk moeten we toch 
met z'n allen gaan samenwerken. 
Vanwege de grotere uitdagingen en het meer academische karakter koos ik uiteindelijk voor 
constructief ontwerpen en met veel plezier heb ik in de Masterfase dan ook gewerkt aan de 
projecten. Het grootste plezier heb ik beleefd aan het experimenteel onderzoek; 
proefondervindelijk werden eigenschappen van kalkzandsteen vastgesteld; en aan het 
ontwerpproject voor grote overspanningen; een olympisch zwembad dat door mij in hout werd 
uitgewerkt. 
Vooral een combinatie van deze twee leek mij de ideale ingrediënten te bevatten voor mijn 
afstuderen . Ik wilde dolgraag onderzoek doen naar eigenschappen van een houtachtig 
materiaal en dit vervolgens in een ontwerp integreren. Hout is een prachtig natuurlijk product 
waar gelukkig nog veel te onderzoeken valt. Bij voorkeur moest dit project ook nog uitgevoerd 
worden tegen een milieutechnische achtergrond. De natuur heeft namelijk altijd mijn interesse 
gehad. Het milieu wordt tegenwoordig ook steeds belangrijker en alleen erkenning van de 
problematiek is niet voldoende. Als actief onderdeel zou het milieu meegenomen moeten 
worden in allerlei plannen en stellingen. Gelukkig is het mogelijk om bij een afstudeerproject 
daar de accenten te leggen waar de persoonlijke interesse ligt. 

In mijn afstudeerproject staat de populier centraal. Populieren komen onder andere van eigen 
bodem en hebben, gekapt, maar een beperkte 'houdbaarheid'. Ze worden in de bouw 
nauwelijks toegepast en het onderzoek dat eraan verricht is, is minimaal. Toch zou met 
verduurzamingsmethoden, waarmee onder meer de duurzaamheid wordt verhoogd, een 
wereld open kunnen gaan, met vele, mogelijk, wenselijke verschuivingen van dien. Zo zouden 
bijvoorbeeld de transportkosten voor hout en de bijbehorende vervuiling kunnen dalen, de 
Nederlandse bosbouw zou een nieuwe impuls kunnen krijgen et cetera. 
Via de Populierenwerkgroep uit Liempde en omgeving is de ruimte ontstaan om onderzoek te 
doen naar de bouwkundige toepassing van populieren. Deze vereniging zet zich in om de 
populieren in het landschap te beschermen en ze een toekomst te bieden. Op deze manier 
dient het afstuderen ook meerdere doelen: voor mij is het een zeer interessant project met 
onbekende en fascinerende aspecten en voor de werkgroep kan dit project een begin inluiden 
voor alweer een andere, nieuwe toepassing van populierenhout. 
Tijdens het afstudeerproject zal een laboratoriumonderzoek gedaan worden naar twee klonen 
van populierenhout, met name naar de 'Robusta' en de 'Koster', en zal het hout worden 
ingeschaald in een van de sterkteklassen. Parallel hieraan wordt een bezoekerscentrum voor 
de Meierij ontworpen, waarbij de populier architectonisch en constructief aan de basis van het 
ontwerp staat. 

Met mijn onderzoek hoop ik te bereiken dat deze boom, die al zo lang in de schaduw staat, 
een beetje meer van het licht zal gaan genieten. Hopelijk mag mijn afstuderen een bijdrage 
leveren aan de aanwezige kennis. Het resultaat zal, hoe dan ook, antwoorden geven op de 
vraag wat de kwaliteiten zijn van de populier. 

Sigrid Mulders 
juli 2007 
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Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt kort het kader beschreven waarin het afstudeerproject plaatsvindt. 
Zowel de maatschappelijke relevantie en de problematiek rond de groei en de toepassing van 
populierenhout worden besproken, waarna beschreven wordt welke rol het afstudeerproject 
hierin zal spelen. Ten slotte wordt de opzet van het rapport beschreven. 

Relevantie 
De afgelopen jaren is de houtprijs fors toegenomen. In het jaar 2005-2006 zijn de 
rondhoutprijzen gemiddeld met 15 à 20% gestegen en voor andere assortimenten ligt de 
prijsstijging nog hoger. In het jaar 2006-2007 zijn de prijzen zelfs weer verder omhoog 
gegaan. De stijging van de rondhoutprijs in Europa komt voornamelijk door de combinatie van 
de grote vraag naar rondhout en een beperkt oogstvolume. Ook mondiale en regionale 
factoren zijn sterk van invloed. Voor hout en de houtproductie kan dit zowel voor- als nadelig 
werken, waardoor omzichtig met deze nieuwe situatie omgesprongen moet worden. De 
concurrentie tussen de verschillende markten is inmiddels zo sterk, dat ook de vraag naar 
hout uit lagere kwaliteitskiassen flink is gestegen [1]. 
In dit spreekwoordelijke gat in de markt zou de populierenwerkgroep maar al te graag 
springen. De vraag naar populieren bij de traditionele toepassingen , namelijk klompen en 
lucifers, is behoorlijk gedaald, wat als gevolg heeft gehad dat populieren minder worden 
aangeplant. Zonder een behoorlijke afzetmarkt is het heel lastig om de aanplant van 
populieren en het beheer van bossen rendabel te maken. Populieren zijn op zich inheemse 
bomen en een aanplantverlies betekent ook op cultuurhistorisch vlak een verlies. Toepassing 
in de bouwsector zal een nieuwe markt voor de populieren betekenen en een nieuwe impuls 
geven voor de aanplant. 

Probleemstelling 
Houtsoorten die constructief toegepast worden in de bouw, zijn onderzocht en ingeschaald in 
Europese sterkteklassen. In dit beginselligt voor populierenhout al het eerste grote probleem . 
Populierenhout is op deze manier en met dit doel nog nooit onderzocht. Sterker nog. Over de 
constructieve eigenschappen is maar zeer weinig bekend. Verder vormt de duurzaamheid 
een groot obstakel. Het hout bevindt zich formeel in duurzaamheidsklasse 5, de laagste 
klasse, maar dit is nog optimistisch. Als er een zesde klasse zou zijn, zou populierenhout 
daarin ingeschaald worden. Om in de bouw constructief te worden toegepast, zal het hout 
normaal gezien ten minste in duurzaamheidsklasse 4 geplaatst moeten zijn. Ook deze laatste 
eigenschap maakt het populierenhout zonder verduurzaming zeer ongeschikt voor 
bouwkundige toepassingen. Dit leidt tot de volgende probleemstelling: 
Populierenhout wordt nauwelijks toegepast in de bouwwereld vanwege het gebrek aan kennis 
en vaardigheden in het algemeen en in het bijzonder gebrek aan kennis over de constructieve 
eigenschappen. 

Afkadering 
Onderzoek naar de constructieve eigenschappen van populierenhout kan op vele fronten 
gedaan worden . Populieren is de naam die gebruikt wordt voor vier houtsoorten en de 
volledige familie wordt gevormd door honderden klonen . Het zou ondoenlijk zijn om alle 
klonen te onderzoeken op constructieve eigenschappen. 
Er zijn echter meer gebieden die onderzocht moeten worden om conclusies te trekken over 
de (bouwkundige) toekomst van populierenhout. Onderzoek naar de duurzaamheid en het 
modificeren van het hout kan essentieel zijn voor een eventuele bouwkundige toepassing . Zo 
verdient ook de invloed van de groeiomstandigheden en de biologische structuur aandacht. 
Het is echter niet mogelijk om in één afstudeerproject al deze aspecten mee te nemen. 
In dit afstudeerproject wordt enkel onderzoek verricht naar de constructieve eigenschappen 
van populierenhout. Uit het totaal van populierenklonen zijn twee klonen gekozen uit dezelfde 
groep (sectie), die volgens een genormeerde methode beproefd zullen worden . Met deze 
gegevens zullen de twee klonen ingeschaald worden in de Europese sterkteklassen. In een 
ontwerpproject zullen de eigenschappen van het hout vervolgens gedemonstreerd worden, 
waardoor het ontwerp als een publiciteitsstunt voor populieren zal fungeren. 
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Doelstelling 
De doelstelling van het afstuderen is het op wetenschappelijke wijze bepalen van 
constructieve eigenschappen van populierenhout; met name de klonen 'Robusta' en 'Koster'; 
die vervolgens gebruikt worden in de uitwerking van een bouwkundig project, namelijk een 
bezoekerscentrum, om de kwaliteit van het materiaal te tonen. 

Rapportopbouw 
Het rapport is opgebouwd uit vier delen. 

In het algemene deel, dit deel, wordt alleen het afstudeertraject en het afstudeerproject 
besproken. Na dit deel wordt inhoudelijk ingegaan op het afstudeerproject. 

Deel één wordt gevormd door het literatuuronderzoek, waarin het hout wordt geïntroduceerd. 
De achtergrond en wetenswaardigheden van hout in het algemeen en populierenhout in het 
bijzonder komen hier aan bod. Ook wordt in dit deel vooruit gekeken op het onderzoek en het 
ontwerp van het bezoekerscentrum door respectievelijk de tot nu toe bekende bouwkundige 
eigenschappen van het hout en referentieprojecten te bespreken. 

In het tweede deel van het rapport wordt beschreven hoe het laboratoriumonderzoek 
uitgevoerd dient te worden. De methode en de achtergrond ervan komen aan de orde en 
specifieke informatie over de proefstukken staat vermeld. 

Het derde deel wordt gewijd aan het ontwerpaspect van het afstuderen. Er wordt een analyse 
van de locatie gegeven en kritisch gekeken naar het Programma van Eisen en de benodigde 
ruimte. 
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1. Introductie 

1.11nleiding 
Over het algemeen is de populier bij de gewone mens niet een erg bekende boom. Goed, er 
werden ooit lucifers en klompen van gemaakt en in een ver verleden werden er nog 
varkensstallen mee gebouwd, maar in de herfst groeien er geen leuke vruchten of nootjes 
aan. Verder wil bij een flinke storm er nog wel eens eentje omwaaien en op een auto vallen, 
maar meer nieuws haalt de populier niet. En ook hier geldt, onbekend is onbemind. Sterker 
nog, de populier wordt negatief geassocieerd met de snelle bosbouw als de 'bomen op rijtjes' 
en met het feit dat ze het wegdek opdrukken. 
Toch is de populier een bijzonder interessante boom die vooral in Nederland en omstreken 
een rijke geschiedenis heeft. Van de populier, ofwel popu/us, komen in gematigde 
luchtstreken er vele voor. Zo groeit hij in heel Europa, tot aan de arctische boomgrens en via 
Siberië tot ver in Azië. Naar het zuiden toe groeit hij tot in Klein-Azië en Noord-Afrika en 
overzee in Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan [2]. 
De populier is een echte pioniersoort, want naast dat hij gemakkelijk groeit, groeit hij ook 
bijzonder snel. Hij kan een hoogte bereiken van 18 tot 35 meter en een stamdiameter van 90 
tot 120 centimeter, afhankelijk van de soort. In een tijdsbestek van 15 tot 25 jaar kan hij al 
kaprijp zijn, met een hoogte van 15 tot 20 meter en een diameter van 20 tot 50 centimeter. 
Bij een goede bodem kunnen deze getallen zelfs nog overschreden worden [3](4]. 

Figuur 1: Jaarringen met een dikte van 3 cm bij een Robusta 

Uit bosbouwkundig oogpunt wordt de populier als een zeer aantrekkelijk en windbestendig 
cultuurgewas beschouwd. Het dichte wortelstelsel kan zich tot 20 meter van de stam 
verspreiden, wat hem geschikt maakt om zanderige grond vast te houden. De 
lichtdoorlatende kroon zorgt voor vele mogelijkheden van vegetatie op de bodem, wat ook 
zeer wenselijk kan zijn voor algemene recreatieve doeleinden van een bos [5][6]. 
Ook cultuurhistorisch gezien neemt de populier een prominente plaats in. Vanaf de 16de eeuw 
wordt de populier als 'zeer algemeen' in het Nederlandse landschap beschreven. De boom 
speelt een rol in diverse mythen en sagen en aan de kenmerken van de boom worden heel 
wat bijgelovige eigenschappen toegeschreven . Ook gaan de toepassingen van het hout zo 
ver terug, dat het een eigen cultuurhistorie geschreven heeft. De klompen, die wereldwijd een 
symbool zijn van Nederland, worden traditioneel van populierenhout gemaakt. Ook voor de 
luciferindustrie blijkt populieren dè houtsoort te zijn, omdat het geen knetterend of plakkend 
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hars bevat. Helaas is door de sluiting van de de laatste luciferfabriek van Nederland in 1979 
in Eindhoven deze productie gereduceerd tot nul. Verder vond het hout toepassing als 
blindhout (onzichtbaar hout) in de meubelindustrie, voor binnenwerk van triplex en 
meubelplaat. Tenslotte werd populierenhout naast andere houtsoorten gebruikt in een breed 
scala van producten, zoals in tekenborden, keukengerei, hoepels, kinderspeelgoed, 
tandenstokers, kisten, gevlochten vruchtenmandjes, houtwol, papierhout, carrosseriebouw, 
vloeren in auto's en ten slotte als bouwhout voor varkenshokken en andere 
landbouwdoeleinden [7][8] . 

1.2 Etymologie 
De botanische naam voor de populier, populus, is afkomstig uit het Latijn. In de volksmond 
heeft de populier vele bijnamen gekregen als peppel, popel en 'gauwgroot'. De Franse 
benaming voor populier is 'puplier', in het Engels wordt de boom 'poplar' genoemd en 
'Pappel' is de Duitse term. De meningen zijn verdeeld over de etymologische achtergrond van 
het woord populier. Zo heeft populus in het Latijn namelijk twee betekenissen. Is het woord 
mannelijk, dan zou populus 'volk' betekenen. Hierbij kan gedacht worden aan de beroemde 
afkorting S.P.Q.R. die in Rome op ieder kunstwerk en iedere putdeksel gevonden wordt. 
Deze afkorting staat voor 'Senatus Populusque Romanus', wat zoveel betekent als 'Senaat 
en volk van Rome'. De huidige woorden 'plebs' en 'populair' hebben deze etymologische 
achtergrond. De populier zou een boom van het volk, of 'volksboom' kunnen zijn . Maar 
wanneer populus vrouwelijk is, met de gereconstrueerde woordkern pel-, vermoedelijk 
afkomstig uit het Grieks, betekent het 'sidderen' of 'onstuimig bewegen' . Het Franse woord 
voor vlinder, namelijk 'papillion', is hiervan afgeleid . De tere vleugeltjes van een vlinder trillen 
al bij het geringste zuchtje wind. Bij de populier staat de platte bladsteel vaak loodrecht op de 
bladschijf, waardoor ook hier slechts een beetje wind nodig is om de bladeren te laten 
ritselen. De Nederlandse namen 'ratelpopulier' en 'trilpopulier' zouden dan in feite beide een 
pleonasme zijn . Dat het woord 'populier' iets betekent met 'sidderen' of 'onstuimig bewegen', 
houdt ook stand in andere taaloorsprongen, zoals het Keltisch , of Gaelic. De populier wordt 
dan 'cran critheach' genoemd, wat 'trillende boom' zou betekenen [9][1 0][11]. 

1.3 Botanische achtergrond 
De populus hoort tot de familie Salicaceae, ofwel de wilgachtigen. Wereldwijd zijn er vele 
soorten en hybriden bekend. Slechts enkelen kunnen in Noord-Europa inheems genoemd 
worden, zoals de zwarte populier (Populus nigra), de esp, trilpopulier of ratelpopulier (Populus 
tremula) en de witte populier of abeel (Populus a/ba). Verschillende andere soorten of 
hybriden komen al zolang voor in Nederland en België, dat deze als ingeburgerd beschouwd 
kunnen worden. Van de 'Kanada', een hybride (Populus x euramericana) die sinds 1770 is 
aangeplant, wordt de naam zelfs vaak gebruikt voor populieren in het algemeen. 

Figuur 2: Zwarte populier ofwel Populus nigra (variant Populus nigra lta/ica) 
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Figuur 3: Ratelpopulier (esp, trilpopulier of ratelpopulier) ofwel Popu/us tremu/a 

Figuur 4: Witte populier (abeel) ofwel Popu/us a/ba 

Nadat de scheepvaart over de wereld op gang kwam, zijn hybriden (uit de sectie Aigeiros) 
ontstaan die inmiddels sinds lange tijd ook in Europa groeien. De Amerikaanse populier 
'Deltoides', ook wel bekend als de Amerikaanse zwarte populier, is op deze manier rond 1750 
in Nederland terecht gekomen. De 'Serotina' is waarschijnlijk de oudste hybride in Europa. De 
boom is 'natuurlijk' ontstaan in Frankrijk rond 1700, in Nederland geïntroduceerd omstreeks 
1750, en is veel gebruikt in kruisingen met andere, voornamelijk Europese populieren. Zo is 
deze soort vermoedelijk de genetische voorouder van de 'Marilandica', een populierensoort 
die al voorkwam in Nederland en omstreken vóór 1800 [12]. de 'Gelrica' is een kruising 
tussen een Europese en een Amerikaanse populier. Deze werd rond 1865 in Nederland 
geïntroduceerd. 
Ook de 'Robusta' en de 'Zeeland', zeer gelijkende populieren, worden als ingeburgerd 
beschouwd, ondanks dat ze pas zijn geïntroduceerd in het begin van de 2051

e eeuw. Dit komt 
doordat deze bomen halverwege de jaren tachtig zeer vaak voorkwamen. 50% Van het totaal 
aan populieren waren destijds van deze klonen [13]. 
De balsempopulier is niet inheems en oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Amerika. 
De groep populierenhout leverende soorten wordt onderverdeeld in vier houtsoorten die 
vallen onder vier overeenkomende handelsnamen: 

Handelsnaam Botanische namen 
Wit populieren Populus alba L., Populus tremula L., Populus canescens 
(Leuce) (AlT.) SM ., Populus spec. div. hybriden en cultuurvarieteiten 
Zwart populieren Populus deltoides MARSH, Populus nigra L., Populus sec. div. 
(Aigeiros) hybriden en cultuurvarieteiten 
Balsempopulieren Populus trichocarpa T. et. G. ex HOOK., Populus balsamifera 
(Tacamahaca) L., Populus maximowiczii HENRY, Populus spec. div. hybriden 

en cultuurvarieteiten 
Zwart balsempopulieren Hybriden tussen Zwart en Balsempopulieren 
(Aigeiros x Tacamahaca) 

Tabel 1: [4] Handelsnamen en botanische namen van de populierenhout leverende 
soorten 
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In deze indeling ziet men vaak de letter "L." van Linnaeus achter de botanische naam. 
Carolus Linneaus was in 1753 de pionier op gebied van naamgeving van planten. Andere 
afkortingen wijzen op andere botanici. 

Figuur 5: Populierenhout (tangentiaal) 

Het hout van de Populus is is witachtig, soms grijs of lichtbruin getint, zie Figuur 5. Het is in 
het algemeen rechtdradig, heeft een fijne nerf en een gelijkmatige structuur. Het hout is matig 
sterk, zacht en relatief taai [4][14}. Gewoonlijk is er geen duidelijk onderscheid tussen het 
kernhout en het spint, al vormt de groep 'Wit populieren' daar in het algemeen een 
uitzondering op. In droge staat is de kleur van kernhout meestallichtgetint met wit, grijsachtig, 
roodachtig en bleek bruin als hoofdkleuren. Bij Populus alba en Populus tremula is deze 
opvallend roodbruin. Gewoonlijk heeft het hout een zijdeachtige glans. Een verkeerde 
boombehandeling (foutief snoeien) kan abnormaal donkerbruin kernhout veroorzaken. Vrijwel 
zwart kernhout kan worden aangetroffen in bomen die gegroeid zijn op slecht ontwaterde 
gronden. 
Op het langsvlak doen de groeiringen zich veelal voor als iets donkerdere lijntjes, waardoor 
op het radiale vlak (kwartiers) sprake is van een weinig opvallend, overlangsstreeppatroon; 
op het tangentiale vlak (dosse) kan dit in een bescheiden vlamtekening resulteren [8}. Deze 
termen worden in hoofdstuk 2 van dit deel besproken. 

De populierensoorten die wereldwijd voorkomen hebben een botanische verwantschap. Ze 
dragen alle de botanische familienaam populus. De in Noord-Amerika groeiende 
Tulpenboom, Lirondendron tulipfera, is geen familie van de populieren, ook al draagt het vaak 
de verwarrende handelsnamen 'Amerikaans populieren', 'Poplar' en 'Yellow poplar'. [31 

1.4 Groeigebieden 
De populier heeft een zekere tolerantie voor ongunstige groeiomstandigheden, wat hem een 
goeie pioniersoort maakt. In Nederland is de populier een van de meest voorkomende 
bomen, ondanks de zeer wisselde bodem. 
Het Nederlandse landschap is ontstaan in twee periodes. In het Pleistoceen, 2.588.000 jaar 
geleden tot 115.000 jaar geleden, is zand aangevoerd door de Rijn en de Maas, wat de helft 
van Nederland vormt. Door landijs zijn de stuwwallen in Gelderland en Overijssel ontstaan. In 
het Holoceen, 115.000 jaar geleden tot nu, is de andere helft van Nederland ontstaan uit 
rivierklei, zeeklei en laaggelegen venen. Door windafzettingen en afgravingen bestaat 
Nederland nu uit een bijzonder gevarieerde bodem. ledere grondsoort heeft kenmerkende 
eigenschappen met betrekking tot de opbouw van het bodemprofiel, vochthuishouding en 
rijkdom aan voedingstoffen. De bodem heeft ook invloed op de soorten en de hoeveelheid 
onkruid, schimmels, bacteriën en wild [15}. 
Zeekleigronden 
Deze gronden komen voornamelijk langs de Noordzeekust voor en zijn ontstaan door 
maritiem afgezette klei. De grondsoort is zeer gevarieerd. De structuur en humus- en 
kalkgehalte kunnen sterk wisselen. De ondergrond kan sterk van de bovenlaag afwijken, wat 
wisselde invloed heeft op de kwaliteit van de bodem. Zeekleigronden zijn in het algemeen 
geschikt voor een goede groei van bijna alle loofhoutsoorten, door een hoge chemische 
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vruchtbaarheid en een groot vochthoudend vermogen. De boomontwikkeling wordt 
voornamelijk beperkt door ondiepe grondwaterstanden, ongunstig voorkomende zandlagen 
en een slechte structuur. 
Rivierkleigronden 
Ook bij deze grondsoort varieert de structuur en humus- en kalkgehalte zeer. De structuur 
van de klei is algemeen magerder dan de zeeklei: de klei bevat grotere bodemdeeltjes. De 
typische afzetting van rivierklei is als volgt: kommen met zware, kalkarme klei omsloten door 
stroomruggen van lichter en kalkrijker materiaal. Uiterwaarden worden onder water gezet 
waardoor een klein laagje verse slib achterblijft. De geschiktheid is vergelijkbaar met deze 
van de zeekleigronden. 
Veengronden in West- en Noordwest- Nederland 
Het veen heeft een hoog organisch stofgehalte, tenminste 15%. De gronden zijn ontstaan in 
de uitgestrekte veenmoerassen van Nederland en zijn vanaf de middeleeuwen in cultuur 
genomen. De eigenschappen zijn sterk afhankelijk van de plantensoorten waaruit het is 
samengesteld. Zo is veenmosveen zeer voedselarm, rietveen en zeggeveen al rijker en het 
rijkst is bosveen, voorkomend langs veenstroompjes. 
Hoogveenontginningsgronden 
Deze gronden zijn ontstaan door het weggraven van het veen voor turfwinning . Het ideale 
profiel bestaat uit een 15 cm laag humeus zand, gevolgd door een 50 cm dikke laag bolster, 
de bovenste laag van het hoogveen. Aan dit ideale profiel wordt echter zelden voldaan. Het is 
zelfs zo dat deze gronden in de loop der tijd zijn aangepast om ze geschikt te maken voor de 
landbouw. De onderliggende zandlaag is nog vaak slecht bereikbaar voor wortels, vanwege 
de dichte structuur van de bolster of de achtergebleven laag veen. De chemische 
samenstelling maakt de grond redelijk vruchtbaar (chemische vruchtbaarheid), maar is sterk 
afhankelijk van de behandeling van de grond. 
Zuiderzeegronden 
Deze gronden komen vooral voor in de Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Ze 
zijn ontstaan na 1600 door de sedimentatie van zand en klei in de toenmalige Zuiderzee. 
Zuiderzeegronden zijn kalkrijke, humusarme klei- en zandgronden. In de ondergrond worden 
sleeflagen aangetroffen, zandlagen met een fijne zandfractie, die moeilijk water doorlaten. 
De chemische vruchtbaarheid hangt af van het kleigehalte. Kleigronden zijn voedselrijker. 
Lössleemgronden 
Deze gronden zijn ontwikkeld in zeer fijn door wind afgezet materiaal: löss. De afzetting 
bestaat vooral uit leem, maar bevat ook klei en wisselde hoeveelheden zand. Omdat de klei 
gedeeltelijk is uitgespoeld uit de bovenste lagen, is dit nu geconcentreerd op ongeveer 40-70 
cm diepte. Deze voedselrijke gronden zijn diep doorwortelbaar. 
Zandgronden 
In Nederland bestaan vele grondsoorten die vooral uit zand bestaan. Omdat deze gronden 
een groot oppervlak innemen, worden ze afzonderlijk besproken. 
Zandgronden langs de kust 
De gronden zijn ontstaat uit het zand dat door de zee is afgezet. Dit resulteert in strandwallen, 
die plaatselijk tot duinen zijn verstoven. Verder landinwaarts zijn de oude duinen vaak bedekt 
met een kleiïge laag. De grondwaterstanden lopen langs de kust sterk uiteen. De 
vruchtbaarheid van de grond is afhankelijk van het humus- en slibgehalte . 
Beekdalgronden 
Deze zandgronden kenmerken zich door een dunne humeuze of venige, zwarte of bruine 
bovengrond op een bleke ondergrond, Bij de beken zijn de gronden vaak lemig en is de 
bovengrond kleiïg. Deze hebben een vrij hoge chemische vruchtbaarheid. 
De zuurgraad speelt een grote rol bij de keuze voor houtteelt. De gronden met een hoge pH 
(<::5) zijn meestal sterk lemig of hebben een kleidek. Deze gronden komen vooral voor bij 
brede en diepe beekdalen. Gronden met een lage pH (<5) zijn zwak lemig en missen een 
kleidek. Deze komen voor op de grensvlakken met hogere gronden. Zie ook bijlage A. 
Oude bouwlandgronden 
De bovenlaag van deze gronden wordt gekenmerkt door een donkere humeuze bovengrond 
van een halve tot één meter dikte. Deze laag is ontstaan door eeuwenlange bemesting met 
bijvoorbeeld heideplaggen, afkomstig uit zogenaamde potstallen. Het ontstaan van deze 
gronden heeft verband met het ontstaan van stuifzandgronden. 
Het grondwater zit betrekkelijk diep, soms enkele meters. De vruchtbaarheid is wisselend. De 
sterk lemige oude bouwlandgronden die voorkomen in de Achterhoek, Twente en Noord
Brabant is zeer vruchtbaar. 

12 



Sigrid Mulders 
Afstudeerverslag deel I: Literatuuronderzoek 
Populieren, een onderzoek naar de constructieve eigenschappen en de mogelijkheden voor de bouw 

Droge bruine bosgronden 
Dit zijn de gronden van de droge, wat rijkere zandgebieden. De laag is 60 tot 70 cm dik en 
heeft een dunne zwarte of grijze bovenlaag. De kleur wordt naar beneden toe lichter tot de 
gele kleur van het humusloze zand. De chemische vruchtbaarheid is in het algemeen vrij 
laag, maar voldoende voor de meeste naaldhoutsoorten en de grondwaterstand is zeer diep. 
Humuspodzolgronden 
Onbewerkt hebben deze gronden een duidelijke gelaagdheid. Uitgespoelde stoffen, zoals 
humus, ijzer en aluminium, zijn neergeslagen in een dieper gelegen laag. Deze zwarte of 
bruine humeuze laag is kenmerkend. 
De humuspodzolgronden zijn ontstaan in zanden met lage chemische vruchtbaarheid en een 
hoog percentage kwarts. Een groot oppervlakte van de Nederlandse bossen is op deze 
gronden aangelegd. De vochtvoorziening is afhankelijk van de wisselende waterstand. 
Stuifzandgronden 
Vanaf de middeleeuwen zijn de droge heidevelden overbeweid door schapen en overmatig 
gebruikt voor plaggenwinning voor de potstallen. De wind kreeg vat op het onderliggende 
zand, waardoor de opgestoven heuvels en dalen van de stuifzandgronden ontstonden. 
De chemische vruchtbaarheid is gewoonlijk erg laag, maar bosbouwkundig gezien meestal 
nog geschikt voor Pinussoorten. 

In Nederland komen verschillende boomsoorten voor die in bosbouwkundig verband worden 
I aangeplant: 

Loofhout Naaldhout 
zomereik grove den 
Amerikaanse eik abies grandis (reuzenzilverspar) 
beuk Corsicaanse den 
es douglas 
esdoorn fijnspar 
vele populierenrassen van de sitkaspar 
Aigeiros- en Tacamahacagroep lariks 
wilg (pinus) 
els 
berk 

Tabel 2: [16] In Nederland aangeplante boomsoorten (de gebruikte termen) 

Wanneer deze boomsoorten met elkaar vergeleken worden, blijkt dat de populier een 
bijzonder snelle groeier is op alle grondsoorten, met uitzondering van enkele zandgronden. 
Deze zandgronden komen in beperkte mate voor en beslaan slechts een klein deel van het 
totale oppervlak van zandgronden in Nederland. In Tabel 3 wordt van de eerder beschreven 
grondsoorten aangeven wat voor populierenhout de gemiddelde groeisnelheid is. Daarnaast 
is aangegeven of de populier de snelste groeier is van alle beschouwde, bovenstaande 
bomen, en welke boom eventueel sneller groeit. In bijlage A wordt de groei van deze 
boomsoorten weergegeven in een tabel. 
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Grondsoort Gemiddelde groei Snelste Anders/bij-
(m3/jr/ha} groeier zonderheden 

Zeekleigronden met zomergrondwaterstand 10-20 ja 
dieper dan 40 cm en doorgaans goede of redelijke 
structuur 
Zeekleigronden met zomergrondwaterstand 8-15 ja wilg enigszins 
ondieper dan 40 cm, veelal zwaar, en minder concurerend 
goede of slechte structuur 
Zeekleigrond met zand dicht onder het oppervlak 6-12 ja 
Rivierkleigronden - stroomruggronden 10-20 ja 
Rivierkleigronden - komkleigronden 8-15 ja wilg enigszins 

concurrerend 
Rivierkleigronden - uiterwaardgronden 10-15 ja 
Veengronden in W en NW NL- bosveengronden 8-15 ja wilg enigszins 

concurrerend 
Veengronden in W en NW NL- andere 5-8 ja gelijk met wilg 
veengronden 
Hoogveenontginningsgronden -venige gronden 6-12 ja 
met gunstige grondwaterstand 
Hoogveenontginningsgronden - minder venige - nee naaldhout 
gronden met diepe grondwaterstand 
Zuiderzeegronden - klei- en zwavelgronden 10-20 ja 
Zuiderzeegronden - slibhoudende zandgronden 10-20 ja 
Zuiderzeegronden - slibarme zandgronden 6-10 ja 
Lössleemgronden - leemgronden 10-15 ja 
Lössleemgronden -zandige leemgronden Ongeschikt nee naaldhout 
Zandgronden langs de kust met 8-15 ja wilg enigszins 
zomergrondwaterstand tussen 40 en 80 cm; concurrerend 
humeus of venig, soms met kleidek, of humusarm, 
maar slibhoudend en kalkrijk 
Zandgronden langs de kust met 8-12 ja 
zomergrondwaterstand tussen 40 en 80 cm. 
Humus- en slibarm, meestal kalkrijk 
Zandgronden langs de kust met Ongeschikt nee sitkaspar 
zomergrondwaterstand tussen 80 en 180 cm 
Zandgronden - beekdalgronden met pH ?: 5 8-15 ja wilg enigszins 

concurrerend 
Zandgronden - beekdalgronden met pH < 5 Ongeschikt nee naaldhout 
Zandgronden - Sterk lemige oude 6-12 nee naaldhout 
bouwlandgronden 
Zandgronden -zwak lemige oude Ongeschikt nee naaldhout 
bouwlandgronden 
Zandgronden -droge bruine bosgronden Ongeschikt nee naaldhout 
Zandgronden- humuspodzolgronden Ongeschikt nee pinus 

Tabel 3: Gemiddelde groei van de populier per grondsoort (gebaseerd op het boek: 
Houtsoorten voor nieuwe bossen in Nederland) 
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1.5 Populier als natuurlijk ecosysteem 
Verschillende insecten, vogels en slakken zien in een populierenbos een natuurlijke 
leefomgeving. Ook planten en struiken kunnen goed groeien onder de lichtdoorlatende 
populieren. Dit is positief voor de biodiversiteit, maar wordt bij de houtproductie in vele 
gevallen als ongewenst of hinderlijk ervaren (hoofdstuk 3). Voor insecten, voornamelijk voor 
vlinders, nachtvlinders en kevers, is de populier een belangrijke voedselbron. Enkele insecten 
zijn zelfs bedreigd en een heel klein percentage komt alleen voor op de zwarte populier. Zo 
zijn er ook vele paddestoelsoorten die aan de populier verbonden zijn, waarvan enkele alleen 
bij populieren voorkomen. Vogels worden ook veel gezien in populierenbossen, al is hierbij 
een onderetage zeer wenselijk. !Vlet de leeftijd komt ook de ornithologische geschiktheid van 
het bos. De wielewaal en de houtsnip hebben een zekere voorkeur voor populierenbossen. 
Ten slotte komen verschillende slakken, waaronder zeer zeldzame, voor in minder 
gecultiveerde populierenbossen. De meest bekende is de bedreigde Nauwe korfslak (Vertigo 
angustior). Slakken leven vooral in de dikke lagen populierenbladeren. 
Typische planten worden bij populierenbossen nauwelijks gevonden. De oorzaak hiervan ligt 
in de aanleg van de bossen. Deze worden geplant op oude landbouwgronden, waardoor ook 
de typische bosplanten zich ook opnieuw moeten vestigen. Hierdoor floreert de eerste jaren 
vooral de brandnetel [6]. 

1.6 Cultuurhistorie 
Wanneer populus wordt opgezocht in Latijnse woordenboeken, wordt vaak melding gemaakt 
van Hercules, ofwel Heracles. Tijdens een van de twaalf werken, het halen van de hellehond 
Cerberus, heeft Hercules zichzelf bekranst met een twijg van de zwarte populieren. Zijn zweet 
zou de onderzijde van de bladeren wit hebben gekleurd. Hierdoor zouden in het vervolg de 
overwinnaars op het sportveld met witte populieren worden bekranst. 

Figuur 6: Hercules met krans en de hellehond Cerberus 

In de Griekse mythologie worden heel veel natuurlijke verschijnselen verklaard aan de hand 
van een mythe. Toch geeft deze anekdote aan dat de populier ruim 2500 jaar geleden 
voldoende interessant was om opgenomen te worden in de Griekse mythologie. De populier 
was zogezegd populair. Het is zelfs sterker. In Mesopotamië zijn graven gevonden van 3000 
jaar voor Christus waarbij gouden hoofdsieraden gevonden zijn in de vorm van 
espenbladeren [1 0][17]. 
De Griekse mythologie blijkt meer melding te maken van populieren. De populier was de 
boom van de onderwereld. De zwarte populier was gewijd aan de doodsgodin Hekate en de 
witte aan Persphone, godin van de wedergeboorte en vrouw van Hades, de god van de 
onderwereld. Medea, de beschermster van alle toverplanten, zou steeds de populier hebben 
gebruikt bij haar toverkunsten. Zo bestaat er ook een mythe over Phaëton, de zoon van de 
zonnegod Helios. Bij zijn dodelijke val uit de zonnewagen zouden zijn huilende zussen, hun 
armen naar de hemel gericht, veranderd zijn in zwarte populieren met verharde stenen 
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tranen. De harsachtige stof die de knoppen van de zwarte populieren in het voorjaar 
afscheiden lijkt inderdaad op barnsteen [17][18][19]. 
Ook in het Christelijke geloof wordt melding gemaakt van de populier, en ook hier op een 
sinistere wijze. De roeden waarmee Jezus gegeseld werd, zouden espentwijgen zijn geweest. 
Ook het kruis zou van espenhout zijn geweest, waardoor sindsdien het blad van de 
populieren trilt ter herinnering aan de vreselijke gebeurtenis. In een andere vertelling schuilen 
Maria, Jozes en hun pasgeboren kind voor de soldaten van Herodes bij allerlei bomen op hun 
weg. De populier weigert hulp, waardoor Maria zou hebben gezegd dat de populier voortaan 
net zo zou trillen en sidderen als zijzelf op dat moment [17][20]. 

Ook in het oude volksgeloof en volksleven speelt de populier op enkele vlakken een rol. 
Volgens zowel Scandinavisch als Zwitsers bijgeloof zou de populier bliksem aantrekken. 
Opvallend is dat in enkele bosbouwkundige boeken de populier inderdaad bliksemgevoelig 
wordt genoemd. Ook aan de snelle groei van de boom werden magische eigenschappen 
verbonden. Wanneer een meisje lang haar wilde, hoefde zij slechts een gaatje te boren in 
een peppel en daar enkele haren in te stoppen [17][18]. 

De populier heeft dus een rijke geschiedenis in bijgeloof. Gelukkig heeft de populier in het 
verleden ook daadwerkelijk zijn nut vertoond. De populier is oorspronkelijk de meest 
gebruikte houtsoort voor klompen, die al sinds de middeleeuwen worden gedragen in Europa. 
Tegenwoordig is de productie hiervan volledig gemechaniseerd, maar hier zat een grootste 
traditionele ambacht achter, waarbij de leden een redelijk hoog aanzien genoten. Al vanaf 
hun twaalfde konden jongens worden opgenomen in het gilde om een aandeel te leveren in 
het proces van het vervaardigen van klompen. 
Bij de geboorte van een meisje werd wel eens een populier geplant die geveld werd bij haar 
huwelijk, waarbij de opbrengst van de boom als bruidschat diende. Ook werden vele 
populieren aangeplant langs wegen (het voorpoot- en overpootrecht1

), erfafscheidingen en 
sloten om sneller een hogere winst uit het landoppervlak te halen. Dit gebeurt nog steeds en 
inmiddels is dit fraaie beeld in delen van Nederland en Vlaanderen uitgegroeid tot een 
traditioneel landschap [6][17]. 

Populierenhout is altijd voorhanden geweest en is voor vele doeleinden ingezet. Een prachtig 
voorbeeld hiervan hangt in het Louvre in Parijs. Het beroemste werk van Leonardo da Vinci, 
de Mona Lisa, is op populierenhout geschilderd. 

Figuur 7: De Mona Lisa van Leonardo da Vinci 

1 Het voorpootrecht is het recht om op grond langs een weg bomen te planten. Het overpootrecht geeft het recht om 
ook aan de andere kant van deze weg te planten. 
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2. Biologie van het hout 

2.1 Anatomie van hout 
In het algemeen wordt hout ingedeeld in twee groepen, namelijk naaldhout en loofhout. Ook 
worden de termen zachthout en hardhout gebruikt, waarbij alle naaldhoutsoorten behoren tot 
de groep zachthout en alle loofhoutsoorten tot de groep hardhout. De kwaliteit van het hout is 
hierbij niet van belang en inmiddels is deze terminologie dan ook achterhaald gebleken. 
Een boom wordt grofweg ingedeeld in drie delen: het wortelgestel, de stam en de kroon. De 
wortels verzorgen de opname van vocht en voedingsstoffen en in de stam vindt het 
voedingsstoffentransport plaats dat het voortbestaan van de boom garandeert. De kroon 
wordt gevormd door takken en twijgen, bezet met naalden of bladeren. 

Een boom wordt ieder jaar dikker door de werking van een enkele cellaag, het cambium. Het 
cambium deelt zich voortdurend en vormt naar de binnenzijde toe xyleem, beter bekend als 
spinthout, dat zich tekent in de jaarringen. Naar de buitenzijde toe vormt het cambium floëem, 
ofwel de bast. De bast verandert in schors en valt uiteindelijk af. Naar de binnenkant toe 
ondergaat het lichtgekleurde spint chemische en fysische veranderingen, waardoor het, over 
het algemeen, donkerdere kernhout ontstaat. In het algemeen is kernhout duurzamer en dus 
beter geschikt voor hoogwaardige toepassingen als constructiehout [21][22]. 

Figuur 8: Opbouw van een boom {naaldhout, grove den) 

Figuur 9: Vlakken van hout, v.l.n.r. kops, radiaal en tangentiaal {gebasseerd op het boek: 
Materiaalkunde, [22]) 
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In het hout worden de functies sapvervoer, steunverlening en de opslag van voedingsstoffen 
door verschillende cellen verricht. Dit is bij naaldhout- en loofhoutsoorten niet hetzelfde. Bij de 
loofhoutsoorten wordt het sapvervoer verzorgd door vaten. De vaten zijn omringd met 
houtvezels (libriformvezels), die steun geven aan de boom. De opslag van voedingsstoffen 
wordt voornamelijk verzorgd door stralen, anders eventueel door het parenchym [22]. 

Figuur 10: [22] De structuur van loofhout. In de figuur: 1. kops vlak, 2. radiaal vlak, 3. 
tangentiaal vlak, 4. groeiring, 5. voorjaarshout, 6. zomerhout, 7. houtstralen, 8. vaten, 9. 
geperforeerde vroegere celwand, nu onderdeel van een vat, 10. gewone stippels 

In chemische zin wordt 95 tot 98% van de celwand gevormd door cellulose , lignine en 
hemicellulose. Cellulose wordt gevormd door een lange keten en is een polymere vorm van 
glucose. Het geeft de boom stevigheid. In constructieve zin zal cellulose de trekkrachten in de 
boom opnemen. Lignine zal juist de drukkrachten opnemen en wordt gevormd door een 
structuur die zich als massa zal gedragen. Wanneer een boom vergeleken wordt met 
gewapend beton, is de cellulose de wapening en de lignine het beton (m.n. het grind). 
Hemicellulose bestaat uit soortgelijke ketens als cellulose, maar vormt de verbinding tussen 
de cellulose en de lignine, waardoor deze kunnen samenwerken. 

2.2 Vermeerderen 
Houtsoorten kunnen op verschillende manieren worden vermeerderd. Hierbij zijn twee 
verschillende hoofdprincipes te onderscheiden, namelijk de generatieve vermeerdering en de 
vegetatieve vermeerdering [23]. 

2.2.1 Generatieve vermeerdering 

In principe is deze methode de natuurlijke vorm van het vermeerderen van een soort. Zaden 
komen in de grond terecht en ontkiemen, waardoor elke nieuwe plant genetisch verschillend 
is van een ander, al zal hij ook vele overeenkomsten hebben met exemplaren uit dezelfde 
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familie. De eigenschappen van de nieuwe bomen die op deze manier geplant worden, zijn tot 
op zekere hoogte onbekend. 
In de praktijk worden alle naaldhoutsoorten en enkele loofhoutsoorten, zoals de eik, beuk, es, 
esdoorn, els en berk, uit zaad gekweekt. 

2.2.2. Vegetatieve vermeerdering 

Het is mogelijk dat van een bestaand exemplaar een exacte kopie wordt gemaakt. Een 
organisme dat op een dergelijke manier ontstaat, wordt ook wel een kloon genoemd. Omdat 
genetisch gezien het nieuwe exemplaar vrijwel gelijk is aan de ouder, kunnen op deze manier 
wenselijke eigenschappen en vormen behouden blijven, maar zullen ook negatievere 
eigenschappen, zoals de gevoeligheid voor ziektes doorerven. Hierom is het van belang dat 
een aantal klonen per soort beschikbaar zijn. Voor houtsoorten kan het goedkoper of 
eenvoudiger zijn om op deze manier de soort te vermeerderen, wat kan geschieden door 
bijvoorbeeld oculeren, enten en stekken. 
De populier, abeel, wilg, iep en linde planten zich voornamelijk voor via vegetatieve 
vermeerdering. 
De populier is tweehuizig, wat betekent dat mannelijke en vrouwelijke bloemen niet aan 
dezelfde boom voorkomen. Bomen van dezelfde kloon hebben dus altijd hetzelfde geslacht 
en zijn dus mannelijk of vrouwelijk. 

2.3 Biologische structuur van populierenhout 
Met het blote oog zijn de vaten in het kopse hout niet zichtbaar. De diameter is gemiddeld 75 
1Jm). Ze zijn vrij gelijkmatig verspreid en zeer talrijk aanwezig, mogelijk met dunwandige 
thyllen. Dit zijn kleine verstoppingen in het kernhout die de vaten dichten. Het maakt het hout 
waterdicht en beschermt tegen indringers als bacteriën en schimmels, maar bemoeilijkt 
verduurzaming door middel van impregneren. De stralen zijn onopvallend. Onder een loep 
(1 Ox) is het parenchym te zien als een zeer dun bandje dat veel onderbroken wordt, met 
name op de groeiringgrens. De nerf is fijn en gewoonlijk recht [3][14][24] . 

2.4 Reactiehout 
Populierenhout bevat vaak trekhout. Bij het zagen van het hout, dat verder gemakkelijk te 
verwerken is, ontstaan 'harige' of 'wollige' oppervlakken die een afstompende werking 
hebben op het gereedschap. Trekhout is reactiehout ten gevolge van trekkrachten tijdens de 
groeifase. De houtaanwas vindt in tamelijk brede lagen plaats. De boom kan gaan overhellen 
of blootgesteld zijn aan een sterk heersende wind, zoals bijvoorbeeld aan de kust. Het is een 
soortgelijke reactie als drukhout dat bij naaldhout, zoals vuren , plaatsvindt. De hybriden 
'Robusta', 'Zeeland', 'Heidemij' en 'Harff zijn in zoverre goed tegen wind bestand dat in open 
landschappen geen vervorming van de bomen optreedt en het hout dus relatief weinig 
reactiehout bevat f23l . 

Figuur 11: Reactiehout 
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3. Van boom tot plank 

3.1 Inleiding 
Tot goede en kwalitatief gezien constante bomen komen is een bijzonder intensief proces. 
Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd wordt zorg gedragen voor goed en verantwoord 
bosbeheer. Door de FSC (Forest Stewardship Council) is een standaard ontwikkeld voor 
goed bosbeheer waarop bossen beoordeeld en gecertificeerd worden. De FSC is een 
onafhankelijke organisatie waarbij niet alleen aandacht besteed wordt aan de kwaliteit van het 
bos, maar ook aan de rechten van de bewoners en de grondeigenaren. De FSC houdt 
toezicht op de toepassing van de gestelde standaard en beheert het FSC-keurmerk [25]. 
In Nederland en in heel Europa neemt al jaren de aanwas van nieuwe bossen gestaag toe. 
Bossen hebben belangrijke maatschappelijke functies en kunnen bovendien financieel 
voordeel opleveren. Bossen hebben voornamelijk een natuurfunctie, houtproductiefunctie of 
een recreatiefunctie, maar vaak worden de functies geïntegreerd, waarbij de nadruk ligt op 
het zo optimaal combineren van de functies. Geïntegreerd bosbeheer maakt gebruik van 
natuurlijke processen en heeft, mede hierdoor, een investeringsarm karakter. 
Voor de aanleg van bossen is financiële steun van de overheid . Om een bos financieel 
aantrekkelijk te maken is het van belang dat gekozen wordt voor geschikte houtsoorten. Dit is 
bijvoorbeeld afhankelijk van de grondsoort en de functies van het bos. De keuze van de juiste 
houtsoort zorgt uiteindelijk voor gezonde, duurzame bossen waarvan de exploitatiekosten 
laag zijn en waarbij zo weinig mogelijk problemen ontstaan bij de verdere behandelingen van 
het bos. 

3.2 Aantastingen 
De populier is gevoelig voor verschillende externe factoren tijdens de groeifase. Deze kunnen 
worden ingedeeld in ziektes, insectenaantastingen en overige bedreigingen. Vervolgens kan 
het hout ook na de kap worden aangetast. 

3.2.1 Ziektes 

Onder ziektes vallen de aantastingen die tot stand komen door bacteriën en schimmels. De 
belangrijkste bacterieziekte is de populierenkanker en de belangrijkste schimmelziektes zijn 
de bladvlekkenziekte en de populierenroest Onder belangrijk wordt verstaan dat de ziekte 
zowel zeer besmettelijk als zeer houtvernietigend is. Ook overige ziektes worden behandeld 
[26] . 
Populierenkanker 
Deze ziekte kan worden herkend aan de wratachtige, min of meer langgerekte, onregelmatige 
verdikkingen op stam of takken . Ze zijn onregelmatig van vorm en kunnen zelfs een omvang 
van enkele tientallen centimeters bereiken. Doordat de neerwaartse sapstroom kan worden 
afgesnoerd, sterft uiteindelijk de hele boom. Geïnfecteerde bomen zijn een potentiële 
infectiebron voor gezonde populieren. 
Vroeg in het jaar vindt vanuit de kankers slijmvorming plaats. Dit bevat grote hoeveelheden 
bacteriën, die door regen en wind kan worden overgebracht op littekens van afgevallen 
steunblaadjes en knopschubben van gezonde bomen. Aantasting vindt vooral plaats bij 
bomen ouder dan 10 jaar. 
Bladvlekkenziekte 
De schimmel Marssonina veroorzaakt 4 tot 5 mm olijfkleurige vlekken of 1 mm grote zwarte 
stippen op de bladeren, bladstelen en scheuten. Vanwege snelle uitbreiding van de vlekken 
of stippen treedt vroege bladval op, waardoor ten slotte alleen de kroon nog bladeren bevat. 
Door een jaarlijkse terugkeer treden fysiologische storingen op, die van groeivermindering, 
taksterfte en degeneratie van het wortelstelsel uiteindelijk leiden tot de dood van de boom. 
De primaire infectie vindt plaats vanuit afgevallen bladeren waarop de schimmel de winter 
overleeft. In het voorjaar raakt het uitlopende blad geïnfecteerd. 
Populierenroest 
De roestschimmel Melampsora uit zich in juni met kleine gele vlekken op de onderkant van de 
bladeren . In het najaar verschijnen op de bovenkant van het blad bruin-zwarte korstjes, 
waardoor het blad uiteindelijk voortijdig kan verdorren en afvallen . Het is zeldzaam dat roest 
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taksterfte tot gevolg heeft, maar het veroorzaakt wel een verzwakking aan de boom, 
waardoor deze vatbaar wordt voor zwakteparasieten. 1 

Roest verspreidt zich door middel van sporen. Deze sporen, teleutosporen genaamd, 
overwinteren in zwartbruine sporenkussens of in afgevallen bladeren, en hieruit ontstaan 
basidiosporen, die in het voorjaar de lariks infecteren. Via geslachtelijke weg (generatieve 
vermeerdering) van de lariks ontstaan de caeomasporen, die de populier weer infecteren . 
De belangrijkste roestschimmel is Melampsora larici-populina, die de secties Aigeiros en 
Tacamahaca aantast. 
Overige ziektes 
Er bestaan nog diverse andere ziektes die een populier kunnen aantasten. 
Zo bestaat de bastvlekkenziekte, waarbij in het voorjaar blaasvormige opzwellingen op de 
bast verschijnen, die ook later in het groeiseizoen herkenbaar blijven. Vooral de kwaliteit, de 
geijkte samenstelling van het hout, van het hout vermindert. 
Vervolgens bestaat de blad- en twijgziekte, ofwel Pollacia: een schimmelziekte die vooral 
voorkomt bij witte populieren. Op het blad ontstaan hoekige onregelmatige zwarte vlekken. 
Schorsbrand of Dothichiza tast enkel al verzwakte bomen aan. Bladeren vergelen of 
verwelken als gevolg van de parasiet, wat taksterven en in het ergste geval afsterven van de 
hele boom tot gevolg kan hebben. 
Ten slotte wordt het mozaïekvirus besproken, dat een netwerk van lichtgekleurde vlekjes 
veroorzaakt. Het heeft bladval en groeireductie tot gevolg en is voornamelijk op kwekerijen 
van belang. 

3.2.2 Insectenaantastingen 

De insecten die de populier in de groeifase aantasten zijn in te delen in verschillende 
groepen: wortelbeschadigers, houtboorders en bladbeschadigers, waarbij de houtboorders de 
schadelijkste groep is. Aantastingen ontstaan vooral via zwakke plekken, zoals snoeiwonden 
en bladlittekens of verwondingen van de bast door maaien of beweiding [26]. 
Wortelbeschadigers 
De horzelvlinder (Sesia apiformis) is de ernstigste beschadiger in deze groep. De eitjes die 
door de vlinder op de grond zijn gevallen, dringen via een beschadigde plek in het hout 
binnen, waarna het zich omlaag vreet. Hierdoor wordt de boom structureel verzwakt. 
Houtboorders 
De takken die worden aangetast door houtboorders zijn van significant lagere kwaliteit en 
lopen groot risico om af te breken. De wilgenhoutrupsen (Cossus cossus) zoeken plaatsen 
waar het cambium is blootgelegd en hollen deze uit. Vervolgens dringen ze dieper het hout in. 
Oudere rupsen kunnen zelfs door de bast heen boren en daarmee nieuwe bomen aantasten. 
De wilgenhoutrups is de meest gevreesde houtboorder. 
Verder worden populieren nog aangetast door de populierenglasvlinder (Paranthrene 
tabaniformis), de grote en de kleine populierenboktor (Saperda carcharias en Saperda 
populnea) en de wilgensnuitkever (Cryptorhynchus lapath1). 
Bladbeschadigers 
Ook bladvretende insecten kunnen invloed hebben op de bijgroeiverliezen. Zo heeft een 
plaag van de satijnvlinder (Leucoma salicis) in Flevoland geleid tot een verlies van 60%. 
Vervolgens is er nog de kleine wintervlinder (Operophtera brumata) en de 
populierenmineermot (Paraleucoptera sinuella), die zich voedt met het bladmoes van het 
blad. 

3.2.3 Overige bedreigingen 

Het klimaat beïnvloedt de groei van populieren sterk, wat ook de grote diversiteit aan soorten 
verklaart. De eigenschappen van een locatie kunnen van grote invloed zijn op de groei. 
Verder kunnen dieren de aanplant van populieren onbewust schaden [6]. 
Klimaatfactoren 
De meest voorname natuurlijke bedreiging is de wind. Wind kan in grote mate de groei van de 
populier remmen en de boom beschadigen of zelfs ontwortelen. Dit laatste gebeurt 
voornamelijk bij bomen met een hoge grondwaterstand of een voor wortels ontoegankelijke 
laag. Verder is wind de nummer één oorzaak van trekhout. Toch zijn verschillende klonen 
goed bestand tegen de wind, zoals de 'Robusta', de 'Zeeland', de 'Heidemij' en de 'Harff. 

1 
zwakteparasieten kunnen zelf niet een boom binnendringen . maar kunnen in al bestaande wonden de bomen 

verder aantasten. 
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De eigenschappen van de bodem zijn, ondanks het tolerante karakter van de populier, toch 
van redelijke invloed op de kwaliteit van het hout. Zo mag de waterhuishouding tijdens de 
groei niet teveel wijzigen en kan strooizout (NaCI of CaCI2} een chloridevergiftiging tot gevolg 
hebben. Tenslotte belemmert de verdichting van de grond en het asfalteren van wegen de 
inname van zuurstof. 
Over luchtverontreiniging zijn geen sluitende uitspraken gedaan, maar voorlopig lijken de 
aantastingen onopvallend te zijn . 
Als overige klimatologische bedreigen kan vorst, hagel en bliksem nog genoemd worden. 
Invloed van dieren 
In jonge opstanden kan vee aanzienlijke schade aanrichten . Afhankelijk van het vee moeten 
de bomen eerst een leeftijd van zeven tot twaalf jaar bereiken voordat het mengen met dieren 
verantwoord kan zijn. 
Ook wild als hazen, konijnen en reeën kunnen populieren beschadigen. Reeën hebben een 
voorkeur voor balsempopulieren en kunnen bij voedselgebrek de scheuten opvreten. Hazen 
en konijnen knagen aan de schors van de stammetjes van jonge, bij voorkeur zwarte 
populieren. Kleine knaagdieren, waarbij in dit geval de woelrat, de veldmuis en de aardmuis 
de belangrijkste zijn, brengen voornamelijk ondergronds of laag bij de grond schade aan met 
het doorknagen van wortels of het aanvreten van de bast. 
De schade die aangebracht wordt door vogels is miniem en over het algemeen herstelt de 
boom zich. 

3.2.4 Aantastingen na de kap 

Pas geveld hout is zeer aantrekkelijk voor kevers en rupsen (Coleoptera en Papi/ionidae). De 
aantasting van populieren door insecten in Nederland en België is echter zeer beperkt. 
Ook kan het hout worden aangetast door houtrotverwekkende schimmels, zoals de 
steeltjeszwammen (Basidiomycetes). Nadat het hout verkleurt, ontwikkelen schimmeldraden 
zich die geleidelijk de celwanden in het hout vernietigen . Uiteindelijk treden de vruchten ofwel 
de paddestoelen naar buiten. Houtrotverwekkende schimmels veroorzaken een witte rot, die 
zowel de lignine als de cellulose aantast. 
Verder kan hout worden aangetast door blauwschimmels, die binnen de cellen leven en de 
celwanden niet aantast. De kwaliteit van het hout neemt hiermee nauwelijks af, maar de 
echte schade is de daling in esthetische waarde [3][6][27]. 

Figuur 12: Basidiomycetes in een vroege fase 
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Figuur 13: De gevolgen van Basidiomycetes 

3.3 Zagen 
Om tot bruikbare delen voor de bouwindustrie te komen, wordt rondhout over het algemeen 
gezaagd. Hele stammen worden opgezaagd tot kleinere delen. Voor de plaatindustrie kan het 
hout ook geschild worden tot lange stroken. Door verlijming ontstaan de platen. 
Wanneer hout 'dosse' gezaagd wordt, is op het hout een vlamtekening te zien van het hout, 
een gevolg van de jaarringen. Dit hout wordt zodanig gezaagd dat het ver van de kern af en 
niet op de kern gericht gezaagd wordt. Dit gebeurt met een bandzaagmachine of een 
raamzaagmachine. Hout kan ook 'kwartiers' gezaagd worden. De jaarringen zullen in dit 
geval ongeveer als evenwijdige lijnen in de planken verschijnen. Onderscheid wordt nog 
gemaakt in zuiver kwartiers en vals kwartiers. 1 wanneer het hout vrijwel zuiver naar de kern is 
verzaagd, en vals kwartiers, als de oorsprong van de balken ver aan de rand van de stam ligt. 
De manier van zagen is van invloed op de manier van krimpen van het hout. Hierop wordt 
verder ingegaan in het volgende hoofdstuk. 

Figuur 14: Voorbeelden van kwartiers gezaagd hout 

Voor het zagen is het van ondergeschikt belang of zuiver kernhout wordt gebruikt of dat ook 
delen spinthout verzaagd worden. Pas bij het verduurzamen moet rekening gehouden worden 
met het aandeel spint. 
Vooral in hogere delen van de boom zullen meer kwasten voorkomen. Kwasten zijn restanten 
van takken en kunnen los of vast zitten. Ze worden ook wel knoesten of noesten genoemd. 
Kwasten worden beschouwd als een fout in het hout en bij het lamineren worden grote 
kwasten dan ook uit de lamellen verwijderd. Bij (visuele) sortering, constructieberekeningen 
en onderzoek moet het kwastaandeel worden bepaald en moet er rekening mee gehouden 
worden [22]. 

1 
Zuiver kwartiers hout is hout dat vrijwel zuiver naar de kern is verzaagd. In de balken zijn vele jaarringen te zien en 

het bevat zowel ouder als nieuwer hout. Vals kwartiers is hout waarbij de oorsprong ver van de kern en dicht bij de 
rand van het hout ligt. De balken bevatten voornamelijk redelijk nieuw hout. 
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3.4 Drogen 
Hout dat gedroogd wordt, krimpt vaak onregelmatig, waardoor het zal scheeftrekken en zelfs 
zal scheuren . Hout drogen is daarmee in het algemeen een lastig werk en wordt voornamelijk 
uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Om gebruikt te worden in de bouw of om getest te 
worden, moet het hout een veel lager vochtgehalte hebben dan dat het heeft bij de kap. Hout 
wordt gedroogd bij een temperatuur van 20' C en een luchtvochtgehalte van 65%, totdat het 
een evenvochtgehalte bereikt van 12%. Gedroogd hout zwelt en krimpt nauwelijks. 

Vers populierenhout kan een onaangename, karakteristieke geur verspreiden. Na droging 
verdwijnt deze geheel. Populieren is in het algemeen gemakkelijk te drogen en na droging vrij 
stabiel. Na droging kan sprake zijn van 'waternesten', een ongelijkmatige vochtverdeling in 
het hout. Om vervorming zoveel mogelijk tegen te gaan wordt aanbevolen bij droging aan de 
lucht het hout kruislings te stapelen en met droge stapellatten te werk te gaan, ten einde 
verkleuringen te voorkomen. In verse toestand is populieren zeer collapsgevoelig. Bij 
versneld drogen moet hiermee rekening gehouden worden door te kiezen voor een lage 
begintemperatuur. Door aanwezigheid van trekhout is de kans op krom- en scheluwtrekken 
bijzonder groot. De kans op schade door collaps, krom- en scheluwtrekken kan zoveel 
mogelijk worden beperkt door het hout vooraf aan de lucht te laten drogen. Alleen wanneer 
het hout goed droog is, werkt het weinig . Droog populieren, met goed glad oppervlak, kan in 
het algemeen met alle gangbare oppervlaktesystemen tot volle tevredenheid worden 
afgewerkt [28]. 

1) 
Evenwichtsvochtgehalte bij vochtopneming bij 90% R.V.: 22,0% 
Evenwichtsvochtgehalte bij vochtafgeving tot 60% R.V.: 13,0% 
Krimp van 22,0% tot 13,0% vochtgehalte: 

radiaal 1,2% 
tangentiaal 2,8% 

Krimp van 19,0% tot 12,5% vochtgehalte: 
radiaal -

tangentiaal -

Tabel 4: {28] Werken van populierenhout, na eerst snel gedroogd te zijn tot 12% 
vochtgehalte 

1) Gegevens vlgs. R.H.Farmer (1972) 
2) Gegevens vgls. Houtinstituut TNO (1976) 

2) 
19,0% 
12,5% 

-
-

0,7% 
1,9% 

Krimp uitgedrukt in % van de afmeting vers Populieren Vuren, Beuken, 
europees 

van vers- 12% vochtgehalte: 1) 2) 3) 6) 
radiaal 2.0 1.4 2.7 1.8 

tangentiaal 5.5 5.2 5.7 4.5 

van vers - geheel droog: 2) 3) 4) 5) 
radiaal 2.8 2.8 3.3 3.0 3.7 

tangentiaal 8.3 7.3 9.8 7.1 8.0 

Tabel5: [28] Krimpgedrag van populierenhout, vuren en beuken 

1) Gegevens vlgs. R.H.Farmer (1972; in Engeland gegroeid Populus spec. div.) 
2) Gegevens vgls. Houtinstituut TNO (1976; in Nederland gegroeid Populus speet. div) 
3) Gegevens vgls. E.I. Kennedy (1965; gemiddelde waarden van in Canada gegroeid 

Populus tremuloides, P. gradidentata, P. balsemifera, P. deltoides en P. trichocarpa) 
4) Gegevens vgls. P. Sallenave (1971; in Malagasië gegroeid Populus deltoides; 

omgerekend) 
5) Gegevens vgls. L.J. Markwardt & TR.C. Wilson (1935; in de VS gegroeid Populus 

balasamifera) 
6) Gegevens vgls. Houtinstituut TNO (1975 en '76) 

europees 
6) 
2.2 
5.9 

4.5 
10.0 
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3.5 Lijmen 
In de houtindustrie wordt veel gelijmd. De plaatindustrie en de lamineringsindustrie hebben er 
in feite hun bestaansrecht aan te danken. Lijmen op zich is geen nieuw principe, maar 
bestond al zo'n 4000 jaar voor Christus. Inmiddels is de kennis over lijmen enorm 
toegenomen en wordt het principe scheikundig benaderd. 
De meeste soorten houtlijm zijn op waterbasis. Lijm bestaat in dat geval uit water en stoffen 
die oplosbaar zijn in water. Na de verdamping van het water zal er voldoende adhesie zijn 
van de lijm en het hout en voldoende cohesie van de lijm zelf. De lijm haalt zijn kracht uit de 
verankering van de lijm in de poriën, maar de grootste kracht wordt geleverd door de 
intermoleculaire krachten (Van-der-Waals-krachten), ofwel cohesie en adhesie. Adhesie is 
alleen mogelijk tussen a-polaire of polaire stoffen onderling. Bij apolaire stoffen valt het 
centrum van de positieve lading van het molecuul samen met het centrum van de negatieve 
lading, waardoor er geen 'pool' bestaat. Bij polaire stoffen zijn deze centra anders verdeeld , 
waardoor wel 'polen' bestaan. De te lijmen materialen moeten dus verlijmd worden met een 
lijm die aansluit bij de molecuulstructuur van het materiaal. Zo moet hout (polair) verlijmd 
worden met een polaire lijm en staal (a-polair) met een apolaire. Om hout en staal goed aan 
elkaar te verlijmen zal een van de materialen een oppervlaktebehandeling moeten 
ondergaan. 
Over het algemeen zijn voor toepassing in dragende constructies alleen thermohardende 
kunstharslijmen toegestaan. Hierop zijn wel uitzonderingen. De lijmen blijven , wanneer ze 
uitgehard zijn, altijd hard. Thermohardende kunstharslijmen bestaan uit twee of meer 
componenten die een laag moleculair gewicht hebben. Deze condenseren tot een stof met 
hoog moleculair gewicht, waarbij onder andere water vrijkomt. In sommige gevallen is een 
soort katalysator (verharder) en/of warmte nodig om dit proces te starten. 

Om een duurzame en sterke lijmverbinding tot stand te brengen, moet het te lijmen materiaal 
en de oppervlakken aan enkele eisen voldoen . Zo moet hout een vochtgehalte hebben van 
12 tot 15%, afhankelijk van de houtsoort, en mag het verschil tussen de onderdelen niet meer 
dan ongeveer 4% bedragen. De oppervlakken moet geschaafd en schoon (vrij van stof, vet, 
olie, hars, handzweet, krijt etc.) zijn en goed bereikbaar zijn voor de lijm. Ook moet rekening 
gehouden worden met eventuele verduurzamingsmiddelen (inhoudsstoffen) in het hout en 
een mogelijke reactie met zonlicht. 
Een ander belangrijk aspect voor verlijmde verbindingen is het feit dat het hout zal werken in 
de gebruiksfase. In de ontwerpfase moet hiermee terdege rekening gehouden worden . 

In de houtindustrie worden verschillende lijmen gebruikt, waarvan hieronder verschillende 
veelgebruikte kort worden besproken [29][30]. 
Ureum-Formaldehyde (UFl 
Deze lijm wordt vooral gebruikt in dragende houtconstructies en bij de productie van triplex . 
De lijm is wit en verhardt bij een temperatuur tussen 15 en 20 'C. De lijm is in principe niet 
spleetvullend. 
Melamine-Formaldehyde (MF) 
Chemisch en uiterlijk lijkt deze lijm veel op de UF. Het meest wordt de lijm toegepast in de 
plaatindustrie. Zonder verharder moet de lijm worden toegepast bij een hoge temperatuur 
(90' C). Met verharder in de lijm ook bruikbaar bij lagere temperaturen . 
Melamine-Ureum-Formadehyde (MU Fl 
De UF kan worden versterkt met melamine, waardoor de lijm een hogere weerstand heeft 
tegen vocht en warmte. De lijm is duurder dan de gewone UF, waardoor deze vaak voor het 
noodzakelijke gebruikt wordt of in combinatie. 
Fenol-Formaldehyde (PFl 
De PF-Iijm is de oudste kunstharslijm en is zeer duurzaam. De lijm is rood tot roodbruin van 
kleur en wordt onder andere toegepast voor triplex. Zonder verharder wordt de lijm verwerkt 
bij 140' C en met verharder kan de lijm soms zelfs bij kamertemperatuur worden gebruikt. 
Resorcinol-Formaldehyde (RF) 
Resorcinol is een meerwaardig fenol. De lijm is roodbruin en verhardt tussen de 10 en 1 OO' C. 
De katalysator is in dit geval geen verharder, maar een noodzakelijk component voor de lijm 
(nl. formaldehyde). RF is vooral zeer geschikt voor dragende houtconstructies en geschikt 
voor toepassing in weer en wind. 
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4. Bouwkundige eigenschappen van het hout 

4.1 Algemeen 
Populierenhout staat niet bekend als een sterke houtsoort, maar, zijn gewicht in aanmerking 
genomen, is het wel redelijk taai. Het is namelijk een lichte houtsoort. De volumieke massa bij 
een vochtgehalte van 12% bedraagt ongeveer 450 (380-530) kg/m3

. Vers kan dit oplopen tot 
ongeveer 880 kg/m 3

. Ter vergelijking, vuren weegt bij 12% vochtgehalte 460 kg/m3 en eiken 
en beuken 700 kg/m3

. 

Populierenhout vat zelf niet gemakkelijk vlam en in dat opzicht is het hout geschikt voor 
constructies of in ruimtescheidende wanden. Om deze reden werd het hout ook toegepast bij 
traditionele windmolens [3][4][7]. 

4.2 Mechanische eigenschappen 
In de afgelopen vijftig jaar is op beperkte schaal onderzoek gedaan naar de mechanische 
eigenschappen van populierenhout. De resultaten worden hieronder getoond. 

Waarden bij wisselend Populieren Vuren, 
vochtgehalte europees 

1) 2) 3) 2) 4) 1) 5) 
Vochtgehalte(%) bij proef vers. 128 15 12 12 12 12 
Vol. m (kg/m3) bij proef - 553' 410 457 570 429 417 
Buigsterkte (N/mm2

) 34 40 58 70 94 61 68 
Elasticiteitsm (N/mm2

} 7400 7500 8100 9700 10200 9600 10900 
Druksterkte (N/mm2

) 15 19 33 36 39 32 35 
Schuifsterkte (N/mm2

} 4.8 5.2 4.2 9.8 - 6.9 8.6 
Splijtsterkte per mm 
breedte (N/mm): 
radiaal 32 36 46 50 - 43 36 
tangentiaal 32 50 46 63 - 43 40 
Hardheid vlgs. Janka (N): 
radiaal 1500 - - - - 2600 -
tangentiaal 1500 1900 - 2300 - 1800 2100 

Tabel6: [31] Vermeende eigenschappen van populierenhout 

1) Gegevens vgls. E.I. Kennedy (1965; gemiddelde waarden van 20 bomen Populus 
tremuloides, 10 bomen P. grandidentata, 10 bomen P. balsamifera, 5 bomen P. 
deltoides en 7 bomen P. trichocarpa; gegroeid in Canada) 

2) Gegevens vlgs. G.M. Lavers (1969; • bij 50 % vochtgehalte; gemiddelde waarden van 
18 en 6 in Engeland gegroeide bomen Populus canadensis var. serotina resp. P. 
canescens; proeven verricht aan 2x2 cm proefstukken en omgerekend tot 5x5 cm 
afmeting). 

3) Gegevens vgls. Centre Technique du Bois (1971; omgerekend; gemiddelde waarden 
van 3 bomen Populus trichocarpa 'SP 126'; gegroeid in Frankrijk). 

4) Gegevens vgls. P. Sallenave (1969; waarden van 30 planken Vuren (met zeer lage 
volumieke massa voor dit hout) en 36 Beukebomen; proeven verricht aan 2x2 cm 
proefstukken en omgerekend tot 5x5 cm afmeting) 

5) Gegevens vgls. G.M. Lavers (1969; waarden van 30 planken Vuren (met zeer lage 
volumieke massa voor dit hout) en 36 Beukenbomen; proeven verricht aan 2x2 cm 
proefstukken en omgerekend tot 5x5 cm afmeting) 

Deze gegevens zijn afkomstig uit het boek 'houtsoorten, Informatie voor de praktijk', van TNO 
uit 1978. De gegevens in het houtvademecum uit 2001 [4] voor de mechanische 
eigenschappen voor populierenhout zijn exact gelijk aan de waarden van G.M. Layers voor 
hout met een vochtgehalte van 12% (kolom 4 ). 

Ter vergelijking zijn de gegevens van populieren gezet naast de gegevens van eiken 
(Europees zwaar) en vuren (midden Europees). Ook deze gegevens zijn afkomstig uit het 
houtvademecum. 
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Populieren Eiken Vuren 
vochtgehalte bij test w 12 12 12 % 
volumieke massa bij test p 457 700 384 kg/m3 

buigsterkte fm 70 95 69 N/mm2 

elasticiteitsmodulus Eo 9700 9800 8900 N/mm2 

druksterktel/vezel fc,O 36 47 36 N/mm2 

schuifsterkte fv,O 9,8 11,5 7,9 N/mm2 

splijtsterkte, per mm breedte rad. 50 33 N/mm 
tang. 63 43 N/mm 

hard vlgs. Janka kops 7840 N 
langsvlak 2300 6280 1900 N 

duurzaamheidsklasse 5 2 4 
sterkteklasse C24 C17/C24 

Tabel 7: Populierenhout vergeleken met eiken en vuren, volgens het houtvademecum 

Uit deze gegevens zouden verschillende conclusies getrokken kunnen worden die 
hoopgevend zijn voor mechanische eigenschappen van populieren, maar helaas zijn 
bovenstaande waarden voor populierenhout met constructieve afmetingen niet betrouwbaar. 
Dit heeft verschillende oorzaken, maar de belangrijkste twee worden hier besproken. 
Ten eerste zijn de gegevens gemiddelden van proefstukken afkomstig van twee 
populierenklonen, waardoor niets gezegd kan worden over de tientallen andere klonen of 
populieren in het algemeen. Ook is niets bekend over de groeiomstandigheden van de 
bomen. 
Ten tweede zijn de resultaten verkregen door experimenten te doen op proefstukken van 
2x2x2 cm 3

. Om representatieve gegevens te krijgen , moeten veel grotere proefstukken 
gebruikt worden . De oorzaak hiervan wordt verklaard door de brosse breuk theorie van 
Weibull. Uit de onderstaande grafiek blijkt dat naarmate het volume van het proefstuk 
afneemt, de waarde voor kval astronomisch toeneemt. kval is een factor voor het volume, een 
parameter die als rekenwaarde invloed heeft op de sterkte van het materiaal. Bij grotere 
proefstukken is dit effect vele malen kleiner en zullen de resultaten dus betrouwbaarder zijn. 

1,50 

1,2o +---\---- ---(-v-)""'0.2.....-------1 
k - _Q_ 
""'- V 

0,60 t--,---:;J=:----~--------1 

0 0,035 0,04 

volume (m:s) 

Figuur 15: Volume-effect van de grootte van het proefstuk 

Het bezwijken van een houten balk is in dit opzicht te vergelijken met het breken van een 
ketting. Een ketting bestaat uit verschillende schakels en bij het vergroten van de belasting 
zal uiteindelijk de ketting bezwijken op de zwakste schakel. In eenzelfde situatie bij een 
houten balk zal de spanning ergens in het materiaal de maximale sterkte op die plaats 
overschrijden, met bezwijken tot gevolg. Omdat hout een organisch materiaal is, zal de 
exacte locatie van het bezwijken dus per balk verschillen. 
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Figuur 16: Bezwijkmechanisme, links de overschrijding van een sterkteminimum door een 
grotere spanning, rechts een ketting die zal bezwijken op de zwaktste schakel 

4.3 Duurzaamheid 
Het kernhout van de populier is nauwelijks duurzaam. Het hout valt in duurzaamheidsklasse 
5, wat betekent dat in een gematigd klimaat en in voortdurend contact met de grond het hout 
hoogstens 5 jaar goed blijft. 
Hout op stam kan door vele soorten houtboorders (Coleoptera en Papilionidae) worden 
aangetast. Pas geveld hout (in stamvorm) is zeer kwetsbaar voor aantasting door 
houtverkleurende (om. blauwschimmels), houtrotverwekkende schimmels (vn. 
Basidiomycetes) en door insecten. Ook gezaagd hout met een nog hoog vochtgehalte is erg 
ontvankelijk voor schimmels. Verwerkt en gedroogd hout kan door de houtworm (Anobiidae 
spec. Div.) worden aangetast. 
In geval van een langdurige opslag van stamhout in de buitenlucht is het raadzaam het hout 
te ontschorsen en een behandeling met een fungicide toe te passen. Wordt het hout niet 
ontschorst dan kan het hout, op stam, het beste behandeld worden met een schimmelwerend 
middel op de kopse kanten. 
Populierenkernhout laat zich, in tegenstelling tot het spint, moeilijk met verduurzaamheids
vloeistoffen impregneren. Aangezien verduurzamen noodzakelijk is voor de toepassing van 
populierenhout als constructiemateriaal, kan dit een probleem opleveren. 
Naast impregneren zijn er nog andere verduurzamingsmethoden, zoals modificeren. Hout kan 
zowel chemisch als thermisch worden gemodificeerd. Thermisch modificeren heeft als groot 
nadeel dat bij langdurige verhitting de inhoudsstoffen gebaseerd op glucose-ketens worden 
afgebroken. Hout verliest hiermee een groot deel van zijn sterkte en elasticiteit, waardoor 
thermisch modificeren op dit moment geen toekomst lijkt te hebben voor het modificeren van 
hout voor constructieve toepassing [32]. 
Chemisch modificeren wordt steeds meer toegepast. De bekendste vorm is acetyleren . 
Hierbij wordt het hout in een vacuüm onder druk behandeld met een azijnzuuranhydride. In 
het hout wordt een endotherme reactie opgewekt. Geacetyleerd hout neemt nauwelijks water 
op, wat ten goede komt aan de duurzaamheid. Het hout bevat na behandeling nog steeds 
alleen maar houteigen stoffen , waardoor het even milieuvriendelijk is. Wel moet bij het 
toepassen van het hout aandacht besteed worden aan de verbindingen. Het hout is zuurder. 
waardoor het makkelijker zal reageren met metalen verbindingsmiddelen. Een andere 
chemische modificatiemethode die in opmars lijkt te zijn is het furfuryleren van hout. Uit 
biomassa kan onder andere hemi-cellulose worden verkregen, wat de basis is voor furfuryl 
alcohol. Dit heeft dus een plantaardige oorsprong. Hierdoor zal het hout na gebruik nog 
steeds hetzelfde milieuvriendelijke karakter hebben. Onder druk wordt een oplossing met 
furfuryl alcohol geïmpregneerd in het hout. Vervolgens wordt het polymerisatieproces 
vereenvoudigd door het hout tot ongeveer 1 oo·c te verwarmen, waarna het gedroogd wordt. 
Uit onderzoek met behulp van de kerkhofproef blijkt op dit moment dat het hout zeer goed 
bestand is tegen aantastingen [33][34][35] 
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4.4 Bewerkbaarheid 
Populierenhout laat zich goed verwerken, spijkeren en schroeven. Spijkers en schroeven 
kunnen met weinig neiging tot splijten gemakkelijk worden aangebracht. Deze houden vrij 
goed. Vanwege het trekhout moet bij het bewerken goed zorg gedragen worden voor scherp 
gereedschap. Voor de beste zaagresultaten wordt een spaanhoek van 20· geadviseerd en bij 
het schaven beitels met een gereduceerde wighoek. Bij deze bewerking kunnen de kwasten, 
losse en gezonde, wel eens problemen veroorzaken. 
De verwerking tot schilfineer verloopt, zonder stoombehandeling, bij 1 0 tot 20· C. over het 
algemeen vrij gemakkelijk. Vers populierenhout heeft dan ook een vochtgehalte dat over het 
algemeen significant hoger ligt dan dat van vele andere houtsoorten. Ook hierbij hangt de 
kwaliteit van het product af van de oorspronkelijke kwaliteit van het hout. Hout met trekhout is 
voor fineerfabricage ongeschikt en opvallend is dat de schil van spinthout vaak van betere 
kwaliteit is dan die van het kernhout. 
De lijmbaarheid wordt in een algemeen als makkelijk ervaren. Resorcinollijm blijkt bij 
populieren meestal een betere hechting te geven dan die van het type ureumformaldehyde. 
Het lijmen van trekhout kan tot ca . 60% meer lijm vragen dan de gladde oppervlakken. 
Er zijn praktijkgevallen van allergische reacties op houtstof tijdens het bewerken van 
populierenhout bekend. Dit kon leiden van huidaandoeningen tot jeuk, haaruitval, koorts en 
ten slotte zelfs gewichtsverlies. Dit gebeurde met name bij enige Amerikaanse soorten. Een 
goede afzuiging is dus noodzakelijk [28]. 
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5. Referentieprojecten 
Het afstudeerproject wordt afgesloten met een ontwerp van een bezoekerscentrum voor de 
Meierij. Hier wordt tweemaal aandacht besteed aan de populieren. De hoofddraagcontructie 
wordt uitgevoerd in populierenhout, waardoor mogelijkheden van het hout als bouwmateriaal 
worden gedemonstreerd. Verder wordt in de expositie van het centrum speciale aandacht 
besteed aan populieren. 
In dit hoofdstuk worden eerst alleen projecten besproken waarbij populierenhout is toegepast. 
Vervolgens worden verschillende bezoekerscentra besproken. 

5.1 In populierenhout 
Hoewel in het verleden veel met populierenhout gebouwd moet zijn, wordt daar weinig van 
teruggevonden . Omdat het hout beschikbaar was, zullen er ongetwijfeld varkensstallen en 
zelfs hele boerderijen van gebouwd zijn. Ook tegenwoordig wordt sporadisch nog met 
populierenhout gebouwd waarbij het hout ook constructief wordt toegepast. 

5.1.1 Mobiel restaurant 

Door Maurer United Architects is in het kader van '2003 - Het jaar van de Boerderij', een 
mobiel restaurant ontworpen in staal, populierenhout en eikenhout. Houthandelaar Assink 
heeft het hout voor dit unieke project geleverd. Het populierenhout is hier on behandeld 
toegepast en inmiddels heeft het project dan ook niet meer de allure van weleer. 

Figuur 17: Mobiel restaurant 

5.1.2 Gelamineerd hout, Frankrijk 

Het bedrijf Ets-Fournier is gespecialiseerd in gelamineerde populierenhouten liggers. Vooral 
in het noorden en oosten van het land zouden enkele houtskeletten compleet uitgevoerd zijn 
in populierenhout [36) . 

Figuur 18: [36] Constructie van gelamineerd populierenhout 
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5.1 .3 Werkplaats Lelystad 

In het najaar van 2007 zal door Kuperus & Gardenier in Lelystad een werkplaats gebouwd 
worden, waarbij de bedoeling is dat de constructieve onderdelen van het gebouw en 
eventueel binnentoepassingen van populierenhout zal zijn. De kolommen worden 5,5 m en 7 
m lang en zullen een dikte van 40 à 45 cm hebben. De uitvoering van de werplaats is nog in 
de ontwerpfase. 

Figuur 19: Visualisatie van een werkplaats in Lelystad 

5.2 Bezoekerscentra 
Staatsbosbeheer beheert in Nederland elf bezoekerscentra . Slechts één hiervan ligt in de 
provincie Noord-Brabant. In de Meierij is tot nu toe helemaal geen bezoekerscentrum 
gevestigd. Wel zijn er enkele musea en andere bezienswaardigheden als klompenbedrijfjes, 
bijvoorbeeld het klompenmuseum in Best, en kastelen. De bezoekerscentra van 
Staatsbosbeheer zijn centrale informatiepunten, maar vaak probeert de architectuur van de 
gebouwen een eigen ecologisch verhaal te vertellen. In de volgende vier gebouwen wordt dit 
geïllustreerd. 

5.2.1 Mijl op Zeven, Limburg 

Het bezoekerscentrum 'Mijl op Zeven' is het bezoekerscentrum van De Groote Peel. Het 
gebouw is volledig in FSC-hout opgetrokken en heeft een eigen energievoorziening. Op het 
dak liggen sedumplanten als isolatiemateriaal. Het gebouw bevat onder andere een expositie 
waarbij vooral aandacht besteed wordt aan het ontstaan van De Groote Peel. De architect 
van het gebouw is Renz Pijnenborgh van Archi Service. 

Figuur 20: Bezoekerscentrum Mijl op Zeven 
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5.2.2 De Meinweg, Limburg 

Aan de rand van het nationaal park De Meinweg is het bezoekerscentrum van 
Staatsbosbeheer gevestigd, ontworpen door Maarten Engelman. Het gebouw is onder andere 
opgetrokken uit natuurlijke materialen, zoals hout en steen. Het ontwerp is geïnspireerd op de 
directe omgeving. Vanuit het bezoekerscentrum worden door het jaar heen verschillende 
activiteiten georganiseerd en in het gebouw is onder andere een tentoonstelling, een infobalie 
en een horecavoorziening gevestigd. 

Figuur 21 : Bezoekerscentrum De Meinweg 

5.2.3 Zandenbosch, Gelderland 
Het bezoekerscentrum Zandenbosch is gelegen op de Veluwe, in Nunspeet, waarvan het de 
geschiedenis vertelt. Speciale aandacht wordt gegeven aan de vogels in het gebied. Er zijn 
voorzieningen voor rolstoelgebruikers, zowel in het gebouw als in het natuurgebied. Verder 
zijn kinderen uitgebreid bedacht. De architect van het gebouw is Van Der Velde en Dekker 
Architecten . 

Figuur 22: Bezoekerscentrum Zandenbosch 
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5.2.4 Drents-Friese Wold, Friesland 

Dit nationaal park heeft feitelijk twee ingangen. Een ervan is in Appelscha, en hier is het 
bezoekerscentrum gevestigd. Ook in dit bezoekerscentrum wordt met een tentoonstelling 
aandacht besteed aan het nationaal park en de ontwikkeling ervan. Door het pand stroomt 
zelfs een echte beek. Speciaal voor kinderen zijn er activititeiten. 

Figuur 23: Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold 
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Deel 2: Onderzoek 
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Laboratoriumonderzoek 
Tegenwoordig wordt niet gerekend met de eigenschappen van een specifieke houtsoort, 
maar met een systeem van sterkteklassen die integraal gebruikt kunnen worden voor alle 
geclassificeerde houtsoorten. Om ingedeeld te worden in een bepaalde sterkteklasse moet 
gezaagd hout ten minste een aantal eigenschappen bezitten die bepaald worden door middel 
van laboratoriumonderzoek. 

Het onderzoek van dit afstuderen zal worden uitgevoerd op twee klonen van de populier uit 
de sectie Aigeiros {de zwarte populieren), namelijk de 'Robusta' en de 'Koster' en zal 
plaatsvinden in het Pieter van Musschenbroek laboratorium van de faculteit Bouwkunde van 
de Technische Universiteit Eindhoven. De proeven worden uitgevoerd volgens de eisen van 
NEN-EN 408, de Europese standaard [37]. Hiernaar wordt ook verwezen wanneer in de tekst 
het woord 'wetenschappelijk' voorkomt. 

Onderzoeksdoel 
Het doel van het laboratoriumonderzoek is het op wetenschappelijke wijze bepalen van 
constructieve eigenschappen van de klonen 'Robusta' en 'Koster', zodat deze ingeschaald 
kunnen worden in een van de sterkteklassen. 

Reflectie literatuurstudie 
Uit de literatuurstudie zijn een aantal opmerkelijke aspecten naar voren gekomen: 

• De groep populieren wordt gevormd door vele klonen, die nog ingedeeld worden in vier 
groepen of secties. De verschillen tussen de klonen kunnen erg groot zijn. Hierdoor is 
geen pijl te trekken op populierenhout in het algemeen, laat staan op kloonniveau. 

• Populierenhout bevat reactiehout en kan last van waterlot hebben. Dit geeft veel 
onzekerheid over het constante niveau van de kwaliteit van het populierenhout. 

• Het hout is niet duurzaam, wat het onbewerkt ongeschikt maakt voor constructieve of in 
het algemeen bouwkundige toepassingen . 

• Tijdens het droogproces loopt het hout veel kans op scheluw trekken of op collaps. Ook 
het aandeel waterlot bemoeilijkt het droogproces. Het drogen van populierenhout is een 
lastig en daarmee kostbaar werk. 

• Het hout is licht van gewicht. 
• De constructieve uitspraken die tot nu toe zijn gedaan over populierenhout zijn vaag, 

ongedefineerd en vaak niet onderbouwd. 
• Tot nu toe is geen onderzoek gedaan naar de eigenschappen van populierenhout met 

constructieve afmetingen. Hoewel de algemene verwachtingen voor toepassing in de 
bouwkundige sector niet heel hoog zijn, is het van belang dat hier onderzoek naar 
gedaan wordt, zodat in de toekomst de uitspraken wel gefundeerd zullen zijn. 

• Populierenhout is in de bouw een weinig toegepast productHet is interessant om uit te 
zoeken of dit terecht is. 

Methode 
In NEN-EN 408 worden specifieke methodes beschreven waarmee constructieve gegevens 
van hout met realistische, bouwkundige afmetingen kunnen worden bepaald. Aanvullend 
worden de normen NEN-EN 384 [38], NEN 5498 [39] en het wijzigingsblad NEN 5498/A1 
[40] (met de juiste sterkteklassen) gebruikt om hout te kunnen indelen in een sterkteklasse. 

Met de bepaling van de buigsterkte en de elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de vezelrichting 
en de volumieke massa van het hout kan het hout ingeschaald worden in de sterkteklassen. 

De uitvoering 
Het experimenteren in het laboratorium valt in te delen in drie hoofdactiviteiten, namelijk de 
voorbereiding, het beproeven en de analyse. 
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Voorbereiding 
De voorbereiding wordt gevormd door het trekken van de steekproeven en het indelen in 
deelpartijen en het bereiden van de proefstukken. Het geheel aan deze deelactiviteiten wordt 
weergegeven in onderstaand schema: 

ontwerp van de proefstukken 

ontwerp proefopstelling 

vaststellen van de deelpartijen 
en aantal steekproefeenheden 

conditionering 

machinaal bewerken 

bepaling volumieke massa 
(kg/m3

) 

bepaling vochtgehalte (%) 

l 

I 

Het onderzoek wordt verricht aan proefstukken. De 
afmetingen moeten bepaald en vastgelegd worden . 
De lengte van het proefstuk is 19 maal de breedte. 

Om de buigsterkte en de elasticiteitsmodulus 
evenwijdig aan de vezelrichting te bepalen, wordt 
een vierpuntsbuigproef uitgevoerd. De opstelling 
hiervan dient uitgetekend te worden. 

Een steekproef wordt gevormd door visuele of 
mechanische selectie en moet per deelpartij 
minstens 40 en maximaal 250 steekproefeenheden 
bevatten. Als er meer dan vier deelpartijen zijn, 
horen er slechts vier bij het onderzoek, waaronder 
die deelpartijen met de grootste en de kleinste 
breedte. 

De breedte is de grootste, over de omtrek gemeten 
afmeting van een doorsnede, loodrecht op de 
lengte-as van het hout, aangegeven met 'h' . De 
dikte is de kleinste afmeting, aangegeven met 'b' . 

Hout dat een volumieke massa heeft die kleiner is 
dan 600 kg/m3

, zoals populierenhout, moet 
geconditioneerd worden bij (20±2)'C en (65±5)% 
relatieve luchtvochtigheid, voordat tot de bereiding 
kan worden overgegaan. 
Het evenwichtsvochtgehalte is bereikt als de 
massaverandering van het hout binnen 24 uur niet 
groter is dan 1% van de laatst gemeten massa. 
Het hout wordt op maat gezaagd en gecontroleerd 
op fouten. 

Het hout zal door het droogproces vervormd zijn. 
Dit moet gecorrigeerd worden op vorm en afmeting. 
Het hout dient gezaagd en/of geschaafd te worden. 
Dit kan met een vlakbank (vlak en haaks schaven), 
met een Vandiktebank (op breedte en dikte 
schaven) en met een zaagtafel (afkorten van 
balken) . 

Zaag uit elke steekproefeenheid een kwastvrij stuk 
met een breedte en dikte van (20±1 )mm en in de 
vezelrichting een lengte van (25±5)mm. 
Een steekproefeenheid is een geconditioneeerd 
stuk hout waaruit een proefstuk wordt gehaald. 

Zaag uit elke steekproefeenheid een proefstuk met 
een dikte van (1 0±1 )mm op ten minste 600mm 
vanaf het uiteinde. 
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met de proef te registreren 
grootheden inschatten 

voorbereiding bepaling 
buigsterkte (fm;O;rep) en 

elasticiteitsmodulus (Eo;ser;rep) 

De buigsterkte (fm;O;rep) en de elasticiteitsmodulus 
evenwijdig aan de vezel (Eo;ser;rep) moet worden 
bepaald door middel van de experimenten. Om 
deze gegevens juist te registreren en om de proef 
correct te laten verlopen, moet vooraf een 
inschatting gemaakt worden van de vermoedelijke 
testresultaten. 

Het resulterende deel van de proefstukeenheden 
moet hiervoor worden gebruikt. De standaardlengte 
van het proefstuk bedraagt 19x de breedte. 
Tijdens het beproeven moet de temperatuur 
(20±2)"C en de relatieve luchtvochtigheid (65±5)% 
zijn . 
Bij het positioneren van het proefstuk in de 
proefopstelling moet het deel met de hoogste KAR
waarde tussen de twee middelste belastingspunten 
worden gesitueerd. Deze waarde moet vooraf 
worden bepaald . 

De KAR-waarde is een waarde waarmee het 
aandeel van kwast wordt weergegeven. 
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Beproeven 
In de tweede hoofdactiviteit worden de gegevens gegenereerd die noodzakelijk zijn voor het 
bepalen van de buigsterkte en de elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de vezel. In het 
onderstaande wordt de methode beschreven waarop dit dient te gebeuren [37]. 

uitvoeren van de experimenten 

bepaling van de locale 
elasticiteismodulus, de 

buigsterkte en de globale 
elasticiteismodulus 

Om deze gegevens te bepalen wordt een 
proefopstelling gebruikt die de vierpuntsbuigproef 
wordt genoemd. Bij deze opstelling wordt een balk 
met lengte 19h op twee oplegpunten op 18h uit 
elkaar gelegd en belast op twee punten in het 
centrum, 6h uit elkaar. Deze vier punten bezorgen 
de proef de naam. In het schema op de volgende 
pagina wordt de proefopstelling globaal 
weergegeven. Het middelste deel wordt slechts 
belast met een constant moment, waardoor ook de 
locale elasticiteismodulus kan worden bepaald. 
Stalen plaatjes (S Yz dikte van de balk) mogen 
gebruikt worden om de krachten in te leiden. 
Kipsteunen met minimale wrijvingsweerstand 
worden toegevoegd om te voorkomen dan de balk 
kipt of knikt. 
De balk zal met een constante snelheid worden 
belast, niet sneller dan 0,003h mm/s. 
De verticale verplaatsing wordt gemeten in het 
midden van de balk en links en rechts op 2,5h uit 
het midden. Zowel de belasting als de verplaatsing 
moet met een nauwkeurigheid van 1 % worden 
bepaald (zie ook EN 408) . 

• de locale elasticiteitsmodulus wordt bepaald met: 

E _ al~(F2 -F1 ) 

m,L -161(W
2 

-W
1

) 

waarbij F2 - F1 de krachtstoename is bij lineaire 
verticale verplaatsing. w2 - w1 is de verticale 
verplaatsing van het middelpunt, ten opzichte van 
de verticale verplaatsing van de meetpunten, 
2,5h vanuit het midden. 

• de buigsterkte wordt met: 

f =aFmax 
m 2W 

• de globale elasticiteitsmodulus met: 

E _ L
3

(F2 - F1 ) [(3a) -(~)3

] 
m,g- bh 3 (w

2
- w,) 4L L 

waarbij F2 - F1 de krachtstoename is bij lineaire 
verticale verplaatsing. w2 - w1 is de totale 
verticale verplaatsing van het middelpunt en dus 
niet hetzelfde verschil als bij de berekening van 
de locale elasticiteitsmodulus. 

a is de afstand tussen de twee middelste 
belastingspunten 

Deze gegevens worden van ieder proefstuk 
bepaald met een nauwkeurigheid van 1%. Zie ook 
EN 408. 
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F/2 l ........................................... .. 

L = 18h 

Figuur 24: Proefopstelling voor de vierpuntsbuigproef 

1) 

I 
I 

- ____________ J _____ _ 
, I I 

, I 

I 

2) 

Figuur 25: Kracht-verplaatsingsdiagram 

1) belasting (kracht) 
2) verplaatsing 

.... ~ 
l F/2 
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Analyse 
In de analyse worden de gegevens van de buigsterkte en elasticiteitsmodulus samengevoegd 
met de gegevens over de dichtheid. De resultaten worden gebruikt bij het classificeren van 
het hout in de sterkteklassen. Het proces van de analyse wordt hieronder beschreven [38]. 

Bepaling van de buigsterkte 

bepaling van de buigsterkte met 
onderschrijdingskans van 5% 

per steekproef {f05) 

bepaling van de gemiddelde 
buigsterkte met 

onderschrijdingskans van 5% 

per steekproef ( f o5 ) 

Voor iedere steekproef wordt met behulp van de 

vergelijking f05 = fr een onderschrijdingskans van 

5% bepaald door de waardes in oplopende 

volgorde te plaatsen . De waarde f05 is die waarde 

waarbij 5% van de gegevens kleiner àf gelijk zijn. 
Wanneer dit geen bestaande waarde is, moet 
geïnterpoleerd worden . 

ledere waarde f 05 moet indien nodig worden 

gecorrigeerd met modificatiefactoren voor de 
afmetingen, zoals beschreven in EN 384. 

• breedte: f05 moet gedeeld worden door kh. 

kh = c~or2 
h is de breedte van de balk (zie Voorbereiding') 

• lengte: f05 moet gedeeld worden door k1. 

-

kl = Les 
[ )

0.2 

Let 
Les is de effectieve lengte van de balk bij 
standaard proeven 
Let is de effectieve lengte van de balk 

f os is het gemiddelde van de waardes van f05 van 

iedere steekproef, gewogen naar het aantal 
proefstukken van de steekproef. 

Vervolgens wordt f o5 getoetst aan de f 05 van 

iedere steekproef, waarbij f o5 :5 1,2 · f05 . Wordt aan 

deze eis niet voldaan, dan zijn er twee 
mogelijkheden: 
• van de betreffende steekproef wordt de laagste 

waarde geëlimineerd, waarna een nieuwe 

f05 wordt berekend, waarmee opnieuw f o5 wordt 

bepaald en getoetst. 

• f o5 wordt gelijkgesteld aan 1,2 · f05 van de 

betreffende steekproef. 
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bepaling van de karakteristieke 
waarde van de buigsterkte (fk) 

De karakteristieke waarde van de buigsterkte wordt 
uiteindelijk bepaald met de vergelijking: 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 
0 

Nurrber of samples 

5 ~ 

fk = f oskskv . 

ks is een modificatiefactor voor het aantal 
deelpartijen èn het kleinste aantal proefstukken van 
een deelpartij, bepaald volgens Figuur 26. Met kv 
wordt de wijze van de oorspronkelijke sortering 
verrekend (= ·I ,0 voor alle soorten sortering m.u.v. 
machinaal sorteren; =1, 12 voor machinaal 
sorteren) . 

4/v..---
/ -----3' 

~ ~ 
~ 

2/ 

1/ 

50 100 150 200 250 

Noo1ber of pieces in smallest sarfl>le 

Figuur 26: [38] Het effect van het aantal en de grootte van de steekproeven op de factor 
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Bepaling van de elasticiteitsmodulus 

bepaling van de gemiddelde 
elasticiteitsmodulus per 

steekproef 

bepaling van de karakteristieke 
waarde van de 

elasticiteitsmodulus (Eo.mean) 

Bepalen van de dichtheid 

de gemeten waarden voor de 
dichtheid compenseren met de 

modificatiefactor .. 
bereken de karakteristieke 

waarde voor de dichtheid (Pk) 

Voor het bepalen van de elasticiteitsmodulus wordt 
een onderschrijdingskans van 50% aangehouden. 
Per steekproef wordt een gemiddelde bepaald, 
waarbij rekening gehouden wordt met de 
elasticiteitsmodulus voor zuivere buiging: 

E =[~Ei /n].1,3- 2690 

ledere waarde E moet indien nodig worden 
gecorrigeerd met modificatiefactoren voor de 
afmetingen, zoals beschreven in EN 384. 
• Wanneer de relatieve vochtigheid niet 12% 

bedraagt, moet binnen de range van 10% tot 

18%, per procentpunt de waarde van E 
verminderd worden met 2%. 

Met de volgende formule wordt de karakteristieke 
waarde van de elasticiteitsmodulus bepaald: 

E _ ~Eini 
O,mean- ~n . 

J 

ni is het aantal proefstukken in steekproef j. 

Als de relatieve vochtigheid afwijkt van de waarde 
van 12%, moet per percentagepunt de dichtheid 
met 0,5% verlaagd of verhoogd worden. 

Met de 5% onderschrijdingskans wordt p05 bepaald: 

Pos = \p- fJ · S) 
waarbij van iedere steekproef p het gemiddelde 

en s de standaarddeviatie is. ~ Is afhankelijk van de 
grootte van de steekproef. 
De karakteristieke dichtheid Pk wordt bepaald door: 

~Pos n. 
P

- ,) J 
k -

~ni 
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Classificeren 
Voor het classificeren van hout in sterkteklassen moet de karakteristieke waarden worden 
bepaald van de buigsterkte, de elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de vezel en de volumieke 
massa van een partij hout. De waarden moeten alledrie absoluut ten minste groter of gelijk 
zijn aan de overeenkomstige waarden van de sterkteklasse om het hout in de betreffende 
klasse in te delen. 

Proefstukken 
Het onderzoek wordt uitgevoerd op twee klonen van de populier, op de 'Robusta' en de 
'Koster', beiden klonen uit de sectie Aigeiros ofwel zwarte populieren. 
De Robusta is in 1934 in Nederland geïntroduceerd en is een van de meest voorkomende 
populieren in het Nederlandse landschap. De bomen zijn van het mannelijk geslacht en 
hebben een rechte, doorgaande stam. De Robusta's die gebruikt worden voor het 
laboratoriumonderzoek zijn afkomstig van de bossen tussen Best en Boxtel, aan de westkant 
van de A2. De zuurgraad van de grond schommelt daar tussen pH = 4,5 < 5,5, wat gunstig is, 
omdat het optimale traject voor groei tussen pH = 5 < 6,5 ligt. 
De Koster is in het seizoen '87/'88 uitgegeven, waardoor nog weinig van deze kloon bekend 
is. In 2005 was het de meest verkochte populierenkloon, waardoor waarschijnlijk in de 
toekomst meer bomen zullen bestaan, waardoor meer bekend zal zijn over deze kloon . 
Omdat alleen in het populetum van Schijndel voor het laboratoriumonderzoek geschikte 
Kosters groeiden, is slechts één boom beschikbaar gesteld . Hiermee kan het onderzoek naar 
de Koster niet als representatief worden beschouwd, maar kunnen de gegevens voorzichtig 
als richtlijnen worden gebruikt. 

Voor het laboratoriumonderzoek zijn de bomen verzaagd en zijn proefstukken besteld met de 
volgende afmetingen: 

breedte: 50 mm 
hoogte: 175 mm 
lengte: 3500 mm 

Figuur 27: Steekproefeenheden van de Robusta (Best, 18 januari 2007) 

Synchroon onderzoek 
Terwijl in Eindhoven onderzoek gedaan wordt naar de constructieve eigenschappen van 
populierenhout, wordt zowel in Wageningen als in Antwerpen en Gent ook onderzoek verricht 
aan populieren en populierenhout. Het onderzoek in Wageningen is vooral gericht op de 
duurzaamheid van het hout en het de gevolgen van verschillende verduurzamingstechnieken. 
In Antwerpen wordt onderzoek gedaan naar de overerfbaarheid van productiviteit en de 
invloed van de standplaats. In Gent wordt op biologische niveau onderzoek gedaan naar de 
celstructuur. 
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Deel 3: Ontwerp 
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Ontwerp bezoekerscentrum 
Zowel tijdens als na het laboratoriumonderzoek wordt aandacht besteed aan het ontwerp van 
het bezoekerscentrum in Schijndel. Het ontwerp is daamee niet een op zichzelfstaand geheel. 
Feitelijk wordt in de ontwerpfase een één-tweetje aangegaan met het onderzoek naar de 
constructieve eigenschappen van het populierenhout. De gevonden eigenschappen worden 
meegenomen in het ontwerp, terwijl de onduidelijkheden tijdens de ontwerpfase weer 
teruggekoppeld kunnen worden naar het laboratoriumonderzoek . 
Met het ontwerp van het bezoekerscentrum kan worden aangetoond dat de omgeving zeer 
geschikt is voor een bezoekerscentrum. De locatie is gelegen in de Meierij, een gebied dat 
vele gezichten heeft en verschillende natuurgebieden kent, zoals de staatsbossen van Sint 
Antenis en het Nationaal Landschap Het Groene Woud. Ook heeft de omgeving een 
gevarieerde geschiedenis met bijvoorbeeld restanten uit de Romeinse tijd , werkplaatsen met 
traditionele ambachten en sporen uit de Tweede Wereldoorlog . Tot op heden is er echter 
geen bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in de Meijerij. In de omgeving zijn wel andere 
centra die gericht zijn op de regio, zoals het Klompenmuseum in Best (ongeveer 12 km ten 
zuiden van Schijndel), het bezoekerscentrum De Groene Poort in Boxtel (ongeveer 9 km ten 
westen van Schijndel), het bezoekerscentrum Oisterwijk in Oisterwijk (ongeveer 19 km ten 
westen) en het natuurcentrum Slabroek in Nistelrode (ongeveer 13 km ten noordoosten van 
Schijndel) . 

Locatie 
In de provincie Noord-Brabant ligt ten noorden van Eindhoven en ten zuidoosten van 's 
Hertogenbosch de gemeente Schijndel. De streek rond 's Hertogenbosch staat ook bekend 
als de Meierij. Ongeveer 20 jaar geleden is nabij Schijndel een proefbos aangelegd met een 
grote variëteit aan populieren. Een dergelijk bos wordt een populetum genoemd. Het 
populetum bevindt zich ten noorden van Schijndel, in de punt waar de doorgaande weg naar 
Heeswijk-Dinther en de rondweg om Schijndel samen komen. Aan het 'Ben Peterspad' , een 
zijweg van deze doorgaande weg, zal het bezoekerscentrum vlak naast het populetum 
gesitueerd worden. Deze zijweg gaat na ongeveer 400 meter over in een fietspad exclusief 
voor fietsers. 

Figuur 28: Schijndel en omgeving 
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Verkeersstromen 
In de omgeving van het populetum bevinden zich verschillende grote wegen die zorgen voor 
een goede bereikbaarheid van het gebied. Het gemotoriseerde vervoer wordt vooral 
gekenmerkt door doorgaand verkeer dat geen binding heeft met de regio. Transport van en 
naar het gebied wordt voornamelijk verzorgd door bestelbusjes en vrachtwagens. In de 
omgeving van het 'Ben Peterspad' zijn op dit moment geen bushaltes of andere 
voorzieningen van het openbaar vervoer. 

Figuur 29: De grotere wegen en het fietspad bij het popu/eturn te Schijndel 

Figuur 30: Het Ben Peterspad met de overgang tot het fietspad 

46 



Sigrid Mulders 
Afstudeerverslag deel I: Literatuuronderzoek 
Populieren, een onderzoek naar de constructieve eigenschappen en de mogelijkheden voor de bouw 

Het gebied wordt in zonnige periodes uitgebreid aangedaan door vele dagjesmensen die al 
wandelend en fietsend van de omgeving willen genieten. Ook wordt het pad gebruikt door 
hardlopers, amateurwielrenners en ruiters. Op een zomerse zondag kan het fietspad 
honderden fietsers per dag verwachten. Wat bijdraagt aan dit aantal is het feit dat het fietspad 
is aangesloten aan het nationale fietsnetwerk van de anwb. De meeste voetgangers in het 
gebied zijn wandelaars en hondeneigenaars. Het pad is geen onderdeel van een bestaande 
wandelroute, maar de paden worden wel beheerd door Staatsbosbeheer. 

Landelijk karakter 
Aan de doorgaande weg van Schijndel naar Heeswijk-Dinther liggen voornamelijk boerderijen 
en woningen met een landelijk uiterlijk. De gebouwendichtheid is laag, waardoor het beeld 
vooral bepaald wordt door tuinen, weilanden en bomen. Binnen de rondweg om Schijndel 
staan enkele bedrijven met lage gebouwen en meer naar het oosten ligt een woonwijk die van 
de weg gescheiden wordt door een dijk. 

Programma van Eisen 
Het bezoekerscentrum zal uiteindelijk verschillende functies vervullen . Ten eerste is er ru imte 
voor de expositie, de hoofdfunctie van het gebouw. Hieraan wordt een klein winkeltje en 
eventueel een ruimte voor traditionele ambachten gekoppeld. Daarnaast wordt service 
verleend aan de recreanten van het gebied door een informatiepunt en een restaurant-café 
aan het programma van eisen toe te voegen. Ten slotte zal er een vergaderruimte zijn. 

Het aantal gebruikers van het gebouw is in vijf stromen onder te verdelen , namelijk: 
• bezoekers die in het bijzonder voor de expositie komen, bijv. particulieren of klasjes 
• passanten die slechts informatie opvragen, bijv. wandelaars 
• passanten die een versnapering nuttigen in het restaurant en ten minste een globale 

indruk krijgen van de expositie 
• personeel dat voornamelijk informatie verschaft of in het restaurant werkt 
• geïnteresseerden in het gebouw, bijv. bouwkundigen en architecten (ook internationaal) 

Van deze stromen is een realistische tijdsbesteding in de vorm van opeenvolgende 
activiteiten opgezet waneer zij het gebouw bezoeken . Vervolgens is van iedere activiteit 
bepaald wat vereist is om deze activiteit uit te voeren en wat de invloed van de activiteit is op 
een ruimte. Deze schema's zijn toegevoegd in bijlage B. 

Uit deze activiteiten is de volgende verzameling ruimtes gedestileerd: 

m2 
hoofdingang 2 
zij-ingang 1 
hallentree 4 
informatiepunt 8 
expositieruimte 50 
winkeltje 15 
restauranUcafé 100 
keuken 50 
kachel 4 
toiletten 20 
speelruimte 4 
kantoor 10 
vergaderruimte 30 
presentatieruimte 30 
technische ruimte 10 
opslag 20 
opslag-buiten 10 
(werkplaats traditionele ambachten) 50 

TabeiB: Oppervlakteverdeling voor het bezoekerscentrum 
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Van deze ruimtes is bepaald wat de wenselijke en bouwkundige eisen zijn met betrekking tot 
de afmetingen en welke functies gecombineerd kunnen worden. Deze tabel staat eveneens in 
de bijlage. Van deze gecombineerde ruimtes is een relatieschema opgesteld, waaruit is af te 
leiden in welke mate de ruimtes met elkaar in contact staan. 
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Figuur 31 : Relatieschema's 

Ontwerpconcepten 
Omdat het ontwerpproces voor het bezoekerscentrum nog zover in de beginfase zit, kunnen 
slechts uitspraken gedaan worden over de conceptuele ideëen op constructief en 
architectonisch vlak. In de loop van het afstudeerproject zal het ontwerp zich verder 
uitkristalliseren. De conceptuele gedachten hebben vooral twee oorsprongen, namelijk uit de 
constructieve en architectonische hoek. 
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Constructief 
Een van de uitgangspunten voor het ontwerpen van een bezoekerscentrum is dat de 
constructie de mogelijkheden toont van het populierenhout. Het is dus van belang dat in het 
ontwerp de sterke punten van het materiaal benadrukt worden en dat er tijdens het ontwerpen 
rekening gehouden wordt met de zwakkere eigenschappen. Wanneer het gebouw uiteindelijk 
gerealiseerd is, is het niet alleen mogelijk om te lezen over de mogelijkheden van materiaal of 
om er foto's van te zien. Dan kan daadwerkelijk beleefd worden wat het potentieel is van 
populierenhout. 
Het constructieve hoofdprincipe is dus om dicht bij het materiaal te blijven. In de bouw wordt 
dit principe veelvuldig toegepast, zoals in steenconstructies met drukbogen, houtconstructies 
met de combinatie van een licht en sterk materiaalen staalconstructies op trek en druk. 

Figuur 32: Constructief concept: steenconstructie, houtconstructie en staalconstructie 
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Architectonisch 
Het gebouw zal door het constructieve concept dicht bij de populieren en de mogelijkheden 
van het constructiemateriaal blijven. Om dit ook in architectonische zin zuiver te houden, zal 
het architectonische concept inspelen op de specifieke kenmerken van de populieren. De 
toepassing kan zowel inspelen op het uiterlijk van het gebouw als de beleving van de 
bezoeker. 

lichtinval: 
Het bladerdek van populierenbossen is niet geheel gesloten . Door de speling van de bladeren 
kan het zonlicht naar het grondoppervlak sijpelen en daar een tekening van lichtere en 
donkere vlekken vormen. Vooral bij lichte mist zal het zonlicht niet alleen de bodem maar ook 
de lucht tekenen . 

Figuur 33: Architectonisch concept: lichtinval 

zichtbare stammen: 
Populieren staan bekend als lange bomen met heel rechte stammen die boven alle andere 
bomen in de omgeving uittorenen. De stam en vrijwel alle takken zijn gericht op de hemel, 
waardoor dit beeld bepalend is voor de meeste populierensoorten. 

Figuur 34: Architectonisch concept: zichbare stammen 
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'rijtjes ' -structuur: 
Omdat populieren snelle groeiers zijn, wordt deze kwaliteit vaak ingezet om een 
nieuwbouwomgeving snel van een groen karakter te voorzien. De bomen worden vooral in 
een strak rooster aangeplant om optimaal gebruik te maken van het oppervlak, maar juist dit 
principe heeft een negatieve bijklank gekregen. Toch is het inmiddels heel kenmerkend voor 
de populieren en daarmee ook heel herkenbaar. 

Figuur 35: Architectonisch concept: 'rijtjes'-structuur 
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Planning 
In het afstudeertraject wordt, na het afronden van het literatuurverslag, eerst voornamelijk 
aandacht besteed aan het onderzoek van het populierenhout. Parallel hieraan loopt de 
rapportage. Nog voor het afronden van het laboratoriumonderzoek zal gewerkt zijn aan het 
ontwerp van het bezoekerscentrum, zodat punten van discussie van de ontwerpfase 
eventueel meegenomen kunnen worden in het laboratoriumonderzoek. 

In de onderstaande planning wordt globaal aangegeven welke hoofdactiviteiten verricht 
moeten worden en de hoeveelheid tijd die dit in beslag zal nemen. 
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Bijlage A: Groeimogelijkheden per bodemsoort 

Bodemlndeling Hoofdhoutsoort voor aanleg van 1 e generatle bos 

1. Zeekleigronden 1. met zomergrondwaterstand dieper dan 40 cm en doorgaans goede of redelijke structuur 
2. met zomergrondwaterstand ondieper dan 40 cm, veelal zwaar, en met minder goede of slechte structuur 
3. met zand dicht onder het oppervlak 

2. Rivierkleigronden 1. stroomruggronden 
2. komkleigronden 
3. uiterwaardgronden 

3. Veengronden W. en NW. NL 1. bosveengronden 
2. andere veengronden 

4. Hoogveenontginningsgronden 1. vnige gronden met gunstige grondwaterstand 

5. Zuiderzeegronden 

6. Lössleemgronden 

7. Zandgronden 

Legenda 

2. minder venige gronden met diepe grondwaterstand 

1. klei- en zavelgronden 
2. slibhoudende zandgronden 
3. slibarme zandgronden 

1 . leemgronden 
2. zandige leemgronden 

1. zandgronden langs de kust met zomergrondwaterstand a. tussen 40 en 80 cm, humeus en/of slibhoudend 
b. tussen 40 en 80 cm, humus- en slibarm 
c. tussen 80 en 180 cm 
d. dieper dan 180 cm 

2. beekdalgronden a. met hoge pH 
b. met lage pH 

3. oude bouwlandgronden a. sterk lemig 
b. zwak lemig 

4. droge bruine bosgronden 
5. humuspodzolgronden a. zeer nat 

b. vochtig 
c. droog 

6. stuifzandgronden a. gronden in uitgestorven laagten 
b. gronden van de opgestoven heuvels 

-D 

goede groei (gemiddeld 10m3/jaar/ha of meer) 

redelijke groei (gemiddeld 6-10m3/ jaar/ha of meer) 

D zeer matige groei (gemiddeld minder dan 6 m3/jaar/ha) 

aanplant houtteelkundig onverantwoord 

.~ 
:; 
a. 
0 
a. 

D aanplant niet zonder meer al te raden, maar verbonden met onzekerheden die grote voorzichtigheid vragen 

1) Alleen op zeer beperkte schaal, tenzij een bosklimaat aanwezig is. 

bron: Houtso01ten voor nieuwe bossen in Nederland, pag. 115 
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Bijlage B: Methodische analyse en staat van eisen en gegevens 

~ 
Passanten 1 

.&1m!mtl 
Passanten2 

~ 
Bouwkundigen 
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Stroom 1 : Bezoekers 

eisen invloeden 
binnenkomen binnenklimaat, deur, duidelijke entree koude lucht, mogelijke 

opstoppingen, geluid 
oriênteren heldere indeling mogelijke opstoppingen, geluid 

informatie vragen balie, wachtruimte, duidelijke richting, afval 
informatiefoldertjes 

expositie bezoeken duidelijke routing, goed licht, bij-activiteiten geforceerde looproutes, 
voor kinderen !opstoppingen, afval 

winkeltje bezoeken duidelijke routing, prettige sfeer opstoppingen, geluid, evt. 
diefstal, afval 

naar het toilet gaan toilet in meer prive-orngeving, voorzieningen afval, verdwaalde mensen, rijen 
voor mannen, vrouwen en gehandicapten mensen, 

consumeren bar, keuken, zitruimte, kachel, evt. afval, afwas, geluid, viezigheid, 
buitenruimte, stank 

vertrekken deur. routing koude lucht, mogelijk 
opstoppingen 

Stroom 2: Passanten 1 

binnenkomen binnenklimaat, deur, duidelijke entree koude lucht, mogelijke 
!oPStoppingen, geluid 

orienteren heldere indeling mogelijke opstoppingen, geluid 

informatie vragen balie, wachtruimte, duidelijke richting, afval 
informatiefoldertjes 

naar het toilet gaan toilet in meer prive-omgeving, voorzieningen afval, verdwaalde mensen, rijen 
voor mannen vrouwen en gehandicapten mensen, 

vertrekken deur, routing koude lucht, mogelijk 
oPSto!lPingen 

Stroom 3: Passanten 2 

I 
binnenkomen binnenklimaat, deur, duidelijke emree koude lucht, mogelijke 

I oostoooingen geluid 
orienteren heldere indeling mogelijke opstoppingen, geluid 

expositie bezoeken duidelijke routing, goed licht. bij-activiteiten geforceerde looproutes, 
voor kinderen !opstoppingen, afval 

winkeltje bezoeken duidelijke routing, prettige sfeer opstoppingen, geluid, evt. 
diefstal, afval 

naar het toilet gaan toilet in meer prive-omgeving, voorzieningen afval, verdwaalde mensen, rijen 
voor mannen, vrouwen en gehandicapten mensen, 

vertrekken deur, routing koude lucht, mogelijk 
oostoooinaen 
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Stroom 4: Personeel 

binnenkomen binnenklimaat, deur koude lucht 

werken arbeidsomgeving, toiletten, pauzeruimte geluid, viezigheid 

naar het toilet gaan toilet voor dames en heren afval, geforceerde looproute, 
viezigheid 

werken arbeidsomgeving, toiletten, pauzeruimte geluid, viezigheid 

pauzeren pauzeruimte met buitengebied, afgescheiden afval, geluid, viezigheid 
van consumentenroute 

werken arbeidsomgeving, toiletten, pauzeruimte geluid, viezigheid 

naar het toilet gaan toilet voor dames en heren =forceerde looproute, 
id 

werken arbeidsomgeving, toiletten, pauzeruimte geluid, viezigheid 

vertrekken deur, alarm koude lucht 

Stroom 5: Bouwkundigen 

eisen invloeden 
binnenkomen binnenklimaat, deur, duidelijke entree koude lucht, mogelijke 

opstoppingen, geluid 
oriënteren heldere indeling mogelijke opstoppingen, geluid 

presentatie krijgen geschikte ruimte, geen geluidsoverlast, afval, afwas 
voorzieningen voor catering 

rondleiding krijgen duidelijke routing, goed licht geforceerde looproutes, 
opstoppingen, afval 

expositie bezoeken duidelijke routing, prettige sfeer opstoppingen, geluid, evt. 
diefstal, afval 

naar het toilet gaan toilet in meer prive-omgeving, voorzieningen afval, verdwaalde mensen, rijen 
voor mannen, vrouwen en aehandicaoten mensen 

consumeren bar, keuken, zitruimte, kachel, evt. afval, afwas, geluid, viezigheid, 
buitenruimte, stank 

vertrekken deur, routing koude lucht, mogelijk 
opstoppingen 

59 



0) 
0 

~ 
~ 
~ rn -ii1 
!=1-
Dl 
3 
C" 
~ =r 
li) 
::I 

!IJ 

~ 

x 

)( 

)( 

)( 

~ rn 

~ g 
::::;: 
~ 

ë 

)( 

x 

i 

~ 
Ql .., 
< 
Ql 
::I 
C" 
c: 
~ 
::I 

~ ~ 
~ ::I ~-

=r 
CD 

2 
§f 
li) 

~ ë 

~ 

)( )( 

~ ~ ~ !2 I fè ~ $ 
~ 2 ::I 

§! i 2 ii) 
2 i ~f 
li) 

!!l !!l ë ... 

~ ~ ~ t: 

)( 

)( )( 

)( 

0 0 O'J 

ö ~ $ I i. 
CD 

~ I ~ ~ 
c: ::I 

=r 
~ $ 3 !!!. t i .ijf. ::I § CD ,. 
~ i ii): a 

~ ... !IJ 8 ;;; !IJ .. ... 

"' ~ "' "' 1: ., ., 
~ "' "' "' "' "' 

+ + + + 

x )( )( )( )( )( )( 

)( )( )( 

)( )( )( )( )( )( 

)( )( )( )( )( )( 

)( )( )( )( 

() () O'J O'J )> 

N 

I ~: 

~-

~ ~ 

m 
::I =r 
8. 
CD 
::I 

- "' 3 Vloeroppervlakte ., 

3 Lengte (minimum) 

3 Breedte (minimum) 

~ ~ 3 Vrije hoogte (bedrijfstechnis 

3 Vrije hoogte (hygienisch) 

3 Vrije hoogte (psychologisch) 
3 
)( 

~fmeting bedrijfsdeuren 3 
)( Stroom 1 : Bezoekers 
)( Stroom 2: Passanten 1 

)( Stroom 3: Passanten 2 
)( )( Stroom 4: Personeel 

)( Stroom 5: Bouwkundigen 

Gelijkmatige 

Geconcentreerde 

Variabele 

!werknemers 

!organisatie 

nagalmtijd 

!geluidsniveau 

lawaai in de ruimte 

luchtgeluid van elders 

Fontactgeluid van elders 

rillingen 

mechanische aantasting 

luchttemperatuur 

jstralingstemperatuur 

relatieve vochtigheid 

IConstante temperatuur 

!overtollige warmte 

overtollig vocht 

direct aan andere klimaten 

productie schadelijke gasse 

productie stank 

productie schadelijke vloeist 

brandgevaar 

explosiegevaar 

brandwerendheld 

milieuonvriendelijke ruimte 

GiWfi!nlli cgml2jnatifi!& 
)> wegens overeenkomstige 

eisen en nabije ligging 

Eïlll1Liili ~mbioaliii wegens 
overeenkomstige eisen bij 
verwijderde ligging 
1~ewenste comotnaues 
wegens overeenkomst 
structuur (schaal); noteren 
lcmdar 

Gewenste afzondering 
(noteren onder opmerkingen 

O'J 
~ 
~: 

!i! 
Dl 

!3 
::I 
g, 
=r 
Dl 

a. 
CD 

~-
CD 
::I 

~ 
3 
CD as-

3'i 
g:::::~ 
::I--
Dl < 
=-8 CD .., 

~-c: 
3" 
lp 

~ 
::I 

~ 
<§· 
CD 

!2. 
a 
3 
CD 
::I 

I 
~ 
[_! 

'!;r 
!Li!: 
IDür = . 

m. rn 
CD 
::I 

c;) 

~ 
!!!. 
c: a: 

CD 

~ 
::I rn 

m. :E ~ !3 Dl ~-
::I~ ~ 

CD -::I Dl 
<0 g ~ J! 
~ 

;:rCD 
-::::~ 

CD 

äJ 

CD 

~- J. 
i CD 

~ 
0 

~ i 
äJ ::I 

8 
::I 

~ 
~-

-CD 
Dl rn 
rn ... 
CD· 
::I Dl 
0 < -· 2 0 
-·~ §ter 
CD -· 
rn 5 

i· 
rn 
< 
Dl 
::I 

0 
'Q 

3 
CD 

~ 
::I 

'i 
::I 

dl~~ 
"0 -"' S:áë: 
!!ia>S:: (l)a>c: 
:::~<• (!) a. 
$ !il.~ 
:::JQ) 

g~ 
a.m 
a> IJl. 
§:-:
a>_!; 
~a> 

ijl 
Cllc: ... c: 
~a 
§~ 
~~ 
á~ 
!" 
!!!. 

~ 
a. a> 

I 


