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Op maandag 6 november is het onlangs verschenen ‘Het Grote Populierenboek’ aangeboden aan Wim van de Donk, commissaris van de Koning van de 

provincie Noord-Brabant en Johan van den Hout, gedeputeerde Natuur en Milieu. 

Auteur: Nino Stuivenberg

Vakblad Boomzorg 
presenteert 
Het Grote Populierenboek

V.l.n.r.: Wim van de Donk (commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant),  
Johan van den Hout (gedeputeerde Natuur en Milieu),  Hein van Iersel (samensteller van ‘Het Grote 
Populierenboek’), Job Wittens (Peppelhout) en Frits Bévort (voorzitter van de Brabantse Populieren Vereniging).
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Het acht hoofdstukken tellende populierenboek, 
dat begint met een voorwoord van Van de Donk, 
bevat informatie over alle soorten populieren die 
voor de bosbouw en openbare groen belangrijk 
zijn. Alle aspecten van de populier komen aan bod, 
variërend van de dendrologie en ecologie tot de 
kunst en cultuur van de populier. De inhoudelijke 
hoofdstukken worden afgewisseld met een breed 
scala aan portretten: meer dan twintig populie-
renliefhebbers doen hun verhaal in Het Grote 
Populierenboek.

Opleving
Het Grote Populierenboek verschijnt op een 
belangrijk moment; het zijn namelijk barre tijden 
voor de populier. In de hoogtijdagen, de jaren 
zestig en zeventig, werden ieder jaar honderddui-
zenden nieuwe populieren gekweekt en geplant. 
Populieren vormden jarenlang een belang-
rijke bron van inkomsten voor de houtindustrie. 
Inmiddels is het aantal gekweekte populieren 
afgenomen tot enkele tienduizenden. Een fractie 
dus van wat ooit werd geplant, al is er sinds enkele 
jaren een kleine opleving te bespeuren in de waar-

dering van de populier. Er liggen nieuwe kansen in 
het verschiet voor de oude cultuurboom. 
Populiereneconomie
Het is daarbij belangrijk om vanuit nieuwe verdien-
modellen naar de populier te kijken. Een bijzonder 
voorbeeld daarvan is het nieuwe merk Peppelhout, 
dat kwaliteitshout voor de bouw- en interieursec-
tor aanbiedt. Het is zaak om weer naar de populier 
te gaan kijken als productieboom, want het bij-
zondere van populieren is dat ze vaak al na 30 jaar 
kaprijp zijn. Op die manier kan er zelfs toegewerkt 
worden naar een populiereneconomie, zodat het 
voor terreinbeheerders weer loont om populieren 
aan te planten. Het Grote Populierenboek hoopt 
een bijdrage te leveren aan deze wederopstanding. 

ACTUEEL2 min. leestijd

Over Het GrOte POPuliereNBOeK
Het Grote Populierenboek kwam tot stand 
dankzij giften, bijdrages en medewerking van 
de Brabantse Populieren Vereniging, gemeen-
te Meierijstad, Boomrooierij Weijtmans en 
de Marggraff Stichting. Het boek is samen-
gesteld door Hein van Iersel, zelf een zoon 
van een bekende populierenkweker. Het 
Grote Populierenboek wordt uitgegeven door 
NWST NeWSTories, dat bekend is van de vak-
tijdschriften Boom in Business, Boomzorg en 
Stad+Groen. Het boek is per direct verkrijg-
baar. Het boek kan besteld worden door een 
mail te sturen naar lieke@nwst.nl
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