
 
Basisprincipes van de populierenteelt, keuze van cultivar en 

delen van ervaringen met Vlaamse, Waalse en Franse eige-

naren, onderzoekers en beheerders 

Tweetalige excursie 

Doelstellingen 

Donderdag 14 sep-

tember 2017 van 9 

tot 17u  

In de regio Ninove 

(Denderwindeke) 

De exacte locatie wordt 

u meegedeeld bij be-

vestiging van uw 

inschrijving 

Tweetalige dag Frans 
EN Nederlands 

De populierenteelt (houtproductie) onderscheid zich van ander loofhout door 
een aantal karakteristieken (cultuur in lage densiteit, snelle groei, oogst na 20 
jaar…) die haar erg toegankelijke en aantrekkelijk maakt. Men vindt ze zowel in 
bos- als landelijke omgeving, tot zelfs op landbouwpercelen (agroforestry). Het 
populierenhout is zowel licht als sterk en kent gebruiken andere dan de traditio-
nele (zoals houten verpakkingen, paletten) en wordt meer en meer gebruikt 
voor nobelere doeleinden (schrijnwerk). 

Deze tweetalige excursie met grensoverschrijdende uitwisseling (Vlaanderen, 
Wallonië, Frankrijk) laat nieuwe telers die niet met de soort vertrouwd zijn toe 
om basiskennis te verwerven over de populierenteelt. Meer ervaren telers kun-
nen op deze dag kennis maken met nieuwe cultivars en hun eigenschappen 
(productiviteit, ecologie, roesttolerantie…). Iedereen kan zich tevens informeren 
over de afzetmogelijkheden en bestaande markten, over de rentabiliteit van een 
investering in populier en de vigerende wetgeving in de drie regio’s.  

Doelpubliek 

- Populierentelers die hun ervaringen willen delen 

- Eigenaars en beheerders van bos- of landbouwgronden die: 

 een initiatie in de populierenteelt wensen  

 informatie over de nieuwe cultivars en hun roesttolerantie wensen 

 meer te weten willen komen over het gebruik van populier in agro-
forestry  

Organisatoren  

Deze excursie wordt georganiseerd door de partners van het Europees in-
terregproject Va Forêt Pro Bos:  

 Association pour l’agroforesterie en Wallonie et à Bruxelles 
(AWAF) 

 Bosgroep Ijzer en Leie 
 Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender 
 Centre pour l’agronomie et l’agro-industrie de la province de 

Hainaut (CARAH) 
 Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij vzw (KBBM) 

In samenwerking met:  
 Centre de Populiculture du Hainaut (CPH) 
 Instituut voor natuur en bos onderzoek (INBO) 
 Aanspreekpunt Privaat Beheer (APB) 

Gelimiteerd tot 70 

personen 



Programma en tijdstip: 

Praktische informatie 

Verplichte inschrijving  

Informatie : 
Nicolas Dassonville  
Koninklijke Belgische bosbouwmaatschappij 
Tél.: 02/223.09.01 - Fax : 02/223.01.45 
Email: nicolas.dassonville@srfb-kbbm.be 

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.  

De prijs voor de lunch (sandwiches en drank) bedraagt € 
10, te betalen ter plaatse aan CPH.  

De locatie zal u meegedeeld worden bij de bevestiging van 
uw inschrijving.  

 8u45: Ontvangst van de participanten 

 9u00: Vertrek van de excursie. De ochtend wordt gewijd aan de karakteristieken van de populierenteelt: 
voorbereiding van de grond, demonstratie planten van stekken met een grondboor en demonstratie van 
opsnoeien. Keuze van aangepaste cultivars aan de locatie. Interacties populierenteelt/omgeving.  

 12u00: Lunch (er worden sandwiches en drank voorzien)  

 13u00-17u00: Vervolg excursie. Plaats van de populier in agroforestry, resistantie/tolerantie tegen roest, 
wolluis. Houtkwaliteit, vragen van de industrie, marktomstandigheden en rentabiliteit van investeren in 
populier.  

Antwoorden vóór 8 september aan de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij: Centrumgalerij Blok 2, bus 
289 te 1000 Brussel – Fax. 02/223.01.45      

Email: nicolas.dassonville@srfb-kbbm.be  

Inschrijvingsformulier online op  www.srfb.be/fr/inscription_fpb_peuplier2017 

Naam & voornaam :

………………………………………………………………………………………. 

Adres :

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Téléfoon :

………………………………………………………………………………………. 

E-mail :

………………………………………………………………………………………. 

  

Ik schrijf me in voor de populierdag op 14 september 2017  

Ik zal vergezeld worden van ….. personen .  

Namelijk : naam & voornaam : 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

Datum en handtekening 

 Ik ben Franstalig 

 
Ik begrijp Nederlands 

 

Ik ben Nederlandstalig 

 
Ik begrijp Frans 

 

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional / Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
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