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SALIX ALBA ALS LAANBOOM

De schietwilg, Salix alba L., onderscheidt zich van andere wilgen vooral door zijn blad. Dit
is smal-elliptisch, bij jonge planten minstens 9 cm lang en minstens 5 maal zo lang als
breed. Het heeft een glad oppervlak en vertoont aan beide zijden een aanliggende, zijdeachtige beharing. Vooral aan de onderzijde is het meer of minder grij s door een dichte beharing. De bladrand is fijn gezaagd.
Zijn waarde dankt deze wilg hoofdzakelijk aan het feit dat hij gebruikt kan worden als laanboom en als boom in bosverband. Als knotwilg komt Salix alba echter ook nog veel voor.
De enkele kleur- en treurvormen van de schietwilg zijn in dit artikel buiten beschouwing
gelaten : zij hebben betekenis als solitaire sierbomen in parken en zijn genoegzaam bekend.
Minder bekend zijn de opgaande vormen, te meer nu het sortiment hiervan beduidend is
uitgebreid.
Deze opgaande wilgen doen het door hun vorm goed in het vlakke Nederlandse landschap
en vallen vooral op wanneer ze voorkomen in laanbeplantingen en windsingels. Ze zijn minder gevoelig voor hoge grondwat erstanden dan vele populieren. Zelfs periodieke overstromingen in het groeiseizoen vormen, althans op klei, blijkbaar geen ernstig bez";:aar.
Misschien wel de belangrijkste goede eigenschap van Salix alba is de snelle groei en de daar mede samenhangende houtproduktie. H et hout is voor verschillende doeleinden uitermate
geschikt. Het is fij n van nerf, niet splinterend en wordt daarom onder meer toegepast voor
gereedschapsstelen, dekluiken van schepen en dergelijke, prothesen, mandjes en niet te
vergeten de cricket bats, waaraan de Salix alba 'Cal va' zelfs zijn naam "cricket bat-wilg"
ontleent. Belangrijk is ook dat het hout minder water opneemt dan populierehout. Klompen
van wilgebout zijn hierdoor minder nat en dus minder koud dan die van populierehout.
Tegenover deze voordelen staan helaas ook nadelen, die er toe nopen om de m ate van aanplant en de rassenkeuze zorgvuldig te overwegen. Op de kwekerij is de wilg minder gemakkelijk dan de populier : de planten hebben neiging tot krom groeien en moeten in vele gevallen worden opgebonden. Verder slaan éénjarige wilgen moeilijker aan en groeien aanvankelijk minder vlot dan populieren. Bestrijding van bladluis, spint, wilgehaantje en vooral topmade vraagt veel zorg. Deze moeilijkheden zijn echter wel overkomelij k. Onaangenamer is echter het zgn. "wilgensterven", een bacterieziekte waaraan de oudere boom ten
offer kan vallen . Deze ziekte, waarvan de veroorzaker niet met zekerheid bekend is, wordt
momenteel bestudeerd door het Bosbouwproefstation te Wageningen. In hoeverre de rassen
van het huidige sortiment resistent zijn, is nog een vraagpunt. Vooral van de nieuwste aanwinsten is in dit opzicht nog onvoldoende bekend. J uist met het oog op ziekten is het gunstig dat het sortiment zich uitbreidt : het risico wordt wat meer gespreid en de kans dat een
groot aantal bomen tengevolge van een bepaalde ziekt e st erft wordt kleiner. Immers ook de
kans dat men een cult ivar opspoort die minder gevoelig is voor zo'n ziekte, wordt groter
Anderzij ds dient uitbreiding van het sortiment wel met beleid te geschieden om te voor
komen dat op te grote schaal rassen worden aangeplant, die onvoldoende zij n getoetst.
In het onderstaande zijn beschrij vingen opgenomen van alle Salix a/ba-rassen waarvan men
weet of vermoedt dat zij waarde als laanbomen hebben of kunnen hebben . De beschrijvingen gelden, voor zo ver niet anders vermeld, voor éénjarige planten in de zomer. De verschillen zijn in dit stadium het duidelijkst. Bovendien hebben we uiteraard juist op de kwekerij de meeste behoefte aan goede onderscheidingsmogelijkheden.
Vooral die kenmerken die v an belang zijn voor de onderscheiding, zijn opgenomen. Zo zij n
alle kenmerken die de rassen- als klonen van de soort Salix alba - gemeenschappelijk hebben, weggelaten .
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~e klonen die reeds een aantal_iaren_ onder controle van de N .A.K.-B. in de handel zijn (de

VIJf eerstgenoemde) konden mtvoenger worden beschreven 1) dan de overige vijf, omdat
eerstgeno~mde reeds een ~antal jaren achtereen werden bestudeerd. Tenslotte nog iets over

de beschnJvmg zelf. Daann komen enkele gegevens voor, die een nadere verklaring vereisen .
Vóó~ alles is het nodig om bij het vaststellen van de kenmerken uit te gaan van normaal
groeiende planten en steeds meer dan één plant, scheut of blad te beoordelen. Er is immers
steeds eenze_kere variatie in kenmerken tussen de planten van één ras en zelfs in één plant .
De beschnJ vm~ van de bladeren heeft betrekking op onbeschadigde, normaal gegroeide bladeren m het midden van de scheut in de periode juli-augustus.
Wanneer er wordt gesproken over de kleur van de scheut bovenaan, dan wordt bedoeld de
boven~te 20- 30 cm van de scheut. Het aantallenticellen dat wordt genoemd, komt voor in

het midden van de scheut en wel over de gehele omtrek van een stukje scheut van 3 cm
lengte. De plaats van de grootste breedte van het blad is meestal niet nauwkeurig te bepalen ?m_dat de randen van het blad in het midden van de schijf vaak over enige afstand
evenWIJdig lopen. Daarom wordt gebruik gemaakt van de verhouding af 1. In deze verh?uding is a de afstand vanaf de bladvoet tot de plaats waar de grootste breedte wordt bereikt en 1 de lengte :ran de _bladschijf. De uitdrukking af 1 = 0,5 betekent dus dat de grootste breedte I? het ~Idden h~t, terWIJl a/ 1 = 0,45 betekent dat de grootste breedte juist iets
onder het midden hgt. Ovengens wordt vooral de aandacht gevestigd, en dit geldt voor alle
kenmerken, op de meest opvallende verschillen. Deze immers zijn het meest bruikbaar voor
de determinatie. In vers_chi~lende gevallen wordt een gemiddeld getal opgegeven. Dit is gedaan omdat de maten metmalle Jaren precies gelijk zijn; ook in het gemiddelde kan daardoor een zekere variatie optreden.
Over de vertakking wordt weinig vermeld omdat deze sterk afhankelijk is van de groei en
het plantverband. Meestal is alleen de takhoek vermeld.
De "karakteristieke kenmerken" worden genoemd in volgorde van hun belangrijkheid voor
de herkenning.
Bij elk ras wordt ook een korte typering van de oudere bomen gegeven.

Salix alba 'Helders' (0'; Stichting Verbetering Houtopstanden; N.A.K.-B. controle sinds
1967)
Scheut: bo:enaan overwegend groen met bruine tint, in het midden groenbruin;
aantallen~Icellen 15- 20, m_eest rond (t-1 mm), soms ovaal tot lijnvormig (tot 2 mm);
knopp~n hcht~ood tot brumrood met in de voorzomer steeds een groene vlek aan de
basis (m de wmter 5,5 mm lang, met of zonder lichte vlek; steunblaadjes 3-5 mm
lang, 1- 1t mm breed.
Blad:_ opstaand, grootste breedte steeds slechts iets onder het midden (a/ 1 = 0,45)
gemiddeld 11,5 cm lang, ruim 1,5 cm breed, 7 x zo lang als breed, aantal zijnerven
ca 15, bovenzijde groen, onderzijde grijs, jonge blaadjes lichtgroen; steel gemiddeld
10 mm lan~ (h?ogstens 13 mm), gedeeltelijk rood, blad gemiddeld 11,5 x zo lang als
de steel; kliertJes op de bladsteel meestal kleiner dan t mm, soms echter gesteeld en
dan tot 3 mm.
Takken: Takhoek ca 60°.
Deze cultivar werd door de voormalige Stichting Verbetering Houtopstanden in het bos
"de Belders" tussen
Oedenrode en Best geselecteerd. De boom heeft een vrij smalle
kroon met een vaak hebt golvende stam. Jonge bomen hebben een rechte stam en lichte,
opgaande takken.

?t.

1 ) De Heren B. Schalk, 0. R. Tenge en G. R. Visser hebben een be langrijk aandeel gehad in deze beschrij vingen.
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Sa1ix alba 'Calva'

bij L ex mond; ongeveer 20 jaar oud

Salix alba 'Calva' (<il ; Engeland ca 1800; N.A.K.-B. controle sinds 1943)
syn. Salix alba var. coerulea (Sm.) W . Koch.
Scheut: bovenaan vooral aan de zonzijde roodbruin, in het midden groenbruin, aantal
lenticellen 15- 20, rond (t- 1 mm), soms ovaal of lijnvormig (tot 2 mm); knoppen
duidelijk spits, roodbruin (in de winter 4 mm lang); steunblaadjes 5 mm lang, tot
1 mm breed.
Blad: opstaand, grootste breedte ongeveer in het midden, gemiddeld 9,5 cm lang,
1,5 cm breed, 6 x zo lang als breed, aantal zijnerven ca 15, bovenzijde glimmend
groen, onderzijde groen, soms iets grijs, jonge blaadjes veelal met een min of meer
bruine rand; steel gemiddeld 7 mm lang (hoogstens 9 mm), rood tot bruinrood, blad
gemiddeld 15 x zo lang als steel.
Takken: takhoek ca 60°.
De 'Calva' heeft zijn naam cricketbatwilg te danken aan het feit dat het hout in Engeland
vanouds wordt gebruikt voor de vervaardiging van cricketbats. De boom heeft een vrije
brede kroon met opgaande takken, een rechte stam, maar geen duidelijk doorgaande spil.
Salix alba 'Drakenbuqf (<il ; Staatsbosbeheer; N.A.K.-B. controle sinds 1955).
Scheut: bovenaan overwegend groen met enig bruin, in het midden donkergroen tot
bruingroen; aan tal lenticellen in verschillende jaren varierend van gemiddeld 15 tot
25, meest rond (t - 1 mm); knoppen roodbruin (in de winter 5 mm lang); steunblaadjes 5- 9 mm lang, tot 1 mm breed.
B l ad: opstaand, grootste breedte slechts weinig beneden het midden (a/ 1 = 0,46),
gemiddeld 11 ,5- 12 cm lang, 1,5 cm breed, 7- 9 x zo lang als breed, aantal zijnerven
17- 20, bovenzijde groen, onderzijde grijs, jonge onvolgroeide blaadjes groen; steel
gemiddeld 7 mm lang (steeds hoogstens 8 mm), overwegend groen, blad gemiddeld
17 x zo lang als steel (minimaal 15 x , maximaal 24 x ).
Takken: takhoek 70- 80° ; vooral in de winter lang en vrij dik.
Dit ras is ontstaan uit een boom die door het Staatsbosheer werd geselecteerd in een wegbeplanting nabij Heilo. De kroon is vrij breed en piramidaal, de stam en spil zijn vrij recht
met schuin uitstaande takken; het blad wordt in het najaar vroeg geel.
69

Zoals reeds eerder vermeld, is van de nu volgenje rassen minder bekend. Ze zijn sinds 1968
onder controle van de N.A.K.-B. in de handel. Omtrent groei en gezondheid in het algemeen
is daarom nog weinig te zeggen.
De mededelingen over het geslacht zijn afkom,s tig van de Heer Geessink.

Salix al ba 'Barlo' (6'; Geessink 1968; kwekersrecht en N.A.K.-B. controle sinds 1968)
Scheut: in het midden olij f- tot bruingroen; aantallenticellen IS- 20, rond (t-1 mm)
tot ovaal (I t mm); knoppen lichtbruin.
Blad: afstaand, grootst e breedte in het midden; 7- 9 cm lang, ruim I,S cm breed,
S- St x zo lang als breed, bovenzijde lichtgroen, onderzijde blauwgrij s ; st eel 6- 8 mm,
bruingroen.
De 'Barlo' werd geselecteerd uit een grensbeplanting in de omgeving van Lichtenvoorde en
wel vooral op grond van zijn vorm waardoor de bomen een aparte noot in het landschap
vormen. De kroon is smal cylindervormig _met veel korte, steile t akken en een dichte bebladering . Het blad valt in bet najaar iets later af dan bij 'Bredevoort' en ' Lievelde'. Op de
kwekerij groeien de éénjarige planten vaak n ogal wild en hebben dan veel zijtakken met een
grote takhoek.
Reeds na enkele jaren groeien de planten evenwel beter door en vormen dan goed rechtopgaande bomen .

/

Salix alba 'Liempde' bij Culemborg ; ongeveer 20 jaar oud

Salix alba 'Liempde' (6'; H.C. van de Vleuten; N.A.K.-B. controle sinds 1949).
Scheut : bovenaan variërend van bruingroen tot rood, in het midden groenbruin;
aantal lenticellen gemiddeld 10- IS, rond tot ovaal (t- 1 mm); knoppen bruinrood
(in de winter 5 mm lang); steunblaadjes 3-5 mm lang, tot I mm breed.
B lad : opstaand, grootste breedte steeds iets beneden het midden (a/ 1 = 0,43), gemiddeld 9- 1 I cm lang, I ,S cm breed, ca 7 x zo lang als breed, aantal zij nerven ca
IS, bovenzijde groen, onderzijde meest groen, soms grijs, jonge blaadjes groen; steel
gemiddeld 8- 1 I mm lang, rood ; blad gemiddeld I 0 x zo lang als steel.
Takken: dun; takhoek ca S0°.
De 'Liempde' - de in Nederland meest geplante schietwilg- werd genoemd naar de plaats
waar hij werd gevonden. Hij bezit een rechte stam en een tamelij k smalle, piramidale kroon
met doorgaande spil en opgaande takken.
Salix alba 'Rockanje' (6'; Staatsbosbeheer en Provinciale Waterstaat Zeeland; N.A.K.-B.
controle sinds 195S) .
Sc h eut: bovenaan variërend van bruingroen tot rood, in het midden groenbruin ;
aantallenticellen IS- 20, rond en ovaal (t-1 mm); knoppen roodbruin (in de winter
5 mm lang); steunblaadjes ca 4 mm lang, tot I mm breed.
B l ad: enigszins opstaand, grootste breedte ongeveer in het midden, gemiddeld 910,5 cm lang, 1,5 cm breed, 6 x zo lang als breed, aantal zijnerven ca 12, bovenzijde
groen , onderzijde-groen tot grij sgroen, jonge blaadjes groen ; st eel gemiddeld 9 mm,
lichtgroen met soms iets rood, blad gemiddeld 12 x zo lang als steel.
Takken : takhoek ca 60°.
De 'Rockanje' werd bij het gelijknamige dorp op Voorne gevonden. Er wordt vermoed dat
dit ras iets beter bestand is tegen zeewind dan de andere, hiervoor behandelde rassen. Van de
vorm van de oudere boom is overigens weinig bekend door het ontbreken van representatieve oudere exemplaren.
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Salix alba 'Barlo'

bij Lichtenvoord e
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-Salix alba 'Lichtenvoorde'

(~ ;

Geessink 1968; kwekersrecht en N.A .K. -B. controle sinds

1968).

Scheut: in het midden glanzend groen; aantallenticellen 15- 20, rond (i- 1 mm) tot
kort lijnvormig (1 - 2 mm); knoppen licht groenbruin .
B lad: steil opstaand, grootste breedte iets boven het midden, 8- 10 cm lang, 1,5 cm
breed, 7 x zo lang als breed, bovenzijde groen , onderzijde blauwgrijs; steel ca 11 mm,
lichtgroen.
De oorspronkelijke boom werd uit een laanbeplanting te Lievelde bij Lichtenvoorde geselecteerd op grond van de rechte stam. De kroon is smal, cylindervormig en heeft vrij
korte, opgaande takken waarvan de uiteinden hangen. Het blad valt in het najaar iets later
af dan bij 'Bredevoort' en 'Lievelde'.

Salix alba 'Lievelde' (~; Geessink 1967; kwekersrecht sinds 1967; N.A.K.-B. controle
sinds 1968).
Hoewel dit ras eerder op nieuwheid is beoordeeld dan de vier vorige, kan nog geen overeenkomstige beschrijving gegeven worden.
De oorzaak daarvan is dat de beschrijving niet is opgesteld aan de hand van éénjarige planten en dat het onderzoek naar de meest geschikte determinatiekenmerken destijds nog niet
was voltooid. Zodra dit mogelijk is zal ook van de 'Lievelde' een beschrijving worden gepubliceerd op basis van de nieuwere inzichten.
De 'Lievelde' werd in Lievelde bij Lichtenvoorde uit een laanbeplanting geselecteerd op
grond van zijn snelle groei, vergeleken met de andere bomen in deze beplanting. De boom is
piramidaal met opgaande takken, waarvan vooral de onderste opvallend lang zijn. Op de
kwekerij vallen de planten op door hun rechtheid en snelle groei. De scheut is gewoonlijk
meer grijs dan bruin en heeft grote, donkere knoppen. De takhoek is ongeveer 4.so. Het blad
valt in het najaar iets later af dan bij 'Barlo', 'Het Goor' en 'Lichtenvoorde' .
Salix alba 'He t Goor' bij Licht envoorde

SAMENVATTI NG - SUMMAI<.Y

Salix alba 'Bredevoort' (cL Geessink 1968 ; kwekersrecht en N.A.K. -B. controle sinds
1968) .

Scheut: in het midden donkergroen, aantal lenticellen 10- 15, rond (1-3 mm) tot
lijnvormig (tot 5 mm), knoppen paarsrood; grote opvallende, donkere slapende
knoppen aan weerszijden van de aanzet van de twijgen.
B lad : enigszins opstaand, grootste breedte in het midden, 11 - 13 cm lang, ca 2i cm
breed, ca 5 x zo lang als breed, bovenzijde groen, onderzijde blauwgrijs; steel ruim
I cm, licht roodbruin met (vooral in het bovenste deel van de scheut) lange (tot
4 mm), gesteelde kliertjes; grote knoppen.
De 'Bredevoort' werd voornamelijk uitgezocht op grond van de goede groei en gezondheid
van de oorspronkelijke boom. Hij is afkomstig uit Bredevoort. De boom heeft een smalle
piramidale kroon met vrij korte, steile takken; de stam is tamelijk recht. Het blad valt in
het najaar iets eerder af dan bij 'Barlo', 'Het Goor' en 'Lichtenvoorde'.

Salix alba 'Het Goor'(~; Geessink 1968, kwekersrecht en N.A.K.B. controle sinds 1968).
Scheut: in het midden olijfgroen tot bruin; weinig lenticellen (tot ca 10), rondofenigszins ovaal (i- 1 mm), knoppen licht bruinrood met onduidelijke lichte basisvlek.
Blad: afstaand, grootste breedte in het midden, 7i-9 cm lang, ca 1,5 cm b:-eed,
5-6 x zo lang als breed, bovenzijde lichtgroen, onderzijde blauwgrijs; steel 7-8 cm,
lichtgroen met enig rood.
'Het Goor' is afkomstig uit de omgeving van Lichtenvoorde . De oorspronkelijke boom is een
mooi exemplaar, dat uit esthetisch oogpunt de aandacht waard is. De kroon is vrij breed
met tamelijk wijd uitstaande takken; als éénjarige plant groeit dit ras vaak nogal wild en
heeft dan een grote takhoek. In het tweede jaar wordt de vorm echter reeds veel beter. Het
blad valt iets later af dan bij 'Bredevoort' en 'Lievelde' .
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In het voorgaande is een morfologische beschrijving gegeven van de rassen van Salix alba
L. die in Nederland als laanboom in de handel zijn.
Onderstaande tabel geeft een opsomming van de belangrijkste morfologische kenmerken
waardoor deze rassen van elkaar te onderscheiden zijn. Deze kenmerken zijn bepaald aan
éénjarige planten in de zomer.
A morphological description is given of the commercial cultivars of 5 alix al baL. which in the
Netherlands are used as trees in raad plantations and forests.
The table below gives an enu11uration of the main identijication characteristics which allow to
distinguish these cultivars. These characteristics have been determined on one-year-old plantsin
the summer.

'Belders'

scheut bovenaan overwegend groen; blad vrij lang; bladsteel vrij lang, gedeeltelijk rood met soms enkele gesteelde klieren; knoppen in de voorzomer met duidelijke groene basisvlek.
upper part of shoot predominantly green; leaf rather long; petiole rather long,
partly red, occasionally with a few stalked glands; buds in early summer with
distinct green spot at the base.

'Cal va'

blad kort, relatief breed, bovenkant glimmend groen; bladsteel rood, kort
t.o.v. de bladlengt e.
leaf short, relatively braad, upper part shiny green; petiole red, short in
relation to leaf length.
73

'Draken burg'

lange steunblaadjes; blad absoluut en relatief lang met vrij groot aantal zijnerven; bladsteel zowel absoluut als t.o.v. bladlengte kort, overwegend
groen; grote takhoek.
long stipules; leaf long, bath absolutely and relatively, with a rather large
number of side veins; petiole short, bath in reference to the leaf length and
absolutely, preponderantly green; wide branch an[!,le.

'Liempde'

rode, tamelijk lange bladsteel, zowel absoluut als t.o.v. de bladlengte ;
dunne, vrij steil staande takken; grootste breedte van het blad iets onder
het midden; tamelijk weinig lenticellen .
petiole red, rather long, bath absolutely and in reference to the leaf length; thin,
fairly erect branches; greatest width slightly below the middle; rather smalt
number of lenticels.

'Rockanje'

lichtgroene bladsteel; blad relatief tamelijk breed; klein aantal zij nerven .
pale green petiole; leaf relatively rather braad; a smalt number of side veins .

'Barlo'

vrij licht gekleurde scheut; blad absoluut en relatief kort, overwegend grote
takhoek.
rather light coloured shoot; leaf absolutely and relatively short; branch angle
predoninantly wide .

'Bredevoort'

blad vrij lang en breed, maar relatief kort; tamelijk weinig, grote lenticellen; gesteelde kliertjes op bladsteel.
leaf long and wide but short in relation to leaf length; rather few, large lenticels;
stalked glands on petiole .

'Het Goor'

blad absoluut en relatief tamelijk kort; bladsteel overwegend groen; weinig
lenticellen.
leaf absolutely and relatively rather short; petiole predominantly green; few
lenticels.

'Lichtenvoorde' scheut glanzend groen; knoppen groenbruin; bladsteel lichtgroen; vaak
grote takhoek.
shoot shiny green; buds greenish brown; petiole pale green; branch angle aften
wide.
'Lievelde'

scheut overwegend grijsbruin; grote knoppen; takhoek 45°.
shoot predominantly greyish brown; large buds; branch angle 45°.
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