Salix

– Boomvormige wilgen
voor weg- en parkbeplantingen
s ort i m e n ts on de r z oe k

R.T. Houtman

Wilgen zijn onlosmakelijk met het
Nederlandse landschap verbonden.
Het zijn pioniers die algemeen
groeien op braakliggende terreinen,
rivieroevers en slootkanten, grienden,
langs bosranden en in de duinen.
Wilgen worden dan ook al lange tijd
door mensen gebruikt. Denk maar aan
vlechtwerk om manden of afrasteringen
te maken. Ook worden ze gewaardeerd

om de opvallende katjes en de, in
verschillende cultivars aanwezige,
gekronkelde twijgen. Als laan-, straat
en parkboom wordt Salix niet enorm
breed toegepast. Het grootste deel van
de wilgensoorten groeit struikvormig.
Slechts een klein aantal soorten en
cultivars groeit boomvormig. Dit
sortimentsonderzoek beperkt zich
tot de boomvormige wilgen.

Salicaceae

aan de basis van de bladsteel, soms spoedig na
uitlopen afvallend, soms aanblijvend.
Bloemen in katjes, eenslachtig, meestal opstaand,
maar soms afstaand of hangend, verschijnen voor,
tijdens of na de bladontwikkeling. Bloemen enkelvoudig, zonder kroon of kelk, maar meeldraden of
stijlen omsloten door één schutblaadje. Mannelijke
bloemen met 2-6 vrije meeldraden, zelden 1 of 7.
Vrouwelijke bloemen met één stijl, soms gespleten
en met twee stempels. Vrucht doosvormig, droog.
Zaden met zijdeachtige beharing om windverspreiding te bevorderen.

Van oudsher wordt Salix in de familie van de
Salicaceae geplaatst. Deze familie bestaat uit
54 geslachten en circa 1.200 soorten. De meeste
geslachten zijn (sub)tropisch en in het geheel niet
van belang in Noordwest Europa. Het bekendste
andere geslacht in deze familie is Populus, maar
er zijn verschillende andere geslachten die op
kleine(re) schaal in cultuur aangetroffen worden:
Azara, Idesia en Poliothyrsis. De bekendste verwant is dus Populus, die ook genetisch het nauwst
verwant is aan Salix. In praktijk worden beide
geslachten niet snel met elkaar verward.
In tabel 1 de kenmerkende verschillen tussen
beide geslachten.

Het verspreidingsgebied van Salix is zeer groot.
Veruit de meeste soorten komen voor in de
gematigde tot koude gebieden van het noordelijk
halfrond; Noord-Amerika, Europa en Azië.
Maar ook in Afrika, Midden- en Zuid-Amerika
en Zuidoost Azië komen wilgensoorten voor.
In tropische gebieden zeer zelden voorkomend
en ook in Oceanië afwezig.
Salix is een uitgesproken lichthoutsoort die een
standplaats in de volle zon wenst; slechts een paar
soorten verdragen enige schaduw. Salix groeit
het best op vochtige en voedzame bodem, bij
voorkeur goed doorwortelbaar. Een pH-neutrale

Salix

Zeer lage, bodembedekkende struiken (lager
dan 5 cm) tot grote bomen (tot meer dan 25 m).
Twijgen rond, gevuld met rond merg. Winterknoppen steeds met één knopschub, de knop
geheel omhullend, slechts zeer zelden iets kleverig.
Bladstand verspreid of schijnbaar tegenover elkaar
staand (o.a. S. integra, S. subopposita). Bladeren
enkelvoudig, met gladde, getande of gezaagde
bladrand. Bladeren vrijwel altijd met steunblaadjes

ta be l 1 ke n m e rke n de ve r s c h i lle n t us se n s a l i x e n p opu lu s

v e ran t wo ording
De Technische Keuringscommissie van de Naktuinbouw heeft van 2009 tot 2012 onderzoek gedaan naar
de gebruikswaarde van wilgen bij gebruik als straat- en laanboom en als boom voor landschappelijke
beplantingen. De werkgroep bestond uit projectleider P. van ’t Westeinde, secretaris G.J.J. Bolscher en de leden
G. Schalk, A. Versprille en M. van den Oever. De werkgroep heeft wilgen beoordeeld in Arboretum Poort
Bulten te Losser en in wegbeplantingen in de omgeving van Nijmegen. Het beoordeelde sortiment bestond uit
de soorten, kruisingen en cultivars van Salix alba, S. babylonica, S. caprea, S. fragilis, S. pentandra, S. ×rubens
en S. triandra. De resultaten zijn echter nooit als keuringsrapport door de TKC gepubliceerd, omdat er veel
praktische informatie ontbrak. Daarom bevat dit sortimentsonderzoek geen aanbevelingen in de vorm van
waardesterren. Het oorspronkelijk geïnventariseerde sortiment is aangevuld met niet-beoordeelde soorten en
cultivars. Ook zijn enkele soorten, die niet in de oorspronkelijke inventarisatie aanwezig waren, toegevoegd.
Het beschreven en onderzochte sortiment beperkt zich tot de boomvormige wilgen, die in Nederland en
Vlaanderen in de openbare ruimte (kunnen) worden toegepast. Het grote sortiment struikvormige wilgen
wordt in dit artikel dus niet genoemd. Enkele, soms tot kleine bomen uitgroeiende soorten, zoals Salix cinerea,
S. purpurea en S. viminalis, zijn eveneens niet in dit artikel opgenomen. Deze soorten blijven gewoonlijk
struikvormig en groeien niet vaak uit tot boomvormen. Voor toepassing in weg- en laanbeplantingen zijn ze
als boom ongeschikt. In parkbeplantingen worden ze wel toegepast, maar ook dan zelden als boom. Een
woord van dank aan Ronnie Nijboer en Jaap Smit voor de praktische adviezen en aanvullingen op dit artikel.

44

ke n m e rk

salix

p opu lu s

Boomvorming

relatief weinig soorten boomvormig

vrijwel alle soorten boomvormig

Twijgen

rond, merg op dwarsdoorsnede rond

geheel, deels of niet gekant,
merg op dwarsdoorsnede vijfstralig

Winterknoppen

met één overkappende schub; geen
duidelijke eindknop

meerschubbig, al of niet kleverigharsachtig; duidelijke eindknop

Steunblaadjes

aanwezig, soms vroeg afvallen

afwezig

Bloei

eenslachtig, tweehuizig, in (af)staande tot
hangende katjes, voor, tijdens of na de
bladontwikkeling

meestal eenslachtig, tweehuizig,
in hangende katjes, voor de blad
ontwikkeling

Mannelijk ( )
katje

met 2-5 meeldraden, geel getint,
zelden rood

meer dan 6 (8-10) meeldraden,
rood getint

Vrouwelijk ( )
katje

met honingklieren; insectenbestuiving,
schutbladen niet diep ingesneden,

geen honingklieren; windbestuiving,
schutbladen diep ingesneden

Vrucht

2-kleppige doosvrucht,
zaden rijpen in de zomer

2- of 4-kleppige doosvrucht,
zaden rijpen in de voorzomer
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buitenwijken van de stad. Ze zijn als straatbomen
in de verharding ongeschikt. Niet alleen het
stadsklimaat, maar ook de bodemgesteldheid en
de vochtigheidsgraad van de bodem in stedelijk
gebied, veelal ook met een verharde bodem, zijn
minder tot in het geheel niet geschikt voor Salix.
Indien toegepast vormen de bomen na circa
15 jaar vlak onder de bestrating dikke, vlakgroeiende wortels, die de bestrating opdrukken. In
grotere groengebieden in een stedelijke omgeving
kunnen ze wel waardevol zijn omdat het snelgroeiende, beeldbepalende bomen zijn. Van oudsher
wordt S. ×sepulcralis ‘Chrysocoma’ in de nabijheid
van sloten, vaarten en waterpartijen aangeplant.
De boom kan daar tot monumentale wasdom
uitgroeien en een grote visuele waarde hebben.

Grienden en knotwilgen

Een van oudsher belangrijke toepassing, tevens
van cultuurhistorische waarde, is die van het takken vlechten. De één-, twee- en driejarige takken
van wilgen zijn hier uiterst geschikt voor. Om
deze takken (“tenen”) te kweken werden planten
in vochtige gebieden geplant, die vervolgens na
enkele jaren werden gesnoeid. Deze lage en veelal
dichte opplanten worden grienden genoemd. Ze
zijn vooral aanwezig in uiterwaarden en vochtige
gebieden langs rivieren. In de grienden worden de
wilgen laag bij de grond gesnoeid. Als de planten
hoger worden gesnoeid ontstaat er een stam, dit
worden knotwilgen. Knotten is eigenlijk gewoon
snoeien. Het effect is dat de stam steeds dikker
wordt en de bovenkant, waar steeds takken worden gesnoeid, steeds knoestiger. Net als de grienden worden knotwilgen geplant langs sloten en
rivieren. Naast het gebruik om met de takken te
vlechten dienen de knotwilgen ook voor versteviging van de oevers en (deels) als windkeringen.
Van de tenen werden (en worden) manden,
broedkorven voor ganzen en eenden, matten en
schuttingen gevlochten. Ook nu nog zijn deze
toepassingen onverminderd populair, Met name
gevlochten schuttingen en afscheidingen worden
in tuinen en de openbare ruimte veelvuldig toegepast.
Voor aanplant in grienden worden vooral S. alba,
S. ×rubens en S. triandra gebruikt. Knotwilgen zijn
vrijwel steeds S. alba.

Salix alba als griend
(foto: rh)

of licht zure tot kalkhoudende grond is voor de
meeste soorten voldoende, alleen de soorten met
zilverwit behaarde bladeren vragen een wat kalkhoudende, drogere en warmere grond. Wanneer
Salix voor houtproductie wordt aangeplant is een
wat voedzamere, liefst stikstofarme grond aan te
bevelen. Geplant op stikstofrijke grond is Salix
gevoeliger voor schimmelaantastingen. Voor de
boomvormende soorten moet de grond voldoende
vocht bevatten; ze verdragen kwel uitstekend.
Salix maakt een breed, dicht vertakt en wat dieper
groeiend wortelgestel. De echte boomvormers
maken op oudere leeftijd, indien de bodem dit
toelaat, enige zware diepgaande wortels, maar
Salix heeft geen penwortelsysteem. Ze zijn als
jonge boom windgevoelig en ondersteuning door
het plaatsen van boompalen is dan ook aan te
bevelen. Zeker bij een rijbeplanting langs straat
of in een grasberm is dit onontbeerlijk, maar ook
in de open ruimte zijn boompalen aan te bevelen.
Na circa drie jaar zijn diepere wortels gevormd
waardoor steunpalen niet meer nodig zijn.

Toepassing

Een aantal boomvormige Salix is inheems in
Nederland. Uiteraard passen deze goed in het
landschap en op grotere groenvlaktes in de
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Salix alba
(foto: rh)

Salix alba in de uiterwaarden van de IJssel
(foto: hj)

Salix en water
Ir. M.E.C.M. (Margareth) Hop
Wilgen groeien in het wild vooral als pionier op de grens van land en water, zoals
in ooibossen. Het is dan ook een van de bekendste geslachten die geschikt zijn voor
aanplant op natte of periodiek overstroomde locaties. Toch hebben niet alle wilgensoorten dezelfde voorkeur als het gaat om de vochtigheidsgraad van hun standplaats.
Er zijn immers ook kleine heesterwilgen die in poolgebieden of in de bergen groeien,
die aan sterk drainerende bodem zijn aangepast.
In tabel 2 staat aangegeven hoe droog en hoe nat de verschillende soorten kunnen
staan. De tabel bevat alleen wilgen relevant voor dit artikel, aangevuld met enkele
algemener toegepaste en inheemse struikachtige soorten. In praktijk maakt het ook
veel uit hoe natte en droge perioden zich afwisselen. In de winter zijn bladverliezende
bomen minder gevoelig voor droogte en overstromingen dan in het groeiseizoen.
De planten passen zich aan droogte aan door hun huidmondjes te sluiten. Als de
droogte wat langer duurt, meer dan een maand, verhogen tolerante soorten de
osmotische waarde in hun cellen, waardoor ze water uit de bodem gemakkelijker
kunnen opzuigen. Salix soorten die langzaam groeien hebben dunnere houtvaten,
waarin bij droogte minder gemakkelijk schadelijke luchtbellen ontstaan (cavitatie).
Daardoor zijn langzaam groeiende soorten en cultivars gewoonlijk beter droog
tetolerant dan snel groeiende soorten. (Cochard 2007)
Voor onder water staan zijn weer andere aanpassingen in de cellen en in de plant
nodig. Zo worden de lenticellen (ademopeningen in de bast) groter en groeien er
nieuwe wortels uit, vlak onder het wateroppervlak. Het duurt wel meerdere dagen
voor deze veranderingen effectief zijn. Het omschakelen van nat naar droog en
andersom is voor de planten lastig, vooral als zowel de droge als natte perioden lang
duren. Bijvoorbeeld langdurige droogte, afgewisseld door maar enkele dagen onder
water staan na een piekbui levert weinig problemen op. (Nakai 2010)
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ta b e l 2	Plantvorm:

b = boom, s = struik
	Schaduw:
z = volle zon, hs = halfschaduw
	Droog c.q. nat:	hoe meer plusjes, hoe langer of vaker de planten droogte of onder
water staan verdragen (dit is indicatief, aangezien niet alle literatuurbronnen duidelijke grenswaarden aangeven).

Salix alba
Salix aurita
Salix babylonica
Salix caprea
Salix cinerea
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Watermerkziekte

Boomvormige Salix kan worden aangetast door
de bacterie Brenneria salicis, die watermerkziekte
veroorzaakt. De bacterie veroorzaakt een verstopping van de vaten met als gevolg verwelking en
afsterven van takdelen in de kroon. Wanneer het
aangetaste hout wordt aangesneden, is dit glazig,
vochtig en kleurt het snel bruin. De boom reageert op de aantasting door het aanmaken van veel
waterlot, wat een bossig beeld geeft. Tot op heden
is bestrijding van watermerkziekte of de bacterie
die het veroorzaakt niet mogelijk. De beste manier
om de ziekte in te perken is de aangetaste en dode
bomen geheel te verwijderen. Ook de aanplant van
minder gevoelige soorten en cultivars helpt om
watermerkziekte in te perken. Er zijn verschillen
in gevoeligheid tussen verschillende soorten. Over
het algemeen is S. alba gevoelig tot zeer gevoelig
voor watermerkziekte, maar de cultivars ‘Amstelveen’, ‘Liempde’, ‘Lievelde’, ‘Sericea’ en ‘Tinaarlo’ zijn
redelijk bestand. Ook S. caprea en S. ×rubens zijn
behoorlijk gevoelig voor watermerkziekte. S. fragilis
is beduidend minder gevoelig. Geknotte wilgen die
op tijd zijn geknot hebben eveneens minder last
van watermerkziekte; er is geen watermerkziekte
aangetroffen in takken jonger dan drie jaar.
Salix alba als knotwilg
(foto: rh)
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Resistentie tegen watermerkziekte
Door de watermerkziekte dreigt een monocultuur van de cultivar ‘Belders’ te ontstaan in S. alba, omdat alleen deze cultivar
algemeen bekend staat als resistent tegen
watermerkziekte. Het is verschillende
mensen opgevallen dat sommige bomen
van S. alba al op jonge leeftijd worden
aangetast door watermerkziekte, terwijl
andere daar tot op hoge leeftijd geen last
van hebben. Deze observatie werd ook
gedaan door Ronnie Nijboer van kwekerij
Noordplant in Glimmen. In de loop van
de jaren verzamelde hij stekken van deze
zogenaamde “krasse knarren” en kweekte
ze op tot leverbare bomen. De bomen zijn
inmiddels onder meer op een proefveld in
Almere uitgeplant en daar voorzien van
borden. De komende jaren moet duidelijk
worden welke van deze bomen stand houden en welke kroonvorm ze aannemen.
Met dit initiatief probeert Nijboer meerdere tegen watermerkziekte resistente
klonen te verzamelen.

Salix alba ‘Belders’
(foto: bv)

Savage, Jessica A. & Jeannine
Cavender-Bares. (2012): Habitat
specialization and the role of trait lability
in structuring diverse willow (genus
Salix) communities. Ecology, Vol. 93,
No. 8, Supplement: Integrating ecology
and phylogenetics (August 2012),
pp. S138-S150.
Xiaojing Wei, Jessica A. Savage,
Charlotte E. Riggs & Jeannine
Cavender-Bares. (2017):
An experimental test of fitness variation
across a hydrologic gradient predicts
willow and poplar species distributions.
Ecology, 98(5), pp. 1311-1323.
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Ziekten en plagen

•	Wilgensnuitkever (Cryptorrhynchus lapathi);
boort ronde gaten in de stam, de larven boren
zich in het hout.
•	Wilgenbastgalmug (Rabdophaga saliciperda);
boort vele kleine gaatjes, prikt in dikkere takken
en maakt gangen parallel aan de bast, waardoor
de bast opzwelt en scheurt. Grote stukken van
de bast kunnen beschadigen.
•	Kleine populierenboktor (Saperda populnea);
larven groeien in dunnere takken, waarin
zwellingen in het hout veroorzaakt worden
en de takken gemakkelijk afbreken.

Salix verdraagt zeer goed koude en een hoge luchtvochtigheid. In warme zomers met een hoge luchtvochtigheid kunnen schimmels zich goed ontwikkelen en de bomen aantasten. De meeste ziekten
die in Populus voorkomen, zijn ook bekend bij
Salix, aangevuld met watermerkziekte, wat niet
in Populus voorkomt. Net zoals bij Populus zijn er
moderne rassen ontwikkeld die weinig tot geen
last hebben van schimmelziektes. Een goede rassenkeuze is dus essentieel. Belangrijke schimmelziekten in Salix zijn:
•	Roest (Melampsora spp.); oranje, later zwarte
stippen en vlekken op de bladeren, waardoor
deze verzwakken.
•	Zwarte kanker (Glomerella miyabeana); zwarte
vlekken op bladeren en twijgen die afsterving
daarvan tot gevolg hebben.
•	Bladvlekkenziekte (Marssonina salicicola);
zwarte vlekken op bladeren, zelden op twijgen,
leidt tot (vervroegd) afsterven van de bladeren.
•	Top- en Taksterfte (Pollaccia saliciperda);
twijgtoppen en jong bladeren verwelken en
sterven af.

Takbreuk kan ook een andere oorzaak hebben.
Wilgen hebben een sterke twijgvorming aan het
einde van de takken en vangen, net zoals populieren, veel vocht op uit de lucht. Bij vriezend weer
vormt zich snel ijzel op de twijgen. Hiertegen zijn
de doorgaans broze twijgen niet bestand en ze
kunnen zelfs bij vrijwel windstil weer afbreken.
Dit is de reden dat er vaak onder de bomen een
verzameling van takken en twijgjes te vinden is.

Taxonomie en sortimentsoverzicht

Salix is een groot en divers geslacht waarbij
soorten gemakkelijk hybridiseren. Dit zorgt
ervoor dat de taxonomie erg ingewikkeld is.
Lange tijd is de indeling in subgenera en secties
van A.K. Skortsov, Ivi SSSR (Wilgen van de
Sovjetunie) uit 1968 gangbaar geweest. Verschillende inzichten zijn aan discussie onderhevig en
mede afhankelijk van de interpretatie van taxonomen. Zo is, afhankelijk van interpretatie, Salix
verdeeld in twee of drie ondergeslachten, die weer
zijn onderverdeeld in een aantal monofyletische
groepen (claden). Bij iedere clade wordt veronderstelt dat de soorten hierin één gemeenschappelijke
voorouder hebben (gehad). Vervolgens zijn deze
groepen in secties verdeeld. Aangezien deze, van
interpretatie afhankelijke cladistiek en taxonomie,
niet van belang zijn voor dit artikel wordt hierop
niet verder ingegaan.

Het zijn voornamelijk deze schimmelaantastingen
die direct of indirect tot afsterven van blad,
twijgen en takken tot gevolg heeft. Uiteraard heeft
dit afsterven een algehele verzwakking van de
boom of struik tot gevolg. Bij een lichte schimmel
aantasting worden takken en twijgen al dermate
verzwakt dat deze bij enige wind uit de boom
waaien. Grotere takken breken bij wat hardere
wind af en geïnfecteerde takstompen veroorzaken
verdere afsterving van de kroon.
Ook insecten kunnen ernstige schade bij Salix
veroorzaken. De meest bekende zijn:
•	Wilgenhaantje (Phyllodecta ssp.); larven
veroorzaken venstervreterij in het blad en
vreten aan bast en toppen van de jonge twijgen.
Twee algemene soorten: bronzen wilgenhaantje
(P. vitellinae) en blauw wilgenhaantje
(P. vulgatissima).
•	Wilgenhoutrups (Cossus cossus); maakt circa
5 mm grote, ovale gaten in de bast en vreet een
heel gangenstelsel in de stam van de boom.

Irina Belyaeva et al. (2009) heeft een aantal voorstellen gedaan ten aanzien van de taxonomie van
Salix, gebaseerd op literatuurstudie en bestudering
van herbariummateriaal. Eén van haar conclusies
is dat de soort S. fragilis, zoals we deze kennen,
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S. sepulcralis ‘Chrysocoma’
(foto: rh)

S. fragilis ‘Bullata’
(foto: rh)

geen soort is, maar dat Linnaeus een hybride heeft
beschreven als zijnde de S. fragilis L., de kraakwilg.
Belyaeva heeft de “fout” van Linnaeus gecorrigeerd
door de natuurlijke soort S. euxina I.V. Belyaeva
te noemen en (natuurlijke) hybride tussen S. alba
en S. euxina voortaan S. ×fragilis te noemen.
Dit heeft ook gevolgen voor verschillende andere
taxa, verbonden met S. fragilis. Zo zou de forma
vitellina behoren tot deze hybride, waarmee de
correcte naam S. ×fragilis f. vitellina (L.) I.V.
Belyaeva zou zijn.
Ook voor de diverse hybriden van S. fragilis met
andere soorten heeft dit gevolgen. Zo zou de
hybride S. ×rubens volgens Balyaeva ontstaan
zijn uit S. alba × (S. alba × S. euxina).
Een recentere studie door Zwaenepoel (2019)
ondersteunt de conclusies van Belyaeva in grote
lijnen, met enkele uitzonderingen. Wat betreft de
eerste beschrijving van S. fragilis door Linnaeus
voert Zwaenepoel aan dat Linnaeus waarschijnlijk
S. pentandra heeft beschreven als S. fragilis. Deze
opmerking heeft echter geen consequenties voor
de door Belyaeva voorgestelde wijzigingen.
S. alba f. vitellina zou volgens Zwaenepoel de status
van variëteit zou moeten hebben, omdat vitellina
op meer dan één kenmerk afwijkt van de soort.
In dit artikel wordt echter de Naamlijst van Houtige Gewassen (2016) gevolgd, niet vooruitlopend
op mogelijke naamswijzigingen naar aanleiding
van de onderzoeken door Belyaeva en Zwaenepoel.

S. alba L.
Nederlandse naam: Gewone wilg, Schietwilg
Habitus: boom van de 1e grootte (> 12 m.) tot
ruim 25 m. Kroon kegelvormig, later ovaal, aan de
buitenzijde dicht vertakt, binnenin open; harttak
recht doorgaand tot iets slingerend, gesteltakken
op oudere leeftijd fors wijd uitstaand, takken uitstaand tot sterk vertakt.
Stam en bast: bruingrijs, zeker op oudere leeftijd
diep gegroefd.
Takken: naar top overhangend, dun en goed vertakt, olijfbruin; aanvankelijk zijdeachtig behaard,
later kaal.
Knoppen: licht grijsbruin; zijdeachtig behaard,
aanliggend.
Bladeren: smal langwerpig tot lancetvormig met
de grootste breedte in het midden, 6-10 cm lang;
rand fijn gezaagd; top smal toegespitst, voet smal
wigvormig; de zijnerven niet opliggend aan de
onderzijde van het blad. Bovenzijde lichtgroen,
onderzijde blauwgroen, beide zijden aanliggend,
zijdeachtig behaard, later vooral aan de bovenzijde
kaler. Bladsteel circa 1 cm lang, behaard; steunblaadjes klein, scheef lancetvormig en spoedig
afvallend.
Bloei: april, gelijk met de bladontwikkeling; mannelijke katjes, cilindrisch, 4-5 cm lang en circa 0,8
cm in doorsnede, lichtgeel, iedere bloem met twee,
zelden drie meeldraden; vrouwelijke katjes cilindrisch, 3-4 cm lang en circa 0,4 cm in doorsnede.
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S. alba ‘Aurea’
(foto: rh)

S. alba ‘Aurea’
(foto: rh)

S. alba ‘Barlo’
(foto: bv)

S. alba ‘Amstelveen’
(G. Schalk, 2002)
( ) Grote boom met aanvankelijk een slanke
kroon, later meer vaasvormig tot waaiervormig.
Wordt circa 30 m hoog. Gesteltakken vrij steil
opgaand. Bast diep gegroefd, jonge twijgen groen
tot bruingroen en onbehaard. Blad lancetvormig,
tot 14 cm lang en circa 2,5 cm breed, glanzend
donkergroen met grijsgroene onderkant, bladrand
gezaagd, top spits. De bladeren zijn onbehaard.
In het Broerepark in Amstelveen ontdekte Gerrit
Schalk een forse en gezonde boom van S. alba die
tussen diverse door watermerkziekte aangetaste
wilgen stond. Na de boom een aantal jaren te
hebben gevolgd bleek deze steeds gezond, waardoor het vermoeden van een zekere mate van
veldresistentie tegen watermerkziekte toenam.
In 1995 heeft Schalk de boom gemeld binnen de
toenmalige TKC en werd een onderzoek gestart en
zijn er gericht waarnemingen verricht. Aanvankelijk stond de kloon bij de TKC te boek als “selectie
Amstelveen”, wat later, op voordracht van Schalk,
‘Amstelveen’ is geworden.
In kwekerijen is ‘Amstelveen’ een snelle groeier.
De windbestendigheid is minder goed en takken
breken relatief gemakkelijk. De resistentie tegen
watermerkziekte lijkt goed; tijdens de keurings
periode werd geen watermerkziekte waargenomen
en de boom onderscheidt zich van andere
cultivars door een hoge mate van veldresistentie
tegen watermerkziekte. Volgens Ronnie Nijboer
(pers. comm.) zou ‘Amstelveen’, vanwege het

Inheems in een groot deel van Europa, noordelijk
tot iets ten noorden van Stockholm en in zuidelijk
Finland, oostelijk tot in Midden-Azië. Het is een
soort van de lager gelegen gebieden die niet voorkomt in de Alpen, Karpaten en het Scandinavisch
gebergte.
S. alba geeft de voorkeur aan een licht kalkhoudende, humeuze zandgrond. Kleigrond is ook
goed mits deze goed doorwortelbaar is. Een
tijdelijke hoogwaterstand wordt goed verdragen
mits het water in beweging is. Bij stilstaand water
treedt taksterfte op in de takeinden. Door de relatief diepe beworteling is de soort goed windvast
en wordt ook zeewind verdragen. Takbreuk van
levende takken is niet waargenomen. Net zoals
vrijwel alle wilgen heeft ook S. alba, zeker op
oudere leeftijd, last van taksterfte door schimmel
aantastingen. Dit beperkt zich meestal tot de
dunnere takken die uit de bomen waaien en enige
overlast kunnen veroorzaken.
De meeste cultivars van S. alba zijn goed bruikbare bomen in de stad, omdat ze ten opzichte
van de andere wilgen zeer oud (100 jaar of meer)
kunnen worden. Ze verdragen wel verharding
maar na circa 20 jaar wordt deze, uitgezonderd
betonasfalt, opgedrukt. Dit kan veel overlast
veroorzaken, met name voor voetgangers. S. alba
is geschikt als straatboom maar moet bij voorkeur
in een plantstrook of grasberm worden geplant.
De geselecteerde rassen behouden in een rij
beplanting hun smalle, kegelvormige kroon.
Solitair staande bomen krijgen op de duur een
ovale kroon.
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S. alba ‘Barlo’
(foto: bv)

S. alba ‘Belders’
(foto: bv)

S. alba ‘Belders’
(foto: bv)

geschikt als straat- en laanboom. Heeft een iets
golvende harttak, maar uiteindelijk een rechte
stam. De bladeren zijn tot ruim 11 cm lang en
circa 1,5 cm breed, met een grijsgroene onderzijde. Bladsteeltjes deels rood, circa 1 cm lang.
’s Zomers hebben de bladknoppen een typische
lichtgroene vlek aan de basis. Weinig gevoelig
voor (zee)wind, gevoelig voor watermerkziekte.
Hoewel al in 1958 geselecteerd, duurde het tot
1966 voordat ‘Belders’ door NAK-B in de handel
werd gebracht. De boom werd in het herkomst
gebied (tussen Sint-Oedenrode en Best) waarschijnlijk al langer als lokale kloon toegepast.
De cultivar ‘Sint-Oedenrode’, die korte tijd werd
verhandeld, bleek na onderzoek ‘Belders’ te zijn
(Pers. comm. J. van den Berk). ‘Belders’ is de naam
van een straat in de omgeving van de Van den
Berk Boomkwekerijen in Sint-Oedenrode. Het is
de enige boomvormende cultivar van S. alba die
op grote schaal wordt gekweekt en wordt ook veel
als knotwilg toegepast.

minder grijze maar glanzend groene blad, ook
een cultivar van S. ×rubens kunnen zijn. Helaas
is deze goede cultivar nauwelijks in cultuur.
S. alba var. argentea: S. alba ‘Sericea’
S. alba ‘Aurea’
Groeit minder sterk dan S. alba. Jonge scheuten
groengeel, evenals de bladeren. Weinig algemene
cultivar, geschikt als accentbeplanting.
S. alba ‘Barlo’
(W.B. Geesink, Aalten, 1968)
( ) Goed groeiende boom met een smalle kroon,
geschikt als straat- en laanboom. De harttak is,
behoudens een enkele flauwe bocht, over het
algemeen recht en vormt een goede doorgaande
spil. De smalle, dicht bebladerde kroon wordt later
wel breder. De takken staan onder een hoek van
circa 45°. De bladeren zijn 7-9 cm lang en circa
1,5 cm breed. Ze hebben een lichtgroene bovenzijde en een blauwgrijze, iets bruin getinte onderzijde. Bladsteeltjes bruingroen. Weinig gevoelig
voor (zee)wind, gevoelig voor watermerkziekte.
‘Barlo’ werd in de omgeving van Lichtenvoorde
geselecteerd en naar het gelijknamige buurtschap
Barlo genoemd. Nauwelijks nog in cultuur.

S. alba ‘Boden’
(Harviala Oy, Janakkala, Finland, voor 1992)
Zou zeer sterk op S. alba ‘Sibirica’ lijken, of zelfs
identiek zijn.
S. alba ‘Boitin’
Wordt soms als cultivar van S. ×rubens beschouwd
en lijkt op (zeer) kleine schaal in Duitsland in
cultuur. Geen verdere gegevens bekend.

S. alba ‘Belders’
Syn.:
S. alba ‘Sint-Oedenrode’
(Stichting Verbetering Houtopstanden, 1958)
( ) Goed groeiende boom met een smalle kroon,
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S. alba ‘Chermesina’
(foto: bv)

S. alba ‘Chermesina’
(foto: hj)

S. alba ‘Bredevoort’
(W.B. Geesink, Aalten, 1968)
( ) Goede straat- en laanboom met een smal
kegelvormige tot smal piramidale kroon. De
doorgaande harttak is iets slingerend maar uiteindelijk vrij recht. Bladeren 8-10 cm lang en circa
1,5 cm breed, bovenzijde middengroen, onderzijde
blauwgroen. Bladsteeltjes roodbruin, circa 1 cm
lang. Weinig gevoelig voor wind, enigszins gevoelig voor zeewind, gevoelig voor watermerkziekte.
Werd geselecteerd uit een opstand S. alba in
de buurt van Bredevoort, tussen Aalten en
Winterswijk. Nauwelijks nog in cultuur.

S. alba ‘Chermesina’
(foto: rh)

de vorming van jonge twijgen gestimuleerd
en wordt een brede, rommelig ogende kroon
voorkomen. Niet aanbevolen voor toepassing
in landschappelijke beplantingen, behalve als
knotwilg. Gevoeligheid voor (zee)wind niet
bekend. ‘Chermesina’ is gevoelig voor watermerkziekte, maar omdat de boom vaak wordt geknot
is dit in praktijk nauwelijks problematisch.
S. alba ‘Chrysostela’
(Frankrijk, circa 1930)
( ) Opgaand groeiende cultivar met een min of
meer zuilvormige kroon tot 9 m hoog. De boom
wordt zelfs vergeleken met Populis nigra ‘Italica’,
maar wordt toch wel breder. De twijgen zijn goudgeel met oranjerode toppen. Net zoals bij andere
cultivars is dit vooral goed zichtbaar in jonge
twijgen. In Nederland niet in cultuur.

S. alba var. britzensis: S. fragilis ‘Britzensis’
S. alba var. calva: S. ×rubens ‘Calva’
S. alba ‘Cardinalis’
Lijkt zeer sterk op S. fragilis ‘Britzensis‘.
Zie aldaar.

S. alba ‘Corvinus’
Syn.:
S. alba ‘Express’
(Jeno János Németh, Fertõszentmiklós,
Hongarije, 2007)
( ) Snelgroeiende cultivar, speciaal ontwikkeld
voor de bosbouw en biomassa- en houtproductie.
Zou in het voorjaar vroeger uitlopen en in het
najaar later het blad laten vallen, waardoor de
groeiperiode langer is dan bij andere cultivars.
Wordt ook op de markt gebracht onder de naam
‘Express’, die na aanmelding voor EU kwekersrecht
als kweekaanduiding is gehanteerd.

S. alba ‘Chermesina’
Syn.:
S. fragilis ‘Britzensis’ Hort.
(Braunschweig, Duitsland, circa 1840)
( ) Middelgrote boom tot circa 12 m hoog.
Vormt op oudere leeftijd een brede kroon
met vooral onderin zware, breed afstaande tot
opgaande gesteltakken waardoor de kroon een
rommelige aanblik krijgt. De voornaamste sierwaarde wordt gevormd door de in de winter en
vroege voorjaar opvallend oranjerode eenjarige
twijgen. Door veel te snoeien of te knotten wordt
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S. alba ‘Drakenburg’
(foto: bv)

S. alba ‘Drakenburg’
(foto: bv)

S. alba ‘Dart’s Snake’
Syn.:
S. alba ‘Snake’
(Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum,
vóór 1987)
Zeer forse struik, die uiteindelijk tot een kleine
boom kan uitgroeien. De takken en twijgen zijn
sierlijk gedraaid, evenals de bladeren, die ook
gebogen en gedraaid zijn. De eenjarige twijgen zijn
goudgeel, oudere takken kleuren meer groengeel.
Lijkt enigszins op S. babylonica ‘Tortuosa’.

S. alba ‘Golden Ness’
(foto: rh)

S. alba ‘Ep Salbosi’ (Boden Silver)
(Tage Englund, Boden, Zweden)
( ) Forse boom die uiteindelijk meer dan 15 m
hoog kan worden. Kroon aanvankelijk eivormig,
later breed eivormig met iets overhangende twijgen.
Bladeren lancetvormig, 6-12 cm lang, beide zijden
met aanliggende zilvergrijze beharing. Jonge scheuten iets roodbruin getint. Deze Zweedse cultivar
zou goed windbestendig zijn.
S. alba ‘Express’: S. alba ‘Corvinus’

S. alba ‘Drakenburg’
(Staatsbosbeheer, 1955)
( ) Boom met een breed ovale tot piramidale
kroon. Harttak recht, hoofdtakken ingeplant op de
stam onder een hoek van circa 45°. Groeit vooral
als jonge boom sterk en is daardoor op jonge leeftijd een wat slappe boom. Eenjarige twijgen groen
met een bruine zweem aan de toppen. Bladeren
circa 11,5 cm lang en 1,5 cm breed, aanvankelijk
zeer zwak behaard, maar spoedig kaal. Een opvallend kenmerk wordt gevormd doordat de steunblaadjes (9 mm) langer zijn dan de bladsteeltjes
(4-7 mm). ’s Winters valt op dat, vooral aan de
jonge twijgen, de bovenkant van het bladmerk fijn
afstaand behaard is. Goed windbestendig, maar
gevoelig voor watermerkziekte en daardoor niet
breed toegepast. Stelt wat hogere bodemeisen dan
‘Liempde’. Werd gevonden in de buurt van Heike
(ten zuiden van Hilvarenbeek, Noord-Brabant)
en genoemd naar de voormalige Rijkskwekerij
Drakenburg in Baarn.

S. alba ‘Golden Ness’
(Verenigd Koninkrijk, circa 2008)
Een cultivar met heldergele eenjarige twijgen.
Verschilt maar weinig van S. alba subsp. vitellina.
S. alba ‘Green Valley’
(Vermeerderingstuinen Naktuinbouw, Zeewolde,
vóór 1995)
( ) Snelgroeiende, hoge treurvorm met een brede
habitus en loodrecht afhangende twijgen. De twijgen zijn groen, evenals de lancetvormige bladeren.
Vanwege de habitus ongeschikt als straatboom,
maar des te beter toe te passen als parkboom. In
Nederlandse kwekerijen nauwelijks meer in cultuur.
S. alba ‘Het Goor’
(W.B. Geesink, Aalten, 1968)
( ) Als jonge boom een sterke groeier met een
breed eivormige kroon. Harttak vrijwel steeds recht
en de zijtakken naar boven buigend. Twijgen olijfgroen tot bruin. Bladeren 7,5-9 cm lang en circa
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S. alba ‘Lichtenvoorde’
(foto: bv)

S. alba ‘Liempde’
(foto: bv)

1,5 cm breed, bovenzijde lichtgroen, onderzijde
blauwgroen. Bladsteeltjes lichtgroen en vaak iets
rood getint, 7-8 mm lang. Geschikt als weg- en
laanbeplanting, in windsingels, in parken en plantsoenen. Goed windbestendig maar iets gevoelig
voor zeewind. Vanwege de matige weerstand tegen
watermerkziekte wordt grootschalige toepassing
afgeraden. In Nederland niet meer in cultuur.
S. alba ‘Hutchinson’s Yellow Bark’
Syn.:
S. alba ‘Hudchinson’s Yellow’
(Verenigd Koninkrijk, circa 1990)
Evenals ‘Golden Ness’ werd ‘Hutchinson’s Yellow
Bark’ geselecteerd vanwege de intens goudgele
eenjarige twijgen. Deze twijgen komen het best tot
hun recht in lagere struiken. ‘Hutchinson’s Yellow
Bark’ wordt gewoonlijk als struik gekweekt, zelden
als boom. In de meeste gevallen wordt de plant
‘Hutchinson’s Yellow’ genoemd, dit is echter niet
correct; de juiste naam is ‘Hutchinson’s Yellow
Bark’.
S. alba ‘Lichtenvoorde’
(W.B. Geesink, Aalten, 1968)
( ) Sterk groeiende cultivar met een vrij smalle,
eivormige kroon. Vormt een rechte, goed doorgaande harttak. In het hart van de boom groeien
de twijgen omhoog, maar aan de takeinden iets
hangend. De twijgen zijn glanzend groen. Bladeren
8-10 cm lang en circa 1,5 cm breed, bovenzijde
groen, onderzijde blauwgroen. De bladsteeltjes
zijn lichtgroen en circa 11 mm lang. Geschikt voor
wegbeplanting en landschappelijke beplanting.
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S. alba ‘Lievelde’
(foto: bv)

S. alba ‘Lichtenvoorde’
(foto: bv)

S. alba ‘Liempde’
(foto: bv)

Gevoelig voor watermerkziekte, reden waarom
grootschalige aanplant wordt afgeraden. Genoemd
naar de gelijknamige plaats, waar Geesink deze
kloon selecteerde. Beperkt in Nederland in cultuur.

meest toegepaste cultivars als straat- of laanboom,
wegbeplantingen en in landschappelijke
beplantingen geweest. Tegenwoordig nog maar
beperkt op Nederlandse kwekerijen aanwezig.

S. alba ‘Liempde’
(H.C. van Vleuten, 1949)
( ) Grote boom met een smal eivormige tot smal
piramidale kroon. De kroon krijgt op latere
leeftijd een herkenbaar, “wolkig”, karakter. Wordt
20-25 m hoog en heeft als oude boom een vrij
diep gegroefde bast. De eenjarige twijgen zijn
roodbruin, vooral aan de toppen. Bladeren
9-11 cm lang, donkergroen met een matige
zilvergrijze beharing. Steunblaadjes 3-5 mm lang,
bladsteel 5-10 mm lang en roodachtig.
De oorspronkelijke boom werd in 1917 in de
gelijknamige plaats in Noord-Brabant gevonden.
Deze was vermeerderd van een boom die in 1890
was geplant en in 1917 werd geveld. De boom die
in 1890 werd geplant (de oorspronkelijke ‘Liempde’
dus), bleek afkomstig van een boom uit de omgeving van Best. Ook nu nog kunnen in de omgeving
Best/Sint-Oedenrode onbenaamde S. alba worden
aangetroffen die bijzonder sterk lijken op ‘Liempde’.
Aangenomen kan dus worden, dat dit type al veel
langer in dit deel van Noord-Brabant voorkomt.
Vooral de slanke kroonvorm is kenmerkend voor
deze cultivar. De boom is zeer (zee)windbestendig
en heeft een redelijke weerstand tegen watermerkziekte. De in de proefopplant aanwezige bomen
leken aanvankelijk resistent maar werden na circa
10 jaar toch ziek. ‘Liempde’ is lange tijd één van de

S. alba ‘Lievelde’
(W.B. Geesink, Aalten, 1967)
( ) Heeft een rechte, doorgaande stam met een
piramidale- tot breed kegelvormige kroon. Snelgroeiend met opvallend lange onderste takken in
de kroon, die op latere leeftijd vrij zwaar kunnen
worden. Harttak doorgaand en recht. Jonge scheuten bruingrijs met relatief grote, donkere winterknoppen. Bij snoei vormt ‘Lievelde’ veel waterlot.
Goed windbestendig, iets gevoelig voor zeewind.
Redelijk bestand tegen watermerkziekte. Nauwelijks nog in Nederland in cultuur.

S. alba ‘Nova’
Wordt al sinds halverwege de jaren ’80 van de
vorige eeuw in de Naamlijst van Houtige Gewassen vermeld. Waarschijnlijk is de naam een verbastering van ‘Vitellina Nova’, een ongeldige naam
die in 2001 werd gegeven aan een sport uit ‘Chermesina’. De twijgen van de plant beschreven als
‘Vitellina Nova’ zijn geel en kleuren via oranje naar
rood aan de toppen. Onduidelijk is of met ‘Nova’
en ‘Vitellina Nova’ dezelfde plant wordt bedoeld.
S. alba ‘Öjebyn’
(Zweden, 1992)
Waarschijnlijk identiek aan ‘Sibirica’.
Verdere gegevens ontbreken.
S. alba ‘Orange Spire’
(Verenigd Koninkrijk, circa 1996)
Werd eind jaren ’90 van de vorige eeuw gedurende
enkele jaren in de RHS Plantfinder vermeld, maar
een beschrijving kon niet worden gevonden. Lijkt
niet (meer) in cultuur.

S. alba ‘Malorntelelo’
Er zijn geen gegevens bekend over deze Hongaarse
cultivar.
S. alba ‘Mittlerer Isar’
(vóór 1987)
De naam suggereert dat deze cultivar uit het
zuiden van Duitsland komt (de Mittlerer Isar is
een kanaal tussen Landshut en München). Er zijn
geen gegevens bekend over deze cultivar.

S. alba ‘Öresund’
(Zweden, vóór 1940)
Middelgrote boom met sierlijk overhangende
twijgen tot circa 12 m hoog en iets breder. Lijkt
wat op S. ×sepulcralis ‘Chrysocoma’, maar de
twijgen zijn meer oranje van kleur en de boom
groeit wat minder sierlijk. Zou een wat gezondere
uitstraling hebben dan ‘Tristis’. Werd al voor de
Tweede Wereldoorlog in de buurt van Alnarp,
Skåne, Zweden, geselecteerd.

S. alba ‘Mötzow’
Duitse cultivar die geselecteerd lijkt vanwege het
dichte hout, waardoor het beter geschikt is voor
houtbewerking en het maken van meubels.
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S. alba ‘Pahlsmeier’
Wordt, op verzoek van de Bund deutscher Baum
schulen, vermeld in de Naamlijst van Houtige
gewassen (2010-2015). Er zijn geen gegevens
bekend.

S. alba ‘Sibirica’
(foto: rh)

9-10,5 cm lang en circa 1,5 cm breed, bovenzijde
groen, onderzijde groen tot grijsgroen en vrij
sterk behaard. Steunblaadjes circa 4 mm lang.
De bladsteeltjes zijn geelgroen, soms iets rood
getint en circa 4-9 mm lang. Genoemd naar de
gelijknamige plaats, waar C. Sipkes deze kloon
in 1950 selecteerde. Sinds 1955 valt deze cultivar
onder controle van de Vermeerderingstuinen
van Naktuinbouw. Geschikt voor wegbeplanting
en landschappelijke beplanting. Ontstaan aan de
Zuid-Hollandse kust, heeft ‘Rockanje’ een zeer
goed vertakt wortelgestel (beter dan bijvoorbeeld
‘Liempde’) en is, mede daardoor, zeer goed (zee)
windbestendig. Helaas is deze cultivar erg gevoelig
voor watermerkziekte.

S. alba ‘Pamiati Bazhova’
(The Botanic Garden of the Urals Branch of the
Russian Academy of Sciences, Jekaterinenburg,
Rusland, 1999)
( ) Grote treurvorm met een ovale kroon en
lange, loodrecht naar beneden hangende twijgen. De twijgen zijn helder geeloranje. Ontstond
uit een kruising tussen S. alba en S. ×sepulcralis
‘Chrysocoma’. De naam betekent “herinnering
aan Bazhov”. Pavel Bazhov (1879-1950) was een
Russisch schrijver, afkomstig uit Jekaterinenburg.

S. alba ‘Royal Limosin’
(Verenigd Koninkrijk, 2001)
Naast de toepassing als laanboom zijn verschillende rassen speciaal ontwikkeld/geselecteerd voor
vlechtwerk, zo ook ‘Royal Limosin’. De twijgen zijn
donker roodbruin.

S. alba ‘Raesfeld’
(vóór 1992)
( ) Sterk groeiende selectie waarvan de twijgen
intens bruinrood zijn, vooral ’s winters. Wordt
niet als boom gekweekt, maar vooral gebruikt om
manden van te vlechten.

S. alba ‘Saba’
(Institut for Landskabsplanter, Hornum,
Denemarken, 1990)
Gezonde, sterk groeiende boom met een dichtvertakte, smal kegelvormige kroon. Na 15 jaar zal
de boom 10-12 m hoog zijn. Harttak steeds recht
en doorgaand. Bladeren 7-11 cm lang en 1-2 cm
breed, bovenzijde groen, onderzijde grijs behaard.
Het Deense onderzoeksinstituut in Hornum
importeerde deze kloon in 1967 vanuit Nederland
onder de werknaam “Noordoostpolder”.
Gedurende meer dan 30 jaar onderzoek bleek de
boom prima winterhard, robuust en gezond. ‘Saba’
is qua kroonvorm en blad het beste te vergelijken
met ‘Liempde’, maar groeit sterker en weelderiger.
Geschikt voor toepassing als laanboom en
in landschappelijke beplantingen. Vanwege
de sterke groei ook geschikt voor de productie
van biomassa. ‘Saba’ werd in 1990 onder het
Dafo keurmerk op de markt gebracht.

S. alba ‘Red Hunter’
(Vermeerderingstuinen Naktuinbouw, Zeewolde,
vóór 1995)
Snelgroeiende treurvorm met een grote brede
kroon, die het best vergeleken kan worden met
‘Green Valley’. De loodrecht naar beneden hangende twijgen zijn, vooral ’s winters, oranjerood
gekleurd. De lancetvormige bladeren lopen lichtgroen uit en kleuren later in de zomer glanzend
groen. Vanwege de habitus ongeschikt als straatboom, maar een goede parkboom.
S. alba var. regalis: S. alba ‘Sericea’
S. alba ‘Rockanje’
(Staatsbosbeheer en Provinciale Waterstaat
Zeeland, 1950)
( ) Grote, tot circa 20 m hoge boom met een
breed eironde kroon. Harttak doorgaand, maar
vanaf ongeveer halverwege de boomlengte niet
meer recht. Takken ingeplant onder een hoek
van 60°. De jonge twijgen zijn groenig bruin met
soms iets roodachtig getinte toppen. Bladeren
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S. alba ‘Sericea’
Syn. :
S. alba var. argentea
S. alba var. regalis
S. alba var. sericea
(Duitsland, circa 1840)
( ) Blijft met een maximale hoogte van circa
15 m wat kleiner dan de typische S. alba, met een
beduidend bredere, rondere kroon. De bladeren
zijn circa 10 cm lang en circa 1,5-1,8 cm breed.
Het blad is dus, zeker voor S. alba, relatief breed.
‘Sericea’ verschilt van de soort en de meeste andere
cultivars doordat het blad aan beide zijden een
zilverwitte aanliggende beharing heeft (Sericea
betekent “zijdeachtig behaard”). Dit kenmerk
verklaart de Nederlandse naam Zilverwilg.
‘Sericea’ is nauwelijks gevoelig voor watermerkziekte maar heeft, vooral op hogere leeftijd veel
taksterfte. Hierdoor wordt de kroon onregelmatig
van vorm. In landschappelijke beplantingen is dit
geen bezwaar, in een stedelijke omgeving kan dit
ontsierend en overlast gevend zijn. Opvallend is
dat zodra de taksterfte in de kroon begint, er ook
een sterke waterlotvorming aan de stam optreedt.
Het is een bruikbare boom voor parken en in landschappelijke beplantingen, waar ‘Sericea’ opvalt
door de zilverwitte bladeren en twijguiteinden.
Zaailingen van ‘Sericea’ lijken gewoonlijk sterk op
de moederplant, wat de reden is dat deze cultivar
soms als variëteit wordt gezien.

S. alba ‘Sericea’
(foto: bv)

S. alba ‘Sericea Falun’
Een Zweedse selectie, waarschijnlijk ontstaan
als zaailing van ‘Sericea’. Zou iets hoger kunnen
worden (tot circa 20 m) maar zou verder weinig
van ‘Sericea’ verschillen. Het is aannemelijk dat
deze cultivar na 1 januari 1959 werd benaamd.
Daarom is de naam, die het Latijnse woord sericea
bevat, ongeldig. Beter zou zijn om deze cultivar
‘Falun’ te noemen.
S. alba ‘Sibirica’
(Finland, circa 1900)
( ) Oude Finse cultivar, ontstaan uit S. alba subsp.
micans. Blijft met een uiteindelijke hoogte van
circa 10 m wat kleiner dan andere cultivars. Groeit
breed opgaand met een breed piramidale kroon,
die later vrijwel rond wordt. De twijgen zijn vrij
slap en hangen sierlijk naar beneden, vooral bij

S. alba ‘Sericea’
(foto: bv)
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oudere bomen. Het is echter geen treurwilg. De
bladeren zijn smal ovaal tot langwerpig en circa
5 cm lang en 1,7-2 cm breed. Het is aan beide
zijden grijsgroen met een dichte zilvergrijze aanliggende beharing. Het blad van ‘Sibirica’ is meer
zilverkleurig dan het blad van ‘Sericea’.
In Nederland en België wordt ’Sibirica’ zeer weinig
toegepast, maar omdat ‘Sibirica’ beduidend beter
winterhard is dan ‘Sericea’, wordt deze cultivar
vooral in Finland veel gekweekt en breed toegepast. Ook in Noorwegen, Zweden en Denemarken
wordt deze boom veel gebruikt, evenals in het aan
Finland grenzende deel van Rusland.
Over de gevoeligheid voor watermerkziekte
is niets bekend, wel is ‘Sibirica’ redelijk wind
gevoelig.
S. alba ‘Silky White’
(Verenigde Staten van Amerika)
Deze cultivarnaam lijkt te zijn samengesteld uit
de Amerikaanse naam White willow, voor S. alba
‘Sericea’ en een verwijzing naar de zijdeachtige
bladbeharing. Waarschijnlijk is dit een synoniem
voor ‘Sericea’.

S. alba ‘Sibirica’
(foto: rh)

S. alba ‘Silver Column’
(Gary Koller, Arnold Arboretum, Jamaica Plain,
Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,
circa 2009)
Opgaand groeiende vorm, gevonden als zaailing
van (waarschijnlijk) S. alba ‘Sericea’. Op kleine
schaal in de Verenigde Staten in cultuur, waarschijnlijk (nog) niet in Europa aanwezig.
S. alba ‘Sint-Oedenrode’: S. alba ‘Belders’
S. alba ‘Snake’: S. alba ‘Dart’s Snake’
S. alba ‘Taucha’
(Institut für Forstwissenschaften, Eberswalde,
Duitsland, 1982)
( ) Slanke boom met een doorgaande harttak
en een smal ovale kroon van 10-15 m hoog. Dichtvertakt, jonge twijgen geelachtig oranje tot licht
oranjerood. Bladeren zeer smal elliptisch tot smal
lancetvormig, 4-9 cm lang. Bovenzijde donkergroen, onderzijde grijsgroen tot zilverig groen en
iets, zijdeachtig, behaard. Rijk bloeiend in april.

S. alba ‘Sibirica’
(foto: rh)
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S. alba ‘Vitellina’
(foto: bv)

S. alba ‘Yelverton’
(foto: rh)

Werd door Baumschulen Späth, Berlijn, op de
markt gebracht.

S. alba ‘Yelverton’
(foto: rh)

15-20 m hoog wordt. De twijgen zijn sterk oranjerood gekleurd tijdens de wintermaanden. Dit is,
net als bij ‘Chermesina’, het sterkst aan de zonzijde
van de boom. Aan de schaduwzijde zijn de twijgen
lichter en geler. Bladeren lancetvormig, 7-15 cm
lang en 1-2 cm breed. Jonge bladeren aan beide
zijden zilvergrijs behaard, volwassen bladeren
middengroen en aan de bovenzijde kaal.

S. alba ‘Tinaarlo’
(Stichting Verbetering Houtopstanden,
Wageningen, voor 1960)
( ) Groeit minder krachtig dan de andere cultivars van S. alba. Vormt een matig rechte stam
en een iets slingerende harttak. De kroon is smal
piramidaal tot smal kegelvormig. ‘Tinaarlo’ is goed
windbestendig, maar iets gevoelig voor zeewind.
Is redelijk bestand tegen watermerkziekte maar
kan, indien in grotere opstanden bijeen geplant,
wel worden aangetast. De boom werd door het
Zeeuwse Proefstation voor de Fruitteelt uitgegeven als geschikt voor de aanplant van windsingels,
maar lijkt ook geschikt als wegbeplanting. Werd in
1960 geselecteerd in de buurt van Tynaarlo, Drenthe, maar pas in 1976 op de markt gebracht. Is nog
maar weinig in cultuur.

S. alba subsp. vitellina (L.) Schübl. & G.Martens
Syn.:
S. alba ‘Vitellina’
Nederlandse naam: Bindwilg
Grote boom tot een hoogte van circa 15-18 m met
een ovale kroon. De gesteltakken groeien omhoog
terwijl de jongere twijgen sierlijk afhangen. De
bast is geelbruin tot bruingrijs en diep gegroefd.
De takken en twijgen zijn, vooral ’s winters, geel
tot oranje(geel) gekleurd. Bladeren lancetvormig,
7-12 cm lang en 0,7-1,8 cm breed, bladrand regelmatig fijn gezaagd. De bladeren zijn aanvankelijk
iets zilvergrijs behaard, maar later geheel kaal en
iets glanzend. Bladsteel maximaal 8 mm lang,
steunblaadjes klein en spoedig afvallend. De katjes
staan iets meer van de twijg als bij andere S. alba
en zijn vaak gekromd, eveneens in tegenstelling
tot andere S. alba. Hoewel S. alba subsp. vitellina
als mannelijke kloon in cultuur is, blijken er ook
vrouwelijke klonen in omloop.
Deze hebben een iets donkerder bast en twijgen
en zijn iets meer behaard dan mannelijke klonen. De boom wortelt vrij oppervlakkig met een
zeer fijn vertakt wortelgestel. Over windvastheid
en gevoeligheid voor watermerkziekte zijn geen

S. alba ‘Tristis’: S. ×sepulcralis ‘Chrysocoma’
S. alba ‘Vinterglöd’
(SLU Ultuna, Uppsala, Zweden, 2006)
( ) Selectie uit ‘Chermesina’, waarvan in Zweden
meerdere, in detail afwijkende, klonen in cultuur
zijn. Met de introductie van ‘Vinterglöd’, vallend
onder het merk E-Planta, is een gecertificeerde,
gegarandeerd goede kloon op de markt gebracht.
‘Vinterglöd werd geselecteerd uit een 30 jaar oude
opplant van S. alba ‘Chermesina’ klonen.
Het is een grote boom met een ovale kroon die
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gegevens bekend. Wel is de boom geschikt om op
vochtige plaatsen aan te planten en verdraagt deze
het ook als de wortels tijdelijk onder water staan.
S. alba subsp. vitellina is al bekend sinds de
Romeinse tijd. De kleine verschillen met de typische S. alba zouden bevestigen dat het om een
ondersoort gaat en niet om een zaailing of mutant
van S. alba. Reden om geen cultivarnaam te geven,
maar de boom als ondersoort te beschouwen.
Recent onderzoek heeft ertoe geleid dat vitellina
wellicht de status van variëteit krijgt in de nabije
toekomst (zie “Taxonomie”).
Van oudsher worden de twijgen gebruikt als
bindmateriaal en voor het vlechten van manden
e.d. en ook nu nog is deze ondersoort geliefd als
leverancier van bindteen. Fraaie parkboom waarvan de sierwaarde vooral wordt bepaald door de
fel gekleurde twijgen, die ’s winters op hun mooist
zijn. Combinaties met wintergroene heesters liggen dan ook voor de hand.

Takken: jonge twijgen groen, aan de zonzijde
bruiner, nooit geel.
Bladeren: lancetvormig tot zeer smal elliptisch,
7-14 cm lang en 1-2 cm breed en met een lang
toegespitste top, bladrand fijn gezaagd. Bladeren
aanvankelijk zeer licht behaard, later beide zijden
kaal. Bovenzijde van het blad donkergroen, onderzijde blauwgroen. Bladsteel 0,8-1,5 cm lang, steunblaadjes ovaal tot langwerpig met fijn gezaagde
randen, spoedig afvallend.
Bloei: april, gelijk met de bladontwikkeling;
de kloon in cultuur is steeds vrouwelijk, katjes
cilindrisch, circa 2,5 cm lang, vrijwel ongesteeld.
S. babylonica werd genoemd naar Babylon, de
stad uit de oudheid die zich in het huidige Irak
bevindt. De soort komt oorspronkelijk echter uit
Azië (Noord-India, Tibet, China en Mantsjoerije)
en is vermoedelijk rond het einde van de
17e eeuw via de zijderoute naar het MiddenOosten en later naar Europa gekomen. In het wild
lijkt S. babylonica niet voor te komen, althans niet
in de ons bekende vorm met afhangende (bruin)
groene twijgen. Verondersteld wordt dat de species
S. babylonica, zoals deze in het westen bekend is,
nakomelingen zijn van de groep selecties die in
de 17e eeuw hun weg naar Europa vonden.
Typische parkboom met een voorkeur voor een
voedzame, vochtige bodem. Maar groeit ook nog
redelijk op drogere gronden. Oude bomen krijgen
veel last van taksterfte en ook in oudere takken
kan het hout zeer broos worden. Bij stevige wind
zullen veel takken uit de boom waaien. Ook is
S. babylonica ietwat vorstgevoelig. Vooral bij jonge
bomen kunnen de takken tijdens strenge vorst
invriezen.
Mooi gevormde treurboom, fijner van structuur
en qua habitus regelmatiger dan S. ×sepulcralis
‘Chrysocoma’. Doordat de boom wat kleiner
blijft dan ‘Chrysocoma’ is S. babylonica minder
gevoelig voor takbreuk. Op goede groeiplaatsen
een gezonde groeier met minder aantastingen
in bladeren. Volgens oude publicaties zou
S. babylonica minder winterhard zijn dan
S. ×sepulcralis ‘Chrysocoma’; ervaringen in de
laatste decennia zijn echter dat S. babylonica
– ook als jonge boom – voldoende winterhard is.

S. alba ‘Yelverton’
Syn.:
S. fragilis ‘Yelverton’
Uiterlijk sterk op S. fragilis ‘Britzensis’ lijkende
cultivar die ontstond uit ‘Chermesina’. Het is
een kleine boom met een breed ovale kroon
tot circa 6 m. De sierwaarde zit voornamelijk
in de ’s winters oranje gekleurde twijgen. Dit is
vooral goed zichtbaar in éénjarige twijgen. Reden
waarom deze kleine boom gewoonlijk als struik
wordt toegepast. Als deze ieder jaar diep wordt
teruggesnoeid zullen steeds frisse felgekleurde
twijgen zichtbaar zijn in de daaropvolgende winter. Ook zeer geschikt voor bind- en vlechtwerk.
S. babylonica L.
Syn.:
S. pendula Salisb.
Nederlandse naam: Treurwilg, Chinese
Treurwilg
Habitus: Middelgrote boom van de 2e grootte
(6-12 m) met een brede, vrijwel ronde, open kroon
tot circa 12 m hoog en sterk afhangende takken
en twijgen. Kan onder ideale omstandigheden
hoger dan 15 m worden. Vormt geen doorgaande
harttak, maar meerdere gesteltakken die enigszins
bochtig omhoog groeien.
Stam en bast: donkergrijs tot bijna zwart,
gegroefd.
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te groeien tot een volwassen boom. Reden waarom
we ‘Babylon’ zelden aantreffen.
S. babylonica ‘Bijdorp’
( ) Grote struik tot slanke kleine boom met sterk
gekrulde en gedraaide takken en bruine twijgen.
De bladeren zijn zeer smal, lichtgroen en eveneens
gekruld.
S. babylonica ‘Crispa’
Syn.:
S. babylonica var. annularis
( ) Verschilt van de soort door een zeer zwakke
groei ten opzichte van de soort en is een meerstammige, fors opgaande heester die tot een klein
boompje kan uitgroeien. De takken en twijgen zijn
sterk overhangend en de bladeren omgekruld tot
opgerold. De uitstraling van ‘Crispa’ is zeer bijzonder, maar de boom is ongeschikt als parkboom.
Het is eerder een liefhebbersplant, hoewel oudere
exemplaren wel degelijk tot fraaie kleine parkbomen kunnen uitgroeien.

S. babylonica ‘Crispa’
(foto: rh)

S. babylonica var. annularis: S. babylonica ‘Crispa’

S. babylonica ‘Fulmar’
(William E. Fulcher & Patrick D. Fulcher,
Madison, North Carolina, Verenigde Staten
van Amerika, 2002)
( ) Middelgrote boom tot circa 12 m met een
onregelmatige kroon gevormd door afhangende
twijgen. De twijgen zijn gekruld en gedraaid.
Jonge twijgen groengeel, later geelbruin. Bast
grijsbruin en gegroefd. Net als de twijgen zijn ook
de bladeren gekruld. Bladeren middengroen aan
de bovenzijde, lichter aan de onderzijde. Beide
zijden onbehaard. Deze cultivar is in Europa
onbekend.

S. babylonica ‘Arany Spiral’
Lager blijvende cultivar, uiteindelijk tot circa 7 m
hoog. De twijgen en takken zijn sterk gedraaid en
gekronkeld. ’s Winters zijn de twijgen bruingeel
gekleurd. Bladeren frisgroen.
S. babylonica ‘Aurea’
Verschilt van de soort doordat de boom met een
uiteindelijke hoogte van circa 7 m kleiner blijft.
De jonge scheuten zijn groenig geel tot geel, dit
in tegenstelling tot S. babylonica, die lichtgroene
jonge scheuten heeft.

S. babylonica ‘Golden Spiral’
(Hongarije)
Snelgroeiende cultivar met gedraaide twijgen die
’s zomers lichtgeel zijn en ’s winters diep oranjegeel
kleuren.

S. babylonica ‘Babylon’
( ) Deze vrouwelijke kloon stamt uit de tijd dat
S. babylonica in Europa werd ingevoerd, rond
1730. De boom heeft dezelfde habitus als de soort,
maar blijft met een maximale hoogte van circa
9 m beduidend kleiner. De twijgen zijn steeds
bruin en de bladeren zijn met een lengte van
8-16 cm langer dan bij S. babylonica. ‘Babylon’
is beduidend minder winterhard dan de soort
en wordt zelfs omschreven als “subtropisch”.
Ook op veel plaatsen in het Verenigd Koninkrijk
blijkt deze boom onvoldoende winterhard om uit

S. babylonica ‘Lavallei’
(Frankrijk, voor 1898)
( ) Kleine boom met een meer opgaande habitus
en minder sterk afhangende twijgen. Franse introductie na import uit Japan. Wellicht identiek aan
de oudere Japanse cultivar ‘Seiko’.
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S. babylonica var. matsudana (Koidz.) H. Ohashi
& Yonek.
Syn.:
S. matsudana Koidz.
In tegenstelling tot de soort die, zoals hierboven
beschreven nooit in de natuur is aangetroffen,
groeit de variëteit matsudana met opgaande
takken. Het is een kleine boom met een slank
opgaande kroon tot circa 10 (13) m hoog. De twijgen zijn dun, aanvankelijk geel en kleuren later
olijfgroen tot groenig geel en grijsbruin. Ze zijn
steeds onbehaard. Het is een sierlijke, winterharde
boom.
S. babylonica ‘Navajo’
(Tom Bolack, Farmington, New Mexico,
Verenigde Staten van Amerika, 1957)
( ) Boom met een afgeplatte tot waaiervormige
kroon, zonder doorgaande harttak. Hoogte tot
circa 10 m, bij een doorsnede tot circa 30 m.
Twijgen donkerbruin, bladeren smal lancetvormig,
bronskleurig bij uitlopen, later middengroen.
Herfstkleur geel.
In de tweede helft van de 19e eeuw plantte een
missionaris, die terugkwam uit China, een mee
gebrachte wilg op een stuk Navajo-land in de
buurt van Farmington, New Mexico. In 1957 kocht
Tom Bolack, ex-gouverneur van New Mexico dit
land. Hij zag in de wilg, die toen al zo’n 100 jaar
oud was, een bruikbare boom voor de droge en
warme staat New Mexico. Bolack vermeerderde
de kloon en verstuurde minstens 50.000 exemplaren naar vele plaatsen en steden, veelal kosteloos.
Dit alles met als doel om New Mexico groener te
maken. Heden ten dage is ‘Navajo’ een boom die
wijd verspreid is in de Verenigde Staten. De boom
gedijt goed in alle delen van de Verenigde Staten
en verdraagt dus goed droogte en warmte, maar
ook koudere winters en nattere omstandigheden.
Wat dat betreft zou ‘Navajo’ wellicht ook in Europa
een goede “klimaatboom” kunnen zijn.

S. babylonica ‘Crispa’
(foto: rh)

in cultuur blijken, is de naam ‘Pendula’ wellicht
een latere toevoeging om de afhangende twijgen te
benadrukken. Het is waarschijnlijk dat de planten
die nu ‘Pendula’ worden genoemd, van origine een
aantal selecties zijn geweest van de oorspronkelijk
als S. babylonica gekweekte bomen.
Omdat de verschillende klonen onderling
(in detail) van elkaar kunnen verschillen, wordt
hier voorgesteld de cultivarstatus te wijzigen in:
Pendula Group.
S. babylonica ‘Sacramento’
Vermoedelijk Chileense cultivar met een open
kroon en iets minder afhangende twijgen. Is
waarschijnlijk niet meer in cultuur en wordt
alleen genoemd in de Engelse vertaling van Gert
Krüssmann’s Handbuch der Laubgehölze (1986).
S. babylonica ‘Tortuosa’
Syn.:
S. matsudana ‘Contorta’
S. matsudana ‘Tortuosa’
Nederlandse naam: Kronkelwilg		
De bekendste cultivar met typisch, sterk spiraal
vormig gedraaide twijgen. Het is een kleine boom
met een onregelmatig smal waaiervormige kroon.
Zeker op jonge leeftijd heeft de boom een bijzonder uiterlijk, maar oudere bomen zijn wat romme-

S. babylonica ‘Pendula’
Syn.:
S. matsudana f. pendula C.K. Schneider
Een van oorsprong Noord-Chinese vorm met
sterk afhangende twijgen. Rond het eind van
de 19e eeuw waren er al bomen onder de naam
‘Pendula’ in cultuur. Maar omdat er zowel
mannelijke als vrouwelijke klonen van ‘Pendula’
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S. babylonica ‘Tortuosa’
(foto: rh)

S. babylonica ‘Tortuosa’
(foto: rh)

lig en minder fraai. Omdat de sierwaarde
het sterkst is als de plant steeds wordt teruggesnoeid, verdient het geen aanbeveling deze cultivar als boom te kweken. Ook vormt takbreuk bij
boomvormige ‘Tortuosa’ een continue probleem.
Desondanks wordt ‘Tortuosa’ als kleine boom af
en toe aangetroffen. In dergelijke gevallen gaat
het meestal om takken die door bewoners zijn
beworteld (als snijtak in de vaas) en daarna in
het plantsoen zijn gezet om er later weer van te
knippen. De sterk gedraaide takken en twijgen
zijn erg populair in de bloemsierkunst.

S. caprea
(foto: rh)

in cultuur is. Omdat ook bij deze cultivar de
gedraaide takken het best tot hun recht komen
bij regelmatige snoei, is toepassing als boom niet
aan te bevelen.
S. blanda: S. ×pendulina ‘Blanda’
S. caprea L.
Nederlandse naam: Boswilg
Habitus: boom van de 2e grootte (6-12 m.)
tot maximaal 10 m. Kroon breed eirond, dicht
vertakt. Gesteltakken grof en breed uitstaand.
Stam en bast: lichtgrijs tot bruingrijs, lange
tijd glad, op oudere leeftijd gegroefd met lange,
ondiepe lengtegroeven.
Takken: jonge twijgen behaard, spoedig kaal,
groen tot groenbruin of met roodachtige blos
aan de zonzijde.
Knoppen: aanliggend, tot 1 cm lang, kaal.
Bladeren: breed ovaal tot breed omgekeerd ovaal
of breed-langwerpig, soms bijna rond, 5-12 cm
lang en 3-8 cm breed; rand onregelmatig gegolfdgezaagd; top breed toegespitst, voet wigvormig tot
scheef. Bovenzijde grijsgroen, vrijwel kaal tot kaal,
onderzijde lichter, grijsviltig behaard en met
duidelijk opliggende nerven. Bladsteel circa
0,8-2,5 cm, behaard; steunblaadjes niervormig,
circa 1 cm lang en 0,5 cm breed, gewoonlijk afvallend voordat de bladeren volledig zijn ontwikkeld.
Bloei: maart-april, voor de bladontwikkeling;
mannelijke katjes, cilindrisch, tot circa 4 cm lang,
zilverkleurig voor rijping, met heldergele meeldraden bij openen; iedere afzonderlijke bloem bezit

S. babylonica ‘Umbraculifera’
Syn.:
S. matsudana ‘Umbraculifera’
Typische cultivar die geen harttak vormt, maar
een bossige, vrijwel ronde, afgeplat bolvormige
tot schermvormige kroon. Deze cultivar is oorspronkelijk afkomstig uit China, waar de boom
ook nu nog erg populair is in de omgeving van
Beijing. Als laanboom in ons klimaat groeit
‘Umbraculifera’ te onregelmatig en is daardoor
niet aan te bevelen. Als solitaire parkboom kan
‘Umbraculifera’ wel worden toegepast. Groeit
ook goed op natte locaties. Wordt nog vrij veel
gekweekt en toegepast.
S. babylonica ‘Ural’
Een vorm met licht gedraaide twijgen. De jonge
twijgen zijn geeloranje. De lancetvormige bladeren
zijn relatief lang, tot circa 20 cm lang, bovenzijde
donkergroen, onderzijde grijsgroen. Prima winterharde cultivar die op kleine schaal (in Polen)
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S. caprea
(foto: rh)
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( ) Ontstaan als mutant in ‘Kilmarnock’ en met
dezelfde groeiwijze. De bladeren zijn bij uitlopen bronsoranje met een gele top. De volwassen
zomerbladeren zijn geel tot groengeel.

S. caprea
(foto: rh)

S. caprea langs de IJssel
(foto: hj)

S. caprea ‘Atlas’
Syn.:
S. caprea var. mas
( ) Een breed opgaande selectie met duidelijk
grotere katjes. Op jonge leeftijd vrij rijk bloeiend,
later maar spaarzaam. Jaarlijkse snoei noodzakelijk
om optimaal van de katjes te kunnen genieten.

twee meeldraden. Vrouwelijke katjes smal ovaal,
aanvankelijk 1,5-2,5 cm lang, maar bij uitbloeien
rekkend tot soms 7 cm lang.
De boswilg is één van de in Nederland inheemse
soorten. Het natuurlijk verspreidingsgebied strekt
zich uit over geheel Europa, met uitzondering van
het uiterste noorden en het uiterste zuiden, tot
in noordoost Azië. Het is een pioniersplant op
braakliggende terreinen. S. caprea is beter droogte
tolerant dan andere inheemse wilgensoorten.
Ook verdraagt de soort meer kalk in de bodem.
Gewoonlijk zien we S. caprea als struik, maar deze
soort kan ook als boom worden gekweekt. Ook
in de natuur zal S. caprea uiteindelijk uitgroeien
tot een boom. Vaak ontstaan bomen van S. caprea
spontaan uit zaailingen die niet tijdig worden
verwijderd. Om S. caprea tot boom te kweken is
veel begeleiding nodig. Door de gevoeligheid voor
roest is de soort minder geschikt als boom in een
stedelijke omgeving. De gevoeligheid voor watermerkziekte is laag. Dus hoewel er in de natuur
soms fraaie exemplaren aan te treffen zijn, blijkt
S. caprea ongeschikt als boom in een stedelijke
omgeving. Als inheemse struik, desnoods uitgroeiend tot boom, is de soort echter onmisbaar.

S. caprea ‘Bögelsack’
( ) Duitse cultivar met een breed opgaande
groeiwijze, uiteindelijk uitgroeiend tot een kleine
(meerstammige) boom van 4-8 m. De twijgen zijn
vrij donker bruingroen.
S. caprea ‘Curly Locks’
(H. Verwaal, Hazerswoude-Dorp, 1994)
( ) Ontstaan als mutant in ‘Kilmarnock’. De twijgen hangen niet strak naar beneden, maar hangen
breeduit, soms naar beneden en soms iets opgaand.
Ze zijn purperbruin aan de zonzijde en onregelmatig gedraaid en gebogen. ‘Curly Locks’ werd in 1994
bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling.
Voor een uitgebreide beschrijving, zie Dendroflora
Nr. 31, pag. 121.
S. caprea ‘Fastigiata’
Wordt in de Naamlijst van Houtige Gewassen
vermeld, maar verdere gegevens of beschrijving
ontbreken. Af te leiden van de naam gaat het waarschijnlijk om een meer opgaand groeiende vorm.

Voor de volledigheid van het artikel worden de
cultivars van S. caprea hier genoemd. De meeste
hiervan groeien echter zelden of nooit uit tot
boom.

S. caprea ‘Gold Leaf ’
(Stephen & Yvonne Patricia Humphreys, Spalding,
Verenigd Koninkrijk, 2002)

S. caprea ’Allerheiligen’: S. ‘Silberglanz’
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goed met de bruine knoppen en daarna met
het ontluikende blad. Het gele blad is enigszins
gevoelig voor zonnebrand.
Zou lastig te vermeerderen zijn, wat een reden
kan zijn voor het feit dat de plant zeldzaam in
cultuur is.

S. caprea ‘Kilmarnock’
Syn.:
S. caprea ‘Pendula’ ( )
( ) Mannelijke struikvorm met korte afstaande
gesteltakken en tot zeer lange verticaal afhangende
twijgen. De eenjarige twijgen zijn dicht bezet met
grote, bij het ontluiken, zilverwit behaarde katjes.
De plant kan het best meteen na de bloei kort worden teruggesnoeid. Oudere, ongesnoeide, planten
vormen namelijk een wirwar van kronkelige takken.
Vanwege het struikachtige formaat ongeschikt
voor een stadsbeplanting, of het moet zijn in een
grote bloembak, dan bij voorkeur op een plaats
in de volle zon. Ook bruikbaar in een kleine tuinen en stadstuinen. Wordt vanwege de groeiwijze
gewoonlijk op een onderstam variërend in lengte
van circa 1,2-2 m gekweekt. Hoewel het in praktijk
niet gebruikelijk is om S. caprea als onderstam te
gebruiken, moet dit sowieso worden afgeraden
vanwege de gevoeligheid voor watermerkziekte.

S. caprea var. pendula : S. caprea ‘Kilmarnock’
S. caprea var. pendula : S. caprea ‘Weeping Sally’
S. caprea ’Silberglanz’: S. ‘Silberglanz’
S. caprea ‘Weeping Sally’
Syn.:
S. caprea ‘Pendula’
( ) Om de mannelijke en vrouwelijke klonen van
de, inmiddels tot synoniem vervallen ‘Pendula’,
aan te duiden werden de namen ‘Kilmarnock’ en
‘Weeping Sally’ geïntroduceerd. Eerstgenoemde is
de mannelijke cultivar, ‘Weeping Sally’ de vrouwelijke. De groeiwijze van deze vrouwelijke cultivar
is dan ook identiek aan de mannelijke, zij het dat
‘Weeping Sally’ nog groeikrachtiger is. Net zoals
‘Kilmarnock’ is ook dit geen boomvorm.
‘Weeping Sally’ produceert minder en ook nog
eens onregelmatig over de takken verspreid
staande katjes die veel minder opvallend zijn
dan bij de mannelijke tegenhanger. ‘Kilmarnock’
is dus aan te bevelen en ‘Weeping Sally’ heeft
weinig toegevoegde waarde in het sortiment.

S. caprea ‘Mesu Neko’
( ) ‘Mesu Neko’ (soms gespeld als ‘Nesu Neko’)
behoort volgens de Naamlijst van Houtige
Gewassen (2016) tot S. caprea, maar volgens
diverse bronnen op internet zou deze cultivar
echter behoren tot S. chaenomeloides. Het is een
struikvormig groeiende wilg met bruinrode tot
rode twijgen. Het jonge blad is oranje. Produceert
vrij grote, zilvergrijze katjes voor de bladontwikkeling. Mesu is Japans voor vrouwelijk en Neko
betekent kat. Desondanks is dit een mannelijke
cultivar.

S. ‘Caradoc’
Goed groeiende boom met een opgaande groeiwijze, resulterend in een breed zuilvormige tot smal
ovale kroon. Zal uiteindelijk circa 6-9 m hoog kunnen worden. De takken en twijgen zijn oranjegeel
tot donkergeel en sterk gedraaid en gekruld. Ook de
heldergroene bladeren zijn steeds gedraaid. Zoals
ook bij andere cultivars met gedraaide twijgen het
geval is, wordt de boom snel minder mooi als deze
niet gesnoeid wordt. Hoewel ‘Caradoc’ minder last
heeft van twijgen als de boom ouder wordt, zijn het
juist de eenjarige en tweejarige takken die voor de
sierwaarde zorgen. In praktijk kan de boom dus het
beste iedere twee jaar worden teruggesnoeid, wat
dus inhoudt dat zich geen boomvorm zal ontwik
kelen. ‘Caradoc’ ontstond uit een kruising tussen
S. babylonica ‘Tortuosa’ en S. alba subsp. vitellina.

S. caprea ‘Ogon’
(Barry Yinger, Verenigde Staten van Amerika)
( ) Japanse selectie die door Barry Yinger in het
westen werd geïntroduceerd. Gewoonlijk een
struikvorm, maar kan uitgroeien tot een klein
boompje van circa 4 m. De bladeren zijn iets
kleiner dan bij de soort en lopen intens geel uit in
het voorjaar. Het zomerblad is groener. De twijgen
zijn helderrood tot bruinrood en contrasteren
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S. elegantissima: S. ×pendulina ‘Elegantissima’

toepassing van gekweekte exemplaren zich voornamelijk tot knotwilg, dekheester of als heester in
landschappelijke beplantingen waarbij autochtoon
plantmateriaal wordt toegepast.
De inheemse wilgensoorten hybridiseren gemakkelijk. S. fragilis komt maar weinig zuiver in ons land
voor. Het zijn meestal hybriden en terugkruisingen
van S. alba en S. euxina. S. euxina, die voorkomt in
Noord-Turkije en Georgië, komt maar op enkele
plaatsen voor. Er is dan ook discussie over de
status van S. fragilis als soort zoals door Linnaeus
beschreven. In de Naamlijst voor Houtige Gewassen (2016) wordt al S. ×fragilis geschreven. Bij het
samenstellen van de Naamlijst zijn diverse bronnen
gevolgd waarin S. fragilis al als hybride wordt
aangemerkt en dit is daarom zo overgenomen.
Zie “Taxonomie”.

S. fragilis L.
Syn.:
S. euxina I.V.Belyaeva
S. ×fragilis L.
Nederlandse naam: Kraakwilg
Habitus: boom van de 1e grootte (>12 m) tot
circa 15 m; kroon rond, dicht vertakt. Gesteltakken grof en breed, vaak vrijwel horizontaal, uitstaand, waardoor de boom gewoonlijk breder is
dan S. alba.
Stam en bast: grijs tot bruingrijs, diep gegroefd.
Takken: jonge twijgen fijn behaard, spoedig kaal,
bruingeel; min of meer horizontaal afstaand ten
opzichte van oudere takken, gemakkelijk afbrekend; twijgen broos op de twijgaanzet.
Knoppen: aanliggend, langwerpig, tot 1 cm lang,
bruin tot bruinrood, iets behaard.
Bladeren: lancetvormig, (7)9-15 cm lang en
1,5-3 cm breed; rand onregelmatig fijn klierachtig
gezaagd; top spits, voet afgerond; bovenzijde glanzend donkergroen en kaal, onderzijde blauwgroen
berijpt. Bladsteel circa 0,5-1,5 cm, iets behaard,
gewoonlijk met enkele kleine klieren bij de aanzet
van de bladschijf; steunblaadjes langwerpig, circa
0,3-0,8 cm lang en aan de basis circa 0,3 cm breed,
afvallend; aan waterlot vaak beduidend groter.
Bloei: april-mei, gelijk met de bladontwikkeling;
mannelijke katjes, cilindrisch, tot circa 4-6 cm
lang, lichtgeel; iedere afzonderlijke bloem bezit
twee, soms drie, meeldraden; vrouwelijke katjes
als mannelijke, maar met beduidend grotere
schutbladen.

S. fragilis ‘Basfordiana’: S. ×rubens ‘Basfordiana’
S. fragilis ‘Britzensis’
Syn.:
S. alba var. britzensis
(Baumschule Späth, Berlijn, Duitsland, 1878)
( ) Kleine boom met een smal ovale kroon tot
circa 6 m. Jonge twijgen intens oranje, ’s winters
meer rood kleurend. Om het effect van de kleurige
twijgen te behouden moet de boom minstens tweejaarlijks worden teruggesnoeid.
Niet te verwarren met S. fragilis ‘Britzensis’ HORT.,
wat een synoniem is van S. alba ‘Chermesina’. Ook
‘Chermesina’ heeft intens gekleurde jonge twijgen,
maar deze, eveneens Duitse, cultivar was al bekend
bij Späth, waardoor het onwaarschijnlijk is dat men
dezelfde plant een nieuwe naam heeft gegeven.
Planten genaamd S. alba ‘Cardinalis’ lijken zeer
sterk op ‘Britzensis’ en behoren wellicht ook tot
S. fragilis, of tot de hybride tussen S. alba en
S. fragilis, S. ×rubens (zie “Taxonomie”). Deze cultivar verschilt van ‘Britzensis’ doordat de bladeren
iets smaller zijn en doordat ‘Cardinalis’ vrouwelijk
is. Werd genoemd naar het voormalige dorp Britz
(nu een stadsdeel van Berlijn), waar Baumschule
Späth gevestigd was.

Inheems in vrijwel geheel Europa en het westen
van Azië. Vooral groeiend op voedzame en natte
gronden, maar gedijt ook op zwaardere (klei)
gronden. Van nature uitgroeiend tot een grote
boom met een korte dikke stam en een ietwat
onregelmatige kroon. Is als boom te kweken, maar
lastig te modelleren. S. fragilis dankt de Nederlandse naam aan de broze twijgen en takken die
gemakkelijk afbreken. Bij storm of flink vriezend
weer is het gekraak zelfs hoorbaar. Het is ook een
manier om zich te verspreiden. De afgebroken
takken vallen in rivieren en sloten en kunnen op
gunstige plekken vastwortelen. Hoewel uitgroeiend tot een boom in het landschap, beperkt de

S. fragilis ‘Bullata’
( ) Kleine tot middelgrote boom met een korte
stam en een, soms afgeplatte, bolronde kroon.
Wordt gewoonlijk niet veel hoger dan circa 6 m,
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S. fragilis ‘Bullata’
(foto: rh)

S. fragilis ‘Bullata’
(foto: rh)

maar oude exemplaren van meer dan 10 m kunnen in Scandinavië en de Baltische staten worden
aangetroffen. De vertakking is opvallend dicht
waarbij de zijtakken steeds min of meer dezelfde
lengte hebben, Hierdoor ontstaat het typische
“broccoli-achtige” uiterlijk van de boom. Net zoals
de soort S. fragilis zijn de twijgen van ‘Bullata’
breekbaar. De bladeren zijn glanzend middengroen en dragen bij aan de gezonde uitstraling
van ‘Bullata’.
Deze cultivar werd in de tweede helft van de
18e eeuw in gevonden. Onduidelijk is waar dit
gebeurde, hetzij in Zweden, hetzij in Letland.
In ieder geval is ‘Bullata’ ook nu een populaire
boom in Scandinavië en de Baltische staten.
Door sommige taxonomen wordt betwijfeld
of ‘Bullata’ tot S. fragilis behoort, of dat het een
hybride is. Mocht blijken dat het om een hybride
gaat, dan is S. ×rubens (S. alba × S. fragilis,) het
meest voor de hand liggend.

FAO, Rome, 1979 (www.fao.org/3/a-i2670e.pdf)
een veelbelovende boom.
S. laurifolia: S. pentandra
S. lucida Muhl.
Grote struik, uitgroeiend tot een kleine boom met
een ronde kroon. Wordt gewoonlijk 3-6 m hoog
en breed. Twijgen glanzend geelbruin, onbehaard.
Bladeren ovaal-langwerpig tot langwerpig, circa
6-14 cm lang, top lang toegespitst, voet breed wigvormig tot rond. Bladrand fijn klierachtig gezaagd.
De bovenzijde van de bladeren is glanzend donkergroen en onbehaard, de onderzijde is lichter
groen tot iets blauwgroen, maar eveneens glanzend en onbehaard. Mannelijke katjes 3-5 cm lang,
afzonderlijke bloemen met 3-5 goudgele meeldraden. Vrouwelijke katjes 6-8 cm lang.
S. lucida is inheems in de noordoostelijke helft van
Noord-Amerika, van Newfoundland in het oosten
tot Nebraska in het westen. Het is een plant die
voorkomt in moerassen, vochtige rivierbeddingen
en oevers. In Europa is de plant op kleine schaal
in cultuur. Deze mooie wilg biedt mogelijkheden
voor toepassing op natte locaties. Is het meest
nauw verwant aan de Europese S. pentandra.
Op zeer kleine schaal in Nederland in cultuur.

S. fragilis ‘Yelverton’: S. alba ‘Yelverton’
S. jessoensis Seemen
Boom van de 1e grootte (<12 m), tot 25 m hoog in
de natuur. Deze soort is het Aziatische equivalent
van de Europese S. alba. De bladeren zijn grijsgroen en – in ieder geval bij uitlopen – behaard.
S. jessoensis is inheems op de Japanse eilanden
Honshu en Hokkaido. Bij ons niet in cultuur, maar
volgens de publicatie Poplars and Willows in wood
production and land use, uitgegeven onder auspiciën van the international Poplar Commision,

S. matsudana: S. babylonica var. matsudana
S. matsudana ‘Contorta’: S. babylonica ‘Tortuosa’
S. matsudana ‘Tortuosa’: S. babylonica ‘Tortuosa’

71

dendrofl ora 55 [2019]

S. ×pendulina ‘Elegantissima’
(foto: rh)

S. ×pendulina ‘Elegantissima’
(foto: rh)

S. ×meyeriana ‘Silver Lake’
(Prairie Reflection)
Syn.:
S. pentandra ‘Silver Lake’
(Dale Herman, North Dakota State University,
Fargo, North Dakota, Verenigd Staten van
Amerika, voor 1998)
( ) Middelgrote boom tot circa 13 m met een
ronde kroon. Werd geselecteerd vanwege de betere
tolerantie voor gronden met een hogere pH. Het
uitlopende blad is geelgroen, het volwassen blad
is glanzend donkergroen.
Hoewel oorspronkelijk geïntroduceerd als cultivar
van S. pentandra, blijkt het te gaan om een hybride
tussen S. pentandra en S. fragilis. Deze hybride
is beschreven als S. ×meyeriana. Net zoals bij
S. fragilis breken de twijgen gemakkelijk af op
de twijgaanzet. Dit kenmerk is niet aanwezig bij
S. pentandra.

S. pentandra
(foto: hj)

Gewoonlijk zijn de bomen vrouwelijk, maar in
veel gevallen zijn de katjes misvormd en bevatten
ze ook meeldraden.
De toepassingsmogelijkheden van S. ×pendulina
zijn gelijk aan die van S. babylonica en S. ×sepulcralis ‘Chrysocoma’. Pas de boom derhalve bij
voorkeur toe als solitaire parkboom, zodat de
sierlijke habitus ten volste tot zijn recht komt.
S. ×pendulina is uitstekend winterhard en heeft
geen last van ingestorven twijgen na de winter.
S. ×pendulina ‘Blanda’
Syn.:
S. blanda N.J. Andersson
Breed piramidale boom met relatief korte, iets
afhangende twijgen. In ieder geval minder sterk
afhangend dan bij ‘Elegantissima’. ‘Blanda’ is qua
sierwaarde minder fraai dan ‘Elegantissima’, met
de langere, sierlijkere twijgen. Ook wordt ‘Blanda’
uiteindelijke breder, wat toepassen moeilijker
maakt.

S. ×pendulina Wenderoth
Hybride van onduidelijke origine, vermoedelijk
ontstaan in de omgeving van Marburg, Duitsland,
waar S. ×pendulina in 1871 voor het eerst werd
beschreven. Ontstond uit een kruising tussen
S. babylonica en S. fragilis. Het is een boom van de
1e grootte (<12 m) die uiteindelijk 12-15 m hoog
kan worden. De kroon is onregelmatig kegelvromig tot breed piramidaal, met afhangende takken.
De habitus is wel afhankelijk van de gekozen cultivar. De bladeren zijn lancetvormig, bovenzijde
glanzend donkergroen, onderzijde blauwgroen
berijpt. Aanvankelijk zijn de bladeren iets behaard,
maar spoedig na uitlopen zijn ze volledig kaal.

S. ×pendulina ‘Elegantissima’
Syn.:
S. elegantissima K. Koch
Dit is de oorspronkelijk in Marburg beschreven
kloon, destijds S. elegantissima genoemd. Van de
twee cultivars is dit de kloon met sterkst afhangende takken, maar met een smallere kroon dan
‘Blanda’. Het is ook de meest toegepaste cultivar
van S. ×pendulina. Vooral aan het eind van
de 19e eeuw was de boom populair in NoordDuitsland. Hoewel het een mooie treurboom is,
legt ‘Elegantissima’ het af tegen S. ×sepulcralis
‘Chrysocoma’, de twijgen van laatstgenoemde zijn
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(foto: bv)

S. pentandra
(foto: hj)

duidelijk kleuriger en geven de boom meer sierwaarde. Tegenwoordig is ‘Elegantissima’ geen
algemene verschijning meer.

Een zeldzame inheemse grote struik die tot een
boom kan worden opgekweekt. Schitterend qua
blad en van waarde voor de biodiversiteit vanwege
de late, rijke bloei. Helaas niet gemakkelijk als
boom te kweken vanwege de grote hoeveelheid
waterlot die op de stam wordt gevormd en de van
nature slingerende stam. In ieder geval ongeschikt
als laan- of straatboom omdat S. pentandra sterk
de neiging heeft bestrating op te drukken.
Groeit op zure, moerassige, voedzame grond en is
daarmee geschikt voor toepassing in natuurlijke
beplantingen langs waterlopen en natte gebieden
(waterberging).

S. pendula: S. babylonica
S. pentandra L.
Syn.:
S. laurifolia Wesmsel
Nederlandse naam: Laurierwilg
Habitus: grote struik tot middelgrote boom van de
2e grootte (6-12 m) tot circa 10 m; in uitzonderlijke
gevallen meer dan 15 m hoog. Kroon rond, dicht
vertakt. Stam slingerend opgaand, gewoonlijk met
veel waterlot, gesteltakken grof en breed uitstaand.
Stam en bast: grijs, iets gegroefd.
Takken: twijgen onbehaard, groenbruin tot
roodbruin, glanzend en iets kleverig.
Knoppen: aanliggend, ovaal, donkerbruin,
glanzend en iets kleverig.
Bladeren: ovaal-elliptisch tot eirond, ietwat leerachtig, 5-12 cm lang en 2-5 cm breed; rand zeer fijn
en regelmatig klierachtig gezaagd; top spits tot kort
toegespitst, voet afgerond tot hartvormig; bovenzijde glanzend donkergroen, onderzijde duidelijk
lichter groen, beide zijden onbehaard. Bladsteel
stevig, korter dan 1 cm, onbehaard, met enkele
kleine klieren bij de aanzet van de bladschijf;
steunblaadjes ovaal, klein, afvallend.
Bloei: mei-juni, gelijk en iets na bladontwikkeling;
mannelijke katjes, kort cilindrisch, tot circa
2-5 cm lang, bleekgeel; iedere afzonderlijke bloem
met (4)5-8(12) meeldraden; vrouwelijke katjes
korter dan de mannelijke.
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S. pentandra ‘Jubiloo’
(Planteopformeringsstationen, Lunderskov,
Denemarken, voor 1998)
( ) Het Deense nationale proefstation in
Lunderskov verzamelde klonen van S. pentandra
in Denemarken en plantte deze op. Vervolgens
selecteerden de Deense onderzoekers de -voor
Denemarken- beste kloon. Deze werd van een
cultivarnaam (‘Jubiloo’) voorzien en vervolgens
verspreid. Zoals destijds gebruikelijk werden de
door Planteopformeringsstationen geselecteerde
cultivars met het handelsmerk Dafo geïntroduceerd. Hiermee garandeerde men de soortechtheid
van het materiaal. ‘Jubiloo’ werd na 1990, maar
voor 1998 geïntroduceerd.
‘Jubiloo’ is een grote struik tot kleine, een- of
meerstammige, boom van 6-8 m hoog. De bladeren zijn smal elliptisch, 6-11 cm lang en 2-4 cm
breed. De bovenzijde van het blad is glanzend,
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de onderzijde mat. Wordt in Denemarken aanbevolen als parkboom, solitair of in kleine groepen.
Evenals de soort zeer geschikt voor vochtige tot
natte standplaatsen.

bladen veel korter dan de meeldraden, iedere
afzonderlijke bloem met 2 meeldraden; vrouwelijke katjes korter gesteeld dan de mannelijke.
Variabele hybride tussen S. alba en S. fragilis
(zie “Taxonomie”). Sommige klonen lijken
sterk(er) op S. alba, andere meer op S. fragilis.
Op grote schaal aangeplant in West-Europa. Bij
toepassing als boom in het landschap kan voor een
onbenaamde kloon worden gekozen. Om zeker te
zijn van bepaalde (gewenste) eigenschappen, kan
beter een benaamde cultivar worden toegepast.

S. pentandra ‘Silver Lake’ (Prairie Reflection):
S. ×meyeriana ‘Silver Lake’
(Prairie Reflection)
S. ‘Prairie Cascade’
(Morden Experimental Station, Morden,
Manitoba, Canada, 1981)
Zeer winterharde middelgrote treurwilg (circa
13-15 m hoog) met sterk afhangende takken en
twijgen. De twijgen zijn goudgeel en de bladeren
glanzend donkergroen. Is wat stijver en minder
sierlijk dan S. ×sepulcralis ‘Chrysocoma’. Maar
wel veel winterharder. Met name voor gebieden
met strenge winters, zoals de Canadese prairies,
is deze hybride zeer geschikt. Er is discussie over
de kruisingsouders, hoewel vrij algemeen wordt
aangenomen dat het een kruising is tussen S. alba.
en S. pentandra.
In Nederland beperkt in cultuur als een treurwilg die wat gezonder zou zijn dan S. ×sepulcralis
‘Chrysocoma’.

S. ×rubens ‘Basfordiana’
Syn.:
S. fragilis ‘Basfordiana’
(William Scaling, Basford, Verenigd Koninkrijk,
1870)
( ) Snelgroeiende cultivar tot circa 15 m hoog.
Jonge twijgen oranjerood tot rood, later bruin.
De bladeren zijn glanzend heldergroen en tot
15 cm lang en gewoonlijk maximaal 2 cm breed.
Katjes (mannelijk) tot 10 cm lang en hangend.
Zoals bij verschillende andere wilgen, vormen
de fraai gekleurde jonge twijgen de belangrijkste
sierwaarde. Om dit te behouden moet minstens
tweejaarlijkse snoei worden uitgevoerd.

S. ×rubens Schrank
Habitus: boom van de 1e grootte (>12 m),
soms tot meer dan 25 m hoog met een ronde tot
waaiervormige kroon; vormt geen doorgaande
harttak. Stam vaak kort en dik, gesteltakken breed
uitstaand onder een hoek van circa 60° en omhoog
groeiend.
Stam en bast: grijs tot grijsbruin, grof en diep
gegroefd.
Takken: twijgen aanvankelijk iets behaard,
spoedig kaal, bruin tot groenbruin, dof tot iets
glanzend.
Bladeren: langwerpig tot lijnvormig-langwerpig;
rand zeer fijn, soms onregelmatig, gezaagd; top
lang toegespitst; bovenzijde eerst zeer kort aanliggend behaard, spoedig kaal, onderzijde met
blauwgroene waas, fijn zijdeachtig behaard, later
vrijwel kaal.
Bloei: april-mei, gelijk met de bladontwikkeling;
katjes circa 3,5-6 cm lang en niet dikker dan
0,8 cm; mannelijke katjes armbloemig, de schut-

S. ×rubens ‘Boitin’: S. alba ‘Boitin’
S. ×rubens ‘Calva’
Syn.:
S. alba var. calva
(Lakenham, Norfolk, Verenigd Koninkrijk,
circa 1812)
Nederlandse naam: Cricketbatwilg
( ) Grote boom (1e grootte, >12 m) tot meer
dan 25 m hoog met een open, breed ovale kroon.
Harttak niet tot in de top doorgaand. Hoewel de
takinzet onder een hoek van circa 60° is, groeien
de gesteltakken schuin omhoog. De toppen van
de jonge twijgen zijn roodbruin, vooral aan de
zonzijde. Vanwege het formaat en de gevoeligheid
voor watermerkziekte wordt ‘Calva’ afgeraden als
laanboom. Als parkboom wel geschikt.
De Nederlandse naam Cricketbatwilg is de letter
lijke vertaling van de Engelse naam Cricket bat
willow. Het hout van deze snelgroeiende wilg is
van oudsher geliefd bij fabrikanten van de slaghouten voor cricket.
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S. ×rubens
(foto: rh)

S. ×rubens ‘Calva’
(foto: bv)

S. ×rubens ‘Calva’
(foto: bv)

S. ×rubens ‘Frans Geel’
Een selectie waarvan de jonge twijgen geler zijn
dan gebruikelijk bij S. ×rubens. Werd waarschijnlijk benaamd in Oost-Brabant, waar de twijgen
voor bindwerk en (manden)vlechten werden en
worden gebruikt. De naam is dan ook een streeknaam, die verworden is tot een, volgens de ICNCP
ongeldige, cultivarnaam. ‘Frans Geel’ is geen persoonsnaam, wat verondersteld zou kunnen worden, maar betekent: de gele uit Frankrijk. Naast
‘Frans Geel’, zijn er andere klonen genaamd ‘Gele
Wijnen’ en ‘Belgisch Rood’. Niet of nauwelijks in
cultuur, en zeker niet als laanboom.

S. ×rubens ‘Maritima Grumph’
Een cultivarnaam die wordt genoemd in de
Naamlijst van Houtige Gewassen (2016), maar
waarvan verdere beschrijving ontbreekt.

S. ×rubens ‘Godesberg’
Duitse cultivar met een regelmatige, piramidale
tot breed piramidale kroon tot circa 15 m hoog.
Zou geschikt zijn om als laanboom toe te passen.
Geen gegevens bekend over de gevoeligheid voor
watermerkziekte.

S. ×rubens ‘Straubing Klon 133’
Boomvormige Duitse selectie, oorspronkelijk
geselecteerd in Straubing, Beieren.
Verdere gegevens ontbreken.

S. ×rubens ‘Metz Klon 143’
Boomvormige Duitse selectie, verdere gegevens
ontbreken.
S. ×rubens ‘Plöner See’
Boomvormige Duitse selectie, oorspronkelijk
geselecteerd in Plön, Sleeswijk-Holstein.
Verdere gegevens ontbreken.

S. ×sepulcralis Simonk.
Een groep hybriden, ontstaan uit kruisingen
tussen S. alba en S. babylonica. Het zijn enigszins
variabele bomen. Sommige taxonomen hanteren
voor deze hybride de naam S. ×salamonii
(Carrière) Carrière. Maar hoewel de naam
S. ×salamonii eerder (1869) opduikt dan
S. ×sepulcralis (1890), is er nooit een geldige
publicatie geweest van S. ×salamonii, waardoor
de naam dus ook niet gebruikt kan worden.

S. ×rubens ‘Lasipalatsi’
(Helsinki, Finland, circa 1830)
Boom met een ietwat onregelmatige, ronde kroon
tot 15 m hoog en meer afhangende twijgen dan
andere cultivars van S. ×rubens.
De oorspronkelijke boom stond op het gelijk
namige plein (Lasipalatsi) in het centrum van
Helsinki. De boom kreeg in 1924 de monumentenstatus, maar waaide op 29 december 2003
om tijdens een storm. Op dezelfde locatie is op
24 april 2011 een nieuw exemplaar geplant.
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S. ×sepulcralis ‘Chrysocoma’
(foto: rh)
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S. ×sepulcralis ‘Chrysocoma’
(foto: rh)

S. ×sepulcralis ‘Chrysocoma’
(foto: rh)

S. ×sepulcralis ‘Chrysocoma’
Syn. :
S. alba ‘Tristis’
S. ×sepulcralis ‘Tristis’
S. vitellina ‘Pendula’
(Frankrijk, 1815)
De bekendste treurwilg in de handel en toepassing.
Grote boom tot 20 m, soms zelfs tot 25 m. Vormt
een brede, ietwat onregelmatige kroon met zware
gesteltakken in een hoek van 45°-50° en lange,
strak afhangende twijgen. De twijgen kunnen tot
op de grond reiken. De bast is bruingrijs en diep
gegroefd. De jongere twijgen zijn geelgroen.
’s Winters kleuren de twijgen intenser, donkergeel.
Dit geeft de boom een zeer herkenbaar uiterlijk,
wat in het vroege voorjaar zelfs nog wordt versterkt
als de lichtgroene ontluikende bladeren zichtbaar
zijn. De lancetvormige bladeren zijn middengroen
en circa 8-12 cm lang. Aanvankelijk zijn beide zijden zijdeachtig behaard, maar de beharing aan de
bovenzijde verdwijnt bij het rijpen van de bladeren.
Opvallend is dat ‘Chrysocoma’ éénhuizig is. Soms
verschijnen mannelijke en vrouwelijke bloemen in
dezelfde katjes, soms in afzonderlijke katjes, aan
dezelfde boom. Overigens bloeit ‘Chrysocoma’
niet erg rijk en draagt de boom nooit vruchten.
De boom erfde de goede eigenschappen van beide
ouders: de gele twijgen en goede winterhardheid
van S. alba en de afhangende twijgen van
S. babylonica. Het is een prima bruikbare parkboom
voor voedzame, vochtige tot natte locaties. Oudere
bomen kunnen nogal eens last krijgen van takbreuk. Beheerders kandelaberen de bomen daarom
eens per drie tot vijf jaar. Maar eenmaal gekande

laberd betekent dit dat deze maatregel steeds
herhaald moet worden. Het zorgt ervoor
dat de beheerskosten voor deze treurwilgen
fors kunnen oplopen.
S. ‘Silberglanz’
Syn.:
S. caprea ’Allerheiligen’
S. caprea ’Silberglanz’
(Duitsland, voor 1981)
( ) Relatief slank opgaande kleine boom met zeer
donkerbruine jonge twijgen. De knopschubben
van de opvallend zilverwitte katjes vallen al vroeg
in de winter af, vaak al begin november, waardoor
deze sierwaarde lang aanhoudt. De synoniemnaam
‘Allerheiligen’ verwijst hier uiteraard naar. Leent
zich uitstekend als snijtak. Om als boom mooie met
katjes bezette twijgen te houden zal minstens tweejarige snoei moeten plaatsvinden. Ongesnoeide,
oudere bomen, zullen kortere twijgen produceren
waardoor het effect van de katjes minder zal zijn.
Prima geschikt als klein parkboompje of voor
particuliere tuinen. Minder geschikt als laan- of
straatboom.
Lange tijd werd verondersteld dat dit een cultivar
is van S. caprea. Ook werd lange tijd verondersteld
dat ‘Allerheiligen’, nu tot synoniem van ‘Silberglanz’
verworden, afwijkend was. Beide zaken zijn niet het
geval, de naam is derhalve: S. ‘Silberglanz’.
S. triandra L.
Syn.:
S. amygdalina L.
Nederlandse naam: Amandelwilg

77

dendrofl ora 55 [2019]

S. triandra ‘Semperflorens’
( ) Groeit wat steiler omhoog dan de soort.
De mannelijke katjes verschijnen vanaf april tot
in de nazomer.

Habitus: struik van de 1e grootte (> 4 m) tot
boom van de 3e grootte (<6 m). Gewoonlijk tot
circa 5 m hoog, maar als de boom weinig ruimte
heeft en gedwongen wordt naar boven te groeien,
kan een hoogte van 10 m worden gehaald. Kroon
breed en bossig; vormt geen doorgaande harttak.
Stam en bast: grijs tot bruingrijs, glad, maar
later in platen afschilferend, onderbast oranje
(kenmerkend).
Takken: twijgen aanvankelijk kaal of zeer licht
behaard, spoedig kaal, roodbruin.
Bladeren: langwerpig tot smal elliptisch of omgekeerd langwerpig, 4-11(15) cm lang en 1-3 (4) cm
breed; rand fijn gezaagd; top spits tot lang toegespitst; voet afgerond tot wigvormig, beide zijden
kaal, bovenzijde groen (variabel), onderzijde
steeds lichter groen dan bovenzijde. Kenmerkend
netvormig generfd. Bladsteel korter dan 2 cm,
steunblaadjes niervormig,
Bloei: april-mei, iets voor of gelijk met de
bladontwikkeling; mannelijke katjes smal cilindrisch, circa 2,5-5(7) cm lang en niet dikker dan
0,3-1,2 cm; iedere afzonderlijke bloem met 3, duidelijk naar buiten stekende, zachtgele meeldraden;
vrouwelijke katjes korter dan de mannelijke.

S. vitellina: S. alba subsp. vitellina
S. vitellina ’Tristis’: S. ×sepulcralis ‘Chrysocoma’
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sum m a ry
Apart from Populus, Salix is the main genus in the Salicaceae family. Salix is a versatile genus, ranging
from very low ground covering shrubs to large trees. An important use of Salix is as a landscape tree,
avenue tree or park tree. From 2009 until 2012 the Technical Trials Committee of Naktuinbouw assessed
several Salix varieties for their use as trees. Species and hybrids involved were Salix alba, S. babylonica,
S. caprea, S. fragilis, S. pentandra, S. ×rubens and S. triandra.
The first part of the article is about Salix morphology, differences with Populus, usage, pollarding,
pests and diseases and taxonomy. Salix taxonomy is hugely complicated and new insights are published
regularly. The taxonomy of S. fragilis is briefly discussed, including name changes likely to be accepted
in the near future. However, these changes are not yet included in this article. Because Salix is so
well-known for its use in wet locations a short essay on Salix and water is included. It focuses on the
adaptability of Salix to withstand periods of flooding and drought.
Plant descriptions make up the second part of the article. Apart from the assessed Salix, a number
of other (promising) species and cultivars are described. Since the original committee did not compare
the trees for their use and ornamental value, no awards (in the form of grades or stars) are given.
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