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Beslissingsboom Populier van Hier 

Terreinbeheerders en beleidsmakers die aan de slag willen gaan met cultuurpopulieren, weten vaak 

niet hoe te beginnen. Is de locatie geschikt om populieren aan te planten? Welke variëteiten zijn een 

goede keuze? Daar proberen we met deze beslissingsboom een antwoord op te bieden. Het antwoord 

is niet sluitend of bedoeld om bepaalde verplichtingen op te leggen, maar eerder richtinggevend. We 

willen ondersteuning bieden om cultuurpopulieren op een doordachte manier aan te planten, 

rekening houdend met de (landschappelijke) context.  

De beslissingsboom is in grote mate gebaseerd op de resultaten van een expertworkshop en de 

brochure Populieren & Populicultuur 2.0, die werd gepubliceerd via het Interreg Va Forêt Pro Bos-

project. We verwijzen verder ook naar het dossier (Steenackers et al. 2018) over de cultivars die 

werden ontwikkeld door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). De informatie in de 

beslissingsboom is beperkt en bondig. Zo werd er bijvoorbeeld weinig tot geen informatie opgenomen 

over de groei en de gevoeligheid voor ziekten van de diverse cultivars. Voor meer achtergrondinfo 

verwijzen we naar de oorspronkelijke publicaties. Dit document vermeldt ook enkel de cultivars die 

momenteel (2020) door erkende Vlaamse boomkwekerijen worden aangeboden. Het zou interessant 

zijn om de resultaten aan te passen wanneer nieuwe variëteiten beschikbaar komen of wanneer 

nieuwe (wetenschappelijke) inzichten, bv. over de standplaatsgeschiktheid, vergaard worden. 

Populieren langs perceelsgrenzen zijn niet weg te denken in de Vlaamse Ardennen. Hier oude variëteiten van Canadese 

populieren in Oosterzele. © Gert Arijs 

https://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling
https://www.foret-pro-bos.eu/nl/publicaties/publication/69:brochure-populier-populicultuur-2-0
https://www.foret-pro-bos.eu/nl/publicaties/publication/69:brochure-populier-populicultuur-2-0
https://pureportal.inbo.be/portal/nl/publications/de-inbo-varieteiten-van-populier-een-aanwinst-voor-de-europese-populierenteelt(2795c834-4429-4e57-b58f-a282ef8a8060).html
https://pureportal.inbo.be/portal/nl/publications/de-inbo-varieteiten-van-populier-een-aanwinst-voor-de-europese-populierenteelt(2795c834-4429-4e57-b58f-a282ef8a8060).html


 
 
 
 
 

 

 

 

* Naast bodemvocht is ook bodemrijkdom een belangrijk aspect. Deze informatie is niet voor alle 

cultivars voor handen, maar Steenackers et al. (2018) geven in hun artikel over de INBO variëteiten 

alvast het volgende mee: 

 Bakan en Skado zijn beter geschikt voor armere bodems dan Dender en Marke, 

 Vesten is het meest flexibel op verschillende bodems, en 

 Muur en Oudenberg presteren zeer goed op rijke bodems. 

De auteurs geven verder ook aan dat er meer onderzoek nodig is om de interactie tussen de 

verschillende cultivars en verschillende standplaatsen beter te kunnen adviseren.  

 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

** De cultivars kunnen op basis van het oorsprongsgebied van de ouders in verschillende categorieën 

opgedeeld worden. Per categorie worden de populieren gegeven die momenteel bij Vlaamse 

populierentelers verkregen kunnen worden: 

 Euramerikaanse cultivars: Albelo, Blanc de Poitou, Dano, Degrosso, Isières, Koster, Muur, 

Oudenberg, Polargo, Rona, Remus, Vesten, Marilandica, Serotina, Blauwe van Eksaarde en 

Robusta  

 Asiamerikaanse cultivars: Dender, Marke, Bakan en Skado 

 Interamerikaanse cultivar: Grimminge 

 Pure cultivar van West-Amerikaanse balsempopulier: Trichobel 

 

*** Dit zijn oude variëteiten met een zeer diep gegroefde schors en tragere groei dan recentere 

cultivars. Ze hebben ook een kenmerkende boomvorm:  

 Marilandica (vrouwelijke boom uit ca 1800) heeft een bochtige stam met kronkelende takken, 

 Serotina (mannelijke boom uit ca 1750) heeft vaak een scheve onderstam en brede, ronde 

kroon,  

 Blauwe van Eksaarde (mannelijke boom uit ca 1885) is waarschijnlijk een mutatie van de 

Serotina; uiterlijk vertoont deze dan ook dezelfde eigenschappen, 

 Robusta (mannelijke boom uit ca 1885) was de eerste populierenvariëteit met een 

kaarsrechte stam; door de scherper afstaande takken is de kroon smaller dan die van de 

Serotina 

De uitgesproken bochtige of scheve stamvorm komt het meest tot uiting in bomenrijen waar ze mee 

leunen met de overheersende windrichting. Solitaire bomen hebben vaak een meer rechte groeivorm 

en evenwichtigere kroon. Wegens hun gevoeligheid voor de roestziekte, wordt aangeraden om deze 

variëteiten zeker niet op te droge of natte standplaatsen aan te planten. Ook een goede verluchting 

is belangrijk, bijvoorbeeld door een ijl plantverband aan te houden. 

Deze variëteiten krijgen de voorkeur in ecologische en landschappelijke beplantingen omdat ze trager 

groeien (minder bodemverstoring door houtoogst), een ruwe schors hebben (habitat voor allerlei 

organismen) én omwille van hun esthetische en cultuurhistorische appreciatie. Aangezien de oudere 

variëteiten meer gevoelig zijn voor ziektes, kan ook overwogen worden om recentere trager groeiende 

cultivars met een ruwe schors zoals Isières en Muur aan te planten. 

 

**** Zie * voor informatie over de standplaats. 


