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Enige soorten en klonen die min of meer algemeen 
voorkomen in het stedelijk gebied (selectie, niet uitputtend)



Ontwikkeling van het kroonvolume van enige solitair groeiende 
populierensoorten en -klonen 

(Bron: Vrestiak, 1991)



Ontwikkeling van het kroonvolume van enige solitair groeiende 
algemeen voorkomende stadsbomen 

(Bron: Vrestiak, 1991)



Ontwikkeling van de kroonprojectie van enige solitair groeiende 
algemeen voorkomende stadsbomen 

(Bron: Vrestiak, 1991)



Tolerantie voor strooizout of brak grondwater
(Bron: Van den Burg, 1988) 



Tolerantie voor droogte en waterstagnatie
(Bron: Niinemets & Valladares, 2006)



STIKSTOFBEHOEFTE (Bron: Van den Burg, 1988)



Enkele (mogelijk) van belang zijnde infectieziekten en dierlijke 
aantastingen









Enkele (mogelijk) van belang zijnde infectieziekten en dierlijke 
aantastingen

– Belangrijkste beperkende ziekten (roest, bastkanker, 
bladvlekken) zijn inmiddels ‘overwonnen’ door veredeling en 
selectie → ruime sortimentskeuze (www.rassenlijstbomen.nl).

– Overige ziekten en aantastingen zijn als regel beheersbaar of 
vormen geen serieuze bedreiging op grote schaal of zijn te 
beschouwen als ‘schoonheidsfoutjes’.  

– (voorlopig nog) Geen dodelijke ziekten zoals essenterfte, 
iepziekte en kastanjebloedingsziekte.

– NB. De ontwikkeling van ziekten en plagen in het stedelijk gebied 
verloopt vaak anders (en minder ‘heftig’) dan in het landelijk 
gebied en de bossen.

Enkele (mogelijk) van belang zijnde infectieziekten en dierlijke 
aantastingen



De populier als stadsboom: 
gebruiksmogelijkheden

 Stadsarchitectuur: snelle ‘aankleding’ van stadsuitbreidingen → 
aandachtspunt: duurzaamheid, tijdige verjonging → lange-
termijn beheerstrategie (‘wijker-blijver’ systeem?)

 Ecologische waarde: insecten, vleermuizen, schimmels 
(roof)vogels, zoogdieren (boommarters, eekhoorns)…..

 Koolstof (CO2) fixatie.
 Matiging van het ‘Heat Island Effect’.
 Houtproductie → nog steeds een onderschatte toegevoegde 

waarde (opkronen → hout van ’fineer-kwaliteit’)
 Sierwaarde (?)



‘Top tien’ van de in Groot Britannië voorkomende 
boomsoorten en -geslachten waarop de meeste 

insectensoorten voorkomen
(Bron: Kovarik, 1989)



De populier als stadsboom: 
aandachtspunten

 Vochtontrekking door boomwortels (schade aan verhardingen, 
gebouwen en rioleringen) → niet alleen populier!! → 
civieltechnische aanpassingen.

 Zaadpluis (overlast, allergie?) → mannelijke klonen.
 Voordeel: niet of slechts weinig bladluis (honingdauw)
 ‘Spontane’ of niet voorziene tak- en stambreuk (boomveiligheid, 

verkeer, publiek) → toegesneden VTA & juiste keuze van 
populierensoorten of -klonen.

 Wortelopslag (extra onderhoudskosten) → juiste keuze van 
populierensoorten of -klonen en vermeerderingsmethode 
(onderstam bij sommige soorten).

 Versnelde vorming van dood hout op hogere leeftijd (verhoogde 
beheerkosten) → niet alleen populier → ‘normale’ eigenschap 
van snel groeiende lichthoutsoorten → geen remedie. 





Boomsoorten die bekend staan om het veroorzaken van 
schade aan gebouwen op krimpgevoelige kleigronden 

(Bron: McCombie, 1979)







Boom- en struiksoorten waarbij in Nederland regelmatig 
schade door boomwortels aan wegverhardingen wordt 

waargenomen
(Bron, Kopinga, 1994) 



Samenvattend – 1: 
De populier is best wel een ‘dankbare’ stadsboom 

– Veel soorten groeien snel en geven snel een groene aankleding 
van (en beschaduwing binnen) nieuwbouwwijken 
(woningcomplexen, kantoorparken) → ‘Heat Island Effect’

– De ecologische waarde is vergelijkbaar met, of hoger dan, veel 
andere stadsboomsoorten

– Ongewenste eigenschappen (o.a. schade aan wegverhardingen 
en rioleringen) zijn niet beperkt tot – alleen- de populier. 
Overigens dienen die aspecten altijd te worden meegewogen bij 
de keuze voor geschikte boomsoorten op daarvoor geschikte 
groeiplaatsen, met name wanneer (civiel)technische 
oplossingen of voorzieningen beperkt uitvoerbare opties zijn 



Samenvattend – 2: 
De populier is best wel een ‘dankbare’ stadsboom 

– De populier kent geen ‘desastreuze’ ziekten en plagen (zoals de 
iepziekte bij daarvoor gevoelige iepensoorten en -klonen)

– Raadplegen van de vakliteratuur kan een aantal ‘teleurstellingen’ 
m.b.t. bekende ziekten en plagen voorkomen → www. 
Rassenlijstbomen.nl

– Er is een vrij brede variatie tussen populierensoorten en -klonen 
in toleranties voor o.a. wind, zeewind, droogte en zoutbelasting 
→ ruime keuzemogelijkheid op plaatsen waar dit beperkende 
groeiplaatsfactoren zijn 


