‘Een mooie en markante boom
zonder opsmuk’
Rob Zweekhorst draagt Populus canadensis ‘Serotina de Selys’ voor als
Inspiratieboom
Populus canadensis ‘Serotina de Selys’ kom je
niet heel veel tegen in Nederland. De boomsoort kan twintig meter hoog worden, maar
blijft vrij smal. Rob Zweekhorst nomineert de
soort als Inspiratieboom. In de komende
nummers van Boomzorg worden de kandidaatinspiratiebomen belicht.
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Italiaans, maar dan beter
‘Ik heb lang over de vraag nagedacht’, zegt Rob
Zweekhorst, groenbeheerder van de gemeente
Heerhugowaard, over de vraag welke boom
soort hij zou nomineren. ‘Ik heb gisteren een
lang stuk gefietst. Daarbij keek ik telkens welke
bomen ik om me heen zag en vroeg ik me af:
welke boomsoort maakt mij nou heel erg blij
en wil ik meer zien? Er zijn veel Nederlandse
bomen die ik mooi vind, maar het is toch een
andere geworden. Uiteindelijk kwam ik uit op
de Italiaanse populier, oftewel Populus italica.
Maar vanwege de aandachtspunten die de
Italiaan heeft, kies ik voor de verbeterde versie:
Populus canadensis ‘Serotina de Selys.’
Moeilijk verkrijgbaar
‘Ik vind populieren sowieso fantastisch mooie
bomen’, zegt Zweekhorst. ‘Het is een boom die
altijd als een baken in het landschap overeind
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staat en daar geniet ik enorm van. Een popu
lier is een boom die veel kan hebben en goed
tegen een stootje kan. De kloon is van boven
tot onder groen, smal en kan zo’n achttien tot
twintig meter hoog worden. Daarnaast is hij ook
goed toepasbaar, maar helaas in Nederland maar
moeilijk te verkrijgen. Het lijkt wel of kwekers
vergeten zijn om deze boom in het assortiment
op te nemen en aan te prijzen. Wat niet te koop
is, wordt niet verkocht. Wat niet verkocht wordt,
wordt niet te koop aangeboden. Zo blijft het cir
keltje rond en missen we een goed toepasbare
populier’, aldus Zweekhorst.
Verdomhoekje
Waarom durven mensen het niet aan met
populieren? ‘Het is een boom die een beetje in
het verdomhoekje zit. In de jaren zestig werden
er heel veel populieren aangeplant, net zoals
er veel huizen werden gebouwd’, zo kijkt de
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INSPIRATIEBOOM

'Het lijkt wel of kwekers vergeten zijn
om deze boom in het assortiment op te
nemen en aan te prijzen'

soort een heel mooie bladkleur heeft of iets
dergelijks. Hij moet het echt van zijn karakter
hebben. Het is wel fijn dat de boom weinig
onderhoud nodig heeft. De soort buigt niet
uit, alle takken gaan uiteindelijk omhoog, dus
je zal hoogstens een dubbele top hebben. Het
is geen onderhoudsvrije soort, maar wel een
onderhoudsarme.’

groenbeheerder terug in de geschiedenis. ‘Veel
populieren voldeden niet aan de gewenste
kwaliteit, net als een aantal huizen uit die
periode. Men vergat toentertijd ook nog eens
de populieren te wijken; ze werden op plekken
neergezet waar ze eigenlijk niet pasten. Dat
bracht de nodige problemen met zich mee en
daar is men over het algemeen wat huiverig
door geworden.’

Laanvervanging
Staat het op de planning om meer Serotina’s
aan te planten in Heerhugowaard en
omstreken? ‘De afgelopen jaren hebben we
in Heerhugowaard veel bomen moeten
vervangen’, zegt Zweekhorst. ‘Vanwege iep
ziekte, maar ook door de takbreukgevoeligheid
van sommige populierenklonen. De bomen
werden vervangen door moderne iepen, maar
ook door gewone essen. Deze laatste dreigen

Onderhoudsarm
‘‘Serotina de Selys’ is enorm herkenbaar, als een
soort zuil’, gaat Zweekhorst verder. ‘Het is een
markante boom die je goed kan gebruiken om
een plek te accentueren. Het is een mooie,
markante boom zonder opsmuk. De sier
waarde is verder niet bijzonder groot’, geeft de
groenbeheerder toe. ‘Het is ook niet zo dat de
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'Dat bracht de
nodige problemen
met zich mee en
daar is men wat
huiverig door
geworden'
Rob Zweekhorst

'Het is een
markante boom
die je goed kan
gebruiken om
een plek te
accentueren'

straks ook uit te vallen door de essentaksterfte.
Windverdragende boomsoorten zijn niet dik
gezaaid en het is zeker niet gewenst om weer
monoculturen van één geslacht neer te zet
ten. Ik zet daarom altijd in op diversiteit. Wat
mij betreft kan, voor zover mijn invloed reikt,
‘Serotina de Selys’ daar ook in laanverband
prima tussen gezet worden.’
Dicht bij elkaar
De groenbeheerder heeft nog wel een aantal
tips voor mensen die ‘Serotina de Selys’ (en
andere bomen) willen aanplanten. ‘Zorg er altijd

groenbeheerder,
gemeente Heerhugowaard

voor dat je de soort vrij en in zijn eigen habitus
aanplant’, zegt hij. ‘Dat is echt een pre. Behalve
dat ik de vorm zo mooier vind uitkomen, heeft
het ook als voordeel dat de boom dan minder
beïnvloed wordt als er een naastgelegen boom
uitvalt. Ook creëer je zo meer bladmassa met
minder stammen. Tenslotte betaal je per stam
onderhoud en levert de bladmassa ons allerlei
ecosysteemdiensten. Zet er gewoon een neer
die alle ruimte heeft om te groeien. Dat is veel
mooier!’
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