
 

 
De Liempdse wilg 
 
De Liempdse Wilg is een officiële variëteit binnen de wilgen. De Latijnse naam voor Liempdse 
Wilg is Salix alba ‘Liempde’. De naam ‘Liempde’ is te danken aan het feit dat deze variëteit/ 
kloon ontstaan is in Liempde door het werk van twee Liempdenaren: Kees Sanders en Harrie 
van der Vleuten. Deze bijzondere, in de jaren vijftig in Liempde (op Kasteren) opgekweekte 
wilg, is opnieuw beschikbaar om te planten. Een bijzondere, aan de Liempdse bodem 
aangepaste, streekboom!   
 
Wilgenhout had vroeger de voorkeur van de Liempdse 
klompenmakers, omdat klompen gemaakt van dit hout 
lichter en beter bestand waren tegen vocht. De grond 
rondom Liempde bestaat echter uit vochtige leem. Deze 
grondsoort veroorzaakt vaak de watermerkziekte bij 
wilgen. Reden waarom Kees Sanders aan het 
experimenteren sloeg en de Liempdse Wilg opkweekte. De 
Liempdse Wilg is namelijk beter bestand/resistenter tegen 
de watermerkziekte. 
 
Salix alba ‘Liempde’ is een mannelijke cultivar met een 
doorgaande stam met rechtopgaande zijtakken, waardoor 
een vrij smalle piramidale kroonvorm ontstaat. Hoogte 20-
25 meter, als knotwilg beduidend lager. De stam is diep 
kurkachtig gegroefd en de twijgen zijn zeer buigzaam. Het 
lancetvormige blad is donkergroen, zilverachtig behaard en 
iets groter dan bij de soort. Gelijktijdig met het blad 
verschijnen de gele katjes. ‘Liempde’ is een van de meest 
aangeplante schietwilgen in Nederland en is redelijk 
bestand tegen de watermerkziekte. 
 
Opslag plantmateriaal 
Indien je na aankoop de Liempdse Wilg niet direct kunt of wilt planten houd dan rekening met 
het onderstaande.  
Wanneer wortels van bomen of struiken in plastic zakken zitten, kunnen ze maximaal vijf dagen 
bewaard worden. Zijn de wortels ‘bloot’, dan moeten de wortels met enigszins vochtige, ‘losse’ 
grond bedekt worden op een windvrije, droge plek. Dit kan door een greppel te graven, waarin 
bomen en struiken direct naast elkaar neergezet worden. Daarna wordt de greppel weer  
dichtgegooid en de wortels bedekt, met losse grond en niet te veel kluiten. Ook wel ‘inkuilen’ 
genoemd. Het beste is om ze zo snel mogelijk op de definitieve plek te planten. Verwijder dan wel 
de plastic zak of gaas. 
 

 
 
 
 
 
 



Plantgat 
De grootte van het plantgat is afhankelijk van de 
omvang van de wortelkluit. Een gat van 0,50 m x 
x 0,50 m en 0,30 m tot 0,50 m diep is vaak voldoende. 
De grond zo weinig mogelijk verspreiden, want deze  
is later nodig om het gat te vullen. 
 
Planten Liempdse Wilg 
Zet de boom tussen de palen, spreid de wortels uit. Het 
is het handigste dat één persoon de boom vasthoudt en 
de andere de kuil dicht maakt. Zorg dat de boom recht 
en niet te diep staat. Tijdens het dichtgooien de boom 
enkele keren op-en-neer schudden. Hierdoor komt de 
grond goed tussen de wortels te zitten. Gebruik zoveel 
mogelijk fijne grond. En gooi geen grote kluiten of puin  
in het plantgat. 
 
Wanneer het plantgat half gevuld is, kan de grond licht  
aangestampt worden. Vul hierna het plantgat en zorg  
dat de grond in het plantgat iets hoger komt te liggen  
dan de omringende grond. De losse grond zal nog 
inklinken. Dit is om te voorkomen dat er later een kuil  
ontstaat. Plant de boom even diep als de boom op de 
kwekerij heeft gestaan, meestal te zien aan de  
verkleuring onderaan de stam. 
 
SPPiLL-project 
De aanplant van in totaal 600 Liempdse Wilgen is een 
deelproject van de projectgroep Natuur- en 
Cultuurprojecten van SPPiLL. Deze projectgroep stelt 
zich ten doel om natuur- en cultuurhistorische 
elementen in het buitengebied en aan de rand van het 
centrum van Liempde te herstellen of opnieuw te 
realiseren, om daarmee de relatie tussen het 
authentieke centrum van Liempde en het omliggende 
buitengebied te versterken. De projectgroep wordt 
bemenst door vrijwilligers die betrokken zijn bij 
Natuurwerkgroep Liempde en Stichting Kèk Liemt. 
 
Verkoop 
De wilgen die eind 2014/begin 2015 verkocht worden zijn eind 2012 geplant als stekken en zijn 
nu drie meter lang. De wilgen zijn gestekt van de originele wilgenvariëteit Salix alba ‘Liempde’. 
Degenen die interesse hebben om De Liempdse Wilg weer te planten kunnen zich melden bij 
SPPiLL. 
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