Bijzondere vruchten
Boomhazelaar Corylus colurna L.
Ander namen:
Turkse Hazelaar, Byzantijnse Hazelaar, Levantini Hazelaar, Bosvormige Hazelaar, Dikke-noot,
Cork-noot, Kacheti-noot, Kreti-noot, Clusternoot, Turkse noot.
De groei is typisch boomachtig, zonder worteluitlopers, met een mooie rechte en steile stamgroei. Vormt een brede piramidale, dichte en sterkgroeiende gesloten kroon, op latere leeftijd
meer los groeiend, boom wordt 15 tot 25 m hoog, wordt ongeveer tot 200 jaar oud.
Scheuten helder geelachtiggrijs van kleur, aan de zonzijde bruinachtig-olijfkleurig, eerst donzig
behaard en later kaal wordend. De schors van de takken zijn ruw geribbeld, later dik en ruw,
kurkachtig en witgrijsachtig van kleur, vormt dan platen die afvallen.
De knoppen zijn langwerpige, dik en eivormig.
Het brede-eivormige blad staat wisselstandig, is aan de basis hartvormig, wordt 8 tot 15 cm lang,
6 tot 10 cm breed, spits uitlopend, rand is dubbel gezaagd, door de grote tanden lijkt het blad bijna gelobd. Bovenzijde van het blad is glanzend donkergroen, de onderzijde is helderder en in het
bijzonder bij de aders door fijn klierhaar wat ruw, geleidelijk kaal wordend naar de zijden toe.
De bladsteel is 2 tot 5 cm lang en behaard.
Bloeit met mannelijke katjes die 6 tot 12 cm lang, grijs van kleur zijn en hangen met 3 tot 4 samen. Vrouwelijke bloemen zijn purper van kleur. De bloeitijd is vroeg, vaak al aan het begin van
februari, meest in maart tot april.
De vruchten staan in trossen bijeen aan een lange steel.
De noot zit in bladen die diep ingesneden zijn en onregelmatig rond de noot liggen, deze zijn wel
driemaal zo lang als de noot zelf.
De noot zelf is matig groot, meest zo’n kleine 20 mm in doorsnede. Ze zijn erg variabel in vorm,
dan weer wat plat van vorm dan weer driehoekig of afgevlakt. De bast van de noot is erg dik en
stevig, lichtbruin van kleur,
duidelijk geribbeld. Het
schild van de noot is ook
onregelmatig gevormd,
groot en ongelijk, hoekig en
gewolkt. De nootkern is vrij
klein tot middelmatig groot,
vast van structuur. Zij rijpen eind september tot midden oktober.
De boom leent zich uitstekend als park- of laanboom.
Hij behoeft weinig onderhoud door zijn rechte stam
en het uitblijven van wortelopslag.
Zeer ongevoelig voor
ziekten, tot -30°C
ongevoelig voor vorst. Het
hout is bijzonder
Bolster met noten van de Turkse hazelaar.
Zie de typische lange bladen van de nootbekleding, het lijken net tentakels.
waardevol.
31

