Taxus
sortimentsonderzoek en keuringsrapport
Ir. M.H.A. Hoffman

Taxus (Venijnboom) is een populaire tuinplant in gematigde gebieden.
De plant wordt met name gewaardeerd vanwege de groeiwijze, de
wintergroene naalden en de rode
besachtige vruchten. Het geslacht
telt circa 10 soorten en ruim 200
cultivars, met een zeer grote variatie en veel toepassingsmogelijkheden. Vooral de toepassingen als
haagplant, voor vormsnoei en als
solitair zijn zeer bekend. Vooral de
laatste jaren zijn er ook veel dwergvormen bijgekomen. Middels een
sortimentsproet bij PPO en in de
Nederlandse Plantencollectie van
Taxus in Zundert is een groot deel
van het sortiment beoordeeld en gekeurd. Op basis van toepassing zijn 7
cultivargroepen gedefinieerd. Per groep is een aanbevolen sortiment samengesteld door de keuringscommissie van de KVBC.
Het onderzoek
In totaal zijn er 110 verschillende Taxussen verzameld en aangeplant op het proefveld van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in Horst
op zandgrond en in Boskoop op veengrond. De
planten waren afkomstig van Nederlandse kwekerijen. Van 1994 tot 2003 zijn er waarnemingen verricht door PPO en is de collectie diverse
malen gekeurd door de keuringscommissie van
de KVBC. Daarnaast is ook de Nederlandse
Plantencollectie van Taxus bij kwekerij André
van Nijnatten in Zundert gebruikt. De circa 140
verschillende soorten en cultivars die hier staan
zijn ook beoordeeld en enkele malen gekeurd.
Ook zijn observaties gedaan in de Engelse nationale collectie in het Bedgebury Pinetum in
Goudhurst (Engeland).
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Verder is door PPO in 2001/2002 een stekproef
uitgevoerd. Hierbij is van een beperkt sortiment
( 17 cultivars) de stekbaarheid bepaald. Van de
geteste cultivars was de stekbaarheid onbekend
of het slagingspercentage in praktijk laag of wisselend. Van elke cultivar zijn steeds ruim 200
stekken gemaakt. Aan het eind van de proef zijn
deze gestekte planten overgedragen aan kwekerij Jan v.d. Hoek in Hazerswoude die de planten
in pot heeft verder geteeld. In 2003 zijn deze
planten, aangevuld met anderen, door de keuringscommissie beoordeeld als potplant.
Alle beoordeelde planten zijn geïdentificeerd,
beschreven en gefotografeerd. De cultivargroepen zijn samengesteld aan de hand van literatuuronderzoek, veldobservaties en discussies
met kwekers.

75. Mannelijke plant: T. baccata ' Overereynderi'
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77. T. baccata 'Fastigiata 'Aureomarginata'; de
naalden zijn in de winter veel minder geel dan
in het late voorjaar.

78. T. baccata; het hout wordt soms door houtsnijders gebruikt.

De Nederlandse Plantencollectie in Zundert
blijft na dit onderzoek intact. Van de planten van
de proef in Horst is een selectie van 50 cultivars
verplaatst naar de botanische tuinen van Wageningen Universiteit. Hier zal deze levende collectie in stand worden gehouden.

soms boomvormige conifeer; in principe tweehuizig (zie volgend kopje). De habitus is zeer variabel, zeker bij cultuurplanten; van zeer compacte dwerg tot grote losse struik of boom en van
breed spreidend of liggend tot fastigiaat. De
schors is bruin tot rood en schilfert af in dunne
platen. De winterknoppen zijn klein en hebben
een aantal kleine aangedrukte of meer afstaande
knopschubben. De takken kunnen soms wat grillig golvend van vorm zijn. De jonge bast van de
twijgen is kaal en meestal groenachtig, soms
roodbruin of geel. De naalden staan afwisselend,
3-dimensionaal of (schijnbaar) in twee rijen gerangschikt, gewoonlijk lijnvormig, bij sommige
cultivars (Adpressa Groep) langwerpig tot ovaal,
soms min of meer sikkelvormig. Aan de bovenzijde zijn de naalden meestal (donker)groen en
aan de onderzijde lichter groen en met 2 geelachtige banden van huidmondjes. Bij bontbladige cultivars hebben de naalden een gele of witachtige rand, of zijn ze geheel witachtig of geel.
De bloeitijd is februari-april. De mannelijke
bloemen vormen solitaire clusters van 6-14
meeldraden, die ontstaan in bladoksels onder
aan scheuten. De vrouwelijke bloemen bestaan
uit een aantal schubben, waarvan de bovenste

Taxonomie en verspreiding
Taxus is het bekendste geslacht van de familie
Taxaceae, waartoe ook bijvoorbeeld de minder
bekende Torreya behoort. Er worden binnen
Taxus 10 soorten onderscheiden. Op één na zijn
deze soorten zeer verwant aan elkaar en worden
ze eigenlijk met name op grond van geografische
verspreiding onderscheiden. Al deze soorten zijn
dan ook in verleden al wel eens als ondersoorten
of variëteiten van T. baccata beschouwd. De
enige vreemde eend in de bijt is de in Z.O. Azië
voorkomende T. mairei , die zich duidelijk onderscheidt van de anderen.
Alle soorten komen voor op het noordelijk halfrond, van Scandinavië tot (Zuid)oost-Azië en van
Canada tot Mexico (in de bergen van Honduras).
76· Vdrouwelijke plant: T. baccata 'Fastigiata'; de naalden en de pit zijn giftige het rode omhulsel
'
van e vrucht niet.
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Morfologie
Taxus is een wintergroene struikvormige of
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79. T. baccata; vooral in winterlandschap een opvallende plant.

één zaadbeginsel bevat, met aan de basis een discus. Hieruit ontstaat uiteindelijk een zaad, omgeven door een rood (soms geeloranje) vlezige
omhulsel, dat aan de bovenkant open is. Deze
zaden met vlezig omhulsel lijken op een bes
(baccatus) en worden in de beschrijvingen gemakshalve vruchten genoemd. Deze vruchten
zijn vanaf augustus rijp.
De planten groeien relatief traag. Wel kunnen
exemplaren, met name van T. baccata, zeer oud
worden. Zowel in Engeland als Frankrijk staan
exemplaren van 3000-4000 jaar oud (er wordt
zelfs 5000 jaar beweerd, maar aantonen is moeilijk omdat oude exemplaren hol zijn.

gevolg van geslachtsomkering niet raszuiver
zijn. Van enkele cultivars is bekend dat er planten in omloop zijn van het "foute" geslacht. Bijvoorbeeld van T. xmedia 'Hillii'; deze is in principe mannelijk, maar met name in Duitsland en
minder frequent in Nederland zijn er ook vrouwelijke planten in omloop.
Qua problematiek van naamgeving is dit fenomeen vergelijkbaar met de habitusverandering
van bloeiende takken/planten van Hedera. Weliswaar verandert er genetisch niets aan de plant,
toch rechtvaardigt de uiterlijke verandering volgens de cultuurplantencode (ICNCP) een andere naam.

Geslachtsomkering
Taxus is gewoonlijk tweehuizig, wat wil zeggen
dat planten óf mannelijk óf vrouwelijk zijn. Bij
uitzondering kunnen planten eenhuizig zijn of
kan één tak in de plant van geslacht veranderen,
zogenaamde geslachtsomkering. Dit fenomeen
is waargenomen bij twee planten in de proef.
Ook in de proef van Chadwick (1976) is dit bij
enkele planten waargenomen. Dit kan ertoe leiden dat er "vervuiling" optreedt in partijen planten. Daar Taxus gewoonlijk tweehuizig is en
sexe een duidelijk cultivarkenmerk is, is in praktijk het uitgangspunt dat planten die ontstaan als-

Standplaats en gebruik
Taxus stelt niet al te hoge eisen. De planten
groeien zowel in de zon als in schaduw; zelfs in
diepe schaduw kan Taxus nog groeien (geldt niet
voor de bonte types). Ook de voedingseisen zijn
niet hoog, ook op arme en!of zure bodems kan
Taxus zich handhaven. Wel is Taxus gevoelig
voor natte bodems. Ze kunnen dan erg te lijden
hebben van Phytophthora; een goede drainage is
noodzakelijk. Dit is in de proef ondervonden aan
de collectie die in Boskoop op veengrond heeft
gestaan. Als gevolg van een te natte bodem
groeiden de planten slecht en kwam veel uitval
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80. T. baccata 'Standishii'; zowel in zomer als in winter geel.
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81. T. baccata als heg.

voor. Om die reden is de collectie na 4 jaar verwijderd.
Met name vanwege de zeer variabele groeiwijze
zijn er diverse toepassingsmogelijkheden. Zeer
bekend is Taxus voor gebruik als haagplant;
hiervoor komen met name de opgaande, relatief
snel groeiende en dicht vertakte cultivars in aanmerking (met name uit Hedge Groep). Ook voor
gebruik als snoeivorm zijn deze cultivars vaak
zeer geschikt. Daarnaast vormen een aantal cultivars prachtige solitairen, bijvoorbeeld de
boomvormige cultivars van de Tree Groep (bijvoorbeeld 'Dovastoniana') , de fastigiate cultivars uit de Fastigiata Groep of de spreidend tot
breed opgaande cultivars uit de Washington
Groep. Verder is een aantal cultivars zeer geschikt voor toepassing als vakbeplanting of als
bodembedekker, met name de breed spreidende
tot liggende cultivars, vertegenwoordigd in de
Repens Groep. Taxus is één van de weinige
planten die onder grote bomen zeer goed het
hiervan afduipende regenwater kan verdragen.
In de gebmikswaardentabel worden aanbevelingen gedaan per gebmiksgroep. Het regeneratieve vermogen van Taxus is zeer groot; sterke
snoei wordt zeer goed verdragen, planten lopen
weer gemakkelijk uit.
Taxus werd lang voor het begin van de Christe88
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lijke jaartelling al door de volken in Europa en
West Azië vereerd. Ze stond voor de vruchtbaarheid en vanwege het groenblijven voor onsterfelijkheid. Ze werden veel geplant op begraafplaatsen (zou ook boze geesten verjagen). Na
een aanvankelijk verbod door de christelijke kerken werd de boom ook daar een krachtig symbool en verving in noordelijke streken de palmbladeren bij het feest van Palmpasen.
Taxus is sterk giftig voor mens en dier; alleen het
rode omhulsel van het zaad kan zonder gevaar
gegeten worden. Het zaad zelf is wel giftig. Kinderen zullen niet snel de leerachtige taaie bladeren in hun mond stoppen, maar het is beter om terughoudend te zijn met het gebmik van Taxus bij
scholen, kinderdagverblijven en speelplaatsen.
Het gebruik van Taxus langs weiden met vee
moet sterk worden afgeraden. Ook snoeiafval
van Taxus moet buiten bereik van vee en huisdieren worden gehouden.Taxushout werd in de
Middeleeuwen veel gebruikt voor het maken van
bogen. Tegenwoordig worden vooral de decoratieve eigenschappen gewaardeerd door houtsnijders en meubelmakers. Vanwege de giftigheid
moet bij het schuren van Taxushout steeds een
stofkapje worden gedragen. Ook moet men de
rook van brandend Taxushout niet inademen; het
is dus zeker geen goed openhaardhout

82. T. baccata als heg.

83. T. baccata als heg.

Snoeisel van Taxus is in de jaren negentig een
tijd lang ingezameld om er het kankermedicijn
Taxol uit te maken, dat oorspronkelijk uit de
Amerikaanse soort T. brevifolia was geïsoleerd.
Tegenwoordig kan men Taxol echter in het laboratorium samenstellen, waardoor het inzamelen van snoeisel niet meer nodig is.

vooral gedaan bij slecht te stekken cultivars.
Ook traag groeiende cultivars (dwergen) worden
in praktijk vaak geënt, omdat dan de groei veel
beter is dan bij gestekte planten. Dit is te verklaren door de betere groeikracht van de onderstam;
de dwerggroei gaat echter gedeeltelijk verloren.
Vermeerdering van stek is het meest gangbaar
bij Taxus . Het zorgt voor een hoge mate van uniformiteit. De slagingspercentages wisselen
nogal, ze zijn met name afhankelijk van de cultivar en van de methode. Met name van de nieuwere en!of onbekende cultivars was de stekbaarheid niet bekend. Daarom is hiervoor in het
onderzoek is een aparte stekproef uitgevoerd.
Hieruit komt naar voren dat alle (geteste) cultivars te stekken zijn. Veruit de meeste cultivars
vertonen ook (zeer) goede slagingspercentages
(90-100 %). Met name de wat minder robuuste
types, zoals ' Amersfoort' (54%), ' Graciosa'
(67%), 'Nidiformis' (87%) en ' Goud Elsje '
(82%), blijken minder goed te stekken. Bij geen
van de geteste cultivars was het slagingspercentage lager dan 50% . De stekbaarheid van de verschillende cultivars wordt vermeld bij de plantbeschrijvingen en in de cultuur- en gebruikswaardentabel.
Een goede manier om te stekken (ook gebruikt
in bovenstaande proef) is de volgende: stektiJd

Vermeerdering
Ter vermeerdering kan Taxus worden gezaaid,
gestekt of (minder vaak) geënt. Zaaien wordt alleen toegepast ter verkrijging van onderstammen, voor toepassing in grove aanplant (bos &
haagplantsoen) of voor hegplanten. Voor het
vermeerderen van cultivars is zaaien geen geschikte methode omdat de raszuiverheid dan
verloren gaat. Taxus-zaad moet goed gestratificeerd worden
Cultivars van Taxus worden geënt of gestekt.
Enten lukt in principe bij alle cultivars; de slagingspercentages zijn hoog. Als onderstam worden zaailingen van T. baccata of (vooral in koudere streken) T. cuspidata gebruikt. Ook wordt
vaak geënt op T. xmedia 'Hicksii' (verkregen
van stek). Dit laatste heeft als voordeel dat de
onderstammen uniform zijn, wat ten goede komt
aan de uniformiteit van de planten. De enttijd is
het late voorjaar of de nazomer. Enten wordt
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84. T. baccata als heg.

85. T. baccata als heg.
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86. T. baccata 'Semperaurea' met vormsnoei.

87. T. baccata 'Semperaurea' met vormsnoei.
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oktober tot en met februari. Goed afgerijpt
(top)stek op maat knippen (7-10 cm lang). De
onderste naalden eraf halen; niet verwonden.
Vervolgens 4-12 uur geheel onderdompelen in
groeistof (BSO mg) (evt. laten opzuigen). Dan tot
februari wegzetten onder folie in een koude kas.
Vanaf maart evt. iets bodemwarmte geven (12150C). Van maart totjuni temperatuur onder de
20°C houden (bijvoorbeeld onder melkwit
folie) .
Voor:li bij de meer opgaande cultivars moeten
zowel de stekken als de enten afkomstig zijn van
krachtige (hoofd)scheuten; bij enten of stekken
van kleine zijscheutjes vormen zich vaak geen
goede hoofdtak(ken) en blijft de plant horizontaal of liggend. Dit veroorzaakt dus exemplaren
met een afwijkende groeiwijze.
Teelt in pot
Net als bij veel andere gewassen wordt Taxus
steeds vaker in pot geteeld. Niet elke cultivar
leent zich hiervoor. Een beperkt sortiment is
door de keuringscommissie beoordeeld als potplant (bij kwek. J. v.d. Hoek in Hazerswoude).
Er zijn 26 cultivars beoordeeld.
Als beste zijn beoordeeld; ' Cappenberg' , 'Densiformis', 'Farmen', 'Groenland', 'Hicksii',
'Repandens' , ' Sebian' en ' Summergold' .
Indeling van de cultivars - historisch
In de 18de en 19de eeuw zijn de eerste cultivars
van Ta.;rus geselecteerd en benaamd, vooral in
Engeland, maar ook in Frankrijk en Duitsland.
Hierbij zaten onder andere 'Dovastoniana',
'Fastigiata', 'Fastigiata Aureomarginata', ' Ericoides' en ' Washingtonii'.
Rond 1900 heeft T.D. Batfield van het Hunnewell Pinetum te Wellesley (USA) T baccata
met T cuspidata en T cuspidata met T canadensis gekruist. Hieruit ontstonden 2 soorthybriden die door Rehder werden benaamd; respectievelijk T xmedia en T xhunnewelliana.
In de 2oste eeuw werden meer en meer cultivars
geselecteerd, zowel in Europa als in de USA. In
1927 geeft Rehder een overzicht, waarbij de cultivars worden geclassificeerd in 3 soorten (T
baccata, T cuspidata en minder belangrijk T
canadensis) en 2 soorthybriden (T xmedia enT
xhunnewelliana. Rehder verdeelde de cultivars
van T baccata hierbij in 3 groepen: gekleurde
vormen, opgaande vormen en spreidende vormen. Dit systeem met bijbehorende soorten en
soorthybriden werd later in de 2Qste ook overgenomen door andere auteurs (bijvoorbeeld Krüssmann, 1985; Den Ouden & Boom, 1978; Welch
& Haddow, 1993 en Chadwick & Keen, 1976).
92

88. T. baccata met vormsnoei.
Een tweede belangrijke poging om cultivars in te
delen in groepen werd ondernomen door W elch
(1979). In zijn boek "Manual of dwarf conifers"
stelde hij de volgende 4 groepen voor op basis
van groeiwijze, afmeting van de plant en afmeting en vorm van de naalden: Adpressa Group,
Nana Group, Fastigiata Group en Procumhens
Group. Helaas werden de groepen niet duidelijk
gedefinieerd. Ook Krüssmann (1985) maakte
gebruik van een soortgelijke groepsindeling van
de cultivars van T baccata. Hij onderscheidde
tevens ook de groep semi-fastigiate cultivars
("Zwischenformen"). Overigens gaf hij de groepen geen namen.
Bij veel cultivars is er verwarring en onenigheid
bij toekenning van de juiste soort of soorthybride, met name bij de semi-fastigiate types. Concrete voorbeelden zijn: ' Straight Hedge' (T
xmedia, T cuspidata of T baccata), 'Groenland'
(T xmedia of baccata), 'Pyramidalis ' (T xmedia
of T cuspidata), 'Brownii ' (T xmedia of T cuspidata), 'Viridis' (T xmedia of T cuspidata) en
'Hessei' (T xmedia of T baccata). In praktijk
wordt de soorthybride T xmedia vaak gebruikt
voor de groep semi-fastigiate cultivars, de typische hegplanten.
In de belangrijke en uitgebreide Taxus-studie
van Chadwick & Keen (1976) wordt de volgen-

89. T. baccata met vormsnoei.
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91. T. baccata met vormsnoei.
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de belangrijke eindconclusie getrokken: "The
taxonomy of the genus Taxus is cantroversiaL
The recognized species are more geographic
than morphologic and many of the cultivars and
clones in America have not been described and
named by horticulturists in accord with the International Code of Nomendature of Cultivated
Plants. The confusion of narnes at the species
and cultivar levels is a distinct handicap tot the
nursery and landscape trade".
Indeling van de cultivars - cultivargroepen
Taxus is een goed voorbeeld van een middelsterk gedomesticeerd gewas. Bij sterk gedomesticeerde gewassen zoals Rozen, is de botanische
classificatie in soorten en evt. soorthybriden al
lang losgelaten. Cultivars hebben vaak twee of
meer soorten als ouders. Ook bij Taxus is dit
meer en meer het geval. Dit zorgt voor verwarring en onstabiliteit van namen. Bij instandhouding van het traditionele indelingssysteem zal dit
in de toekomst alleen maar verergeren. Er lijkt
immers geen barrière te bestaan voor het kruisen
van T baccata, T cuspidata, T canadensis, T
xmedia en T xhunnewelliana. Hieraan ligt zeker
ten grondslag dat de meeste botanische soorten
van Taxus meer worden onderscheiden op grond
van geografie dan op grond van genetica.
Door te kiezen voor een indelingssysteem van
cultivargroepen zal niet alleen de naamgeving
stabieler worden, maar het is ook veel gebruiksvriendelijker. De gekozen groepen worden immers al vaak door kwekers en andere gebruikers
gehanteerd.
Er worden 7 nieuwe cultivargroepen voorgesteld, waarin vrijwel alle cultivars van Taxus ondergebracht kunnen worden: Adpressa Groep,
Fastigiata Groep, Nana Groep, Repens Groep,
Hedge Groep, Tree groep en Washington Groep.
De eerste 4 zijn ontleend aan het voorstel van
Welch (1979). Verder is de Hedge Groep in feite
de groep van alle semi-fastigiate cultivars. De
Washington Groep paste niet in het systeem van
Welch, omdat hierin niet de grote grove coniferen genoemd werden. De cultivars van deze
groep zijn halfspreidend tot breed opgaand en
hebben een vaak een sterke groei. Tenslotte worden de typisch boomvormige cultivars ondergebracht in de zogenaamde Tree Groep.
Dit nieuwe indelingssysteem is door Hoffman
(2004) voorgesteld als alternatief voor het gebruik van de soortaanduidingen en soorthybrideaanduidingen (dus baccata, cuspidata en xmedia) in de cultivarnamen. In deze publicatie is er,
in overleg met de keuringscommissie van de
KVBC en "International Cultivar Registration

Authority" (RHS Wisley) voor gekozen om de
cultivargroepen te gebruiken naast de soortaanduidingen en soorthybride-aanduidingen. Dit om
de praktijk niet ineens te confronteren met fundamentele veranderingen.

De cultivargroepen
De volgende cultivargroepen worden onderscheiden:
(De soortaanduiding is afgekort tussen haakjes
vermeld, (b) is baccata, (c) is cuspidata en (m)
is xmedia).

1. Adpressa Groep
Naalden relatief kort (< 15 mm) en breed (1/b
<5), gewoonlijk meer of minder aangedrukt
tegen de tak. Planten gewoonlijk hoger of breder
dan 1 m na 15 jaar.
GEBRUIK: solitair, gemengde beplanting.
STANDAARD CULTIVAR: 'Adpressa'.
CULTIVARS: 'Adpressa' (b), 'Adpressa Aurea'
(b), 'Amersfoort' (b), 'Corrie' (b), 'Fowle' (b),
'Great Column' (b), 'Rushmore' (b) en
'Zaunkönig' (b).
2. Fastigiata Groep
Groeiwijze fastigiaat (1/b: > 2,5); takken stijf opgaand. Naalden lijnvormig, gewoonlijk langer
dan 15 mm. Planten gewoonlijk hoger dan 1 m
na 15 jaar.
GEBRUIK: solitair.
STANDAARD CULTIVAR: 'Fastigiata'.
CULTIVARS: 'Andrea' (b), 'Antony Wayne' (m),
'Bultinck Orange Beauty' (b), 'Cappenberg' (b),
'David' 'Fastigiata' (b), 'Fastigiata Aureomarginata' (b), 'Fastigiata Robusta' (b), 'Flushing'
(m), 'Gerard' (b), 'Germer's Gold' (b), 'Intermezzo' (b), 'Krzysztof (b), 'Litfass' (b), 'Melfard' (b), 'Moderato' (b), 'Nixe' (m), 'Pimpf
(b), 'Raket' (b), 'Schwarzer Gigant' (b), 'Sentinalis' (m), 'Standishii' (b), 'Suzanne' (b), 'Viridis' (m) en 'Wojtek' (m).
3. Hedge Groep
Groeiwijze (breed) opgaand (1/b: 1-2,5), gewoonlijk dicht vertakt. Naalden lijnvormig, gewoonlijk langer dan 15 mm. Planten gewoonlijk
hoger dan 1 m na 15 jaar.
GEBRUIK: heggen, solitair, vormsnoei, gemengde
beplanting
STANDAARD CULTIVAR: 'Hicksii'.
CuLTIVARS: 'Barronii' (b), 'Beteramsii' (b),
'Brownii' (m), 'Bruner' (b), 'Cheshuntensis' (b),
'Elegantissima' (b), 'Feminale' (b), 'Golden
Esch' (b), 'Goldilocks' (b), 'Goldspitz' (b),

92. T. baccata 'Repandens' als vakbeplanting.

93. T. baccata 'Repens Aurea' in stadsbak.
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7. Washington Groep
Groeiwijze spreidend tot breed opgaand (1/b:
0,5-1,5), met meerdere hoofdtakken, meer of
minder open, gewoonlijk met relatief snelle
groei. Naalden lijnvormig, gewoonlijk langer
dan 15 mm. Planten gewoonlijk breder en hoger
dan 1,5 m na 15 jaar.
GEBRUIK: hoge vakbep1anting, breed solitair,
ruwe (gemengde) beplanting, onderbegroeiing
van bomen.
STANDAARD CULTIVAR: 'Washingtonii'
CULTIVARS: 'Adams' (m), 'Bariola' (b), 'Booy'
(c), 'Canarie' (b), 'Densiformis' (m), 'Elvastonensis' (b), 'Fairview' (m), 'Farmen' (m), ' Golden Jubilee' (c), 'Graafs Gold' (b), 'Green
Mountain' (m), 'Henryi' (m), 'Ingeborg Nellemann' (b), ' K1eefeld' (b), 'Lutea' (b), 'Nissen's
Corona' (b), 'Nissen's Dirigent' (b), 'Nissen's
Page' (b), ' Nissen's Präsident' (b), 'Nissen's
Regent' (b), 'Rinteln' (b), 'Rustique' (c), ' Sebian' (m), 'Thayerae' (m) en 'Washingtonii' (b).

(Alleen van de in Nederland bekende soorten
wordt een beschrijving gegeven)

T. brevifolia Nutt. - West-Amerikaanse taxus
Syn. T baccata var. brevifolia (Nutt.) Koehne
Struik of soms een boom, 5-10(-25) m hoog,
vaak met dunne ietwat afhangende twijgen,
waarbij de naalden in twee rijen zijn gerangschikt. Schubben van winterknoppen fijn toegespitst tot stekelpuntig, los van elkaar. Naalden
relatief dun en smal, 0,7-1,7 cm lang en circa 1,5
mm breed, toegespitst, van boven donkergeelgroen, van onderen lichtgeelgroen.
Deze soort is weinig in cultuur. Winterhardheid
goed (USDA-zone 6). Verspreiding: westen van
N . Amerika van Alaska tot Californië.
Er is één forma bekend: f. nana

T. baccata L. - Gewone taxus
Struik of soms een boom, 3-10(-20) m hoog,
meer of minder dicht vertakt. Takken en twijgen

T. canadensis Marshall - Canadese taxus
Syn. T baccata var. canadensis (Marshall)
Gray; T procumhens Lodd.

Soorten en hybriden
94. T. xmedia 'Hicksii' is goed in pot te kweken.
'Groenland' (m), 'Hatfieldii' (m), 'Hicksii' (m),
'Hicksii Gold' (m) 'Hillii' (m), 'Intermedia'
(c),'Judith' (b), 'Major' (b), 'Moseri Aurea' (b),
'Neidpathensis' (b), 'Nidiformis' (m), 'Osterberg' (b), 'Overeynderi' (b), 'Pirol' (b), 'Pyramidalis' (b), 'Pirol' (b), 'Schwarzgrün' (b), 'Semperaurea' (b), ' Silver Spirit' (m), 'Straight Hedge'
(m), 'Variegata' (b), 'Vogelhorst' (b), Weeping
Curl' (b), 'Westerstede' (b) en 'Wintergold' (b).

4. Nana Groep
Dwergvormige groeiwijze, zeer langzaam groeiend, gewoonlijk niet hoger of breder dan 1 m (na
15 j aar). Naalden klein, gewoonlijk niet langer
dan 15 mm.
GEBRUIK: rotstuin,bakken.
STANDAARD CULTIVAR: 'Ericoides'.
CULTIVARS: 'Aldenham Gold' (b), 'Aurescens'
(c), 'Anny's Dwarf (b), ' Bultinck Compact' (b),
'Bultinck Globe' (b) , 'Compacta' (b), 'Cristata'
(b) , 'Decora' (b), 'DwarfWhite' (b), 'Ericoides'
(b) , ' Green Diamond' (b), 'Grüne Kugel' (b),
'Little Gem' (b) , 'Micro' (b) , 'Minima' (b) ,
'Minor' (b), 'Nana' (b), 'Nutans' (b) , 'Oberhof
(b), 'Paulina' (b), 'Vader Simon' (b), 'Wüst' (b)
en 'Zundert' (b).
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5. Repeos Groep
Groeiwijze liggend tot breed spreidend (l/b: <
0,5), of soms, indien ondersteund door een stok,
meer of minder hangend), meer of minder dicht
vertakt, gewoonlijk niet hoger dan 1-1,5 m .
Naalden lijnvormig, gewoonlijk langer dan 15
mm. Planten gewoonlijk breder dan 1 m na 15
jaar.
GEBRUIK: bodembedekker, vakbeplanting of
soms solitair (indien ondersteund door een stok)
STANDAARD CULTIVAR: 'Repandens'.
CULTIVARS: 'Cavendishii' (b), 'Goud Elsje' (b),
'Gracilis Pendula' (b), 'Pendula' (b), 'Procumbens' (b), 'Prostrata' (b), 'Repandens' (b), 'Repens Aurea' (b) en 'Summergold' (b) .

6. Tree Groep
Groeiwijze boomvormig (met duidelijke koptak), meer of minder open, gewoonlijk met relatief snelle groei; takken al dan niet hangend.
Naalden lijnvormig, gewoonlijk langer dan 15
mm. Planten gewoonlijk breder en/of hoger dan
1,5 m na 15 jaar.
GEBRUIK: met name solitair.
STANDAARD CULTlVAR: 'Dovastoniana'
CULTIVARS: 'Dovastoniana' (b) en 'Dovastonii
Aurea' (b).

meestal spreidend, waaraan de naalden vaak in
twee rijen zijn gerangschikt, aan opgaande
scheuten meestal 3-dimensionaal. Schubben van
winterknoppen eirond, stomp en sterk tegen elkaar aangedrukt. Naalden 1-3 cm lang en 2-2,5
mm breed, geleidelijk overgaand in een fijne
punt, (donker)groen en glimmend van boven en
lichtgroen met vage stomabanden van onderen.
Voor gebruik als tuinplant in Nederland is dit de
bekendste soort, waarvan vele cultivars zijn afgeleid. Winterhardheid goed (USDA-zone 6).
Verspreiding: Europa, N . Afrika en West Azië.

Sleutel voor cultivar-groepen
1.1 Dwergvormige groeiwijze (<1 m hoog of breed na 15 jaar); naalden gewoonlijk minder
dan 15 mm langen/ofrelatiefzeer smal: Nana Groep
1.2 geen dwergvormige groeiwijze; naalden normaal van afmeting of relatief breed: 2
2.1 Naalden relatief kort en breed (1/b < 5) en gewoonlijk meer of minder tegen de tak aangedrukt: Adpressa Groep
2.2 Naalden normaal van afmeting: 3
3.1 Groeiwijze duidelijk boomvormig (met één duidelijke koptak): Tree Groep
3.2 Groeiwijze struikvormig offastigiaat: 4
4.1 Groeiwijze dicht vertakt en fastigiaat of opgaand: 5
4.2 Groeiwijze dicht vertakt of los, liggend, spreidend of breed opgaand: 6
5.1 Groeiwijze fastigiaat (1/b > 2,5): Fastigiata Groep
5.2 Groeiwijze (breed) opgaand (1/b 1-2,5): Hedge Groep
6.1 Groeiwijze liggend tot breed spreidend (l/b < 0,5), gewoonlijk niet hoger dan 1-1,5 m:

Repeos Groep
6.2 Groeiwijze spreidend tot breed opgaand (1/b 0,5-1,5): Washington Groep
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Lage struik, maximaall-2 m hoog, de hoofdtakken liggend en vaak wortelend in de grond,
waarbij de naalden in twee rijen gerangschikt
zijn. Schubben van winterknoppen min of meer
lancetvormig. Naalden 1-2 cm lang en 0,5-2 mm
breed, toegespitst aan de top, bovenzijde donker
geelgroen, de onderzijde licht geelgroen.
Winterhardheid uitstekend (USDA-zone 4) . Deze
soort staat aan de basis van enkele cultivars. Kan
slecht tegen zon, vooral winterzon; de naalden
vcrklcu1 en dan paarsrood. Met name in USA en
Canada gebruikt voor vakbeplanting en onderbeplanting (in de schaduw). In Europa als tuinplant
vrij onbekend. Verspreiding: oosten van N. Amerika van New Foundland tot in Virginia.

T. chinensis (Pilger) Rehd. - Chinese taxus
Syn. T. baccata var. chinensis Pilger ; T. cuspidata var. chinensis (Pilger) Rehd. & Wilson
Verspreiding: China. In Nederland niet of nauwelijks in cultuur.
T. cuspidata Sieb. & Zucc. - Japanse taxus
Syn. T. baccata var. cuspidata (Sieb.& Zucc.)
Carr.
Struik of boom, 3-10(-20) m hoog, meestal
spreidend, vaak onregelmatig vertakt, waarbij
de naalden 3-dimensionaal gerangschikt zijn
(i.t.t. T. baccata niet in twee rijen). Schubben
van winterknoppen langwerpig, tenminste de
bovenste puntig en min of meer losstaand. Naalden vrij dik, 1,5-3 cm lang en 2-3 mm breed,
recht of iets gekromd, toegespitst, donkergroen
en glimmend van boven en geelachtig van onderen.
Als tuinplant vooral waardevol vanwege zeer
goede winterhardheid (USDA-zone 5a). Hiermee is de soort beter winterhard dan T. baccata.
Vooral voor koudere streken zoals Scandinavië,
Oost-Europa en Noord Amerika is dit van belang. Geïntroduceerd in Engeland door R. Fortune als gecultiveerde plant van de botanische
tuin van Shanghai in 1854. De soort staat aan de
basis van een vrij aanzienlijk deel van het sortiment; het is een van de ouders van veel cultivars
uit de Hedge Groep. Verspreiding: N . Japan,
Korea, Z.O . Siberië tot Oost Mansjoerije.

Verspreiding: N. Florida, Mexico en Honduras.
In Nederland niet of nauwelijks in cultuur.

T. xhunnewelliana Rehder
Dit is de hybride van T. cuspidata en T. canadensis. De meeste planten vertonen veel overeenkomst met T. cuspidata, maar de naalden zijn
dunner en smaller. De kruising is voor het eerst
gemaakt door T.D. Batfield van het Hunnewell
Pinetum in Wellesley, USA, ongeveer in 1900.
Daarna is de kruising vele malen herhaald. Vanwege de verschillende verspreidingsgebieden
van de soorten komt de hybride niet in het wild
voor. Slechts enkele cultivars zijn in het verleden geclassificeerd onder deze soorthybride.
Winterhardheid zeer goed (USDA-zone 5).
T. mairei Lemée & Lev.) Hu ex Liu.
Syn. T. celebica (Warb.) Li pp.
Verspreiding: Z.O Azië (Z. China tot Filippijnen
en Indonesië). In Nederland niet of nauwelijks in
cultuur.
T. xmedia Rehder
Dit is de hybride van T. baccata en T. cuspidata.
Qua eigenschappen intermediair van beide ondersoorten. De naalden lijken meestal op die van
T. cuspidata, maar meer tweerijig gerangschikt.
De kruising is voor het eerst gemaakt door T.D.
Batfield van het Hunnewell Pinetum in Wellesley, USA, ongeveer in 1900.
Veel cultivars worden aan deze hybride toegeschreven, maar overeenkomst met één van beide
oudersoorten maken een juiste classificatie onzeker. In praktijk wordt T. 'tmedia vaak gebruikt
voor de dicht opgaande, semi-fastigiaat cultivars, de typische hegplanten.
Winterhardheid goed tot zeer goed (USDA-zone
5-6).
T. wallichiana Zucc.- Himalaja taxus
Syn. T. baccata subsp. wallichiana (Zucc.) Pilger
Verspreiding: India, Himalaja tot Afghanistan.
In Nederland niet of nauwelijks in cultuur.

Gekeurde en beschreven cultivars
T. floridana Chapm. - Florida taxus
Syn. T. baccata var. floridana (Chapm.) Elwes
& Henry
Verspreiding: N. Florida. In Nederland niet of
nauwelijks in cultuur.

T. globosa Schldl. - Mexicaanse taxus
Syn. T. baccata subsp. globosa (Schldl.) Pilger

Waardering (Valuation/Anerkennung)
*** = uitstekend (excellent)
**
= zeer goed ( very good)
*
= goed (good)
s
= voor speciale doeleinden (jor special
purpos es)
o
= kan vervallen (can be eliminated)

95. T. baccata 'Adpressa Aurea'
o T. baccata 'Adpressa'
[Adpressa Groep]
(Introductie: Diekson's Nursery, Chester (GB),
1828)
GROEIWIJZE: opgaand, circa 1,7 m hoog en 1,5 m
breed (na± 15 jr), middeldicht; takken iets ~e
golfd, overwegend 2-dimensionaal, brumachtlg.
NAALDEN: (donker)groen, vrij kort, (zeer) breed,
circa 1,5 x 0,35 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, vrij talrijk.
Gekenmerkt door de opgaande groeiwijze,
(zeer) brede naalden en vrij talrijke rode vruchten. Deze cultivar uit de groep van de breedbladigen is overtroffen door 'Rushmore'. Goed te
stekken.

* T.

baccata 'Adpressa Aurea'
[Adpressa Groep]
(Fisher, Son and Sibray, Handsworth Nursery,
Sheffield (GB), 1885)
GROEIWUZE: schuin opgaand, circa 1,4 m hoog
en 1 9 m breed (na± 15 jr), middeldicht; takken
niet 'gegolfd, overwegend 3-dimensionaal, geel.
NAALDEN: wit- tot geelbont, zeer kort, zeer
breed, circa 1 x 0,3 cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
. ..
Gekenmerkt door de schuin opgaande groeiWIJze, wit- tot geelbonte zeer korte, zeer brede naai-

96. T. baccata 'Aldenham Gold' (in winter)
den en mannelijke bloei. Hiermee duidelijk onderscheidbaar van alle andere cultivars.
.
Positief gewaardeerd door de keuringscommissie vanwege de goede groei, mooie plantvorm en
mooie naaldkleur. De enige gekeurde bonte
breedbladige Taxus. Geschikt voor gemengde
beplanting en evt. als brede heg. Er bestaat ook
een 'Adpressa Variegata' (gez1en 1~ Bedgebu~
Arboretum), welke niet of nauwehjkS verschilt
van 'Adpressa Aure a' .

***

T. baccata 'Aldenham Gold'
[Nana Groep]
.
(Orig.: J.W . Archer; introd. : Kenwlth nursery,
Bideford, Devon (GB), 1988)
.
GROEIWIJZE: dwergvormig, fastigiaat, c1rca_ 0,7
m hoog en 0,2 m breed (na± 15 jr), zeer dlcht;
takken niet gegolfd, sterk 3-dJmensJonaal, brumgeel.
NAALDEN: wit- tot geelbont, vrij kort, breed,
circa 1,5 x 0,25 cm.
BLOEI: onbekend
. .
Gekenmerkt door de dwergvormige, fastJgJate
zeer dichte groeiwijze en wit- tot gee~bont~ korte
en relatiefbrede naalden. Hiermee eigenliJk met
te verwarren met andere cultivars, hoewel er
enige gelijkenis is met ' Goldener Zwerg' . Deze
laatste heeft echter veel kortere en relatief breDendraflora nr 40 2003
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Op hogere leeftijd wordt 'Amersfoort' vaak lelijk. Vanwege de vrij open groeiwijze en brede
naalden heeft deze plant wel liefhebberswaarde.
Stekbaarheid is vrij slecht (in proef 54% slaging;
in praktijk ook gevallen van 80% bekend) .

97. T. baccata 'Amerfoort'
dere naalden. Zeer mooie nieuwe cultivar; absoluut een aanwinst van het sortiment. De allerbeste gele dwerg. Zeer geschikt voor kleine tuinen
en (stads)bakken. Daarom de hoogst mogelijke
bekroning van de keuringscommissie.
s T. baccata 'Amersfoort'
[Adpressa Groep]
(Frankrijk?, 1939)
syn. T. cuspidata 'Amersfoort'
GROEIWIJZE: opgaand, circa 1,8 m hoog en 1,3 m
breed (na ± 15 jr), (zeer) los; takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, (rood)bruin.
NAALDEN: midgroen, zeer kort, zeer breed, circa
0,7 x 0,4 cm.
BLOEI: mannelijk, vrij arm.
Gekenmerkt door de opgaande (zeer) losse
groeiwijze, zeer korte, zeer brede naalden en
(sporadisch) mannelijke bloei. Lijkt het meest
op 'Fowle'; voor verschillen zie aldaar.
Waarschijnlijk ontstaan en geïntroduceerd in
Frankrijk. Omstreeks 1939 door D.B.B . van den
Hoorn uit Boskoop naar Nederland gebracht.
Hier werd de plant in 1961 benaamd. Een van de
eerst in Nederland geïmporteerde planten stond
in 1961 als ruim 2 hoge struik in de tuin van een
Psychiatrisch ziekenhuis in Amersfoort, vandaar
de naam.
100
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o T. baccata 'Andrea'
[Fastigiata Groep]
(A.M. Vermeulen, Boskoop, 1990)
GROEIWIJZE: smal opgaand, circa 2,2 m hoog en
0,8 m breed (na± 15 jr), dicht; takken niet gegolfd, overwegend 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: wit- tot geelbont, zeer lang, circa 3,5
x 0,35 cm.
BLOEI: mannelijk, matig rijk.
Gekenmerkt door de smal opgaande dichte
groeiwijze, wit- tot geelbonte zeer lange naalden
en mannelijke bloei. Het best te vergelijken met
'Fastigiata Aureomarginata' en 'David', maar
verschilt vooral vanwege de langere naalden.
Bovendien is ten opzichte van de eerste de groeiwijze breder en in vergelijking met 'David' zijn
de naalden minder bont van kleur. Al met al
geen verbetering of aanvulling van het sortiment.
De cultivar is geselecteerd door A.M. Vermeulen en benaamd en geïntroduceerd door W. v.d.
Werf in Boskoop.
o T. baccata 'Anny's Dwarf'
[N ana Groep]
(A. van Nijnatten, Zundert, 1990
GROEIWIJZE: dwervormig, (breed) opgaand, circa
0,7 m hoog en 0,9 m breed (na ± 15 jr), zeer
dicht; takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal,
bruinachtig.
NAALDEN: donkergroen, vrij kort, circa 1,5 x 0,2
cm.
BLOEI: onbekend
Gekenmerkt door de dwergvormige, (breed) opgaande groeiwijze en de vrij korte donkergroene
naalden. Ten opzichte van 'Little Gem' en
'Green Diamond' is de plant iets groter en de
naalden ook.
'Little Gem' en 'Green Diamond' zijn vanwege
de mooiere dwergvorm beter.

T. baccata f. aurea Pilger
Naalden geelbont, halflang. Groeiwijze opgaand
tot breed opgaand. Er worden diverse klonen gekweekt, die van elkaar verschillen in geslacht,
intensiteit van de gele naaldkleur en groeiwijze.
Vaak worden de planten gezaaid. In de Verenigde Staten worden ook winterharde klonen gekweekt.
In Nederland zijn de planten inferieur aan bij-

voorbeeld 'Semperaurea' en 'Washingtonii'. De
naam is discutabel.

eindoordeel.
Gevonden als zaailing.

o T. baccata 'Bariola'
[Was hington Groep]
(He"rkomst onbekend)
GROEIWIJZE: (breed) opgaand, circa 1,6 m hoog
en 1,7 m breed (na± 15 jr), middeldicht; takken
zeer sterk gegolfd, overwegend 2-dimensionaal,
bruinachtig.
NAALDEN : geelbont tot groen, zeer lang, smal,
circa 3,5 x 0,22 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood.
Gekenmerkt door de (breed) opgaande groeiwijze, zeer sterk gegolfde takken, geelbonte tot
groene zeer lange naalden en rode vruchten.
Vertoont veel gelijkenis met 'Washingtonii',
maar verschilt door de grilliger gevormde takken
en minder gele en grotere naalden. 'Bariola'
wordt duidelijk overtroffen door 'Washingtonii',
vandaar een negatief eindoordeel.

T. baccata 'Birinic'
[Hedge Groep]
(Herkomst onbekend)
GROEIWIJZE: opgaand, circa 1,8 m hoog en 1,2 m
breed (na± 15 jr), dicht; takken niet gegolfd, iets
2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: (donker)groen, halflang, circa 2,3 x
0,2 cm.
BLOEI: mannelijk, matig rijk.
Onderscheidt zich door de opgaande dichte
groeiwijze en mannelijke bloei. Lijkt op 'Overeynderi', maar is iets breder. Er is nog weinig ervaring met deze cultivar, daarom is er geen kwaliteitsoordeel gegeven. De schrijfwijze 'Birinci'
in plaats van 'Birinic' is ook tegengekomen.

T. baccata 'Barronii'
[Hedge Groep]
(Wm Barron, Elvaston Castie Nursery, Derby
(GB), 1868)
Syn. T. baccata; 'William Barron'
GROEIWIJZE: opgaand, circa 3 m hoog en 3 m
breed (na± 15 jr), middeldicht; takken iets gegolfd, overwegend 2-dimensionaal, geel.
NAALDEN: vrij sterk geelbont, halflang, circa 2,5
x 0,2 cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
Herkenbaar vanwege de opgaande groetWlJZe,
vrij sterk geelbonte naalden en mannelijke bloei.
lijkt op 'Semperaurea', maar minder geel Selectie van T. baccata f. aurea. Deze cultivar is beschreven aan de hand van planten op het Bedgebury Pinetum en is niet beoordeeld door de
keuringscommissie.
o T. baccata 'Beteramsii'
[Hedge Groep]
(Jac Beterams, Geldem (D), 1927)
GROEIWIJZE: opgaand, circa 1,4 m hoog en 1,2 m
breed (na± 15 jr), vrij los; takken iets gegolfd,
overwegend 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: wit- tot geelbont, halflang, circa 2 x
0,2 cm.
BLOEI: vrouwelijk.
Herkenbaar vanwege de opgaande groeiWIJZe,
de wit- tot geelbonte naalden en de mannelijke
bloei. Ten opzichte van de meest bekende opgaande cultivar 'Semperaurea' minder bont en
een iets lossere groeiwijze. Naast 'Semperaurea'
is ook 'Goldspitz' beter. Daarom een negatief

o T. baccata 'Bruner'
[Hedge Groep]
(Herkomst onbekend)
GROEIWIJZE: opgaand, circa 1,2 m hoog en 1 m
breed (na ± 15 jr), middeldicht, vrij langzaam;
takken vrij sterk gegolfd, over\vegend 2-dimensionaal, bruingeel.
NAALDEN: wit- tot geelbont, halflang, circ a 2,5 x
0,3 cm.
BLOEI: vrouwelijk (?).
Gekenmerkt door de opgaande groeiwijze, vrij
sterk gegolfde takken, wit- tot geelbonte naalden. Geen verbetering van bestaande geelbonte
opgaande cultivars zoals 'Semperaurea', vandaar een negatief eindoordeel.

o T. baccata 'Bultinck Compact'
[N ana Groep]
(Bultinck (B), circa 1990)
GROEIWIJZE: dwergvormig, opgaand, circa 0,5 m
hoog en 0,4 m breed (na± 15 jr), dicht; takken
niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: (donker)groen, halflang, circa 2,5 x
0,2 cm.
BLOEI: mannelijk, vrij arm.
Gekenmerkt door de dwergvormige, opgaande
dichte groeiwijze en mannelijke bloei. Duidelijk
overtroffen door de iets bredere 'Little Gem' en
'Green Diamond' .

* T.

baccata 'Bultinck Globe'
[N ana Groep]
(Bultinck,(B), circa 1990)
.
GROEIWIJZE: dwergvormig, opgaand, circa 0,8 m
hoog en 0,8 m breed (na± 15 jr), zeer dicht; takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
Dendraflora nr 40 2003
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98. T. baccata 'Bultinck Globe'

99. T. baccata 'Bultinck Orange Beauty' (in winter).

100. T. baccata 'Cappenberg'

NAALDEN: midgroen met sterke bronskleuring,
vrij kort, circa 1,4 x 0,13 cm.
BLOEI: mannelijk, vrij arm.
Gekenmerkt door de dwergvormige, opgaande
zeer dichte groeiwijze, de kleine smalle naalden
met opvallende bronskleuring en mannelijke
bloei. 'Bultinck Globe' is de beste uit het rijtje
klein- en smalbladigen: 'Compacta', 'Ericoides', 'Nutans', Paulina' en 'Oberhof. Ten opzichte van al deze cultivar is 'Bultinck Globe'
compacter en relatief breder. Met name vanwege de mooie compacte groeiwijze in combinatie
met de kleine smalle naalden is 'Bultinck Globe'
positief gewaardeerd. Geschikt voor kleine tuinen en (stads)bakken.

name vanwege de iets kleinere en relatief smallere naalden. Geschikt als solitair.

BLOEI: mannelijk, rijk.
Gekenmerkt door de fastigiate zeer dichte groeiwijze en mannelijke bloei. Vooral vanwege deze
mannelijke bloei goed te onderscheiden van bij voorbeeld 'Fastigiata', ' Fastigiata Robusta' en
' Anthony Wayne' . Deze cultivar is zeer goed te
telen in pot. Geschikt als solitair. Al met al een
aantrekkelijke plant en daarom een reden voor
een positieve waardering.
Gevonden door G. Bootsman (Blijdenstein) in
particuliere tuin van Dhr. Cappenberg. Het is
waarschijnlijk een zaailing van T. baccata 'Fastigiata'. Voor het eerst in de handel gebracht
door L. Konijn & Co, Reeuwijk. Stekbaarheid is
zeer goed (slaging in proef99%).

* T. baccata 'Bultinck Orange Beauty'
[F astigiata Groep]
(Bultinck (B), circa 1985)
GROEIWIJZE: smal opgaand, circa 1,6 m hoog en
0,5 m breed (na ± 15 jr), dicht, vrij langzaam;
takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: geelbont, halflang, circa 2 x 0,25 cm.
BLOEI: onbekend
Gekenmerkt door de smal opgaande dichte
groeiwijze en geelbonte naalden. Het beste te
vergelijken met 'David' , maar verschilt met

T. baccata 'Canarie'
[Washington Groep]
(W. Wüstemeyer (D), 1995)
GROEIWIJZE: (breed) opgaand, circa 1,4 m hoog
en 2 m breed (na ± 15 jr), middeldicht; takken
vrij sterk gegolfd, overwegend 2-dimensionaal,
bruingeel.
NAALDEN: wit- tot geelbont, halflang, circa 2,5 x
0,21 cm.
BLOEI: mannelijk, matig rijk.
Gekenmerkt door de (breed) opgaande groeiwijze, vrij sterk gegolfde takken, wit- tot geelbonte
naalden en mannelijke bloei. Vergelijkbaar met
'Washingtonii', maar is iet minder breed. Er is
nog weinig ervaring met deze cultivar, daarom is
er geen kwaliteitsoordeel gegeven.

o T. baccata 'Cavendishii'
[Repens Groep]
(Engeland, 1932)
GROEIWIJZE: breed spreidend, circa 0,5 m hoog
en 1,2 m breed (na± 15 jr), dicht, vrij langzaam
groeiend; takken iets gegolfd, overwegend 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: (donker)groen, halflang, circa 2 x
0,24 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, weinig, vaak
pas op late leeftijd.
Gekenmerkt door de breed spreidende dichte

* T. baccata 'Cappenberg'
[Fastigiata Groep]
(G. Bootsman, Pinetum Blijdenstein Hilversum
circa 1965)
'
'
GROEIWIJZE: fastigiaat, circa 2 m hoog en 0,45 m
breed (na ± 15 jr), zeer dicht; takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2,5 x 0,3 cm.

101. T. baccata 'Cheshuntensis'
groeiwijze en weinig en vaak pas op late leeftijd
rode vruchten. Lijkt veel op 'Repandens', maar
de naalden zijn iets donkerder en liggen iets
minder in plat vlak en staan iets onregelmatiger
gerangschikt. Van 'Cavendishii' is gedurende
het onderzoek een aantal planten uitgevallen,
van 'Repandens' zijn alle planten blijven leven
en zeer goed gegroeid. Het lijkt erop dat 'Repandens' gemakkelijker kweekt en groeit. Bovendien wordt 'Cavendishii' nauwelijks gekweekt. Genoeg redenen om een negatief
waardeoordeel te geven.

* T.

baccata 'Cheshuntensis'
[Hedge Groep]
(Paul's Nursery, Cheshunt (GB), circa 1861)
GROEIWIJZE: opgaand, circa 2,3 m hoog en 1,5 m
breed (na ± 15 jr), dicht; takken iets gegolfd,
overwegend 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: (donker)blauwgroen, vrij lang, circa 3
x 0,4 cm.
BLOEI: mannelijk, matig rijk.
Onderscheidt zich door de opgaande dichte
groeiwijze, blauwgroene naalden en mannelijke
bloei. Vooral vanwege de naaldkleur verschtlt
'Cheshuntensis' van andere opgaande mannelijke cultivars als 'Brownii' en 'Overeynderi' . Geschikt als hegplant, gemengde beplanting en
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102. T. baccata 'Corrie'

103. T. baccata 'Cristata'

104. T. baccata 'David'

105. T. baccata 'Dovastoniana'

vormsnoei. Met name vanwege de naaldkleur
krijgt de plant een positief eindoordeel.
Ontstaan als zaailing van T baccata 'Fastigiata'.
Stekbaarheid is goed (slaging in proef 93%).

om geen eindoordeel gekregen van de keuringscommissie. Waarschijnlijk minder kwaliteit dan
'Bultinck Globe'
De planten zoals beschreven door Chadwick
(1976) lijken groeikrachtiger. Voor het eerst in
de handel gebracht door kwekerij Den Ouden
Boskoop.

s T. baccata 'Cristata'
[Nana Groep]
(Nederland?, vóór 1986)
GROEIWIJZE: dwergvormig, opgaand, circa 0,9 m
hoog en 0,6 m breed (na ± 15 jr), dicht; takken
stijf, zeer sterk gegolfd, sterk 3-dimensionaal,
bruinachtig.
NAALDEN: (donker)groen, vrij lang, circa 3,4 x
0,3 cm, onregelmatig gerangschikt.
BLOEI: mannelijk, vrij arm.
Gekenmerkt door de dwergvormige, opgaande
dichte groeiwijze, zeer sterk gegolfde en stijve
takken en mannelijke bloei. Hiermee niet te verwarren met enig andere Taxus en een echte liefhebbersplant

en mannelijke bloei. Geler en iets minder smal
dan ' Fastigiata Aureomarginata'. Voor verschillen met ' Andrea, zie aldaar. De naalden verbranden niet gauw in de zon (minder dan bij 'Standishii'). Vooral vanwege de aantrekkelijke en
stabiele naaldkleur en mooie dichte groeiwijze
volgens de keuringscommissie een aanwinst in
het sortiment. Zeer mooie solitair en ook bruibaar voor smalle vormsnoei. Daarom een hoge
bekroning met twee sterren.
De cultivar is al op de tentoonstelling Herfstweelde in 1990 bekroond met een gouden medaille. De cultivar is al in 1967 als zaailing geselecteerd. Stekbaarheid is zeer goed (slaging in
proef98%).

** T. baccata 'David'
[F astigiata Groep]
(M.M. Bömer, Zundert, 1987)
GROEIWIJZE: smal opgaand, circa 2 m hoog en
0,9 m breed (na ± 15 jr), zeer dicht, vrij langzaam groeiend; takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, geel.
NAALDEN: vrij sterk geelbont, halflang, circa 2,5
x 0,35 cm.
BLOEI: mannelijk, vrij arm.
Herkenbaar vanwege de smal opgaande zeer
dichte groeiwijze, vrij sterk geelbonte naalden

*** T. baccata 'Dovastoniana'
[Tree Groep]
(John Dovaston, Westfelton (GB), 1777)
GROEIWIJZE: opgaand, boomvormig (duidelijke
koptak), circa 2,5 m hoog en 2,1 m breed (na ±
15 jr), (zeer) los, snel groeiend; takken enigszins
hangend, vrij sterk gegolfd, overwegend 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2 x 0,25 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, vrij talrijk.
Gekenmerkt door de boomvormige, opgaande
(zeer) losse groeiwijze, vrij sterk gegolfde tak-

T. baccata 'Compacta'
[Nana Groep]
(Dervaes Boomkwekerij, Wetteren (B), 1910)
GROEIWIJZE: dwergvormig, opgaand, circa 1 m
hoog en 1 m breed (na± 15 jr), dicht; takken niet
gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: donkergroen, zeer kort, circa 1 x 0,1
cm.
BLOEI: mannelijk (volgens Chadwick, 1976; niet
zelf geconstateerd).
Gekenmerkt door de dwergvormige, opgaande
dichte groeiwijze en zeer korte en smalle naalden. Lijkt erg op 'Nutans', ' Bultinck Globe',
'Ericoides' en 'Paulina'. Ten opzichte van 'Bultinck Globe', 'Paulina' en 'Ericoides' is 'Compacta' iets kleiner in alle delen. Het verschil met
'Nutans' is niet duidelijk daar de planten op verschillende locaties stonden (wellicht is de naaldkleur van 'Compacta' iets donkerder).
De plant is alleen beschreven aan de hand van
materiaal in Bedgebury Pinetum. Hier staat ook
een zeer oud exemplaar van ruim 2 m hoog en
breed met een parasol vorm. De plant heeft daar104

* T. baccata 'Corrie'
[Adpressa Groep]
(A. van Nijnatten, Zundert, circa 1998)
GROEIWIJZE: opgaand, circa 1,3 m hoog en 1,3 m
breed (na ± 15 jr), middeldicht, vrij langzaam;
takken niet gegolfd, overwegend 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: geelbont, zeer kort, zeer breed, circa
0,9 x 0,25 cm.
BLOEI: mannelijk, matig rijk.
Gekenmerkt door de opgaande groeiwijze, geelbonte zeer korte, zeer brede naalden en mannelijke bloei. Lijkt het meest op 'Adpressa Aurea',
maar 'Corrie' is relatief breder en groeit langzamer. Voor verschil met 'Aurescens' zie aldaar.
'Corrie' is eigenlijk de geelbonte 'Zaunkönig'.
In het sortiment breedbladigen een goede aanwinst. Met name geschikt voor gemengde beplanting en voor brede heggen.
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die veel korte naalden heeft en meer geelbont is
in plaats van witbont. Geen commerciële waarde
maar wel een echte liefhebbersplant
Hoewel de plant uiteindelijk vrij groot kan worden (In Begdebury staat een exemplaar van enkele meters breed), is de plant bij de dwergen
ondergebracht omdat de groei wel zeer traag is.

o T. baccata 'Elegantissima'
[Hedge Groep]
(Fisher, Son and Sibray, Handsworth Nursery,
Sheffield (GB), circa 1852)
GROEIWIJZE: opgaand, circa 1,7 m hoog en 1,2 m
breed (na ± 15 jr), middeldicht; takken iets gegolfd, iets 2-dimensionaal, geel.
NAALDEN: vrij sterk geelbont, vrij kort, circa 1,5
x 0,2 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, vrij talrijk.
Gekenmerkt door de opgaande groeiwijze, vrij
sterk geelbonte naalden en vrij talrijke rode
vruchten.
De naalden verbranden gemakkelijk in de zon.
Veruit overtroffen door ' Semperaurea' en ook
door 'Goldspitz'. Een negatief eindoordeel dus.

106. T. baccata 'Dovastonii Aurea'

107. T. baccata 'Dwarf White'

ken en vrij talrijke rode vruchten. Niet te verwarren met andere cultivars. Alleen als (in een
vroeg stadium) de hoofdtak wordt weggeknipt
ontstaat een meer horizontaal groeiende plant.
Het is één van de oudste cultivars, maar nog
steeds onovertroffen. Bij uitstek geschikt als solitair. Wordt ook aanbevolen in de VS door
Chadwick (1976). De cultivar wordt in praktijk
vanwege de groeiwijze geënt in plaats van gestekt. Hierbij zijn alleen de toppen bruikbaar. De
zijtakken leveren breed spreidende groeivormen
op.

vruchten. Dit is de geelbonte vorm van ' Dovastoniana'. Ook bij 'Dovastonii Aurea' geldt
dat er (bij instandhouding van de hoofdtak) geen
verwarring mogelijk is met andere cultivars en
dat de plant nog steeds onovertroffen is. Ook
hier de allerhoogste waardering van drie sterren.
Bij uitstek geschikt als solitair. De cultivar
wordt in praktijk vanwege de groeiwijze geënt in
plaats van gestekt. Hierbij zijn alleen de toppen
bruikbaar. De zijtakken leveren breed spreidende groeivormen op.

***

T. baccata 'Dovastonii Aurea'
[Tree Groep]
(Sénéclause Nursery, Bourg Argental, Loires
(F), 1868)
GROEIWIJZE: opgaand, boamvmmig (duidelijke
koptak), circa 2,6 m hoog en 2 m breed (na ± 15
jr), vrij los, snel groeiend; takken enigszins hangend, vrij sterk gegolfd, overwegend 2-dimensionaal, bruingeel.
NAALDEN: zwak wit- tot geelbont, vrij lang, circa
3 x 0,3 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, matig talrijk.
Gekenmerkt door de boomvormige, opgaande
groeiwijze, vrij sterk gegolfde takken, zwak wittot geelbonte naalden en matig talrijke rode
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s T. baccata 'Dwarf White'
[Nana Groep]
(GB, waarschijnlijk Bedgebury Pinetum, 1964)
Syn. T. baccata; ' Argentea Minor'
GROEIWIJZE: schuin opgaand, circa 0,8 m hoog
en 1,2 m breed (na ± 15 jr), vrij dicht, vrij langzaam groeiend; takken vrij sterk gegolfd, iets 2dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: sterk witbont, halflang, circa 2 x 0,2
cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, matig talrijk.
Gekenmerkt door de schuin opgaande groeiwijze, vrij sterk gegolfde takken, sterk witbonte
naalden en matig talrijke rode vruchten. Hiermee eigenlijk niet te verwarren met andere cultivars, maar lijkt nog het meest op 'Aurescens',

T. baccata ' Elvastonensis'
[Washington Groep]
(Elvaston Castle, Derbyshire (GB), 1868)
GROEIWIJZE: breed opgaand, middeldicht, vrij
langzaam groeiend; takken iets gegolfd, overwegend 3-dimensionaal, geelbruin.
NAALDEN: sterk geel(bont), halflang, circa 2 x
0,2 cm.
BLOEI: mannelijk.
Gekenmerkt door de breed opgaande groeiwijze,
sterk geel(bonte) naalden en mannelijke bloei.
Lijkt op 'Semperaurea'. Naalden in de winter
oranjebruin gekleurd. Ontstaan als oranje kleurige mutatie aan gewone mannelijk Taxus. Deze
cultivar is beschreven aan de hand van planten
op het Bedgebury Pinetum en is niet beoordeeld
door de keuringscommissie.

o T. baccata 'Ericoides'
[Nana Groep]
(Frankrijk, voor 1855)
GROEIWIJZE: dwergvormig, opgaand, circa 1,1 m
hoog en 0,8 m breed (na ± 15 jr), middeldicht;
takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen met sterke bronskleuring,
vrij kort, circa 1,5 x 0,15 cm.
BLOEI:.
Gekenmerkt door de dwergvormige, opgaande
groeiwijze. De naalden lijken iets groter en wat
onregelmatiger qua afmeting dan 'Nutans', ver-

108. T. baccata ' Fastigiata Aureomarginata'
der vrijwel identiek. Overtroffen door de compactere en relatief bredere ' Bultinck Globe'.

o T. baccata 'Fastigiata'
[Fastigiata Groep]
(Lee and Kennedy Nursery, Hammersmith (Ir),
circa 1790)
GROEIWIJZE: fastigiaat, circa 2,3 m hoog en 0,56
m breed (na± 15 jr), dicht; takken niet gegolfd,
sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: donkergroen, halflang, circa 2,2 x
0,25 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, zeer talrijk.
Herkenbaar vanwege de fastigiate dichte groeiwijze en zeer talrijke rode vruchten. Ten opzichte van 'Fastigiata Robusta' zijn de naalden iets
kleiner en is de groeiwijze iets minder smal. Op
hogere leeftijd vallen de takken van 'Fastigiata'
iets uit elkaar. De cultivar is overtroffen door
'Fastigiata Robusta' .
Gevonden op een boerderij op landgoed Fennanagh (Ierland) in 1780 (volgens andere bronnen
op landgoed Florence Court). De plant is bekend
geworden als de Irish Yew, oftewel Ierse Taxus.
Goed te stekken.

** T. baccata ' Fastigiata Aureomarginata'
[Fastigiata Groep]
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NAALDEN: donkergroen, circa 3 x 0,3 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, matig talrijk.
Deze topper onder de Taxus is herkenbaar vanwege de sterk fastigiate zeer dichte groeiwijze
en matig talrijke rode vruchten. Verschilt vooral
van 'Fastigiata' vanwege de nog smallere en
dichtere groeiwijze en de iets grotere naalden.
~oor verschillen met 'Flushing' en 'Melfard',
Zie aldaar. Vooral de mooie slanke en dichte
groeiwijze geeft volgens de keuringscommissie
een zeer hoge sierwaarde, vooral als solitairplant. Volgens de winner beter winterhard en
beter bestand tegen felle zon dan 'Fastigiata'. Al
met al reden voor de hoogst mogelijke waardering van drie sterren. Goed te stekken.

109. T. baccata 'Fastigiata Robusta'
(Fisher, Son & Sibray, Handsworth Nursery,
Sheffield (GB), 1881)
GROEIWIJZE: fastigiaat, circa 2,1 m hoog en 0,5
m breed (na± 15 jr), zeer dicht; takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, geel.
NAALDEN: vrij sterk wit- tot geelbont, vrij lang,
circa 3 x 0,3 cm.
BLOEI: mannelijk, matig rijk.
Gekenmerkt door de fastigiate zeer dichte groeiwijze, vrij sterk wit- tot geelbonte naalden en
mannelijke bloei. Voor verschillen met 'Andrea', 'David', 'Krzysztof en 'Standishii', zie aldaar. Dit is een van de meest gekweekte en toegepaste cultivars. Daar de cultivar al ruim een
eeuw geleden is geïntroduceerd, zijn ook al zeer
oude planten te zien. Het is nog steeds één van
de beste bonte fastigiate Taxus. Zeer geschikt als
solitair.
In praktijk wordt deze plant ook verkocht onder
de namen 'Fastigiata Aurea' en 'Fastigiata Medwvariegata' . Goed te stekken.

*** T. baccata 'Fastigiata Robusta'
[Fastigiata Groep]
(H. Zulauf, Schinznach-Dorf (D), 1950)
GROEIWIJZE: sterk fastigiaat, circa 2,2 m hoog en
0,4 m breed (na± 15 jr), zeer dicht; takken niet
gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
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Genoemd naar Herbert Fowle, die de plant voor
het eerst in de handel bracht.

o T. baccata 'Gerard'
[Fastigiata Groep]
(Gebr. Van Vliet, Boskoop, circa 1994)
GROEIWIJZE: smal opgaand, circa 2,1 m hoog en
0,85 m breed (na± 15 jr), middeldicht; takken
niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: donkergroen, halflang, circa 2 x 0,25
cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, weinig, vaak
pas op late leeftijd.
Herkenbaar vanwege de smal opgaande groeiwijze en weinig en vaak pas op late leeftijd rode
vruchten. Ten opzichte van ' Fastigiata Robusta'
en 'Melfard' minder smal en minder dicht vertakt en hierdoor ook een lagere sierwaarde.
Evenals 'Flushing' krijgt daarom ook 'Gerard'
een negatieve waardering.
Het is een selectie uit een partij zaailingen.

o T. baccata 'Feminale'
[Hedge Groep]
(W. Wüstemeyer (D), 1995)
GROEIWIJZE: (smal) opgaand, circa 1,7 m hoog
en 0,9 m breed (na± 15 jr), middeldicht; takken
sterk gegolfd, iets 2-dimensionaal, (rood)bruin.
NAALDEN: (donker)groen, vrij lang, circa 3 x 0,3
cm.
BLOEI: vrouwelijk.
Herkenbaar vanwege de (smal) opgaande groeiwijze, sterk gegolfde takken en vrouwelijke
bloei. 'Feminale' is het best vergelijkbaar met de
eveneens vrouwelijke 'Hicksii', maar is zeker
geen verbetering daarvan. Daarom een negatief
eindoordeel. Overigens is de plant door de winner geïntroduceerd als verbetering van 'Hicksii' .

T. baccata 'Germer's Gold'
[Fastigiata Groep]
(Fa. Germer, Emsland (D), voor 1985)
GROEIWIJZE: smal opgaand, circa 1,7 m hoog en
0,9 m breed (na± 15 jr), zeer dicht; takken niet
gegolfd, sterk 3-dimensionaal, geel.
NAALDEN: witbont, halflang, circa 2,5 x 0,22 cm.
BLOEI: mannelijk, vrij arm.
Gekenmerkt door de smal opgaande zeer dichte
groeiwijze, witbonte naalden en mannelijke
bloei. Ten opzichte van de meeste andere bonte
fastigiate vormen zijn de naalden witbont in
plaats van geelbont Er is nog weinig ervaring
met deze cultivar, daarom is er geen kwaliteitsoordeel gegeven. Volgens ervaring van een Nederlandse kweker zou de plant in eenjong stadium mooi zijn, maar later uiteen vallen. Volgens
de winner is het een verbetering van 'Fastigiata
Aureomarginata' .

o T. baccata 'Fowle'
[Adpressa Groep]
(Frederick S. Mosely estate, Newburyport,
Mass. (USA), 1969)
Syn. T baccata; 'Adpressa Fowle'; 'Fowles
Dwarf
GROEIWIJZE: (breed) opgaand, circa 1,5 m hoog
en 2 m breed (na± 15 jr), (zeer) los; takken iets
gegolfd, iets 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: donkergroen, zeer kort, zeer breed,
circa 1 x 0,35 cm.
BLOEI: mannelijk (vrouwelijk?) .
Gekenmerkt door de (breed) opgaande (zeer)
losse groeiwijze, zeer korte, zeer brede naalden
en mannelijke bloei.
'Fowle' lijkt het meest op 'Amersfoort', maar
verschilt vanwege de iets bredere groeiwijze en
iets donkerder en iets grotere naalden. Verschilt
van (dwergvormige) 'Zaunkonig' vooral vanwege de sterkere groei. In het Bedgebury Arboretum zijn aan een exemplaar vruchten waargenomen; deze vruchten waren zeer breed en hadden
daarmee een afwijkende vorm.

o T. baccata 'Golden Esch'
[Hedge Groep]
(G. Eschrich (D), 1990)
GROEIWIJZE: (smal) opgaand, circa 1,2 m hoog
en 0,7 m breed (na± 15 jr), dicht, vrij langzaam;
takken niet gegolfd, iets 2-dimensionaal, geel.
NAALDEN: wit- tot geelbont, halflang, circa 2 x
0,3 cm.
BLOEI: vrouwelijk.
Herkenbaar vanwege de (smal) opgaande dichte
groeiwijze, wit- tot geelbonte naalden en vrouwelijke bloei. Wordt overtroffen door andere
bonte opgaande cultivars zoals 'Semperaurea' en
'Goldspitz'. Daarom een negatief eindoordeel.

* T. baccata 'Goldener Zwerg'
[Nana Groep]
(U. Horstman (D), circa 1990)
GROEIWIJZE : dwergvormig, fastigiaat, circa 0,7 m
hoog en 0,15 m breed (na± 15 jr), dicht; takken
niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: wit- tot geelbont, zeer kort, zeer
breed, circa 0,8 x 0,2 cm.
BLOEI: mannelijk, vrij arm.
Gekenmerkt door de dwergvormige, fastigiate
dichte groeiwijze, wit- tot geelbonte zeer korte,
zeer brede naalden en mannelijke bloei. Lijkt op
' Aldenham Gold' , maar de naalden van ' Goldener Zwerg' zijn kleiner en relatief breder. Het is
eigenlijke de gele ' Micro '. Een mooie aanvulling van het sortiment gele dwergen. Geschikt
voor kleine tuinen en (stads)bakken.
T. baccata 'Goldilocks'
[Hedge Groep]
(A. van Nijnatten, Zundert, 1985)
GROEIWIJZE: opgaand, circa 1,6 m hoog en 1,3 m
breed (na ± 15 jr), dicht; takken iets gegolfd,
sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: geelbont, halflang, circa 2 x 0,2 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood.
Gekenmerkt door de opgaande dichte groeiwijze, geelbonte naalden rode vruchten. De cultivar
lijkt het meest op ' Hicksii Gold', maar is relatief
iets breder en heeft iets kleinere naalden. Er is
nog weinig ervaring met deze cultivar, daarom is
er geen kwaliteitsoordeel gegeven.

* T. baccata 'Goldspitz'
[Hedge Groep]
(H. Buchtmann (D), circa 1990)
GROEIWIJZE: (smal) opgaand, circa 2,5 m hoog
en 1,3 m breed (na ± 15 jr), zeer dicht; takken
niet gegolfd, iets 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: groen met gele top, vrij kort, circa 1,5
x 0,2 cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
Onderscheidt zich door de (smal) opgaande zeer
dichte groeiwijze, de groene naalden met gele
top en de mannelijke bloei. Lijkt veel op ' Overeynderi' , maar dan in het bont. Zeker een goede
aanwinst in het sortiment, vooral vanwege de
mooie dichte groeiwijze en de typische naaldkleur. Behoort samen met ' Semperaurea' tot de
mooiere bonte opgaande Taxussen. Daarom een
positief eindoordeel.
Goed te gebruiken voor een geelbonte heg,
vormsnoei en als solitair.
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GROEIWIJZE: schuin opgaand, circa 2 m hoog en
3 m breed (na± 15 jr), vrij los; takken vrij sterk
gegolfd, 2-dimensionaal, geel.
NAALDEN: vrij sterk wit- tot geelbont, halflang,
circa 2,5 x 0,3 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, vrij talrijk.
Gekenmerkt door de schuin opgaande groeiwijze, vrij sterk gegolfde takken, vrij sterk wit- tot
geelbonte naalden en vrij talrijke rode vruchten.
Deze vrij nieuwe cultivar lijkt zeer veel op
'Washingtonii', maar is iets breder. 'Graaf's
Gold' voegt hier echter niets aan toe. Vandaar
een negatief eindoordeel.

110. T. baccata 'Goldspitz' (in winter)
o T. baccata 'Goud Elsje'
[Repens Groep]
(L. Konijn, Lunteren, 1968)
GROEIWIJZE: breed spreidend, circa 1,2 m hoog
en 2,9 m breed (na± 15 jr), midde1dicht; takken
iets gegolfd, overwegend 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: zwak geelbont, halflang, circa 2 x 0,3
cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, vrij talrijk.
Gekenmerkt door de breed spreidende groeiwijze, zwak geelbonte naalden en vrij talrijke rode
vruchten. 'Goudelsje' zit op het randje van de
Repens Groep en neigt naar de Washington
Groep. De cultivar is het beste te vergelijken met
'Repens Aurea' en ' Summergold'. Ten opzichte
van de eerste is 'Goudelsje' iets minder plat
groeiend en minder geel. Ten opzichte van
' Summergold' is 'Goudelsje' minder groeikrachtig en zijn de naalden minder groot. Tegen
beide genoemde cultivars moet 'Goudelsje' het
qua sier- en gebruikswaarde afleggen, vandaar
een negatief eindoordeel. Stekbaarheid is redelijk ( slaging in proef 82%).
o T. baccata 'Graaf's Gold'
[Washington Groep]
(De Graaf, Nieuwleusen, voor 1990)
11 0

T. baccata 'Gracilis Pendula'
[Repens Groep]
(Duitsland, 1880)
Syn. T. baccata 'Graciosa'?
GROEIWIJZE: breed spreidend, circa 0,5 m hoog
en 1,1 m breed (na ± 15 jr), dicht, vrij langzaam
groeiend; takken niet gegolfd, overwegend 2-dimensionaal, bruinachtig. Indien aan stok gekweekt veel hoger (zie beschrijving 'Pendula').
NAALDEN: midgroen, halflang, smal, circa 2 x
0,14 cm.
BLOEI: mannelijk, matig rijk.
Gekenmerkt door de breed spreidende dichte
groeiwijze en mannelijke bloei. De cultivar lijkt
het meest op 'Repandens', maar heeft wat fijnere en kleinere naalden en is bovendien mannelijk. In de Nederlandse plantencollectie staat ook
'Graciosa' en 'Pendula' . 'Graciosa was niet te
onderscheiden van ' Gracilis Pendula'. Ook het
verschil met 'Pendula' is minimaal.
s T. baccata 'Great Colomn'
[Adpressa Groep]
(M.M. Bömer, Zundert, 1995)
GROEIWIJZE: sterk fastigiaat, circa 1,7 m hoog en
0,3 m breed (na ± 15 jr), dicht; takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: (donker)groen, halflang, (zeer) breed,
circa 2,5 x 0,6 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood.
Gekenmerkt door de sterk fastigiate dichte
groeiwijze (zeer) brede naalden en rode vruchten. De cultivar lijkt veel op 'Green Column' ,
maar groeit minder langzaam en heeft grotere en
iets donkerder naalden. Vanwege de typische
combinatie van eigenschappen heeft de plant
liefhebberswaarde, het is geen topplant Het
is een sport uit ' Green Column' . De cultivar
komt in de Adpressa Groep vanwege de brede
naalden; de groeiwijze is echter als van de
Fastigiata Groep (dit laatste krijgt echter geen
prioriteit.)

111. T. baccata 'Great Colomn'

112. T. baccata ' Green Diamond'

o T. baccata 'Green Column'
[Adpressa Groep]
(M.M . Bömer, Zundert, 1985)
GROEIWIJZE: smal opgaand, circa 1 m hoog en
0,35 m breed (na ± 15 jr), vrij los, vrij langzaam
groeiend; takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, vrij kort, zeer breed, circa
1,4 x 0,5 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood.
Gekenmerkt door de smal opgaande groeiwijze,
zeer brede naalden rode vruchten. De cultivar is
het best te vergelijken met ' Great Column' ; voor
verschillen zie aldaar. Volgens de keuringscommissie geen aanvulling of verbetering van het
sortiment. De plant ziet er op lage leeftijd al erg
oud uit.

Gekenmerkt door de dwergvormige, schuin opgaande zeer dichte groeiwijze. Vertoont veel
overeenkomst met 'Little Gem', maar is iets
minder breed. Zeer mooie aanwinst van het sortiment dwergen. Geschikt voor kleine tuinen en
(stads)bakken.
De oorspronkelijke plant werd in 1970 als 5-jarige zaailing ontdekt; deze plant was in 1990 65
cm hoog en 100 cm breed. De cultivar is op de
tentoonstelling Herfstweelde in 1990 bekroond
met een zilveren medaille. De cultivar komt in
de Adpressa Groep vanwege de brede naalden;
de groeiwijze is echter van de Fastigiata Groep
(dit laatste krijgt echter geen prioriteit.)

** T. baccata 'Green Diamond'
[Nana Groep]
(J. Philipsen, Horst-America, 1990)
GROEIWIJZE: dwergvormig, schuin opgaand,
circa 0,5 m hoog en 0,6 m breed (na ± 15 jr),
zeer dicht; takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: donkergroen, vrij kort, circa 1,7 x 0,2
cm.
BLOEI: onbekend

o T. baccata ' lngeborg Nellemann'
[Washington Groep] (D?)
(H .J. Grootendorst, Boskoop, voor 1979)
GROEIWIJZE: spreidend, circa 1,2 m hoog en 2,2
m breed (na ± 15 jr), middeldicht; takken niet
gegolfd, overwegend 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: wit- tot geelbont, halflang, circa 2,5 x
0,28 cm.
BLOEI: vrouwelijk.
Gekenmerkt door de spreidende groeiwijze, wittot geelbonte naalden en vrouwelijke bloei. De
cultivar ligt qua groeiwijze in tussen de mmder
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'Kleefeld' echter op 'Ingeborg Nellemann', voor
verschillen, zie aldaar. Vooral vanwege de
mooie brede groeiwijze en de vrij sterke en stabiele geelbonte naalden krijgt 'Kleefeld' een
hoge waardering. Het was één van de positieve
verassingen van het onderzoek. Het is een prachtige plant voor vakbeplanting, maar ook als
brede solitair of in gemengde beplanting.

o T. baccata 'Krzysztor
[Fastigiata Groep]
(PL., vóór 1990)
GROEIWIJZE: fastigiaat, circa 2 m hoog en 0,5 m
breed (na ± 15 jr), dicht; takken niet gegolfd,
sterk 3-dimensionaal, geel.
NAALDEN: wit- tot geelbont, vrij lang, circa 3 x
0,3 cm.
BLOEI: mannelijk, vrij rijk.
Gekenmerkt door de fastigiate dichte groeiwijze,
wit- tot geelbonte naalden en mannelijke bloei.
Lijkt zeer veel op de eveneens mannelijke 'Fastigiata Aureomarginata'. Zeker geen verbetering
hiervan. Vandaar een negatief oordeel van de
keuringscommissie.

* T.

113. T. baccata 'Kieefeld'
brede 'Washingtonii' en iets bredere 'Summergold'. Het meest lijkt 'Ingeborg Nellemann'
echter op 'Kleefeld', welke iets kleinere naalden
heeft en iets grilliger gevormde takken. Bovendien zijn de naalden van deze laatste geler/bonter. Door alle genoemde vergelijkende cultivars
wordt 'Ingeborg Nellemann' overtroffen, vandaar een negatieve waardering van de keuringscommissie. In literatuur is ook kwekerij Thomsen uit Denemarken gevonden als winner.

o T. baccata 'Intermezzo'
[F astigiata Groep]
(H. Buchtmann (D), circa 1990)
GROEIWIJZE: sterk fastigiaat, circa 2,2 m hoog en
0,3 m breed (na ± 15 jr), middeldicht; takken
niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: geelbont, halflang, circa 2,5 x 0,3 cm.
BLOEI: mannelijk, matig rijk.
Gekenmerkt door de sterk fastigiate groeiwijze,
geelbonte naalden en mannelijke bloei. Zeker
geen verbetering van 'Fastigiata Aurea', ' Standishii' en 'David'. Vandaar een negatief oordeel
van de keuringscommissie.
o T. baccata 'Judith'
[Hedge Groep]
(M.M. Bömer, Zundert, circa 1987)
GROEIWIJZE: (smal) opgaand, circa 2 m hoog en
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1,3 m breed (na± 15 jr), dicht; takken iets gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruingeel.
NAALDEN: geelbont, halflang, circa 2 x 0,3 cm.
BLOEI: mannelijk, matig rijk.
Onderscheidt zich door de (smal) opgaande
dichte groeiwijze, geelbonte naalden en mannelijke bloei. Vergelijkbaar met de eveneens mannelijke, geelbonte en opgaande 'Goldspitz',
maar 'Judith' is iets minder dicht vertakt, heeft
iets minder korte naalden en de gele kleur van de
naalden zit aan de randen, terwijl bij 'Goldspitz'
de gele kleur is geconcentreerd aan de top. Overtroffen door 'Goldspitz' en ' Semperaurea', vandaar een negatief eindoordeel.

**

T. baccata 'Kieefeld'
[Washington Groep]
GROEIWIJZE: spreidend, circa 1,3 m hoog en 2,5
m breed (na ± 15 jr), middeldicht; takken vrij
sterk gegolfd, overwegend 2-dimensionaal,
bruingeel.
NAALDEN: vrij sterk geelbont, halflang, circa 2 x
0,2 cm.
BLOEI: vrouwelijk.
Gekenmerkt door de spreidende groeiwijze, vrij
sterk gegolfde takken, geelbonte naalden en
vrouwelijke bloei. De cultivar ligt qua groeiwijze in tussen de minder brede 'Washingtonii' en
iets bredere 'Summergold'. Het meest lijkt

baccata 'Litfass'
[Fastigiata Groep]
(H. Stüber, Bad Bramstedt (D), circa 1990)
GROEIWIJZE: sterk fastigiaat, circa 2,6 m hoog en
0,6 m breed (na± 15 jr), dicht; takken iets gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: donkergroen, halflang en vrij sterk
hangend, circa 2,5 x 0,25 cm.
BLOEI: mannelijk, matig rijk.
Gekenmerkt door de sterk fastigiate dichte
groeiwijze, naar beneden gebogen naalden en
mannelijke bloei. Verschilt van de andere fastigiate vormen vanwege de typisch hangende
naalden. Vooral vanwege dit laatste een aardige
aanwinst van het sortiment en een passende
waardering van één ster. Geschikt als solitair.

**

T. baccata 'Little Gem'
[N ana Groep]
(A. van Nijnatten, Zundert, 2002)
GROEIWIJZE: dwergvormig, (breed) opgaand,
circa 0,4 m hoog en 0,5 m breed (na ± 15 jr),
zeer dicht; takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: donkergroen, vrij kort, circa 1,7 x 0,2
cm.
BLOEI: onbekend
Gekenmerkt door de dwergvormige, (breed) opgaande zeer dichte groeiwijze. Lijkt het meest op
'Green Diamond'; voor verschillen, zie aldaar.
Zeer mooie nieuwe aanwinst in het sortiment

114. T. baccata 'Litfass'
dwergen. Op de vakbeurs Groot Groen 2002
kreeg deze plant een Bronzen medaille (zie
Groot Groen 2002 in dit nummer). De plant is in
1988 ontstaan als zaailing, maar is pas in 2002 in
de handel gebracht.

s T. baccata 'Lutea'
[Washington Groep]
(D?, 1847)
Syn. T. baccata 'Xanthocarpa' ; T. cuspidata
'Luteobaccata' ?
GROEIWIJZE: opgaand, circa 2 m hoog en 1,8 m
breed (na± 15 jr), vrij los; takken iets gegolfd,
overwegend 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2,4 x 0,3 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten geeloranje, vrij talrijk.
Gekenmerkt door de opgaande groeiwijze en vrij
talrijke geeloranje vruchten. Vanwege de typische vruchtkleur, met geen enkele andere cultivar te verwarren. Qua groeiwijze niet geweldig,
maar vanwege de vruchtkleur gewaardeerd als
liefhebbersplant Stekbaarheid is goed (slaging
in proef92%).
o T. baccata 'Major'
[Hedge Groep]
(herkomst onbekend)
GROEIWIJZE: (smal) opgaand, circa 2,4 m hoog
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115. T. baccata 'Little Gem'
en 1,4 m breed (na± 15 jr), dicht, snel groeiend;
takken iets gegolfd, overwegend 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2 x 0,2 cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
Onderscheidt zich door de (smal) opgaande
dichte groeiwijze en mannelijke bloei. Lijkt veel
op 'Overeynderi', maar 'Major' is iets minder
dicht vertakt en de vertakking is iets onregelmatiger. Ten opzichte van 'Pyramidalis' zijn de
naalden iets donkerder. De plant wordt overtroffen door ' Overeynderi', vandaar een negatief
eindoordeel. Stekbaarheid is zeer goed (slaging
in proef 100%).

116. T. baccata 'Lutea'
114
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** T. baccata 'Melfard'
[Fastigiata Groep]
(DK, 1970)
GROEIWIJZE: fastigiaat, circa 2,1 m hoog en 0,6
m breed (na± 15 jr), zeer dicht; takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: (donker)groen, halflang, circa 2,8 x
0,25 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, vrij talrijk.
Herkenbaar vanwege de fastigiate zeer dichte
groeiwijze en vrij talrijke rode vruchten. 'Melfard' is iets breder dan de eveneens vrouwelijke
'Fastigiata Robusta' . De cultivar is geselecteerd

117. T. baccata 'Melfard'

118. T. baccata ' Micro'

als beter winterhard dan ' Fastigiata' . De naalden
zijn iets naar beneden gebogen en mooi glimmend donkergroen. Vooral vanwege dit laatste
krijgt de plant een hoge waardering van twee
sterren. Geschikt als solitair.
In eerste instantie geïntroduceerd onder de foutieve naam 'Melfardii' De plant kreeg op de tentoonstelling Flora Nova in 1970 een zilveren
medaille. Stekbaarheid is goed (slaging in proef
91%).

* T. baccata 'Minima'
[N ana Groep]
(B.H. Slavin, Rochester, New York (USA),
1932)
Syn. T. cuspidata 'Minima '
GROEIWIJZE: dwergvormig, (breed) opgaand,
circa 0,4 m hoog en 0,5 m breed (na ± 15 j r),
zeer dicht; takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, zeer kort, circa 0,8 x 0,11 cm.
BLOEI: onbekend
Gekenmerkt door de dwergvormige, (breed) opgaande zeer dichte groeiwijze, zeer korte naalden. Dit is de dwerg onder de dwergen, de allerkleinste in het sortiment. De cultivar is niet
alleen bijzonder, maar ziet er ook aantrekkelijk
uit. Zeer geschikt voor in kleine tuinen of
(stads)bakken. Daarom een positieve waardering
van de keuringscommissie.

*** T. baccata 'Micro'
[N ana Groep]
(Carstens (D), circa 1985)
GROEIWIJZE : dwergvormig, fastigiaat, circa 1 m
hoog en 0,25 m breed (na ± 15 jr), zeer dicht;
takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN : (donker)groen, zeer kort, circa 1 x
0,15 cm.
BLOEI: onbekend
Gekenmerkt door de dwergvormige, fastigiate
zeer dichte groeiwijze en zeer korte naalden.
Vanwege deze eigenschappen niet te vetwarren
met anderen. Dit is de topper van het sortiment
groene dwergen; een zeer goede nieuwe aanwinst. Geschikt voor kleine tuinen en
(stads)bakken.

o T. baccata 'Minor'
[N ana Groep]
(Herkomst onbekend)
GROEIWIJZE: dwergvormig, breed spreidend,
circa 0,3 m hoog en 0,8 m breed (na ± 15 jr),
dicht; takken niet gegolfd, sterk 2-dimensionaal,
bruinachtig.
NAALDEN: vrij zwak wit- tot geelbont, halflang,
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GROEIWIJZE: opgaand, circa 1 m hoog en I m
breed (na± 15 jr), middeldicht, langzaam groeiend; takken vrij sterk gegolfd, overwegend 2-dimensionaal, bruingeel.
NAALDEN: geelbont, vrij lang, circa 3 x 0,25 cm.
BLOEI: vrouwelijk.
Herkenbaar vanwege de opgaande groeiwijze,
vrij sterk gegolfde takken, geelbonte naalden en
vrouwelijke bloei. De cultivars is qua naaldkleur
en groeiwijze het best te vergelijken met 'Semperaurea'; de naalden van 'Moseri Aurea' zijn
iets langer en minder geel en de groeikracht is
minder sterk. Daarom krijgt deze cultivar een
negatief eindoordeel; ze wordt ruim overtroffen
door 'Semperaurea'.

T. haccata 'Neidpathensis'
[Hedge Groep]
(Neidpath Castle, Tweedale (Sc), 1861)
GROEIWIJZE: (smal) opgaand, dicht; takken iets
gegolfd, overwegend 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: (donker)groen, vrij lang, smal, circa 3

x 0,2 cm.
119. T. baccata 'Minima'
circa 2 x 0,2 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood.
Gekenmerkt door de dwergvormige, breed spreidende dichte groeiwijze, vrij zwak wit- tot geelbonte naalden rode vruchten. Het is een soort
dwergvormige 'Repens Aurea'. Wel een aardige
plant, maar niet echt een aanvulling of verbetering. Daarom een negatieve waardering van de
keuringscommissie.

T. haccata 'Moderato'
[F astigiata Groep]
(H. Buchtmann (D), 1992)
GROEIWIJZE: sterk fastigiaat, circa 1,1 m hoog en
0,2 m breed (na ± 15 jr), zeer dicht, vrij langzaam; takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal,
bruinachtig.
NAALDEN: donkergroen, halflang, circa 2 x 0,2
cm.
BLOEI: onbekend
Gekenmerkt door de sterk fastigiate zeer dichte
groeiwijze. Er is nog weinig ervaring met deze
cultivar, daarom is er geen kwaliteitsoordeel gegeven.

o T. haccata 'Moseri Aurea'
[Hedge Groep]
(Herkomst onbekend)
116

BLOEI: mannelijk, rijk.
Onderscheidt zich door de (smal) opgaande
dichte groeiwijze, vrij lange smalle naalden en
mannelijke bloei. Deze cultivar is beschreven
aan de hand van planten op het Bedgebury Pinetum en is niet beoordeeld door de keuringscommissie.

o T. haccata 'Nissen's Corona'
[Washington Groep]
(J. Nissen Baurnschulen, Aprath. (D), I 957)
Syn. T baccata 'Corona'
GROEIWIJZE: spreidend, circa 1,6 m hoog en 3,2
m breed (na± 15 jr), (middel)dicht; takken vrij
sterk gegolfd, overwegend 2-dimensionaal,
bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2,2 x 0,2
cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
Gekenmerkt door de spreidende groeiwijze, vrij
sterk gegolfde takken en mannelijke bloei.
Het best vergelijkbaar met 'Green Mountain'
welke echter sneller groeit. In de Nederlands~
plantencollectie viel 'Nissen's Corona' uit vanwege aantasting door Phytophthora. Wordt overtroffen door 'Green Mountain', 'Densiformis'
en 'Sebian'. Ongeveer in 1934 ontstaan en pas
veel later geïntroduceerd. Stekbaarbeid is zeer
goed (slaging in proef98%).

o T. baccata 'Nissen's Dirigent'
[Washington Groep]

(J. Nissen Baumschulen, Aprath. (D),)
Syn. T baccata 'Dirigent'
GROEIWIJZE: spreidend, circa 0,8 m hoog en 1,5
m breed (na± 15 jr), dicht; takken niet gegolfd.
NAALDEN: midgroen.
BLOEI: mannelijk, matig rijk.
Gekenmerkt door de spreidende dichte groeiwijze en mannelijke bloei. In de Nederlandse plantencollectie viel 'Nissen's Dirigent' uit vanwege aantasting door Phytophthora. Overtroffen
door de veel beter groeiende 'Green Mountain'.

o T. baccata 'Nissen's Page'
[Washington Groep]
(J. Nissen Baumschulen, Aprath. (D), 1957)
Syn. T baccata 'Page'
GROEIWIJZE: (breed) opgaand, circa 1 m hoog en
1,5 m breed (na ± 15 jr), middeldicht; takken
niet gegolfd,.
NAALDEN: midgroen.
BLOEI: onbekend
Gekenmerkt door de (breed) opgaande groeiwijze. In de Nederlandse plantencollectie viel 'Nissen's Page' uit vanwege aantasting door Phytophthora. Overtroffen door de veel beter
groeiende 'Sebian'.

o T. baccata 'Nissen's Präsident'
[Was hington Groep]
(J. Nissen Baumschulen, Aprath. (D), 1957)
Syn. T baccata 'Präsident'
GROEIWIJZE: spreidend, circa 2 m hoog en 4 m
breed (na± 15 jr), dicht; takken niet gegolfd, 2dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2,2 x 0,3
cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
Gekenmerkt door de spreidende dichte groeiwijze en mannelijke bloei. Het best vergelijkbaar
met 'Green Mountain', die echter meer gegolfde
takken heeft. In de Nederlandse plantencollectie
viel 'Nissen's Präsident' uit vanwege aantasting
door Phytophthora. Wordt overtroffen door
'Green Mountain', 'Densiformis ' en 'Sebian'.
In de proefopplant is bij één van de planten een
vrouwelijke tak ontstaan. Ontstaan in 1934 en
pas veel later geïntroduceerd. Stekbaarheid is
zeer goed ( slaging in proef 96%).

o T. baccata 'Nissen's Regent'
[Washington Groep]
(J. Nissen Baumschulen, Aprath. (D), 1957)
Syn. T baccata 'Regent'
GROEIWIJZE: (breed) opgaand, circa 1,5 m hoog
en 2 m breed (na± 15 jr), middeldicht; takken
vrij sterk gegolfd, 2-dimensionaal, bruinachtig.

NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2,4 x 0,25
cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, weinig, vaak
pas op late leeftijd.
Gekenmerkt door de (breed) opgaande groeiwijze, vrij sterk gegolfde takken en weinig en vaak
pas op late leeftijd rode vruchten. Qua groeiwijze vergelijkbaar met de sterker groeiende en
vrouwelijke 'Sebian'. Door deze laatste wordt
'Nissen's Regent' ook overtroffen.
Volgens beschrijving in Den Ouden (1965) is de
plant 6 x zo breed als hoog. Dit correspondeert
niet met de groeiwijze van de plant in de proef.
o T. haccata 'Nutans'
[N ana Groep]
(Dervaes kwekerij, Wetteren (B), 191 0)
GROEIWIJZE: dwergvormig, opgaand, circa 1,1 m
hoog en 0,75 m breed (na± 15 jr), middeldicht;
takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen met sterke bronskleuring,
vrij kort, circa 1 x 0,15 cm.
BLOEI: onbekend
/
Gekenmerkt door de dwergvormige, opgaande
groeiwijze. Vrijwel geen verschil met 'Ericoides', zie aldaar (ook voor reden negatief eindoordeel).
In de handel gebracht door Den Ouden Boomkwekerij, Boskoop.

o T. haccata 'Oberhof'
[Nana Groep]
(W. Wüstemeyer (D), 1988)
GROEIWIJZE: dwergvormig, opgaand, circa 0,9 m
hoog en 0,8 m breed (na ± 15 jr), middeldicht;
takken iets gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, zeer klein, circa 1 x 0,1
cm.
BLOEI: onbekend
Gekenmerkt door de opgaande groeiwijze, zeer
korte, smalle naalden. 'Oberhof' is te vergelijken met de andere smalbladige cultivars zoals
'Ericoides' , 'Nutans' en 'Bultinck Globe'. Door
deze laatste wordt 'Oberhof' overtroffen, daarom een negatief eindoordeel.

T. baccata 'Osterberg'
[Hedge Groep]
(J.D. zu Jeddeloh (D), 1986)
GROEIWIJZE: opgaand, circa 1,2 m hoog en 1,2 m
breed (na± 15 jr), vrij los; takken niet gegolfd,
iets 2-dimensionaa1, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, vrij lang, smal, circa 3 x
0,2 cm.
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Syn. T baccata-'Nana' Hort.
GROEIWIJZE: dwergvormig, opgaand, circa 1 m
hoog en 0,7 m breed (na± 15 jr), dicht; takken
niet gegolfd, overwegend 3-dimensionaal,
bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, vrij kort, circa 1,3 x 0,15
cm.
BLOEI: onbekend
Gekenmerkt door de dwergvormige, opgaande
dichte groeiwijze,
Lijkt zeer veel op 'Ericoides I 'Nutans'; iets grotere naalden? In eerste instantie geïntroduceerd
als T baccata nana. Deze cultivar is beschreven
aan de hand van planten op het Bedgebury Pinetum en is niet beoordeeld door de keuringscommissie.

120. T. baccata 'Overeynderi'
BLOEI: mannelijk.
Gekenmerkt door de opgaande groeiWIJZe, de
vrij lange smalle naalden en mannelijke bloei. Er
is nog weinig ervaring met deze cultivar, daarom
is er geen kwaliteitsoordeel gegeven.

*** T. baccata 'Overeynderi'
[Hedge Groep]
(C.G. Overeynder, Boskoop, 1923)
GROEIWIJZE: (smal) opgaand, circa 2,1 m hoog
en 1 m breed (na± 15 jr), zeer dicht; takken niet
gegolfd, iets 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2 x 0,2 cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
Een absolute topper, die zich onderscheidt zich
door de (smal) opgaande zeer dichte groeiwijze
en mannelijke bloei. Vergelijkbaar met 'Major'
en 'Pyramidalis; voor verschillen, zie aldaar. Het
is de beste groene cultivar uit de Hedge Groep.
Vooral vanwege de mooie groeiwijze zeer goed
bruikbaar als smalle hegplant, solitair, vormsnoei of in gemengde beplanting. Zaailing van
'Fastigiata', ontstaan in 1860. In praktijk goed
te stekken.

s T. baccata 'Pendula'
[Repens Groep]
(D, 1857)
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121. T. baccata 'Pendula'
GROEIWIJZE: aan stok: smal opgaand, circa 1,8 m
hoog en 0, 7 m breed (na ± 15 jr), middeldicht;
takken iets gegolfd, overwegend 2-dimensionaal, bruinachtig. Indien niet aan stok geteeld is
de groeiwijze liggend/horizontaal (zie beschrijving 'Gracilis Pendula')
NAALDEN: midgroen, vrij kort, circa 1,8 x 0,2 cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
Gekenmerkt door de smal opgaande groeiwijze
en mannelijke bloei. Lijkt volgens Den Ouden
(1965) op 'Gracilis Pendula', maar is iets minder
robuust en heeft een lossere groeiwijze. In de
NPC Taxus was echter geen verschil waar te
nemen, maar dit was ook lastig omdat 'Gracilis
Pendula' als liggende plant stond aangeplant.
Vooral vanwege het feit dat deze cultivar zich
ook goed leent om er een treurvorm op stam (aan
de stok) van te kweken, is de waardering "liefhebbersplant" gegeven. Indien 'Pendula' aan de
stok wordt gekweekt is het meer een plant voor
de Tree Groep. Of de plant een top krijgt of niet
ligt vooral aan de keuze van het enthout Voor
een opgaande plant moet men toppen enten. Enthout van zijscheuten groeit meer horizontaal.

T. baccata 'Paulina'
[Nana Groep]
(Geo. Paul Nursery, Cheshunt, Herts, 1875)

T. baccata 'Pimpf'
[F astigiata Groep]
(H. Buchtmann (D), 1990)
GROEIWIJZE: smal opgaand, circa 1,8 m hoog en
0,75 m breed (na± 15 jr), zeer dicht; takken niet
gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruingeel.
NAALDEN: wit- tot geelbont, vrij lang, circa 3 x
0,3 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood.
Herkenbaar vanwege de smal opgaande zeer
dichte groeiwijze, wit- tot geelbonte naalden
rode vruchten. Er is nog weinig ervaring met
deze cultivar, daarom is er geen kwaliteitsoordeel gegeven.
T. baccata 'Pirat'
[Fastigiata Groep]
(H. Buchtmann (D), 1992)
GROEIWIJZE: fastigiaat, circa 2,3 m hoog en 0,6
m breed (na± 15 jr), zeer dicht; takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: donkergroen, vrij lang, circa 3 x 0,4
cm.
BLOEI: mannelijk, zeer arm.
Gekenmerkt door de fastigiate zeer dichte groeiwijze en mannelijke bloei (zeer arm). Er is nog
weinig ervaring met deze cultivar, daarom is er
geen kwaliteitsoordeel gegeven.

o T. baccata 'Pirol'
[Hedge Groep]
(G. Eschrich (D), 1992)
GROEIWIJZE: opgaand, circa 1,1 m hoog en 0,7 m
breed (na± 15 jr), dicht, langzaam groeiend; takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: wit- tot geelbont, halflang, circa 2 x
0,3 cm.
BLOEI: onbekend

Herkenbaar vanwege de opgaande dichte groeiwijze, wit- tot geelbonte naalden. De naalden
zijn zeer opvallend wit- tot geelbont, maar ook
erg gevoelig voor verbranding door de zon.
Qua groeiwijze vergelijkbaar met de eveneens
bonte 'Goldspitz' en ' Judith' , maar de naalden zijn opvallender bont en meer witbont in
plaats van geelbont Vooral vanwege de snelle
verbranding door de zon een negatief eindoordeel.

o T. baccata 'Pyramidalis'
[Hedge Groep]
(GB, 1852)
GROEIWIJZE: (smal) opgaand, circa 1,7 m hoog
en 0,8 m breed (na ± 15 jr), dicht; takken iets gegolfd, overwegend 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: (licht)groen, halflang, circa 2,2 x 0,3
cm.
BLOEI: mannelijk, matig rijk.
Onderscheidt zich door de (smal) opgaande
dichte groeiwijze en mannelijke bloei. Ten opzichte van 'Overeynderi' is de vertakking iets
minder dicht, staan de naalden minder in een plat
vlak en is de naaldkleur iets lichter. Voor verschillen met ' Major', zie aldaar. ' Pyramidalis '
wordt ruim overtroffen door bijvoorbeeld ' Overeynderi' of door de iets bredere ' Hillii ' . Aanleiding voor een negatief eindoordeel. In de Verenigde Staten is ook een T xmedia ' Pyramidalis'
geïntroduceerd. Dit is een andere plant, waarvan
de naam ongeldig is.

o T. baccata 'Raket'
[Fastigiata Groep]
(W. Haalboom, Driebergen, 1967)
GROEIWIJZE: smal opgaand, circa 2,5 m hoog en
0,95 m breed (na ± 15 jr), dicht, snel groeiend;
takken iets gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: donkergroen, vrij lang, circa 3 x 0,3
cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
Gekenmerkt door de smal opgaande dichte
groeiwijze en mannelijke bloei. Ten opzichte
van 'Fastigiata' en 'Fastigiata Robusta' is deze
cultivar iets breder. Vooral bij het ouder worden
valt de plant bovenin open. De sierwaarde is
minder hoog dan van bijvoorbeeld ' Fastigiata
Robusta' en 'Melfard' ; daarom een negatief
eindoordeel.
Het is een selectie uit zaailingen. Kreeg in 1967
een Getuigschrift van Verdienste en in 1968 een
Zilveren Medaille op de tentoonstelling Herfstweelde.
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122. T. baccata 'Repandens'

***

T. baccata 'Repandens'
[Repens Groep]
(USA, 1887)
GROEIWIJZE: breed spreidend, circa 0,9 m hoog
en 2,2 m breed (na± 15 jr), dicht, vrij langzaam
groeiend; takken iets gegolfd, 2-dimensionaal,
bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2,4 x 0,25
cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten, zeer weinig, vaak
pas voor het eerst op late leeftijd.
Gekenmerkt door de breed spreidende dichte
groeiwijze en zeer weinig en vaak pas voor het
eerst op late leeftijd rode vruchten. 'Repandens'
lij kt het meest op ' Ca vendishii', voor verschillen
zie aldaar. Het is in Nederland één van de meest
populaire lage Taxussen. Terecht ook, want vanwege de mooie brede groeiwijze leent de plant
zich bij uitstek voor lage vakbeplanting. Het
duurt even voor een vak helemaal dicht zit maar
als het dicht zit, is nauwelijks onderhoud meer
nodig. De cultivar staat in koude streken bekend
als één van de meest winterharde van T. baccata. Een terechte zeer hoge waardering van drie
sterren.
Ook aanbevolen in de VS door Chadwick
(1976). Er zijn ook onechte klonen in omloop
(vaak meer opgaand). Goed te stekken.
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* T.

baccata 'Repens Aurea'
[Repens Groep]
(USA, vóór 1990)
Syn. T. baccata; 'Repandens Aurea'
GROEIWIJZE: breed spreidend, circa 0,4 m hoog
en 1,3 m breed (na± 15 jr), dicht, vrij langzaam
groeiend; takken iets gegolfd, sterk 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: wit- tot geelbont, halflang, circa 2 x
0,25 cm.
BLOEI: onbekend
Gekenmerkt door de breed spreidende dichte
groeiwijze en wit- tot geelbonte naalden. 'Repens Aurea' is enigszins vergelijkbaar met
' Goude1sje', voor verschillen, zie aldaar. Ten
opzichte van 'Summergold' zijn de naalden
geler en kleiner en de groei minder krachtig. In
praktijk wordt 'Repens Aurea' op bescheiden
schaal toegepast voor lage vakbeplanting, voor
randbeplanting en in (stads)bakken. De cultivar
leent zich hiervoor ook bij uitstek, vandaar een
positief eindoordeel van de keuringscommissie .
Soms worden onder deze naam ook planten gekweekt van zijscheuten van 'Dovastonii Aurea'.
De herkomst van deze cultivar is niet helmaal
bekend, maar ze is waarschijnlijk pas na 1960
geïntroduceerd. Dit betekent dat de Latijnse cultivarnaam eigenlijk ongeldig is.

123. T. baccata 'Repens Aurea'

124. T. baccata 'Rushmore'

In het Von Gimbom Arboretum te Doom staat
een vergelijkbare (of dezelfde?) onder de naam
T. cuspidata 'Capitata Aurea'; deze is mannelijk
en heeft afmeting van 1 x 3,5 m. De naalden lijken iets groter; 2,5 cm x 0,2 cm.

golfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: (donker)groen, zeer kort, zeer br.:ed,
circa 0,8 x 0,3 cm.
BLOEI: mannelijk, matig rijk.
Gekenmerkt door de opgaande groeiwijze, met
vrij stijve takken zeer korte, zeer brede naalden
en mannelijke bloei. Uit de groep van de groene
breedbladigenis dit samen met ' Zaunkönig' de
beste. De cultivar heeft een sterkere groeikracht
dan bijvoorbeeld 'Adpressa' en ten opzichte van
bijvoorbeeld 'Amersfoort' is de groeiwijze minder grillig en los. Voor verschil met ' Zaunkönig', zie aldaar. Naast gebruik als solitair is ook
gebruik als hegplant mogelijk. Vanwege de
brede naalden heeft dit een bijzonder effect.

o T. baccata 'Rinteln'
[Was hington Groep]
(Joh. Wieting (D), circa 1985)
GROEIWIJZE: (breed) opgaand, circa 1,4 m hoog
en 1,5 m breed (na± 15 jr), middeldicht; takken
sterk gegolfd, iets 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: (donker)groen, zeer lang, circa 3,6 x
0,35 cm.
BLOEI: vrouwelijk.
Gekenmerkt door de (breed) opgaande groeiwijze, sterk gegolfde takken, zeer lange naalden en
vrouwelijke bloei. Op de lange naalden na geen
opvallende verschijning en voegt niets toe aan
sortiment. Overtroffen door ' Sebian'. Daarom
een negatief eindoordeel.

* T.

baccata 'Rushmore'
[Adpressa Groep]
(Robinson Nursery, Knockholt, Kent (GB),
1978)
GROEIWIJZE: opgaand, circa 2 m hoog en 1,5 m
breed (na± 15 jr), middeldicht; takken iets ge-

o T. baccata 'Schwarzer Gigant'
[Fastigiata Groep]
(U. Horstmann (D), 1990)
GROEIWIJZE: fastigiaat, circa 1,3 m hoog en 0,3
m breed (na± 15 jr), middeldicht, vrij langzaam
groeiend; takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: donkergroen, halflang, circa 2,6 x
0,35 cm.
BLOEI: mannelijk, vrij arm.
Gekenmerkt door de fastigiate groeiwijze en
mannelijke bloei. Geen opvallende verschijning
Dendraflora nr 40 2003
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stelling Herfstweelde. Werd in 1967 definitief
benaamd, maar is onder andere namen in omloop geweest, bijvoorbeeld T baccata horizontalis aurea. In praktijk goed te stekken. Zeer
goed in pot te kweken.

o T. baccata 'Suzanne'
[F astigiata Groep]
(A.M. Vermeulen, Boskoop, 1990)
GROEIWIJZE: fastigiaat, circa 2,6 m hoog en 0,8
m breed (na± 15 jr), dicht; takken iets gegolfd,
sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: donkergroen, zeer lang, circa 4 x 0,35
cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood.
Herkenbaar vanwege de fastigiate dichte groeiwijze, zeer lange naalden rode vruchten. Vooral
vanwege de lange naalden onderscheidbaar van
de andere groene vrouwelijke fastigiaten als
'Fastigiata Robusta', 'Fastigiata' , 'Anthony
Wayne', 'Flushing' en 'Melfard' . Daar 'Fastigiata Robusta' en ' Melfard' beter zijn krijgt ' Suzanne' een negatief eindoordeel.
De cultivar is geselecteerd do9r A.M. Vermeulen en benaamd en geïntroduceerd door W. v.d.
Werf in Boskoop.

125. T. baccata 'Semperaurea'

126. T. baccata 'Standishii'

127. T. baccata 'Summergold'

in de groep van fastigiaten, daarom een negatief
eindoordeel van de keuringscommissie.

naalden en mannelijke bloei. Meest opvallende
geelbonte Taxus in elk seizoen. Nog steeds onovertroffen ten opzichte van de andere geelbonte opgaande cultivars. Zeer goed te gebruiken als
solitair, voor vormsnoei of als hegplant, maar
ook in gemengde beplanting een opvallend element. In praktijk goed te stekken.

solitair. In praktijk goed te stekken, hoewel
geënte exemplaren beter groeien.

T. baccata 'Schwarzgrün'
[Hedge Groep]
(H. Kordes, Bilsen (D), 1979)
GROEIWIJZE: opgaand, circa 2 m hoog en 1,4 m
breed (na± 15 jr), middeldicht; takken iets gegolfd, overwegend 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: donkergroen, halflang, circa 2,2 x 0,3
cm.
BLOEI: vrouwelijk.
Herkenbaar vanwege de opgaande groeiWIJze,
donkergroene naaldkleur en vrouwelijke bloei.
Er is nog weinig ervaring met deze cultivar,
daarom is er geen kwaliteitsoordeel gegeven.

*** T. baccata 'Semperaurea'
[Hedge Groep]
(GB, 1908)
GROEIWIJZE: opgaand, circa 1,8 m hoog en 1,8 m
breed (na± 15 jr), middeldicht; takken iets gegolfd, iets 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: zeer sterk geel(bont), halflang, circa 2
x 0,25 cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
Een absolute topper, die zich kenmerkt door de
opgaande groeiwijze, zeer sterk geel(bonte)
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*** T. baccata 'Standishii'
[Fastigiata Groep]
(GB, 1908)
GROEIWIJZE: fastigiaat, circa 1,5 m hoog en 0,3
m breed (na ± 15 jr), zeer dicht, vrij langzaam
groeiend; takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: zeer sterk geel(bont), halflang, circa
2,5 x 0,25 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, vrij talrijk.
Deze prachtige Taxus is herkenbaar vanwege de
fastigiate zeer dichte groeiwijze, zeer sterk
geel(bonte) naalden en vrij talrijke rode vruchten. Van alle bonte Taxussen houdt 'Standishii'
het best zijn gele kleur vast, ook tijdens de winter. Alleen bij felle zon kan dit soms wat bladverbranding tot gevolg hebben. Dit laatste kleine
minpuntje heeft de keuringscommissie er niet
van weerhouden om de allerhoogste waardering
van drie sterren toe te kennen. Zeer geschikt als

** T. baccata 'Summergold'
[Repens Groep]
(J. van Ravensberg, Hazerswoude, circa 1967)
GROEIWIJZE: breed spreidend, circa 1,4 m hoog
en 3,4 m breed (na± 15 jr), dicht; takken iets gegolfd, 2-dimensionaal, (rood)bruin.
NAALDEN: zwak geelbont (in de zomer) tot groen
(in de winter), vrij lang, circa 3 x 0,3 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, matig talrijk.
Gekenmerkt door de breed spreidende dichte
groeiwijze, zwak geelbonte tot groene naalden
en matig talrijke rode vruchten. Voor verschillen
met 'Repens Aurea' en 'Goudelsje' zie aldaar.
Ten opzichte van 'Washintonii' duidelijk platter.
'Summergold' heeft vooral voor gebruik als
vakbeplanting grote waarde. Vanwege de krachtige groei is een vak vrij snel dicht gegroeid. Bovendien geeft de gele kleur van het jonge schot
extra sierwaarde. Wat later in het seizoen kleuren de naalden via zwak geelbont naar groen in
de winter. Dit maakt wel dat 'Summergold' geen
last heeft van verbranding door de zon. Al met al
een zeer positief eindoordeel.
Kreeg in 1967 een Getuigschrift van Verdienste
en in 1968 een Zilveren Medaille op de tentoon-

* T. baccata 'Vader Simon'
[N ana Groep]
(A. van Nijnatten, Zundert,)
GROEIWIJZE: (semi-)dwergvormig, opgaand,
circa 1 m hoog en 1,5 m breed (na± 15 jr), zeer
dicht; takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal,
bruinachtig.
NAALDEN: donkergroen, halflang, circa 2 x 0,22 cm.
BLOEI: onbekend
Gekenmerkt door de (semi)dwergvormige, opgaande en zeer dichte groeiwijze. Lijkt veel op
'Little Gem' en 'Green Diamond' , maar heeft
iets grotere naalden en groeit iets sneller. Een
mooie aanvulling van het sortiment groene
dwergen. Geschikt voor kleine tuinen en
(stads) bakken.
o T. baccata 'Van der Straaten'
[Washington Groep]
(NL, circa 1990)
GROEIWIJZE: spreidend, circa 1,5 m hoog en 3,1
m breed (na ± 15 jr), middeldicht; takken iets
gegolfd, 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2 x 0,2 cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
Gekenmerkt door de spreidende groeiwijze en
mannelijke bloei. Recent in omloop gebrachte
cultivar die geen verbetering is van bestaand ~o~
timent zoals 'Densiformis' en ' Green Mountam .
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129. T. baccata 'Washingtonii'

T. baccata 'Variegata'
[Hedge Groep]
(GB, 1770)
Syn. T. baccata 'Argentea'
GROEIWIJZE: (smal) opgaand, dicht vertakt· takken niet gegolfd, overwegend 2-dimensi~naal
bruinachtig.
'
NAALDEN: vrij sterk geelbont, halflang, circa 2 x
0,2 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, vrij talrijk.
Gekerrm.erkt door de (smal) opgaande dichte
gro~IWlJze , vrij sterk geelbonte naalden en vrij
talnJke rode vruchten. Deze cultivar is beschreven aan de hand van planten op het Bedgebury
Pmetum en is niet beoordeeld door de keuringscommiSSie.

o T. baccata 'Vogelhorst'
[Hedge Groep]
(y..r. Wüstemeyer (D), 1995)
GROEIWIJZE: (smal) opgaand, circa 2,6 m hoog
~n 1,6 m breed (na± 15 jr), middeldicht; takken
tets gegolfd, !ets 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: rrudgroen, halflang, circa 2,2 x 0,25
cm.
BLOEI: vrouwelijk.
Herkenbaar vanwege de (smal) opgaande groei-

wijze en vrouwelijke bloei. De cultivar is iets
breder dan bijvoorbeeld 'Overeynderi' en iets
smaller dan bijvoorbeeld 'Hillii. Niet bepaald
een opvallende nieuwigheid en zeker geen verbetenng of aanvulling van het sortiment vandaar een negatief eindoordeel.
'

**

T. baccata 'Washingtonii'
[Was hington Groep J
(GB, 1864)
GROEIWIJZE: schuin opgaand, circa 1,9 m hoog
en_2,55 m breed (na± 15 jr), middeldicht; takken
vnJ sterk gegolfd, overwegend 2-dimensionaal
bruinachtig.
'
NAALDEN: vrij sterk geel bont, halflang, circa 2,5
x 0,3 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, vrij talrijk.
Geke~erkt door de schuin opgaande groeiwijze, vnJ sterk gegolfde takken, vrij sterk geelbonte naalden en vrij talrijke rode vruchten. Hierdoor niet te verwarren met andere cultivars en in
de categorie bonte schuin opgaande cultivars
nog steeds onovertroffen. Zeer goed te gebruiken ~oor gemengde beplantingen en als solitair.
Er ZIJn ook onechte klonen in omloop; vaak relatief breder of van het mannelijke geslacht. In
praktiJk goed te stekken.

T. baccata 'Weeping Curl'
[Hedge Groep]
(L. Konijn, Lunteren ? , 1968)
GROEIWIJZE: opgaand, circa 1,2 m hoog en 1,3 m
breed (na ± 15 jr), middeldicht, vrij langzaam
groeiend; takken niet gegolfd, iets 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2,5 x 0,25 cm.
BLOEI: mannelijk, vrij arm.
Gekenmerkt door de opgaande groeiwijze en
mannelijke bloei. Vergelijkbaar met 'Groenland', maar iets minder dicht vertakt. Er is nog
weinig ervaring met deze cultivar, daarom is er
geen kwaliteitsomdeel gegeven.

**

T. baccata 'Westerstede'
[Hedge Groep]
(H. Helmers, Westerstede (D), 1978)
GROEIWIJZE: (smal) opgaand, circa 2,2 m hoog
en 1,1 m breed (na ± 15 jr), middeldicht; takken
iets gegolfd, iets 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: donkergroen, halflang, circa 2 x 0,22 cm.
BLOEI: vrouwelijk.
Herkenbaar vanwege de (smal) opgaande groeiwijze en donkergroene naaldkleur. De cultivar is
het best te vergelijken met 'Hicksii' , maar de
naalden zijn wat kleiner en fijner en de takken
zijn minder grillig (gegolfd).

130. T. baccata 'Westerstede'
Vooral positief gewaardeerd door de keuringscommissie vanwege de mooie donkergroene
naalden en mooie groeiwijze . Vooral voor heggen en vormsnoei een prima cultivar.
Kreeg een Zilveren Medaille op de tentoonstelling Herfstweelde in 1983 . Zeer winterharde selectie.
o T. baccata 'Wintergold'
[Hedge Groep]
(Jongeman, Sappermeer, circa 1990)
GROEIWIJZE: opgaand, circa 2,4 m hoog en 2 m
breed (na ± 15 jr), middeldicht, snel groeiend;
takken niet gegolfd, iets 2-dimensionaal, geel.
NAALDEN: sterk geelbont, vrij kort, circa 1,8 x 0,2
cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
Onderscheidt zich door de opgaande groeiwij ze,
sterk geelbonte naalden en mannelijke bloei. De
cultivar lijkt het meest op ' Semperaurea', maar
is iets smaller en heeft iets kortere naalden. Het
zou een verbetering moeten zijn van ' Semperaurea', maar dat is niet gebleken in het onderzoek.
Daarom een negatief eindoordeel.
o T. baccata 'Wüst'
[N ana Groep]
(W. Wüstemeyer (D) , 1995)
Dendraflora nr 40 2003
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GROEIWIJZE: (semi-)dwergvormig, sterk fastigiaat, circa 1,1 m hoog en 0,25 m breed (na ± 15
jr), dicht; takken sterk 3-dimensionaal, bruingeel.
NAALDEN: wit- tot geelbont, halflang, circa 2,5 x
0,23 cm.
BLOEI: mannelijk.
Gekenmerkt door de (semi-)dwergvormige,
sterk fastigiate dichte groeiwijze, wit- tot geelbonte naalden en mannelijke bloei. Minder
dwergvormig dan bijvoorbeeld 'Al denham
Gold' en 'Goldener Zwerg', daarom een negatief eindoordeel.

* T. baccata 'Zaunkönig'
[Adpressa Groep]
(H. Buchtmann (D), 1992)
GROEIWIJZE: opgaand, circa 1,6 m hoog en 1,2 m
breed (na± 15 jr), dicht, vrij langzaam groeiend;
takken niet gegolfd, overwegend 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: (donker)groen, zeer kort, zeer breed,
circa 0,8 x 0,3 cm.
BLOEI: mannelijk, matig rijk.
Gekenmerkt door de opgaande dichte groeiwijze, met vrij stijve takken zeer korte, zeer brede
naalden en mannelijke bloei. Compacter dan
'Rushmore' . Een mooie aanwinst in het sortiment breedbladige Taxus. Geschikt voor gemengde beplanting en als kleine brede heg.
o T. baccata 'Zundert'
[N ana Groep]
(A. van Nijnatten, Zundert,)
GROEIWIJZE: (semi-)dwergvormig, (breed) opgaand, circa 1 m hoog en 1,1 m breed (na± 15
jr), zeer dicht; takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, vrij kort, circa 1,5 x 0,2
cm.
BLOEI: onbekend
Gekenmerkt door de (semi-) dwergvormige,
(breed) opgaande zeer dichte groeiwijze en vrij
korte naalden. Lijkt veel op 'Little Gem' en
' Green Diamond' ; de naaldkleur is iets lichter en
de groeiwijze en de naalden iets groter. 'Zundert' moet het afleggen tegen beide genoemde
cultivars, daarom een negatief eindoordeel.

NAALDEN : geel(bont), zeer kort, zeer breed, circa
1 x 0,25 cm.
BLOEI: mannelijk, vrij arm.
Gekenmerkt door de dwergvormige, schuin opgaande dichte groeiwijze, geel(bonte) zeer korte,
zeer brede naalden en mannelijke bloei.
Het is de eerst bekende bonte T. cuspidata. Deze
cultivar is eigenlijk met geen enkele andere
dwerg te verwarren, maar lijkt nog het meest op
de minder brede en meer groeikrachtige 'Corrie'.
'Aurescens' wordt ook duidelijk overtroffen door
' Corrie'. Er is in literatuur ook sprake van T. baccata 'Aurescens', maar het is onduidelijk of het
hier werkelijk een andere plant betreft.

o T. cuspidata 'Booy'
[Washington Groep]
(D, vóór 1999)
GROEIWIJZE: (breed) opgaand, circa 2,4 m hoog
en 3 m breed (na ± 15 jr), middeldicht, snel
groeiend; takken sterk gegolfd, overwegend 3dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2,5 x 0,3 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, vrij talrijk.
Gekenmerkt door de (breed) opgaande groeiwijze, sterk gegolfde takken en vrij talrijke rode
vruchten. Het gemakkelijkste onderscheidingskenmerk ten opzichte van de meeste grove groene cuspidata-cultivars zoals 'Adams' en ' Rustique' is dat 'Booy' vrouwelijk is. Een negatief
eindoordeel vanwege de grillige groeiwijze. Betere cultivars zijn 'Green Mountain' en 'Sebian'. Stekbaarheid is goed ( slaging in proef
90%).
T. cuspidata 'Golden Jubilee'
[Washington Groep]
(Herkomst onbekend)
GROEIWIJZE: schuin opgaand, circa 0,9 m hoog
en 1,3 m breed (na ± 15 jr), middeldicht, vrij
langzaam groeiend; takken vrij sterk gegolfd,
overwegend 3-dimensionaal, geel.
NAALDEN: geelbont, halflang, circa 2 x 0,22 cm.
BLOEI: vrouwelijk?
Gekenmerkt door de schuin opgaande groeiwijze, vrij sterk gegolfde takken en geelbonte naalden.
Er is nog weinig ervaring met deze cultivar,
daarom is er geen kwaliteitsoordeel gegeven.
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T. cuspidata f. nana Rehder
Compacte vorm van de soort. Vrij dicht tot middeldicht vertakt, opgaand tot breed opgaand, ongeveer even hoog als breed tot iets breder dan
hoog; takken gewoonlijk iets gegolfd. Naalden
mid- tot donkergroen, circa 2 cm lang. Beide geslachten mogelijk. Vooral in koude streken populair als hegplant en voor vormsnoei. Er zijn verschillende klonen in cultuur, vandaar dat deze
plant niet wordt beschouwd als een cultivar.

o T. cuspidata 'Rustique'
[Was hington Groep]
(Bonte Hoek Kwekerijen, Glimmen, circa 1965)
GROEIWIJZE: (breed) opgaand, circa 2,4 m hoog
en 3,1 m breed (na ± 15 jr), middeldicht, snel
groeiend; takken zeer sterk gegolfd, overwegend
3-dimensionaal, (rood)bruin.
NAALDEN: (donker)groen, zeer lang, circa 3,5 x
0,3 cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
Gekenmerkt door de (breed) opgaande groeiwijze, zeer sterk gegolfde takken, zeer lang naalden
en mannelijke bloei. Hoort vanwege deze kenmerken thuis in het rijtje : 'Adams', 'Sebian' ,
'Henryi' en 'Fairview'. Hiervan vond de keuringscommissie 'Sebian' het beste.
Werd omstreeks 1950 geselecteerd uit zaailingen van T. cuspidata, maar is mogelijk een hybride met T. baccata. De plant is de eerste jaren
verkocht onder de naam 'Bonte Hoek'.

o T. xmedia 'Adams'

o T. cuspidata 'Aurescens'
[N ana Groep]
(Hall Estate, Bristol, R.I. (USA), 1920)
GROEIWIJZE: dwergvmmig, schuin opgaand,
wca 0,4 m hoog en 0,6 m breed (na ± 15 jr),
d1cht; takken niet gegolfd, iets 2-dimensionaal,
bruinachtig.

2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2 x 0,25 cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
Onderscheidt zich door de opgaande dichte
groeiwij.ze en mannelijke bloei. 'Intermedia' is
het best vergelijkbaar met 'Groenland', die
eveneens ongeveer even hoog als breed is en
mannelijk is. 'Intermedia' is echter iets minder
groeikrachtig en heeft iets kleinere naalden.
Wordt ook overtroffen door 'Groenland', vandaar een negatief eindoordeel.
Het is een selectie van T. cuspidata f. nana. Er is
ook een T. baccata 'Intermedia'. In de Verenigde Staten zijn er ook vrouwelijke planten bekend. Stekbaarheid is zeer goed (slaging in proef
98%).

o T. cuspidata 'Intermedia'
[Hedge Groep]
(R. Brown, Cottage Gardens, Queens (N.Y.)
(USA), voor 1936)
GROEIWIJZE: opgaand, circa 2 m hoog en 2 m
breed (na± 15 jr), dicht; takken iets gegolfd, iets

[Washington Groep]
(Adams Nursery, Springfield, Ohio (USA),
1972)
Syn. T. cuspidata 'Adams'
GROEIWIJZE: opgaand, circa 2,7 m hoog en 2,5 m
breed (na± 15 jr), vrij los, snel groeiend; takken

zeer sterk gegolfd, iets 2-dimensionaal, (rood)bruin.
NAALDEN: midgroen, vrij lang, circa 3 x 0,35 cm.
BLOEI: mannelijk, matig rijk.
Gekenmerkt door de opgaande groeiwijze, zeer
sterk gegolfde takken en mannelijke bloei. Lijkt
het meest op de eveneens mannelijke 'Sebian',
'Henryi', 'Rustique ' en 'Fairview', maar is iets
minder breed. Ten opzichte van 'Farmen' (en
ook 'Fairview') zijn de naalden groter. Ten opzichte van 'Green Mountain', is de groei veel
grilliger en iets minder breed en zijn de naalden
iets groter. De grove, grillige groei werd niet
echt gewaardeerd door de keuringscommissie.
In de VS is deze cultivar vrij populair vanwege
de snelle groei. De plant wordt overtroffen door
'Sebian', 'Densiformis' en 'Green Mountain' .
Wordt wel aanbevolen in de VS door Chadwick
(1976).

o T. xmedia 'Anthony Wayne'
[Fastigiata Groep]
(Hess Nursery, Wayne, New Jersey (USA),
1960)
Syn. T.baccata 'Anthony Wayne Y
GROEIWIJZE: fastigiaat, circa 3 m hoog en 0,75 m
breed (na ± 15 jr), middeldicht, snel groeiend;
takken vrij sterk gegolfd, bruinachtig; vooral op
hogere leeftijd vallen de takken open en wordt
de plant breder.
NAALDEN: midgroen, vrij lang, circa 3 x 0,3 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, vrij talrijk.
Herkenbaar vanwege de fastigiate groeiwijze,
vrij sterk gegolfde takken en vrij talrijke rode
vruchten. Het best te vergelijken met de eveneens vrouwelijke 'Fastigiata' en 'Fastigiata Robusta' , maar de groei is minder dicht en de takken zijn wat grilliger. Dit zorgt voor een minder
hoge sierwaarde, vandaar een negatieve waardering van de keuringscommissie.
Kreeg op de tentoonstelling Herfstweelde in
1968 een Zilveren Medaille. Ontstaan in 1943.

o T. xmedia 'Brownii'
[Hedge Groep]
(T .D. Hatfield, Cottage Gardens, Queensland,
New York (USA), 1939)
GROEIWIJZE: opgaand, circa 2,4 m hoog en 1,9 m
breed (na± 15 jr), dicht, snel groeiend; takken
sterk gegolfd, overwegend 3-dimensionaal,
bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2 x 0,2 cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
Onderscheidt zich door de opgaande dichte
groeiwijze, sterk gegolfde takken en mannelijke
bloei. Vergeleken met ' Overeynderi ' is de groeiDendraflora nr 40 2003
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**

T. xmedia 'Groenland'
[Hedge Groep]
(NL, 1987)
Syn. T. baccata 'Groenland'
GROEIWIJZE: opgaand, circa 2,7 m hoog en 2,7 m
breed (na ± 15 jr), dicht, snel groeiend; takken
niet gegolfd, overwegend 2-dimensionaal,
bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, vrij lang, smal, circa 3 x
0,2 cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
.
Onderscheidt zich door de opgaande dichte
groeiwijze, vrij lange smalle naalden e~ I?~n,ne
lijke bloei. Het best te vergelijke~ met Hllln en
'Intermedia' , maar vooral verschlllend vanwege
de iets langere naalden. In vergelijking met
' Overeynderi' is 'Groenland' iets breder. De
groeiwijze maakt dat de cultivar vooral als soh~
tairplant of brede hegplant of v~or vormsnoei
zeer aantrekkelijk is. Ook de relatief snelle groei
werkt in het voordeel. Al met al aanleiding tot
een hoge eindwaardering met tw~e sterren. s t;kbaarheid is zeer goed (slagmg m proef 95Yo).
Goed in pot te kweken.

Aanbevolen in de VS door Chadwick (1976).
o T. xmedia 'Fairview'
[Washington Groep]
(Fairview Nursery, Fairview, PA (USA), 1976)
GROEIWIJZE: schuin opgaand, circa 2 m hoog en
3 m breed (na± 15 jr), vrij los; takken sterk gegolfd, overwegend 2-dimensionaal, (rood)bruin.
NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2 x 0,3 cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
Gekenmerkt door de schuin opgaande groeiwijze, sterk gegolfde takken en mannelijke bloei.
Voor verschillen met 'Adams', zie aldaar. Voor
een cultivar uit de Washington Groep heeft
'Fairview' vrij kleine naalden. De plant wordt
overtroffen door 'Sebian', 'Densiformis' en
'Green Mountain'.

131. T. xmedia 'Densiformis'
wijze iets breder en zijn de takken veel meer gegolfd. Onder andere vanwege dit laatste kenmerk is er ook duidelijk onderscheid met de
eveneens mannelijke 'Hillii'. De sterk gegolfde
takken werden niet gewaardeerd door de keuringscommissie. Kortom, 'Overeynderi' en 'Hillii' zijn beter en het eindoordeel is negatief.
Wordt in VS wel aanbevolen door Chadwick
(1976). Goed te stekken.

* T. xmedia 'Densiformis'
[Washington Groep]
(C. Hogendoom Nursery, Newport (USA) 1951)
GROEIWIJZE: breed spreidend, circa l ,5 m hoog
en 2,8 m breed (na ± 15 jr), middeldicht; takken
sterk gegolfd, iets 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2,2 x 0,25
cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
Gekenmerkt door de breed spreidende groeiwijze, sterk gegolfde takken en mannelijke bloei.
Lijkt veel op 'Green Mountain', maar heeft iets
kleinere naalden. 'Densiformis' is goed in pot te
kweken. Het is één van de betere groene breed
spreidende cultivars. Zeer geschikt voor het beplanten van grote vakken en voor gebruik in gemengde beplanting. In de praefopplant is bij
deze cultivar een vrouwelijke tak waargenomen.

o T. xmedia 'Farmen'
[Washington Groep]
(Thomsen Nursery, Skaiborg (DK), 1956)
GROEIWIJZE: (breed) opgaand, circa 1,8 m hoog
en 2, l m breed (na± 15 jr), middeldicht; takken
sterk gegolfd, iets 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2 x 0,3 cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
Gekenmerkt door de (breed) opgaande groeiwijze, sterk gegolfde takken en mannelijke bloei.
Lijkt veel op ' Adams' en 'Fairview'. Voor verschillen, zie aldaar. De plant wordt overtroffen
door 'Sebian', ' Densiformis' en 'Green Mountain' . Goed te stekken en in pot te kweken.

o T. xmedia 'Flushing'
[Fastigiata Groep]
(J. Vermeuten & Son (USA), 1952)
Syn. T. xmedia ' Parade'
GROEIWIJZE: sterk fastigiaat, circa 2,5 m hoog en
0,5 m breed (na± 15 jr), middeldicht, snel groeiend; takken iets gegolfd, sterk 3-dimensionaal,
bruinachtig.
NAALDEN: (donker)groen, vrij lang, circa 3 x 0,3
cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, vrij talrijk.
Herkenbaar vanwege de sterk fastigiate groeiwijze en vrij talrijke rode vruchten. Is ten opzichte van 'Fastigiata Robusta' en 'Melfard'
minder dicht vertakt. Vooral op hogere leeftijd
valt de plant bovenin open. Dit geeft de plant een
minder hoge sierwaarde dan bijvoorbeeld 'Fastigiata Robusta' en 'Melfard'; vandaar een negatieve waardering van de keuringscommissie.
Kreeg onder de foutieve naam 'Parade' een
Gouden Medaille op de tenstoonstelling Flora
Nova in 1966 en eveneens een Gouden Medaille
op de tentoonstelling Herfstweelde in 1968. Vol-

/

132. T. xmedia 'Green Mountain'
gens de winner een zeer winterharde selec~ie.
wordt wel aanbevolen in de VS door Chadwick
(1976).

* T.

xmedia 'Green Mountain'
[Washington Groep]
(Bobink and Atkin Nursery, East Rutherford,
N.J. (USA), 1976)
.
GROEIWIJZE: schuin opgaand, circa 2,2 m hoog
en 4 m breed (na ± 15 jr), middeldicht, snel
groeiend; takken sterk gegolfd, overwegend 2dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2,5 x 0,3
cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
. ..
Gekenmerkt door de schuin opgaande groeiWIJze sterk gegolfde takken en mannelijke bloei.
T~n opzichte van de andere mannelij~e cult~va~s
van de Washington Groep, zoals Fairview ,
'Farmen' en 'Adams' breder. Ten opzichte van
'Henryi' minder grillige takken. Voor verschlllen met 'Densifonnis,, zie aldaar. Vanwege deze
vrij brede groeiwij ze en relatief snelle groei een
zeer goede plant voor het beplanten van g~ote
vakken en voor gebruik in gemengde bepl~ntmg.
Ook als solitairplant is 'Green Mountam goed
te gebruiken.

T. xmedia 'Hatfieldii'
[Hedge Groep]
(T.D. Hatfield, Hunneweil Pinetum (USA),
1923)
GROEIWIJZE: opgaand, circa 3 m hoog en 2,5 m
breed (na ± 15 jr), dicht, snel groeiend; takken
zeer sterk gegolfd, overwegend 3-dimenswnaal,
bruinachtig.
NAALDEN: (donker)groen, halflang, circa 2,5 x
0,2 cm.
BLOEI: mannelijk.
.
Onderscheidt zich door de opgaande dichte
groeiwijze, zeer sterk gegolfde takken en mannelijke bloei.
In Bedgebury Pinetum staat ~en groot exemplaar
van 6 x 6,5 m. Aanbevolen m de VS door Chadwick (1976).
T. xmedia 'Henryi'
[Washington Groep]
(Henry Verkade Nursery, New London (USA),

0

1951)
.
GROEIWIJZE: schuin opgaand, cuca 2,1 m hoog
en 3 m breed (na ± 15 jr), vrij los; takken zeer
sterk gegolfd, iets 2-dimensionaal, (rood)brum.
NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2,8 x 0,3
cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
. ..
Gekenmerkt door de schuin opgaande groeiWIJze zeer sterk gegolfde takken en mannelijke
bl~ei. Komt het meest overeen met ' Sebian',
Dendraflora nr 40 2003
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133. T. xmedia 'Groenland'

maar de groei is iets losser. Voor verschillen met
'Adams', zie aldaar. Qua breedte vergelijkbaar
met 'Green Mountain', maar de groeiwijze is
grilliger en losser. De grove, grillige en losse
groei werd niet echt gewaardeerd door de keuringscommissie. De plant wordt overtroffen
door 'Sebian', 'Densiformis' en 'Green Mountain' .
In de praefopplant is bij één van de planten een
vrouwelijke tak ontstaan. Wordt wel aanbevolen in de VS door Chadwick (1976).

** T. xmedia 'Hicksii'
[Hedge Groep)
(Hick's Nursery, Westbury, N .J. (USA), 1923)
GROEIWIJZE: (smal) opgaand, circa 2,2 m hoog
en 1 m breed (na ± 15 jr), middeldicht; takken
vrij sterk gegolfd, iets 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: (donker)groen, halflang, circa 2,5 x
0,24 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, vrij talrijk.
Gekenmerkt door de (smal) opgaande groeiwijze, vrij sterk gegolfde takken en vrij talrijke rode
vruchten. 'Hicksii' is één van de bekendste en
meest gebruikte Taxus-cultivars. Vanwege de
opgaande groeiwijze vooral als hegplant en voor
vormsnoei zeer geschikt. Van alle opgaande
130

vrouwelijke cultivars de beste.
Onstaan als zaailing van T. cuspidata f. nana
omstreeks 1900. Wordt ook aanbevolen in de
VS door Chadwick (1976). In praktijk goed te
stekken. Zeer goed in pot te kweken. Wordt ook
veel als onderstam gebruikt.
T. xmedia 'Hicksii Gold'
[Hedge Groep]
(NL?)
Syn. T. xmedia 'Hicksii Aurea'
GROEIWIJZE: (smal) opgaand, circa 2,2 m hoog
en 0,9 m breed (na ± 15 jr), dicht; takken iets gegolfd, iets 2-dimensionaal, bruingeel.
NAALDEN: geelbont, halflang, circa 2,5 x 0,3 cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood.
Gekenmerkt door de (smal) opgaande dichte
groeiwijze, geelbonte naalden rode vruchten. In
alle opzichten hetzelfde als 'Hicksii', behalve de
naaldkleur. Er is nog weinig ervaring met deze
cultivar, daarom is er geen kwaliteitsomdeel gegeven. De plant lijkt echter veelbelovend.
De plant stond in de Nederlandse Planten Collectie als 'Hicksii Aurea'; daar het een recent
benaamde cultivar is, is de naam ongeldig. Gekozen is daarom voor de nieuwe naam 'Hicksii
Gold'.

134. T. xmedia 'Hicksii'

135. T. xmedia 'Hillii'

** T.

GROEIWIJZE: (breed)spreidend, circa 0,8 m hoog
en 1,6 m breed (na± 15 jr), dicht, vrij langzaam
groeiend, nestvormig in midden; takken niet gegolfd, 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, vrij kort, breed, circa 1,8 x
0,3 cm.
BLOEI: mannelijk, matig rij k.
Gekenmerkt door de spreidende dichte nestvormige groeiwijze, vrij brede naalden en mannelij ke bloei. Is eigenlijk met geen enkele cultivar te
verwarren. Ten opzichte van 'Repandens' is de
groeiwijze minder plat, de takken staan minder
horizontaal, de naalden zijn breder en korter en
bovendien is de cultivar mannelijk in plaats van
vrouwelijk. 'Nidiformis' heeft een prachtige habitus. Een mooie plant voor gebruik als kleine
solitair, in (stads)bakken of als vakbeplanting,
hoewel voor dit laatste de groei ietwat traag IS.
Behoort samen met 'Repandens' tot de top van
de Repens Groep. Qua lengte/breedte verhouding ligt de plant op grens van Washmgt~n
Groep. Stekbaarheid is vrij goed (slagmg m
proef 87%).

xm edia 'Hillii'
[Hedge Groep]
(D. Hili & CoNurseries (USA), vóór 1917)
Syn. T. xmedia 'Hill'
GROEIWIJZE: opgaand, circa 2,2 m hoog en 2,1 m
breed (na± 15 jr), dicht; takken iets gegolfd, iets
2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN : midgroen, halflang, circa 2,2 x 0,3
cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
Onderscheidt zich door de opgaande dichte
groeiwijze en mannelijke bloei. Vergelijkbaar
met 'Groenland' en 'Intermedia'; voor verschillen, zie aldaar. Ten opzichte van 'Overeynderi'
is 'Hillii' iets breder. Het is een ideale plant voor
heggen en voor vormsnoei. Terecht veel gebruikt; het eindoordeel is postief.
De plant is door de winner geselecteerd uit een
partij planten verkregen onder de naam Taxus
hybrids van Fa. Koster & Co, Boskoop. Er zijn
ook vrouwelijke planten in omloop (vooral in
Duitsland); deze worden als foutiefbenaamd beschouwd. Wordt ook aanbevolen in de VS door
Chadwick (1976). In praktijk goed te stekken.

***

T. xmedia 'Nidiformis'
[Repens Groep]
(USA, vóór 1953)

T. xmedia 'Nixe'

[Fastigiata Groep]
(H. Buchtmann (D), 1992)
GROEIWIJZE: sterk fastigiaat, circa 2,6 m hoog en
Dendraflora nr 40 2003
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136. T. xmedia 'Nidiformis'
0,45 m breed (na± 15 jr), zeer dicht; takken niet
gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: donkergroen, vrij lang, circa 3 x 0,25
cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood.
Herkenbaar vanwege de sterk fastigiate zeer
dichte groeiwijze en rode vruchten. Er is nog
weinig ervaring met deze cultivar, daarom is er
geen kwaliteitsoordeel gegeven.

* T. xmedia 'Sebian'
[Washington Groep]
(Mike Sebian Nursery, Painsville, Ohio (USA))
GROEIWIJZE: schuin opgaand, circa 1,8 m hoog
en 2,7 m breed (na± 15 jr), middeldicht; takken
zeer sterk gegolfd, overwegend 3-dimensionaal,
bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, vrij lang, circa 3 x 0,3 cm.
BLOEI : mannelijk, rijk.
Gekenmerkt door de schuin opgaande groeiwijze, zeer sterk gegolfde takken en mannelijke
bloei. Van alle cultivars met deze kenmerken
zoals 'Adams' , ' Henryi', 'Rustique', 'Nissen'~
Regent', 'Nissen ' s Page' en 'Fairview' was 'Sebian' de beste. Een mooie plant voor grove gemengde beplantingen of als grote solitair. Groeit
snel uit tot een verkoopbare plant. Ook aanbevolen in de VS door Chadwick (1976). Stekbaar132
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137. T. xmedia 'Sebian'
heidis zeer goed (slaging in proef 100%). Goed
in pot te kweken.

onder een nieuwe naam in de handel worden gebracht.

o T. xmedia 'Sentinalis'

o T. xmedia 'Silver Spirit'
[Hedge Groep]
(A.M. Vermeulen, Boskoop, 1990)
GROEIWIJZE: opgaand, circa 1,8 m hoog en 1,1 m
breed (na ± 15 jr), dicht; takken niet gegolfd,
sterk 3-dimensionaal, geelbruin.
NAALDEN: sterk witgeelbont, vrij lang, circa 3 x
0,3 cm.
BLOEI: mannelijk, vrij arm.
Onderscheidt zich door de opgaande dichte
groeiwijze, opvallend witgeelbonte naalden en
mannelijke bloei. De meeste andere bonte opgaande cultivars zoals ' Goldspitz' en 'Judith'
zijn minder opvallend bont. De naalden zijn wel
erg gevoelig voor verbranding door de zon.
Vooral daarom een negatieve waardering.
De cultivar is geselecteerd door A.M. Vermeuten en benaamd en geïntroduceerd door W. v.d.
Werf in Boskoop.

[Fastigiata Groep]
GROEIWIJZE: fastigiaat, circa 2,3 m hoog en 0,7
m breed (na± 15 jr), dicht; takken niet gegolfd,
sterk 3-dimensionaal, (rood)bruin.
NAALDEN: donkergroen, halflang, circa 2,5 x 0,3
cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood.
Herkenbaar vanwege de fastigiate dichte groeiwijze en rode vruchten. Geen opvallende verschijning in de groep van fastigiaten. 'Fastigiata
Robusta' en 'Melfard' zijn beter; daarom een negatief eindoordeel van de keuringscommissie.
Deze plant stond in de NPC Taxus als T. 'Sentinel'.
De plant die in de NPC als 'Sentinalis' stond
was niet soortecht; ze was mannelijk en smaller
dan de echte 'Sentinalis ' . De plant komt niet
overeen met één van de bestaande cultivars,
waarschijnlijk is het een zaailing. Het was wel
een aantrekkelijke plant (in principe twee sterren
van de keuringscommissie). Van deze plant
wordt materiaal vermeerderd en in de NPC goed
gevolgd. Indien de plant zich in positief opzicht
blijft onderscheiden van de rest zal ze op termijn

T. xmedia 'Straight Hedge'
[Hedge Groep]
(voor 1979)
Syn. T. cuspidata 'Straight Hedge'
GROEIWIJZE: (smal) opgaand, circa 2,3 m hoog

en 1,1 m breed (na± 15 jr), zeer dicht; takken
niet gegolfd, iets 2-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2,4 x 0,25
cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood.
Gekenmerkt door de (smal) opgaande zeer dichte groeiwijze, rode vruchten. Ten opzichte van
de eveneens groene, vrouwelijke en opgaande
'Hicksii', is de vertakking dichter. Er is nog
weinig ervaring met deze cultivar, daarom is er
geen kwaliteitsoordeel gegeven.

o T. xmedia 'Thayerae'
[Was hington Groep]
(Wm Anderson, Bayar Thayar Estate, Lancaster,
Mass. (USA), 1917)
Syn. T. cuspidata 'Thayerae'
GROEIWIJZE: (breed) opgaand, circa 1,8 m hoog
en 2,2 m breed (na± 15 jr), vrij los; takken zeer
sterk gegolfd, overwegend 2-dimensionaal,
(rood) bruin.
NAALDEN: midgroen, halflang, circa 2,5 x 0,3
cm.
BLOEI: vrouwelijk; vruchten rood, vrij talrijk . ..
Gekenmerkt door de (breed) opgaande groetWIJze zeer sterk gegolfde takken en vrij talrijke
rode vruchten . Overtroffen door ' Sebian ' . In hteratuur is er enige onduidelijkheid over het geDendraflora nr 40 2003
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•
slacht; volgens enkele bronnen zou 'Thayerae'
mannelijk zijn. Zowel in dit onderzoek als in het
onderzoek van Chadwick (1976) blijkt 'Thayerae' echter duidelijk vrouwelijk. Geselecteerd
uit zaad van T. cuspidata. Wordt wel aanbevolen in de VS door Chadwick (1976).
o T. xn1edia 'Viridis'
[Fastigiata Groep]
(Venneulen Nursery, Neshanic Station, N.J.
(USA), 1948)
Syn. T. xmedia ' Stricta Viridis'; T. baccata
'Stricta Viridis'
GROEIWIJZE: fastigiaat, circa 2,1 m hoog en 0,6
m breed (na ± 15 jr), middeldicht; takken niet
gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: geelbont, halflang, circa 2,8 x 0,3 cm,
vaak ietwat gedraaid en onregelmatig gerangschikt.
BLOEI: mannelijk, rijk.
Gekenmerkt door de fastigiate groeiwijze, geelbonte naalden en mannelijke bloei. Lijkt het
meest op 'Fastigiata Aureomarginata', maar
heeft een minder dichte groeiwijze en de naalden
zijn onregelmatig gerangschikt. Dit maakt dat
'Viridis' ten opzichte van 'Fastigiata Aureomarginata' en 'David' een minder hoge sierwaarde
heeft. Dit geeft aanleiding tot een negatief eindoordeel. Chadwick (1976) beschrijft deze cultivar precies hetzelfde als hierboven, behalve de
naaldkleur, deze is hier groen.
o T. xmedia 'Wojtek'
[F astigiata Groep]
(PL)
Syn. T. baccata 'Wojtek'
GROEIWIJZE: fastigiaat, circa 3 m hoog en 0,85 m
breed (na± 15 jr), (middel)dicht, snel groeiend;
takken niet gegolfd, sterk 3-dimensionaal, bruinachtig.
NAALDEN: donkergroen, halflang, circa 2,8 x 0,3
cm.
BLOEI: mannelijk, rijk.
Gekenmerkt door de fastigiate groeiwijze, relatlef sterke groei en mannelijke bloei. Het best te
vergelijken met 'Cappenberg', maar de groeiwijze is minder dicht en de groei wat sterker. De
oudere planten vallen bovenin open. Vooral dit
laatste heeft tot een negatief eindoordeel geleid.
Stekbaarbeid is zeer goed (slaging in proef
98%).

134
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Niet beoordeelde cultivars
T. baccata 'Adpressa Erecta'
[Adpressa Groep]
(Royal Nurseries of Standish, Ascot (GB), 1887)
Opgaand, breed conisch, 4-4,5 m hoog. Naalden
1,5 x 0,3 cm, groen. Vrouwelijke vorm.
T. baccata 'Adpressa Pendula'
[Adpressa Groep]
(USA, 1926)
Losse groeiwijze, met overhangende takken.
Naalden relatief minder breed dan bij 'Adpressa'. Niet of nauwelijks meer in cultuur.
T. baccata 'Adpressa Pyramidalis'
(C. Frets & Zn., Boskoop, circa 1945)
Lijkt veel op 'Erecta' qua groeiwijze, maar takken
iets meer opgaand. Naalden circa 1 mm breed.
T. baccata 'Adpressa Variegata'
[Adpressa Groep]
(GB, 1891)
Lijkt zeer veel op 'Adpressa Aurea', maar iets
bleker geel. Is niet of nauwelijks meer in cultuur.
Het exemplaar in het Begdebury Pinetum leek
identiek met 'Adpressa Aurea'.
T. baccata 'Aibovariegata'
(Spaeth Baumschule, Berlijn (D), 1883)
Naalden witbont, ook in de winter. Waarschijnlijk niet meer in cultuur.
T. baccata 'Aidenhamensis'
(Hon. Vicary Gibbs, Aldenham, GB, 1926)
Struik of boom, tot 3 m hoog, zeer breed; takken
spreidend. Naalden helder geelbont Niet of nauwelijks meer in cultuur.

T. baccata 'Aureovariegata'
[Washington Groep]
(GB, 1865)
Brede losse struik. Naalden geelbont

breed, donkergroen. In 1965 stond in Arboretum
Kalmthout een exemplaar van 60 jaar oud, die
was 0,5 m hoog en 4-5 m breed.

T. baccata 'Columnaris'
[F astigiata Groep]
(GB, ca 1867)
Vrij smal, pyramidaal, langzaam groeiend. Takjes zeer kort, dicht opeen aan de hoofdtakken.
Naalden klein, geelbont Wellicht identiek aan
'Fastigiata Aureomarginata'. Niet of nauwelijks
meer in cultuur.
T. baccata 'Compressa'
[Nana Groep ?]
(F, 1867)
Dwerg, smal pyramidaal, zeer compact en langzaam groeiend; takjes stijf opgaand en dun.
Naalden onregelmatig gerangschikt, kort, bleekgroen. Niet of nauwelijks meer in cultuur.
T. baccata 'Conica'
[Nana Groep ?]
(D, 1910)
Smal pyramidaal. Niet of nauwelijks meer in
cultuur.

T. baccata 'Contorta'
[Washington Groep]
(Arnold Arboretum (USA), 1926)
Takken, jonge scheuten en naalden gedraaid.
Naalden vrij kort en breed.
T. baccata 'Contortifolia'
[Washington Groep]
Breed opgaande, vrij losse struik, met sterk 2-dimensionale takken die niet of nauwelijks gegolfd zijn. Naalden midgroen, circa 2 x 0,2 cm,
eigenaardig in elkaar gedraaid aan de jonge
scheuen. Vrouwelijk; vruchten rood, vrij talrijk.

T. baccata 'Backhousii'
(Backhouse & Son, York (GB), 1895)
Korte takjes, die dicht opeenstaan. Naalden dicht
opeen, 1-1,2 cm lang en 0,2-0,25 cm breed,
groen

T. baccata 'Crowderi'
[Hedge Groep]
(GB, circa 1960)
Compact pyramidaal. Lijkt veel op ' Erecta' ,
maar is meer uitgesproken compact pyramidaal,
de takken zijn iets dunner en de naalden iets
kleiner. Niet of nauwelijks meer in cultuur. Bovendien overtroffen door 'Overeynderi' .

T. baccata 'Buxtonensis'
[Repens Groep]
(Hon. Vicary Gibbs, Aldenham (GB), 1926)
Langzaam groeiende struik tot dwergvorm; qua
groeiwijze vergelijkbaar met 'Repandens'. Naalden opgaand, 2-2,5 cm lang en circa 0,2 cm

T. baccata 'Davidiana'
[F astigiata Groep]
(Aldenham (GB), 1926)
Iets smaller dan 'Fastigiata' . Naalden geelbont.
Niet of nauwelijks meer in cultuur. Wellicht dat
de plant ook nooit vermeerderd is.

T. baccata 'Davey'
[Fastigiata Groep]
(Mrs. D.M. Metheny (USA), 1970)
Smal opgaande geelbonte cultivar. Lijkt op 'Fastigiata Aureomarginata', maar is iets breder. De
cultivar zit tegen het randje van de Hedge Groep.
T. baccata 'Davisii'
[Hedge Groep]
(Hesse, Weener, (D), 1913)
Zuil vormig.
T. baccata 'Decora'
[Nana Groep?]
(Oosthoek & Co, Boskoop, 1939)
Groeiwijze dwergvormig en liggend; groei per
jaar 3-5 cm. Naalden bijna aanliggend, dun en
zacht aanvoelend, circa 2 cm lang en 0,2 cm
breed, donkergroen. In Engeland is een andere
plant onder deze naam in omloop. Deze wordt
beschreven in Welch (1979). Deze vorm is veel
minder breed, meer groeikrachtig en heeft grotere naalden.
/

T. baccata 'Epacrioides'
[Nana Groep]
(Engeland, 1866)
Tot 1 m hoog, traag groeiend. Naalden 1,3-1,7
cm lang. Lijkt op 'Eriocoides' maar iets grover.
Niet of nauwelijks meer in cultuur.
T. baccata 'Erecta'
[Hedge Groep]
(GB, 1838)
Breed zuilvormig. Naalden donkergroen, circa
1, 6 cm lang. Mannelijk. Vergelijkbaar met en
overtroffen door 'Overeynderi ' . Van de soort T.
baccata één van de meest winterharde. Nauwelijks meer in cultuur.
T. baccata 'Erecta Aurea'
[Hedge Groep]
(GB, 1880)
Lijkt op 'Erecta ', maar naalden geel (nauwelijks
groen).
T. baccata 'Erecta Aureovariegata'
[Hedge Groep]
(GB, 1874)
Lijkt op 'Erecta', maar naalden geelbont en iets
groter, 2-2,5 cm lang.
T. baccata 'Expansa'
[N ana Groep ?]
(F, 1867)
Dwergvmm, bossig. Naalden 2,5-3 cm lang,
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donkergroen. Vrouwelijk; vruchten rood. Nauwelijks meer in cultuur.

T. baccata 'Fastigiata Aurea'
[F astigiata Groep]
(F, 1868)
Identiek aan 'Fastigiata' maar naalden geel gekleurd en groei minder krachtig. Waarschijnlijk
zijn er meerdere klonen van deze cultivar in omloop geweest. Hiervan is T baccata 'Standishii'
als beste geselecteerd. De voor de proef ingezonden planten onder deze naam bleken T baccata 'Aureomarginata'.
T. baccata 'Fastigiata Aureovariegata'
[Fastigiata Groep]
(Fisher & Holmes Nursery, Sheffield, GB, 1860)
Naalden geelbont Onduidelijk wat het verschil
is met 'Fastigiata Aureomarginata'. Waarschijnlijk is de echte 'Fastigiata Aureovariegata' niet
meer in cultuur.
T. baccata 'Fastigiata Nova'
[F astigiata Groep]
(Vollert, Forsteck, D, 1903)
Lijkt op 'Fastigiata', maar iets smaller en sneller
groeiend. Niet of nauwelijks meer in cultuur.
Lijkt ook overtroffen door 'Fastigiata Robusta'.
T. baccata 'Fastigiata Variegata'
[Fastigiata Groep]
(GB , 1882)
Naalden witbont, later meer groen gekleurd.
Niet of nauwelijks meer in cultuur.
T. baccata 'Giauca'
[Hedge Groep]
(GB, 1855)
Krachtige, open, spreidende groeiwijze. Naalden
blauwgroen, vooral in het voorjaar. Mannelijke
plant. Wordt vanwege de naaldkleur nogal eens
verward met 'Cheshuntensis'. In het verleden
ook wel verhandeld onder de namen 'Blue John'
en 'Blue Jack' .
T. baccata 'Handsworthiana'
[F astigiata Groep]
(Fisher & Son & Sibray Ltd., Handsworth Nurseries, Sheffield, GB, circa 1890)
Fastigiaat, compact. Naalden 1,6-1,8 cm lang en
0,3 cm breed, donkergroen, omgebogen. Ontstaan in 1880.
T. baccata 'Hessei'
[Hedge Groep]
(H.A. Hesse, Weener, D, 1932)
136

Opgaande sterk vertakte plant. Naalden relatief
lang en breed, 3-3,5 cm lang en 0,3-0,4 cm
breed, donkergroen.

T. baccata 'Horizontalis'
[Tree Groep] ?
(Bertin, Versailles, F, 1850)
Boom of struik met horizontale takken, die in
kransen gerangschikt zijn (parapluvormig) .
Naalden 2,5 cm lang en 0,4 cm breed. De naam
is gebruikt als verzamelnaam voor allerlei vormen met horizontale takken; bij velen lang niet
altijd in de kenmerkende kransen.
T. baccata 'Horizontalis Elegantissima'
[Tree Groep] ?
(herkomst onbekend, vóór 19 I 4)
Als 'Horizontalis', maar het jonge schot is goudgeel.
T. baccata 'lmperialis'
[Repens Groep?]
(F, 1855)
Takken overhangend. Naalden ver uiteen staand,
2,5-3 cm lang en 0, 3 cm breed, dun, donkergroen.
T. baccata 'Jacksonii'
[Tree Groep]
(Wm Paul, Cheshunt, GB, 1861)
Treurende vorm in de stijl van 'Dovastoniana',
maar minder regelmatig gevormd. Naalden naar
binnen gebogen en "falcate", lichtgroen.
T. baccata 'Knirps'
[Nana Groep]
(Peter Mol, Heiterbacherrot, D, 1935)
Compacte dwerg, vrij breed, onregelmatig gevormd. Naalden 0,8-1,5 cm lang en 0,2-0,3 cm
breed, donkergroen. Planten van twintigjaar oud
zijn nog maar 30-50 cm.
T. baccata 'Laevigata'
(GB, 1926)
Naalden geelbont; vooral in winter opvallend.
Waarschijnlijk niet meer in cultuur.

T. baccata 'Linearis'
[Washington Groep]
(CZ, 1855)
Takken lang en spreidend. Naalden lang en
smal, geelgroen. Geselecteerd uit het wild in het
Tatra gebergte in Slowakije.
T. baccata 'Longifolia'
[Washington Groep]
(A.M. lensen, Holmstrup, DK, 1960)

Brede struik met opgaande tot overhangende
takken. Naalden plat, spreidend, 4-5 cm lang,
donkergroen.

T. baccata 'Michelii'
[Repens Groep]
(Barbier, Orleans, F, 1932)
Struik, veel breder dan hoog, circa 1,2 x 3 m.;
takken horizontaal, soms iets overhangend.
Naalden tot 3 cm lang, donkergroen. Vrouwelijke plant, maar de vruchten zeer spaarzaam. Ontstaan in 1911. Lijkt veel op 'Repandens', maar
groeit trager.
T. baccata 'Miniata'
[Nana Groep]
(Jardin des Plantes, Parijs (F), 1862)
Dwerg met losse, opgaande groeiwijze. Naalden
kort, vaak schubvormig en aangedrukt. Waarschijnlijk niet meer in cultuur.
T. baccata 'Moll'
[Nana Groep]
(P. Moll, Heiterbacherrott, (D), 1935)
Groeiwijze dwergvormig, onregelmatig, breed,
zeer traag. Naalden zeer klein, smal, donkergroen.
T. baccata 'Monstrosa'
[Nana Groep]
(F, 1861)
Spaarzaam en dun vertakt, spreidende groeiwijze. Naalden 3-dimensionaal gerangschikt. Waarschijnlijk niet meer in cultuur.
T. baccata 'Nana'
[Nana Groep]
(GB, 1855)
Open en onregelmatige groeiWIJze; langzaam
groeiend. Naalden donkergroen en sterk glimmend, onregelmatig qua stand en afmeting, tot 2
cm lang en 0,2 cm breed, meestal kleiner.
T. baccata 'Nigra'
[Washington Groep]
(GB, 1861)
Groeiwijze breed opgaand tot spreidend. Naalden donkergroen. Mannelijk. Toppen van de
krachtige scheuten omgebogen.
T. baccata 'Nissen's Kadett'
[Hedge Groep]
(1. Nissen Baumschulen, Aprath., (D), circa 1950)
Syn. T baccata 'Kadet'.
Losse piramidale groeiwijze. Naalden dun, donkergroen. Ontstaan circa 1934.

T. baccata 'Parvula'
[Nana Groep]
(GB, 1926)
Dwergvormige, (vrijwel) horizontale groeiWIJze, 0,5-1,5 m breed. Naalden lang, smal. Ook
wel onder de foutieve naam var. nana in omloop
(geweest). Deze naam werd onder andere gebruikt door Bean en Dallimore. Waarschijnlijk
niet meer in cultuur.
T. baccata 'Pendula Graciosa'
[Repens Groep]
(C.G. Overeynder, Boskoop, 1880)
Takken hangend langs de stam; takjes lang, iets
gedraaid.
T. baccata 'Pendula Variegata'
[Re pens Groep]
(GB, 1866)
De bonte vorm van 'Pendula'.
T. baccata 'Procumbens'
[Repens Groep]
(GB, 1820)
/
Liggende groeiwijze, veel breder dan hoog; naalden lichtgroen. Niet of nauwelijks meer in cultuur.
T. baccata 'Prostrata'
[Repens Groep]
(GB, 1916)
Zeer lage brede groeiwijze; lager dan 'Procumbens'; vrij langzaam groeiend. Er is ook een T.
cuspidata 'Prostrata' bekend.
T. baccata 'Pseudoprocumbens'
[Repens Groep]
(National Botanie Garden Dublin, (IRL), 1923)
Dwergvormige, brede groeiwijze; takken l.ang,
dik en omgebogen. Naalden 1,2-1,8 cm, lichtgroen. Niet of nauwelijks meer in cultuur.
T. baccata 'Pumila Aurea'
[Nana Groep]
(IRL, 1926)
.
Dwergvormige groeiwijze, slechts enkele centimeter hoog, kussenvormig. Naalden het hele Jaar
door geel.
T. baccata 'Pygmaea'
[Nana Groep]
(Dervaes, Wetteren, B, 1910)
Dwergvorm, dicht vertakt, circa 30 cm hoog en
breed, met opgaande takken. Naalden 3-dimentsionaal gerangschikt, 0,5-1 cm lang en c~rca O,l
cm breed, lichtgroen. De klemste van de Encoides-achtigen".
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T. baccata 'Pyramidalis Aureomarginata'
[Hedge Groep]
(D, 1909)
De geelbonte vorm van 'Pyramidalis' Niet of
nauwelijks meer in cultuur.
T. baccata 'Recurvata'
[Repens Groep]
(F, 1855)
Groeiwijze breed spreidend. Naalden opvallend
omgebogen. ln Kew Gardens heeft een plant gestaan van 5 m hoog en 25 m breed. Niet of nauwelijks meer in cultuur.
T. baccata 'Severin'
[Hedge Groep]
(H. Severin, Kremmen, (D), 1926)
Habitus pyramidaal, als een Myrtus. Naalden
donkergroen in de winter. Ontstaan in 1911. Niet
of nauwelijks meer in cultuur.
T. baccata 'Silvanus Cone'
[Hedge Groep]
(Silvanus, Fertöszentmiklós, (H), voor 1992)
Opgaande sterk vertakte min of meer conische
struik. Naalden kort, 1,5-2,5 cm lang, 2-2,5 mm
breed, donkergroen. Deze zeer winterharde
Taxus werd in 1983 uit zaailingen geselecteerd.
In eerste instantie is de plant geïntroduceerd
onder de foutieve naam 'Conica', dit is later veranderd. Kreeg een Zilveren Medaille op Vakbeurs Plantarium, zie Dendraflora 29, p. 55.
T. baccata 'Silver Green'
(W.B. Clarke Co, San Jose, Califomie, (USA),
1947)
Groeiwijze compact, bossig. Naalden groen met
zilveren glans. Ontstaan in 1935
T. baccata 'Thomson'

[Nana Groep] ?
(Thomson, Skalborg, (DK), 1964)
Zeer langzaam groeiend, breed piramidaal,
zoiets als Picea glauca 'Conica' Gevonden in
een zaaibed van 'Fastigiata' in 1952. De voor de
proef ingezonden planten onder deze naam bleken in werkelijkheid 'DwarfWhite' te zijn.
T. cuspidata 'Aristocrat'
[Washington Groep]
(E. R. Danegger. Milford, (USA), 1957)
Vrij open struik, met lange slanke schuin opgaande takken, circa 2,5 m hoog en 3,5 m breed.
Naalden vrij sterk variërend in lengte. Vrouwelijk.
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T. cuspidata 'Capitata'
[Hedge Groep]
(USA, 1936)
Sterk opgaande vorm; vaak van zaad vermeerderd waardoor er variatie bestaat en waardoor
identificatie wordt bemoeilijkt. Aanbevolen in
de VS door Chadwick (1976).
T. cuspidata 'Columnaris'
[Hedge Groep]
(USA, 1940)
Breed opgaand, gemiddelde groeisnelheid.
Naalden midgroen tot donkergroen.
T. cuspidata 'Densa'
[Nana Groep]
(J,vóórl917)
Dwergstruik, iets breder dan hoog, compact, opgaand, zelden hoger dan 0,5 m. Naalden donkergroen, zeer breed en leerachtig. Geïntroduceerd
door Parson's nurseries, Flushing (USA), vanuit
Japan. Aanbevolen in de VS door Chadwick
(1976).
T. cuspidata 'Erecta'
[Hedge Groep]
(Cole Nursery Co, Painesville, Ohio, (USA),
1951)
Opgaande groeiwijze. Naalden donkergroen.
Lijkt veel op 'Colurnnaris' .
T. cuspidata 'Expansa'
[Washington Groep]
(USA, 1951)
Groeiwijze breder dan hoog. Naalden donkergroen. Het is een brede selectie uit een zaaisel
van 'Capitata' .
T. cuspidata 'Green Valley'
[Washington Groep]
(J.C. Brand, Boskoop, 1986)
Brede struikvormige plant; takken schuin opgaand, tot circa 1 m hoog. Naalden 2-2,5 cm
lang, donkergroen. Het is een verbetering van
'Nana'. De plant werd in 1886 bekroond met een
Getuigschrift van Verdienste en kreeg in 1987
een Zilveren Medaille op de tentoonstelling
Flora Nova.

T. cuspidata 'Intermedia'
[Was hington Groep]
(Richard Brown Cottage Garden, Queens, N.Y.,
(USA), 1936)
Dwergvormige, ronde, compacte struik. Naalden
groen. Het is een snelgroeiende selectie uit T
cuspidata f. nana.

T. cuspidata 'Midget'
[N ana Groep]
.
(Bobbink and Atkins Nursery, East Rutherford,
N.J. (USA), voor 1942)
DwergvoJlll, iets breder dan hoog. Naalden kort,
circa 1 cm lang. Vrouwelijk.
T. cuspidata 'Nana Erecta'
[Hedge Groep] ?
In de NPC Taxus in Zundert staat een plant
onder deze naam met de volgende beschrijving:
opgaand, circa 1,7 m hoog en 1,7 m breed (na±
15 jr), dicht, vrij langzaam groeiend; takken vrij
sterk gegolfd, overwegend 3-dimensionaal,
bruingeel. Naalden zwak wit- tot geelbont, halflang, circa 2 x 0,25 cm. Bloei vrouwelijk?
Naam 'Nana Erecta' niet geaccepteerd door ICRA.
Niet mooi en opvallend geelbont De plant kreeg
een negatieve waardering van de keuringscommissie. Daar de naam ongeldig is en er getwijfeld
wordt aan de soortechtheid (vanwege het bonte
blad; wellicht is dit T baccata 'Erecta Aureovariegata'), is ze niet in het keuringsrapport opgenomen.
T. cuspidata 'Robusta'
[Was hington Groep]
(Parson's Nursery, Flushing (USA), voor 1940)
Zeer groeikrachtige opgaande vrouwelijke cultivar. Naalden donkergroen. Er is in de Verenigde
Staten ook een T xmedia 'Robusta' geïntroduceerd. Dit is een mannelijke fastigiate plant,
waarvan de naam ongeldig is.
T. cuspidata 'Sieboldii'
[Was hington Groep]
(Muskau Baumschulen, Muskau, (D), 1909)
Vrouwelijke plant, 2 m hoog en 3 m breed. Niet
of nauwelijks meer in cultuur. In de Verenigde
Staten ook mannelijke planten in omloop.
T. xmedia 'Am berst'
[Was hington Groep]
(Laddie Mitiska Nursery, Amherst, Ohio (USA),
voor 1950)
Struik met breed spreidende takken, circa 2 m
hoog en 3 m breed. Naalden helder groen. Beide
geslachten waargenomen. Aanbevolen in de VS
door Chadwick (1976). Alleen in de Verenigde
Staten in cultuur.

T. xmedia 'Andorra'
[Hedge Groep]
(Andorra Nurseries, Philadelphia (USA), 1916)
Opgaande struik, iets hoger dan breed, vrij dicht
vertakt. Naalden circa 2,5 cm lang. Vrouwelijk;
vruchten talrijk, rood.

T. xmedia ' Berryhill'
[Was hington Groep]
(Berryhill Nersery, Springfield, Ohio (USA),
voor 1950)
Vrij lage, dicht vertakte vrouwelijke cultivar, na
20 jaar circa 2 m hoog en 4,5 m breed. Naalden
donkergroen. Aanbevolen in de VS door Chadwick (1976).
T. xmedia 'Chadwick'
[Repens Groep]
(Laddie Mitiska Nursery, Amherst, Ohio (USA),
voor 1950)
Laag en breed groeiend; na 20 jaar circa 1,5 m
hoog en 8 m breed. Vrouwelijk. Door Chadwich
(1976) als één van de beste breed en laag groeiende Taxus bestempeld. Ook aanbevolen in de
VS door Chadwick (1976) .
T. xmedia 'Cliftonii'
[Washington Groep]
(H. Deverman, Cliftonville, N.J., (USA), 1949)
Vrouwelijke plant. Qua groeiwijze vergelijkbaar
met wilde T cuspidata. Naalden 2 cm lang en 0,
2 cm breed. Zeer rijke vruchtdracht:
T. xmedia 'Costich'
[Hedge Groep]
(C.S. Sargent, (USA), voor 1930)
Opgaand, snel groeiend. Mannelijk. Komt va
hetzelfde zaaisel als 'Hicksii'. Aanbevolen in de
VS door Chadwick (1976) .
T. xmedia 'Dutweilleri'
[Washington Groep]
(Mr. Dutweiler, Hicks Nurseries, Westbury,
N.Y., (USA), 1951)
Mannelijke plant. Verschilt van 'Thayerae' vanwege dichtere groeiwijze, kortere naalden en iets
minder sterke groeikracht. Aanbevolen in de VS
door Chadwick (1976) .
T. xmedia 'Emerald'
[Was hington Groep]
(Laddie Mitiska Nursery, Amherst, Ohio (USA) ,
voor 1950)
Breed opgaande struik, circa 1,5 x 2,5 m. Naalden donkergroen. Vrouwelijk. Aanbevolen m de
VS door Chadwick (1976) .
T. xmedia 'Everlow'

[Repens Groep]
(Cole Nursery Co, Circleville, Ohio (U~A) , 1968)
Lage, breed spreidende plant. ManneliJk Staat m
de Verenigde Staten bekend als één van de beste
breed spreidende cultivars.
Dendrojl01·a nr 40 2003
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T. xmedia ' Grandifolia'
[Fastigiata Groep]
(J. Vermeulen & Son, Neshanic Station, N .J.
(USA), 1956)
Smal opgaande groeiwijze . Naalden donkergroen. Mannelijk. Aanbevolen in de VS door
Chadwick (1976).

T. xmedia 'Mitiska Upright'
[Hedge Groep]
(Laddie Mitiska Nursery, Amherst, Ohio (USA),
voor 1950)
Compacte opgaande struik, vrij trage groei, na
20 jaar circa 2 m hoog en 1,2 m breed. Naalden
licht tot midgroen. Mannelijk.

T. xmedia 'Pilaris'
[Fastigiata Groep]
(Vermeulen Nursery, Neshanic Station, N.J.
(USA), vóór 1960)
Fastigiate vorm, ca, 2,5 m hoog en 0,8 m breed.
Minder compact dan bijvoorbeeld 'Sentinalis'.
Mannelijk.

T. xn1edia 'Green Candle'
[Hedge Groe p]
(Laddie Mitiska Nursery, Amherst, Ohio (USA),
1951)
Vrij traag groeiende opgaande struik. Naalden
donkergroen. Mannelijk.

T. xmedia 'Moon'
[Hedge Groep]
(William H. Moon Nursery, Yardley, Pa (USA),
voor 1925)
Compacte, ronde opgaande struik, circa even
hoof als breed. Naalden donkergroen. Vrouwelijk. Aanbevolen in de VS door Chadwick (1976).

T. xmedia 'Roseco'
[Washington Groep]
(Westbury Rose Co, Westbury (USA), vóór
1960)
Breed opgaande struik, ca 2 m hoog en 5 m
breed. Naalden donkergroen. Mannelijk.

T. xmedia 'Halloriana'
[Washington Groep]
(Halloran Nurseries, Boston, Mass., (USA),
1951)
Brede compacte struik met opgaande takken.
Naalden 1,5-2,5 cm lang en 3-3,5 cm breed, donkergroen. Vrouwelijk. Aanbevolen in de VS
door Chadwick (1976) .
T. xmedia 'Kelseyi'
[Hedge Groep]
(Vermeulen Nursery, Neshanic Station, N.J.
(USA), 1928)
Opgaande compacte struik, hoger dan breed.
Naalden 1,8-2 cm lang en 0,25 cm breed, donkergroen. Zeer rijk vruchtdragend. Aanbevolen
in de VS door Chadwick (1976).

T. xmedia 'Kobel'
[Repens Groep]
(Kobel's Nursery, West Lafayette, Ohio (USA),
voor 1960)
Breed spreidend, vrij los vertakt, circa 1,5 m
hoog en 3,5 m breed. Naalden midgroen. Mannelijk.
T. xmedia 'L.C. Bobbink'
[Hedge Groep]
(Bobbink Nurseries, Freehodl, N.J. (USA), voor
1965)
Breed opgaand, middeldicht Naalden glimmend
groen. Mannelijk.
T. xmedia 'Lodi'
[Hedge Groep]
(Anderson Nursery, Lodi, Ohio (USA), voor
1958)
Compacte ronde plant, circa 3 m hoog en 2,5 m
breed. Mannelijk. Aanbevolen in de VS door
Chadwick (1976).
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T. xmedia 'Natorp'
[Washington Groep]
(W.A. Natorp, Cincinnati, Ohio, (USA), voor
1955)
Vrij dichte breed opgaande plant, circa 2 hoog
en 5 m breed na 20 jaar. Vrouwelijk. Aanbevolen in de VS door Chadwick (1976).
T. xmedia 'Newport'
[Nana Groep]
(USA?, voor 1950)
Dwerg, onregelmatig van vorm, circa 1 m breed
en hoog na 20 jaar. Naalden donkergroen. Vrouwelijk. Aanbevolen in de VS door Chadwick
(1976).
T. xmedia 'Nigra'
(Cottage Gardens Nursery, N .Y. (USA))
Compacte traag groeiende struik, iets breder dan
hoog. Naalden zeer donkergroen.

T. xmedia 'Ohio Globe'
[Hedge Groep]
(Laddie Mitiska Nursery, Amherst, Ohio (USA),
vóór 1950)
Dicht vertakte, ronde opgaande struik. Naalden
iets blauwachtig. Mannelijk. Lijkt op ' Brownii ' .
Aanbevolen in de VS door Chadwick (1976).
T. xmedia 'Peterson'
[Repens Groep]
(Charles J. Peterson, Xenia, Ohio (USA), vóór
1960)
Breed spreidende struik, circa 15 jaar oude plant
1,5 m hoog en 3 m breed. Naalden vrij kort, donkergroen. Vrouwelijk.

T. xmedia 'Runyan'
[Washington Groep]
(T.D. Hatfield, Hunneweil Pinetum (USA), vóór
1940)
Breed opgaande, vrij compacte struik, circa 3 m
hoog en 5 m breed. Mannelijk. Staat bekend als
zeer winterhard. Geïntroduceerd als verbetering
van T. cuspidata f. nana. Aanbevolen in de VS
door Chadwick (1976).

dracht. Aanbevolen in de VS door Chadwick
(1976).
T. xmedia ' Wellesleyana'
[Hedge Groep]
(T.D. Ratfield (USA), 1951)
Mannelijke plant. Groeiwijze vrij smal opgaand.
Naalden 3-dimensionaal gerangschikt. Staat bekend als goed winterhard. Lijkt veel op 'Hatfieldii'. Aanbevolen in de VS door Chadwick
(1976).
T. xmedia 'Wilsonii'
[Washington Groep]
(C.E. Wision Nursery, Manchester, Conn.
(USA), voor 1950)
Compacte, breed opgaande plant, iets breder dan
hoog. Mannelijk.

/

T. xmedia 'Skalborg'
(Thomsen Nursery, Skaiborg (DK) 1956)
Dichte struik. Naalden vrij kort, 1,2-2 cm, groen.

T. xmedia 'Stovekenii'
[Hedge Groep]
(Pierson's Nurseries, Cromwell, Con., (USA),
1951)
Mannelijke plant. Groeiwijze piramidaal, compact, snel groeiend. Naalden donkergroen Gevonden in 1932 als zaailing van T. cuspidata .
Aanbevolen in de VS door Chadwick (1976).
T. xmedia 'Vermeulen'
[Hedge Groep]
(Vermeulen Nursery, Neshanic Station, N.J.
(USA), circa 1928)
Dichte opgaande groeiwijze. Naalden midgroen.
Vrouwelijk; vruchten zeer talrijk. In Nederland
is een valse mannelijke kloon in omloop. Deze
heeft ook in de proef in Horst gestaan en is negatief beoordeeld. Aanbevolen in de VS door
Chadwick (1976) .
T. xmedia 'Wardii'
[Was hington Groep]
(R.T. Brown, Cottage Garden, Queensl Is., N .Y.
(USA), 1950)
Vrij dicht vertakt, 1,5 m hoog en 4 m breed.
Naalden donkergroen, fijner dan van T. cuspidata f. nana. Vrouwelijke plant, met rijke vruchtDendraflora nr 40 2003
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Overzicht aanbevolen cultivars per groep
Adpressa Groep (naalden zeer breed)
Gebruik: gemengde beplanting; enkelen als hegplant

*
*
*

Naam
b. 'Adpressa Aurea'
b. 'Corrie'
b. 'Rushrnore'
b. 'Zaunkönig'
b. 'Amersfoort'
b. 'Great Colornn'

naaldkleur
witgeelbont
geelbont
(donker)groen
(donker)groen
midgroen
(donker)groen

Repens Groep (groeiwijze liggend tot breed spreidend)
Gebruik: (lage) vakbeplanting

groeiwijze
vertakking
schuin opgaand middeldicht
opgaand
middeldicht
opgaand
middeldicht
opgaand
dicht
opgaand
(zeer) los
sterk fastigiaat dicht

geslacht
mannelijk
mannelijk
mannelijk
mannelijk
mannelijk
vrouwelijk

opmerkingen
Ook als heg bruikbaar
Vrij trage groei
Ook als heg bruikbaar
Ook als kleine heg bruikbaar
Op hogere leeftijd lelijk
Groter dan 'Green Collurnn'

***
***

Naam
b. 'Repandens'
m. 'Nidiformis'

naaldkleur
midgroen
midgroen

groeiwijze
vertakking
breed spreidend dicht
(breed) spreidend dicht

**

b. 'Summergold'

breed spreidend

dicht

*

b. 'Repens Aurea'
b. 'Pendula'

geelbont tot
groen
witgeelbont
midgroen

breed spreidend
breed spreidend

dicht
onbekend
middeldicht mannelijk

geslacht
opmerkingen
vrouwelijk Vormt mooie dichte vakken
mannelijk Groeiwijze in midden
nestvormig
vrouwelijk Zeer snelle groeier
Ook te gebruiken in bakken
Aan stok: smal opgaand

Fastigiata Groep (groeiwijze smal opgaand tot sterk fastigiaat)
Gebruik: solitair

***
***

Naam
b. 'Fastigiata Robusta'
b. 'Standishii'

**
**
**

b. 'David'
geelbont
smal opgaand zeer dicht
b. 'Fastigiata Aureomarginata' witgeelbont
fastigiaat
zeer dicht
b. 'Melfard'
(donker)groen fastigiaat
zeer dicht

naaldkleur
donkergroen
geel(bont)

b. 'Bultinck Orange Beauty' geelbont
b. 'Cappenberg'
midgroen
b. 'Litfass'
donkergroen

groeiwijze
vertakking geslacht opmerkingen
sterk fastigiaat zeer dicht vrouwelijk Blijft mooi slank
fastigiaat
zeer dicht vrouwelijk Vrij trage groei

smal opgaand dicht
fastigiaat
zeer dicht
sterk fastigiaat dicht

mannelijk Naalden verbranden niet gauw
mannelijk Zeer oude cultivar
vrouwelijk Naalden iets naar beneden
gebogen
onbekend
mannelijk Zeer goed in pot te kweken
mannelijk Naalden iets naar beneden
gebogen

Washington Groep (groeiwijze spreidend tot breed opgaand)
Gebruik: gemengde beplanting, (hoge) vakbeplanting, solitair

**
**

Naam
b. 'Kleefeld'
b. 'Washingtonii'
m. 'Densiformis'
m. 'Green Mountain'
m. 'Sebian'
b. 'Lutea'

naaldkleur
geelbont
geelbont
midgroen
midgroen
midgroen
midgroen

groeiwijze
spreidend
schuin opgaand
spreidend
schuin opgaand
schuin opgaand
opgaand

vertakking
middeldicht
middeldicht
middeldicht
middeldicht
middeldicht
vrij los

geslacht
vrouwelijk
vrouwelijk
mannelijk
mannelijk
mannelijk
vrouwelijk

opmerkingen
Breder dan 'Washingtonii'
Vormt ook mooie solitair
Grillige takken
Vormt ook mooie solitair
Grillige takk!;!l
Vruchten oranje

opmerkingen
Mooiste gele dwerg
Mooiste groene dwerg
Mooie ronde vorm
Iets breder dan 'Green Diamond'
Naalden zeer smal,
"erioides" achtig
Korte en brede naalden
Kleinste Taxus
Een "grote dwerg'
Takken zeer stijf en grillig

Nana Groep (dwergvormig)
Gebruik: kleine tuinen en (stads)bakken

Hedge Groep (groeiwijze opgaand tot breed opgaand)
Gebruik: hegplant, vormsnoei, gemengde beplanting; enkele als solitair
Naam
naaldkleur
groeiwijze
vertakking geslacht opmerkingen
*** b. 'Overeynderi'
midgroen
(smal) opgaand zeer dicht mannelijk Vormt mooie zuilvormige
solitair
*** b. 'Semperaurea'
geel(bont)
opgaand
middeldicht mannelijk Blijft ook in winter duidelijk
geelbont
** b. 'Westerstede'
donkergroen (smal) opgaand middeldicht vrouwelijk
Iets
"fijner" dan 'Hicksii'
** m. 'Groenland'
midgroen
opgaand
dicht
mannelijk Vormt ook mooie solitair
** m. 'Hicksii'
(donker)groen (smal) opgaand middeldicht vrouwelijk
Meest bekende hegplant
** m. 'Hillii '
midgroen
opgaand
dicht
mannelijk
b. 'Cheshuntensis'
(blauw)groen opgaand
dicht
mannelijk Typische naaldkleur
b. 'Goldspitz'
groen met gele (smal) opgaand zeer dicht mannelijk
Typische naaldkleur
top

***
***
**
**

naaldkleur
witgeelbont
(donker)groen
donkergroen
donkergroen
midgroen

groeiwijze
fastigiaat
fastigiaat
schuin opgaand
(breed) opgaand
opgaand

vertakking
zeer dicht
zeer dicht
zeer dicht
zeer dicht
zeer dicht

geslacht
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
mannelijk

b. 'Goldener Zwerg'
b. 'Minima'
b. 'Vader Simon'
b. 'Cristata'
b. 'DwarfWhite'

witgeelbont
midgroen
donkergroen
(donker)groen
witbont

sterk fastigiaat
(breed) opgaand
opgaand
opgaand
schuin opgaand

dicht
zeer dicht
zeer dicht
dicht
vrij dicht

mannelijk
onbekend
onbekend
mannelijk
vrouwelijk

Tree Groep (groeiwijze boomvormig; met koptak)
Gebruik: solitair

***
***
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Naam
b. 'Aldenham Gold'
b. 'Micro'
b. 'Green Diamond'
b. 'Little Gem'
b. 'Bultinck Globe'

Naam
b. 'Dovastoniana'

naaldkleur
midgroen

b. 'Dovastonii
Aurea'

witgeelbont

groeiwijze
opgaand & iets
treurend
opgaand & iets
treurend

opmerkingen
vertakking geslacht
vrouwelijk Oude cultivar
(zeer) los
vrij los

vrouwelijk Gele vorm van 'Dovastoniana'
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Dankzegging
Een aantal mensen heeft aan het onderzoek een
belangrijke bijdrage geleverd: Allereerst André
van Nijnatten, die met zeer veel enthousiasme de
Nederlandse plantencollectie Taxus beheert.
Veel informatie is uit zijn collectie en uit zijn
mond boven water gekomen. Verder is dankbaar
gebruik gemaakt van de teeltervaring (stekken)
van Jan v.d. Hoek uit Hazerswoude en diens
aanbod om een aantal verschillende cultivars
voor potcultuur te testen. Verder is het Bedgebury Arboretum zeer gastvrij en behulpzaam geweest om ook de informatie uit hun collectie te
ontsluiten, met name Daniel Luscombe moet
hierbij worden genoemd. Tenslotte mag in dit
rijtje Rob de Bree niet ontbreken. Als voormalig
medewerker van PPO was hij verantwoordelijk
voor de eerste fase van het onderzoek (verzamelen, aanplant en eerste waarnemingen) . Iedereen
wordt zeer hartelijk bedankt voor de positieve en
enthousiaste bijdrage.
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Summary
Taxus (Yew) is a popu/ar garden plant in temperale elimate zones. lts habit, wintergreen needies
and red berry-like fruits are widely appreciated. The genus contains about I 0 species and 200
cultivars, with a large variation in appearance and use. Applied Plant Research conducted a cultivar trial on 110 different Yews. From 1994 to 2003 the plants were grown on sandy soil and the
jud.ging committee of the Royal Boskoop Horticultural Society judged the plants several times. Information from other Taxus collections in the Netherlands and the UK was als a collected. Of 17
cultivars cuttings were taken, to check if they rooted wel! enough. These cuttings have been grown
on to determine the potential of these cultivars as pot plants.
The taxonomy of Taxus cultivars is complicated, because there are some intraspecific hybrids.
Therefore, based on the way the plants can be used, 7 cultivar groups have been defined. The
groups are: Adpressa Group, Fastigiata Group, Nana Group, Repens Group, Hedge Group,
Washington Group and Tree Group. For each group, a list ofrecommended cultivars has been
compiled by thejudging committee. (An English translation ofthe complete Taxus artiele wil! be
available on the Dendraflora website.)
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