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ALNUS 'SIPKES'

Omstreeks 1965 werd in een partij zaailingen van A lnus cordata, die werd aangeplant in het
Russenduin bij Bergen aan Zee, een afwijkende vorm gevonden. Deze vorm met grote, matglanzend donkergroene bladeren, werd opgemerkt door de tuinarchitect B.N. T. en florist C. SIPKES te
Rockanje. De zaailingen waren afkomstig van de firma Pierre Lombarts te Zundert.
Dit afwijkende type werd in 1968 op het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop door
zomerstek vermeerderd en enkele bewortelde stekken werden tot een boompje opgekweekt om een
idee te krijgen over de groeisnelheid en ëie habitus.
Al spoedig bleek er belangstelling voor deze Alnus te bestaan. Vanwege zijn krachtige groei en
breed-eivormige kroon met rechtopgaande hoofdtak en regelmatige vertakking, zou deze zeer
geschikt zijn voor de aanplant in lanen, bredere straten en op pleinen. Vooral door Brouwers
Boomkwekerijen B.V. te Groenekan werd deze els zeer gewaardeerd. Hier werd de boom op vrij
grote schaal gekweekt en verspreid.
/
Sinds de ontdekking van deze Alnus is er veel te doen geweest over de juiste benaming. Sipkes zelf
was van mening dat het een hybride was van Alnus cordata en A. incana. Deze veronderstelling leek
op het eerste gezicht zeer aannemelijk en de naam A lnus 'Cordinca' (de samensmelting van A.
cordata en A. incana) werd dan ook voor het eerst gebruikt in de catalogus 1968-1969 van Boot &
Co Boomkwekerijen B.V. te Boskoop. In de tweede uitgave van het Darthuizer Vademecum (1978)
werd de naam A lnus x cordinca 'Sipkes' gebezigd, met de bedoeling het epitheton x cordinca later
in een erkend vakblad te valideren (=geldig publiceren met een Latijnse diagnose). De jaren
verstreken en de boom werd wederom onder dezelfde naam opgenomen in de derde uitgave van het
Darthuizer Vademecum (1987), en daar er al enige tijd werd getwij feld of deze Alnus wel afkomstig
was uit de veronderstelde kruisingsouders, werd er nog niet tot publikatie van de naam A lnus
x cordinca overgegaan.
In 1988 werd deze opmerkelijke A lnus nogmaals diepgaand bestudeerd en de gerezen twijfels
omtrent de kruisingsouders werden goeddeels bevestigd. Daarbij bleek dat deze els onmogelijk een
hybride kan zijn vanAlnus cordata en A. incana. De kenmerken van de bladeren en de vruchtkatjes
(=proppen) voldoen niet aan die van de ouders. Er is daarom besloten deze mooie, maar nog
weinig bekende els kortweg te noemen naar de ontdekker: Alnus 'Sipkes', te meer daar de naam
van de vinder al enige jaren aan deze els verbonden is geweest.
Beschrijving:
Alnus 'Sipkes' (1968) - foto blz. 4 en 6

boom tot circa 20 m hoog, breed-eivormige, regelmatig vertakte kroon en verticale
hoofdtak.
TAKKEN: donker bruingrijs; jonge takken kantig, bruingroen, kort en dicht behaard met vele
kleine lenticellen; knoppen gesteeld, behaard.
BLADEREN: breed-eirond, top toegespitst, voet zwak hartvormig, (5-)8- 11 (-14) cm lang, (3-)5-8(10) cm breed, zijnerven 8-10(-12) paar, rand regelmatig getand-gezaagd, soms enkele zeer grove,
gezaagde tanden, bovenzijde glad, mat glanzend donkergroen, onderzijde grijsgroen, dof, langs
de nerven dicht behaard, later bijna kaal; bladsteel 1.5-2.5 cm lang, behaard.
BLOE IWIJZE: vrouwelijke katjes (proppen) eivormig, 3-4 bijeen, 1.5-2 cm lang.
GROEIW IJZE:
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