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VAN GELDEREN

ILEX AQUIFOLIUM
EN
ILEX x ALTACLERENSIS

Het geslacht !lex omvat ongeveer 400 soorten, verspreid over vrijwel de hele wereld. In deze
bijdrage wordt slechts één soort behandeld, namelijk !lex aquijolium met zijn vele verschillende
tuinvormen en tevens Ilex x altaclerensis, de hybride van deze soort met !lex perado.

!lex aquifolium werd door Linnaeus in "Species Plantarum" (1753) beschreven. De naam !lex
werd ontleend aan de Steeneik (Quercus i/ex), die in Zuid-Europa algemeen voorkomt. De bladeren
van !lex aqULjo!ium hebben een vrij sterke gelijkenis met die van de Steeneik. Het woord
aquifolium betekent "waterig blad" of ".vochthoudend blad". Het is ook een oude geslachtsnaam
uit de tijden vóór Linnaeus. Het woord aquifolium werd als speciesnaam gebruikt voor soorten met
min of meer hulstachtig blad. Enk~le voorbeelden hiervan zijn Osmanthus aquifolium (thans 0.
heterophyllus) en Mahonia aquijoiium. De variabiliteit van !lex aquijo!ium is zeer groot en deze
wordt slechts benaderd door soorten als A eer palmatum, Buxus sempervirens en Chamaecyparis
lawsoniana. Er ontstaan gemakkelijk en vrij dikwijls mutanten, die door middel ván stek kunnen
worden vermeerderd en als zodanig worden behouden.
Een juiste benaming van de vele cultivars is meestal niet zo moeilijk. Men is daarvoor aangewezen
op de literatuur uit de tweede helft van de vorige eeuw. Er was de laatste 60-70 jaar niet veel
belangstelling voor dit geslacht, zodat er weinig nieuwe publikaties zijn verschenen . Dit brengt met
zich mee, dat het sortiment voor de dendrologen en boomkwekers weinig ingrijpend is veranderd.
Met enig afleiden en combineren kan de oude naamgeving vrij gemakkelijk aan de nu geldende
regels worden aangepast.
De naamgeving verschilt op enkele punten van die, gehanteerd in de "Naamlijst van houtige
gewassen" van de hand van H.J. van de Laar. Door de recente publikaties van Susyn Andrews,
verbonden aan het Herbarium van de Royal Botanie Gardens, Kew, Richmond, Engeland moet de
naamgeving worden aangepast. Ingrijpend zijn de veranderingen niet, maar het zou onjuist zijn,
geen rekening te houden met de nieuwste bevindingen van deze specialiste. De veranderingen in de
benaming zullen in de volgende druk van de "Naamlijst van houtige gewassen" worden doorgevoerd.
In het tuinbouwkundig maandblad "Sempervirens" werd gedurende de jaren 1876-1878 een
belangwekkende reeks artikelen over !lex gepubliceerd. Deze artikelen zijn een vertaling van
Thomas Moore's publikatiesin Gardener's Chronicle, 1874-1876. Alle toen aanwezige tuinvormen
worden daarin behandeld. Vele daarvan zijn nu vrijwel of geheel verdwenen uit de kwekerijen en
nog slechts sporadisch terug te vinden in oude collecties. Een prachtige verzameling is al vele jaren
geleden aangeplant in de Royal Botanie Gardens Kew. Ook in het Arboretum ''Trompen burg'' te
Rotterdam en in de Botanische Tuinen van de Landbouwuniversiteit ("De Dreijen" en "Belmonte") te Wageningen zijn interessante verzamelingen aanwezig.
De meeste in dit rapport genoemde hulsten zijn tweehuizig, dat wil zeggen, dat de vrouwelijke én de
mannelijke bloemen op verschillende exemplaren voorkomen. Als dit het geval is moeten er altijd
mannelijke individuen worden bijgeplant om van een goede bestuiving te zijn verzekerd.
Een klein aantal cultivars is eenhuizig, hetgeen betekent, dat zowel de vrouwelijke als de mannelijke
bloemen op één plant voorkomen. Bij deze cultivars zou het dan niet noodzakelijk zijn mannelijke
exemplaren voor de bestuiving te plaatsen. In de loop van de vele jaren is toch wel gebleken, dat
eenhuizige cultivars veel beter bes dragen, wanneer er mannelijke individuen worden bijgeplant. Dit
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is vooral van belang wanneer een perceel met !lex aquijolium 'Pyramidalis' (zg. beshulst) speciaal
voor de produktie van takken met bes wordt aangeplant. Een van de meest geschikte cultivars die
voor een goede bestuiving kan dienen, is !lex aquijolium 'Laurifolia'. De volledig tweeslachtige
(=hermafrodiete) cultivar' J.C. van Tol' behoeft voor een goede vruchtzetting geen bestuiving van
mannelijke exemplaren.
Zaailingen van !lex aquijolium variëren sterk in groeikracht en groeiwijze. Een niet gering
P.ercentage van de zaalingen wordt doorgaans vernietigd vanwege minder aanbevelenswaardige
eigenschappen, vooral wat betreft de groeivorm.
In 1878 organiseerde de toenmalige Pomologische Vereniging (thans Koninklijke Vereniging voor
Boskoopse Culturen), in samenwerking met de tuinbouwvereniging "Flora en Pomona" een
tentoonstelling van hulst, waar meer dan 100 verschillende soorten en cultivars werden getoond.
Een prestatie van de eerste orde, die nu niet of nauwelijks meer mogelijk zou zijn.
De waardesterren in dit rapport zijn door de Keuringscommissie aan de schrijftafel gegeven. Voor
het opplanten van een hulstsortiment is zeer veel ruimte nodig en het vergt vele jaren om ze te
beoordelen. Daarom is de gebruikelijke werkwijze in dit geval verlaten.

s Dex aquifolium 'Aicicomis' (Moore, in Gard. Chron., 1874)
GROEIWIJZE: brede struik of kleine boom, 4-6 m hoog, minstens even breed, dicht vertakt;
twijgen groen.
BLADEREN: glanzend groen, waaiervormig aan de bladvoet, uitlopend in een smalle punt,
dicht gestekeld, bochtig gedraaid.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
Een vrij zeldzame, maar aardige hulst, die goed winterhard is. De sierwaarde wordt bepaald
door het interessant gevormde blad. Deze cultivar is door Lawson in de handel gebracht.

**

GROEIWIJZE: brede, opgaande struik, tot 5 à 6 m hoog; twijgen groen.
BLADEREN: glanzend groen, weinig gestekeld, bladschijf tamelijk plat, 5-6 cm lang, 3-4 cm
breed.
VRUCHTEN: oranjegeel (amberkleurig), vrij groot, tamelijk talrijk.
Dit is een ten onrechte weinig verspreide vorm, die veel meer aandacht verdient. De kleur van
de bessen is opvallend amberkleurig. Daardoor is het een aanvulling in het bestaande
sortiment. De bessen rijpen vrij laat en blijven lang aan de plant. Ze worden pas laat door de
vogels gegeten.

KEURINGSRAPPORT
Waardering (Valuation):

***
**
*
s

0

uitstekend (excellent)
zeer goed (very good)
goed (good)
voor speciale doeleinden {for special purposes)
kan vervallen (can be eliminated)

o Dex aquifolium

GROEIW~JZE: kleine boom of grote struik, soms 8-10 m hoog, doorgaans lager, bij uitzondenng zel.fs 15 m hoog; struikvormige exemplaren gewoonlijk meer breed dan hoog.
BLADEREN: glimmend donkergroen, in grootte variërend, 4-15 cm (meestal 5-8 cm) lang,
3-7 cm (meestal4-5 cm) breed, regelmatig ovaal tot breed lancetvormig, bochtig getand, op
oude planten meestal veel minder en ook vaak geheel ongestekeld.
VRUCHTEN: besac~~ige steenvrucht- in het vervolg bes genoemd- rood, oranje, zelden geel,
vanaf september riJpend, tot november-december aan de plant blijvend; in sommige jaren
enkele maanden langer.

o Dex aquifolium 'Angustifolia Aurea Maculata' (H. van Nes, Boskoop, vóór 1878)
GROEIWIJZE: brede struik tot 3 à 4 m hoog en breed, langzaam groeiend.
BLADEREN: donkergroen met vaak een geelgroene vlek in het midden; in vorm gelijk aan die
van 'Angustifolia'.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
Dit is een onstabiele vorm met geel gevlekte bladeren, maar op veel bladeren is de vlek
nauwelijks aanwezig of ze zijn zelfs geheel groen. De plant wordt heel weinig meer gekweekt.
Een groot exemplaar was vroeger aanwezig op de voormalige sortimentstuin van h~t
Proefstation voor de Boomkwekerij. 'Maderensis Variegata' lijkt hier veel op, maar deze IS
veel bonter.
De naam werd voorheen gespeld als 'Angustifolia Aureomaculata'.

GROEIWIJZE: vrij slank opgaande, dicht vertakte struik, tot ongeveer 4 à 5 m; twijgen groen.
BLADEREN: glanzend donkergroen, gestekeld, in vorm gelijk aan die van de soort.
VRUCHTEN: rood, vrij lang aan de struik blijvend.
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De Ananashulst is een zeer variabele vorm, die onder allerlei namen bekend is. Bij jonge
planten is de vari~tie meestal klein. In De?droflora Nr. 8 werden 'M~ifoli~' e1_1 ',Serratifolia' tot de synoruemen gerekend. Het feit dat op oude planten van M~Ifoha ~ok veel
twijgen met bladeren van 'Angustifolia' voorkomen, bracht de toenmalige redactie ertoe,
'Myrtifolia' onder de synoniemen van 'Angustifolia' te brengen. Daarvan wordt r:u weer
afgeweken. 'Myrtifolia' is als jonge plant nauwelijks variabel en wo~dt tegenwoor~Ig weer
veel gekweekt. Het komt ons voor, dat er verwarring wordt gezamd, als de merung van
toentertijd blijft gehandhaafd. Ook in andere literatuur wordt ze apart behandeld.

Dex aquifolium 'Alaska' (H. & D. Nissen, Wuppertai-Aprath, Duitsland, vóór 1960)

'~as ka' is een zeer goede, winterharde vorm, die vooral geschikt is voor dichte hagen, die
met te breed mogen worden. Deze cultivar kan ook als solitairplant worden aangeplant.
Voor een goede vruchtzetting moet er een mannelijke plant in de buurt worden geplant. In
Dendraflora Nr. 8 staat abusievelijk, dat deze vorm mannelijk zou zijn.
In 1967 werd 'Alaska' bekroond met een Zilveren Medaille. Zie hiervoor Dendraflora Nr. 4,
blz. 67.

- Ananashulst- (Loudon, in Arb. et Frut. Brit., 1838)

GROEIWIJZE: breed piramidale struik, langzaam groeiend, tot ongeveer 3 à 4 m hoog en
breed; twijgen paars.
.
BLADEREN: donkergroen, lancet-eivormig, 2-5 cm lang, 1-2 cm breed, soms klemer, stekels
klein steeds naar voren gericht; bladschijf plat, bijna niet gegolfd.
vRuc~TEN : mannelijk en vrouwelijk; in Nederland en West-Duitsland: mannelijk.

Dex aquifolium - Groene of Scherpe hulst - Europa, N.-Afrika en Midden-Oosten

***

'Angustifo~a'

syn. !lex aquijolium 'Pernettyifolia'
!lex aquijolium 'Serrata'

!LEX AQUIFOLIUM LINNAEUS

De Gro~ne of Sch~~pe hulst - in Engelstalige landen "English Holly" genoemd - is de
econorrusch belangnJkste soort van het geslacht. Vrijwel alle nu te noemen cultivars (=tuinvormen) zijn door mutaties spontaan ontstaan.
Aang~zien !lex aquijolium - met enige uitzonderingen - een tweehuizige soort is dient men er
rekenmg. mee te houden, dat besloze planten mannelijk kunnen zijn. Als planten van beide
seksen d.Icht genoeg bij elkaar staan, is er altijd voldoende bestuiving.
De hybnden van !lex aquijolium met I. perado worden behandeld bij !lex x altaclerensis.

Dex aquifolium 'Amber' (Hillier & Sons, Winchester, Engeland, 1950)

***

Dex aquifolium 'Argentea Marginata' - Zilverbonte hulst- (Lawson, vóór 1770).
syn. !lex aquijolium
!lex aquijolium
!lex aquijolium
!lex aquijolium

'Albomarginata'
'Argenteovariegata'
'Silver Beauty' (USA)
'Silver Princess' (USA)
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breed piramidale struik, tot 6 à 8 m hoog, vrij dicht vertakt, steeds hoger dan
breed; twijgen groen.
BLADEREN: donkergroen met brede roomwitte rand, 5-7 cm lang, 3-4 cm breed, bochtig
getand, vrij scherp.
VRUCHTEN: rood, talrijk.
GROEIWIJZE:

De zeer oude 'Argentea Marginata' is een bijzonder veel gekweekte, goed winterharde, rijk
dragende vorm, die gemakkelijk door stek is te vermeerderen. De plant maakt de witste
indruk van alle witbonte cultivars. Voor een goede besdracht dient er een mannelijke hulst in
de buurt te staan.
In Engeland kreeg deze vorm een Getuigschrift van Verdienste (AGM) in 1969. Voorheen
werd de naam als 'Argenteomarginata' gespeld.

*

Dex aquifolium 'Atlas' (Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, 1961)

dicht vertakte, opgaande struik tot 5 à 6 m hoog; twijgen groen.
regelmatig scherp gestekeld, gelijk aan die van de soort.
geen (mannelijk).

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
VRUCHTEN:

Deze besloze hulst werd uit zaailingen geselecteerd en via het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop in de handel gebracht.
'Atlas' is een regelmatig gevormde scherpe hulst. In openbare beplantingen is deze vorm zeer
goed te gebruiken. Zie ook Dendraflora Nr. 1, blz. 36. Foto blz. 34.
/

o Dex aquifolium 'Aurea Marginata' - Goudbonte hulst - (vóór 1750)
GROEIWIJZE:

tot groen.

opgaande struik, doorgaans hoger dan breed, tot 6 à 7 m hoog; twijgen paars

donkergroen met gele rand, regelmatig gestekeld, licht gegolfde bladschijf, 4-7
cm lang, 3-4 cm breed.
VRUCHTEN: rood, soms niet aanwezig (geen uniforme kloon).
BLADEREN:

De naam 'Aurea Marginata' wordt als verzamelnaam voor diverse goudbonte vormen
gebruikt, die onderling iets verschillen. Met name zijn er mannelijke en vrouwelijke vormen
aanwezig onder dezelfde naam. Deze vormen kunnen worden geclassificeerd onder f.
heterophylla. Het meeste in Boskoop aanwezige materiaal stamt af van een mannelijke
plant, die destijds op de sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij
aanwezig was.
De naam werd voorheen gespeld als 'Aureomarginata' .

d

e

o Dex aquifolium 'Bacciflava' -Gele beshulst - (Weston, Flora Anglicana, 1775)
syn. Ilex aquifolium 'Chrysocarpa'
Ilex aquifolium 'Fructu-luteo'
/lex aquifolium 'Xanthocarpa'
brede, dicht vertakte struik of kleine boom, tot 6 à 7 m hoog; twijgen meestal
groen, soms ook paars.
BLADEREN: donkergroen, glanzend, eivormig, min of meer scherp gestekeld, afhankelijk
van de kloon, 4-8 cm lang, 3-4 cm breed.
VRUCHTEN: lichtgeel tot donkergeel, soms oranjegeel.
GROEIWIJZE:

De hulst met gele bessen komt in een zaaisel soms spontaan voor. In de kwekerijen worden ze
echter door stek vermeerderd. Er zijn diverse klonen door elkaar in omloop onder dezelfde
naam of onder synoniemen; welke de originele 'Bacciflava' van Loudon is valt niet meer te
achterhalen. Deze klonen dragen alle goed bes. Vooral de "scherpe" vorm verdient aanbeveling vanwege het mooie blad. Zie ook 'Amber', die tot deze groep behoort.
'Beads of Gold' is een nieuwigheid, eveneens met gele bessen die wellicht aandacht verdient.
10
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/lex aqwifiolium: a. 'Harpune', b. 'Monstrosa', c. 'Ciliata', d. 'Recurva', e. 'CrasdsifoMlia'' ~Tek · · Inez e aare.
'Laurifolia', g. 'Hastata ' , h. ' Ferox Argentea ' .
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s Dex aquifolium 'Crassifolia' (1770)
GROEIWIJ~J;O: dwergachtige struik, tot 2 à 3 m hoog na vele jaren, doorgaans breder dan
hoog; tWIJgen paars.
BLADEREN: dof grijsgroen, -~-6 cm lang, 1-2 cm breed, dik en vlezig, met circa 10 niet
scherpe stekels aan weerSZIJden van de bladschijf, gerangschikt als een dubbele kam.
VRUCHTEN: gerapporteerd als rood (niet gezien; in sommige beschrijvingen wordt vermeld
dat 'Crassifolia' mannelijk is).
'
Deze langzaam groeiende hulst is een van de eigenaardigste vormen die bekend zijn
Omstreeks 1770 is de plant al in de handel gebracht.
'
·
In ~ude literatuur is er enige verwarring met 'Ferox', de Egelhulst. 'Crassifolia' is zeer
stabiel; verloop is ~r ~i~enlijk nooit geconstateerd. Jarenlang is deze hulst vrijwel verdwenen
geweest, maar n~ IS hiJ soms :-veer verkrijgbaar. 'Crassifolia' is in iedere collectie een plaatsje
waard. D~ pla_r:t IS ook geschikt voor kleine tuinen. De plant werd al genoemd door William
Hanbury m ZIJn boek (2 delen) in 1770.
o Dex aquifolium 'Crispa' - Schroefhulst- (Loudon, in Arb. et Frut. Brit., 1838)

GRO.~IWIJZE: grote brede struik, vrij dicht vertakt, soms 6-8 m hoog, minstens even breed·
tWIJgen paars.
'

BLADERE:': donk~rgroen, sterk gedraaid en bochtig, met hier en daar enige stekels, bijna
steeds wtl?pend meen scherpe punt, 4-5 cm lang, 2-3 cm breed, soms op de bladschijf
enkele kleme stekels.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
De _Schroe~uls~_doet op het eerste gezicht denken aan de vroeger veel gekweekte 'Scotica'.
Er IS ee~ dwd~liJke overgang te ~en van de stekelloze 'Scotica', via 'Crispa', naar de zeer
scherpe Ferox (Egelhulst). De sierwaarde van 'Crispa' is niet zo groot; 'Scotica' is mooier.
o Dex aquifolium 'Crispa Aurea Picta' (vóór 1854)
syn. !lex aquifo!ium 'Contorta Aureopicta'
!lex aquifo!ium 'Crispa Aurea Maculata'
!lex aquifo!ium 'Tortuosa Aurea Picta'
GROEIWIJZE: gelijk aan 'Crispa', maar kleiner.
BLADERE.~: gelijk aan 'Crispa' met vaak onduidelijke geelgroene vlek midden op de
bladschiJf; daarnaast veel groene bladeren.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).

s Dex aquifolium 'Ferox' - Egelhulst - (Cornuti, 1635)
syn. !lex aquifolium 'Echinata'

GRO.~IWIJZE: brede struik, bij uitzondering een kleine boom, 8-10 m hoog· 5-8 m breed·
'

'

BLADERJ;ON: glirnme?-d donkergroen, vrij klein, 3-5 cm lang, 2-3 cm breed, eivormig, sterk
gedraaid er: bochtig.' evenals langs de bladrand ook op de bladschijf sterk gestekeld
'
bladpunt rutlopend m een scherpe stekel.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
De Egelhulst is de oudst b~ke~de c~ltivar. A!. in 1635 werd deze vorm in Engeland
v~r?andeld. Omstreeks 1770 IS hiJ ook m FranknJk bekend en is waarschijnlijk ontstaan al

voor 1635.

~wekerijen

is 'Ferox' erg zeldzaam

~~worden;

in elke _collectie echter is de plant

a~wezig. Er was vro~ger o?k e~n vrouweliJke vorm aanwezig, die nu waarschijnlijk is

Uitgestorven. Voor kleme tumen IS 'Ferox' ongeschikt.
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syn. !lex aquifolium 'Echinata Argentea Marginata'
!lex aquifolium 'Ferox Argentea Marginata'
GROEIWIJZE: veel kleiner dan de groene 'Ferox', zelden of nooit uitgroeiend tot een boom;
twijgen paars.
BLADEREN: groen, vrij brede roomwitte rand, in vorm gelijk aan die van 'Ferox'.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
De Bonte egelhulst is een zeer mooie en interessante, witbonte hulst, die bovendien redelijk
goed winterhard is. Gedurende de laatste jaren wordt 'Ferox Argentea' weer iets vaker
aangeboden. Ook deze bonte vorm is al sinds driehonderd jaar in cultuur en behoort
daarmee tot de oudste cultivars uit het gehele sortiment.
o Dex aquifolium 'Ferox Aurea' (vóór 1760)
GROEIWIJZE: vrij kleine, brede struik tot 2 m hoog en breed; twijgen paars.
BLADEREN: donkergroen met klein geelgroen vlekje, vele echter geheel groen, in vorm gelijk
aan die van 'Ferox', maar meer gedraaid en iets kleiner.
VRUCHTEN: geen (marmelijk).
Deze vorm verloopt zeer sterk en is het aanhouden niet waard.
s Dex aquifolium 'Fiavescens' - "Moonlight Holly" - (Göppert, in Gartenflora, 1854)
syn. !lex aquifolium 'Aurantiaca'
· !lex aquifolium 'Lutescens'
GROEIWIJZE: opgaande, vrij sterk groeiende struik tot 4 m hoog, 2-3 m breed; twijgen
groen.
BLADEREN: vaalgeel tot geelgroen, in vorm gelijk aan die van de soort, vrij sterk gestekeld
en iets bochtig, in de loop van de zomer groener, bij winterkoude helder geel.
VRUCHTEN: rood, talrijk.
In Engeland heeft deze, daar vrij veel voorkomende cultivar een goede reputatie als een
kleurige aanwinst in de winterse tuin. In Nederland wordt hij zelden gekweekt, hoewel
'Flavescens' toch redelijk winterhard is. Onbekend maakt onbemind; wellicht moet er aan
deze hulst meer aandacht worden besteed.
o Dex aquifolium 'Fructu Aurantiaco' -Oranje beshulst- (Paul, Engeland, vóór 1863)
GROEIWIJZE: breed piramidale struik, 5-6 m hoog, 3-5 m breed, zelden een boompje;
twijgen lilagroen.
BLADEREN: glanzend donkergroen, 5-8 cm lang, 3-4 cm breed, weinig gestekeld, niet
scherp.
VRUCHTEN: oranje, talrijk, mits in de buurt van mannelijke planten.

Deze gevlekte vorm van 'Crispa' verloopt sterk en heeft geen sierwaarde.

In de

1662) - foto blz. 21

syn. !lex aquifolium 'Echinata Aurea'

syn. !lex aquifo!ium 'Calarnistrata'
!lex aquifolium 'Contorta'
!lex aquifo!ium 'Tortuosa'

tWIJgen paars.

* Dex aquifolium 'Ferox Argentea' - Bonte egelhulst - (Engeland,

De naamgeving van deze cultivar is onzeker. De naam werd alleen aangetroffen in de
Naamlijst van 1878 (zie literatuurlijst). Het is de vraag, of het de moeite waard is deze overigens mooie- hulst aan te houden, nu ook de veel hierop gelijkende 'Amber' in cultuur
is.
o Dex aquifolium 'Gold Flash' (Bos & Hoogenboom, Boskoop, 1978)
GROEIWIJZE: brede struik, hoger dan breed, tot 3-4 m; twijgen groen.
BLADEREN: donkergroen met grote gele vlek midden op de bladschijf, 4-6/7 cm lang, 3-5
cm breed, weinig gestekeld, niet scherp, verlopend naar groen.
VRUCHTEN: rood tot oranjerood (eenhuizig).
Deze geelgevlekte hulst is allang bekend en ze is ontstaan als een mutant van' 1.C. van Tol'
bij de firma Bos & Hoogenboom te Boskoop. In 1978 werd deze plant benaamd en door Th.
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Nieuwesteeg in de handel gebracht (zie Dendraflora Nr. 20, blz. 64). In Groot-Brittannië is
deze hulst onder de onjuiste naam 'Bosgold' verspreid.
Vanwege het feit dat 'Gold Flash' een sport is van de eenhuizige' J.C. van Tol', is ook deze
vorm eenhuizig. Er behoeft dus geen mannelijke plant in de buurt te staan om bessen te
krijgen.
Met grote regelmaat ontwikkelen zich takken met geheel groene bladeren, die weggesn0eid
dienen te worden. Het verlopen naar groen van deze en alle andere gevlekte cultivars is een
groot nadeel. De winterhardheid is goed.
s** Ilex aquifolium 'Golden King' -zie Dex x altaderensis 'Golden King'
s Dex aquifolium 'Golden Milkboy' (Hillier & Sons, Winchester, Engeland)
GROEIWIJZE: brede struik, hoger dan breed, tot 4 m; twijgen lichtpaars.
BLADEREN: glimmend donkergroen met grote gele vlek of vlekken midden op de bladschijf,

vrij sterk gestekeld, 4-7 cm lang, 3-4 cm breed, sterk verlopend naar groen.
geen (mannelijk).

VRUCHTEN:

Deze mannelijke kloon werd d9or Hiliier & Sons, al vele jaren geleden, in de handel
gebracht. S. Andrews maakte de redactie er opmerkzaam, dat de in Nederland aanwezige
planten met de naam 'Golden Milkboy' mogelijk vrouwelijk zijn en dus 'Golden Milkmaid'
zouden moeten heten. Dif is op korte termijn niet na te gaan, daar 'Golden Milkboy'
nauwelijk bloeit. Ook aan 'Golden Milkmaid' zit maar weinig bes en zeker niet aan jonge
~~.

,

s Dex aquifolium 'Golden Milkmaid' (vóór 1750)
syn. !lex aquifolium 'Aurea Media Picta'
brede struik, hoger dan breed, tot 4 m; twijgen lichtpaars.
glimmend donkergroen met grote gele vlek of vlekken midden om de bladschijf, vrij sterk gestekeld, 4-7 cm lang, 3-4 cm breed, sterk verlopend naar groen.
VRUCHTEN: rood (op jonge planten nauwelijks aanwezig).

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Deze op zichzelf heel mooie hulst gaat mank aan hetzelfde euvel van alle gevlektbladige
cultivars. De groene takken nemen gemakkelijk de overhand en het bont verdwijnt dan
spoedig. De winterhardheid is vrij goed.
De vrouwelijke vorm werd door Fisher & Holmes, Handsworth Nurseries, Engeland
geïntroduceerd. Uiterlijk (zonder vruchten) is er geen verschil te zien tussen mannelijke en
vrouwelijke exemplaren. Volgens S. Andrews kunnen planten met de naam 'Golden
Milkboy' ook 'Golden Milkmaid' zijn.
o Dex aquifolium 'Golden Queen' (vóór 1867)
syn. !lex aquifolium 'Aurea Regina'
!lex aquifolium 'Elegans Aurea Marginata'
breed piramidale struik tot 5 m hoog, in Zuid-Engeland tot 7 à 8 m, tamelijk
dicht vertakt; twijgen groen.
BLADEREN: fris groen met brede, goudgele rand, sterk gestekeld, gegolfd, breed eivormig
tot langwerpig, 6-10 cm lang, 4-5 cm breed.
VRUCHTEN: geen (ondanks de vrouwelijke naam is deze cultivar mannelijk).

GROEIWIJZE:

Ilex x altaderensis 'Lawsoniana'

14

'Golden Queen' is een fraaie goudbonte hulst, die bijna uit de cultuur is verdwenen. De
winterhardheid is in Nederland niet voldoende. Ook in matig koude winters lijdt de plant
sterk.
Deze hulst, die door Kinmonth & Co en Fisher, Engeland in de handel werd gebracht, is
overtroffen door 'Madame Briot' . In Engeland werd de oude 'Golden Queen' in 1969 nog
bekroond met een Award of Garden Merit.
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***

llex aquifolium 'Golden van Tol' (W. Ravesrein & Zonen, Boskoop, 1969) -zie foto

GROEIWIJZE: breed piramidale struik met afstaande takken, vrij dicht vertakt, twijgen
groen.
BLADEREN: donkergroen, regelmatige, brede gele rand, weinig gestekeld, iets bol (convex),
4-6 cm lang, 3-4 cm breed.
VRUCHTEN: rood tot oranjerood, tamelijk talrijk (eenhuizig).
Deze nu 20 jaar geleden in de handel gebrachte bonte hulst heeft stormenderhand de markt
veroverd en is nu de meest gekweekte geelbonte hulst in Nederland en Duitsland. In 1969
werd 'Golden van Tol' bekroond met een Getuigschrift Eerste Klas en deze werd in de handel
gebracht door W. Ravesrein & Zonen (zie Dendraflora Nr. 7:85 en Nr. 8:73). De cultivar is
ontstaan als mutant van 'J.C. van Tol'. Dezelfde mutant is ook ontstaan aan een plant van
Jac.van Gemeren, en tussen deze twee mutanten is (in cultuur) geen enkel verschil te zien. De
winterhardheid is zeer goed. Evenals de "moederplant" is 'Golden van Tol' eenhuizig. De
plant zet dus vruchten zonder dat er een mannelijk exemplaar in de nabije omgeving staat.

**

llex aquifolium 'Handsworth New Silver' (Fisher & Holmes, Handsworth Nurseries, Engeland, vóór 1850) - zie kleurenfoto

syn. !lex aquijolium 'Grandis Argentea Marginata' HoRT. HoLL.
!lex aquijolium 'Handsworth Silver'
GROEIWIJZE: breed piramidaal, opgaande struik of kleine boom, tot 7 à 8 m hoog, 3-5 m
breed, slanker dan andere witbonte vormen; twijgen paars.
BLADEREN: donkergroen met brede, vrijwel witte rand, 5-8 cm lang, 2.5-4 cm breed, zeer
gelijkmatig gestekeld, scherp; bladschijf weinig gegolfd.
VRUCHTEN: rood, tamelijk talrijk.
Deze bonte hulst behoort tot de beste vormen, die nu in de handel zijn. De besdracht is vrij
goed. Ook is de winterhardheid goed, hoewel deze iets minder is dan die van 'Argentea
Marginata'.
Door de paarse twijgen maakt deze vorm een iets minder "witte" indruk. De naam
'Handsworth Silver', zoals gebruikt in Dendraflora Nr.8, is niet correct. Handsworth
Nurseries bracht de plant in de handel als 'Handsworth's New Silver Holly'. De mannelijke
cultivar 'Grandis' lijkt hier veel op.

geelbonte vormen in omloop, die hierbij thuishoren en die gemakshalve als 'Aurea ~argi?~
ta' word~n verhandeld. Zie aldaar. Vroeger was ook nog 'Heterophylla Aurea Margmata m
de kwekerijen aanwezig.

***

nex aquifolium 'J.C. van Tol' (J.C. van Tol, Boskoop, 1904)

·syn. !lex aquifolium 'Laevigata'
!lex aquifolium 'Polycarpa'
GROEIWIJZE: breed opgaande struik of kleine boom, met afstaande takken; oudere exemplaren even breed als hoog, met enigszins open habitus.
. .
.
BLADEREN: donkergroen, breed eivormig, 4-6 cm lang, 3-4 cm breed, weirug gegolfd, Iets
bol (convex), met kleine, naar voren gerichte stekels, niet scherp.
VRUCHTEN: oranjerood, talrijk (eenhuizig).
Deze algemeen bekende en bijzonder veel gekweekte hulst is de beste groenbladige cul~ivar in
het gehele sortiment. De plant w?~dt i? af!e landen va~_Europa ge~weekt_en gebruikt. De
besdracht is rijk; door de eenhulZ1gheid IS een manneliJke plant met nodig.
In 1904 werd een Getuigschrift van Verdienste aan deze waardevolle hulst toe_geken~.
'Golden van Tol', 'Gold Flash' en 'Si! ver van Tol' zijn mutanten van deze cultivar (Zie
aldaar).
o llex aquifolium 'Laurifolia' (vóór 1823)
GROEIWIJZE: vrij slank opgaande struik of boom, soms meer dan 8 m hoog; twijgen groen
of paarsgroen.
.
.
/
. .
BLADEREN: donkergroen, elliptisch tot smal eivormig, 6-10 cm lang, 3-4 cm breed, weirug
g~stekeld; aan oude planten vrijwel stekelloos.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
De benaming van deze nog bekende hulst geeft wat moeilijk~eden: Er zijn ~eer klone~ van
in omloop, die onderling heel weinig verschillen. ~en verkl~mng hierv~?r vmdt men biJ !lex
aquijolium f. heterophylla. Deze cultivar zou al m 1789 m cultuur ZIJn g~:veest.
'Laurifolia' werd en wordt nog steeds gebruikt als "bestuiver" ~oor vrouwehJ~e hulsten. De
plant bloeit namelijk zeer overdadig en produceert wolken stmfmeel. De groei laat daaroi_TI
vaak veel te wensen over. Er bestaan ook vormen met een smalle, gele bladrand, die
geclassificeerd worden onder 'Aurea Marginata'. Sierwaarde hebben deze oude vormen
nauwelijks.

s Ilex aquifolium 'Hastata' (Fisher & Holmes, Handsworth Nurseries, Engeland, vóór 1863)
syn. !lex aquijo!ium 'Latispina Minor'
GROEIWIJZE: piramidale struik, langzaam groeiend, tot ongeveer 3 m hoog, 1-1.5 m breed,
tamelijk goed vertakt; twijgen paars.
BLADEREN: glimmend donkergroen, 3-4 cm lang, 1-2.5 cm breed, sterk gegolfd, daardoor
naar alle zijden staande, vrij grote stekels, uitlopend in een peervormige (niet speervormige!) punt.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
'Hastata' is zeer weinig verspreid. De plant is door zijn geringe afmetingen en het interessante
blad geschikt voor vele doeleinden. In het arboretum "Trompenburg" staat een al oud
exemplaar van circa 3 m hoog.

Ilex aquifolium f. heterophylla (AIToN) LoESENER

Er zijn diverse klonen onder deze naam in cultuur, zowel mannelijke als vrouwelijke.
Momenteel zijn geen klonen onder de naam 'Heterophylla' in Nederland meer in cultuur. In
de literatuur ontmoet men tegenstrijdige gegevens. Doorgaans wordt 'Laurifolia' als synoniem opgegeven, dit is echter niet juist. 'Laurifolia' is een kloon, behorend tot f. heterophylla, evenals de welbekende 'Pyramidalis'. Er zijn ook enkele niet precies te definiëren
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*** nex aquifolium 'Madame Briot' (Revue Horticole, 1866)- zie foto blz. 29
GROEIWIJZE: breed opgaande struik, soms kleine boom, tot 6 à 7 m hoog, slechts weinig
smaller; twijgen lichtpaars.
..
BLADEREN: helder groen met brede goudgele rand (sommig_~ bladere? VriJwel geheel geel),
4-8 cm lang, 3-5 cm breed, scherp gestekeld, in vorm geliJk aan die van de soort.
VRUCHTEN: rood, weinig talrijk.
Deze zeer fraaie geelbonte hulst verdient de voorkeur boven alle andere gestekelde vormen.
De winterhardheid is goed, de groei eveneens en er komen regelmatig oo~_wel bessen aan. De
bladeren van zijtwijgen en twijgen onder uit de planten zijn doorgaans ~riJ ve~l _bonter dan de
bladeren aan krachtig gegroeide takken. Er ontwikkelen zich gewoonliJk weirug bessen, ook
niet als er een mannelijke plant in de buurt staat.
o Ilex aquifolium 'Maderensis Variegata' (vóór 1868)
syn. I/ex x altaderensis 'Maderensis Variegata'
GROEIWIJZE: brede struik, tot maximaal 2 à 3 m hoog, 3-4 m breed; twij_gen paars.
BLADEREN: donkergroen met vrij grote gele vlek, regelmatig gestekeld, met scherp, veel
bladeren geheel groen, 4-6 cm lang, 2-3 cm breed.
VRUCHTEN: rood.
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Dit is een aardige, kleine hulst met mooie geel gevlekte bladeren. Ook hier is het verloop vrij
sterk en moet met het mes de plant bont worden gehouden. Susyn Andrews oordeelt, dat
deze cultivar tot !. aquijolium behoort en dat het dus geen hybride is, behorende tot !.
x a/taclerensis. De plant wordt weinig gekweekt en is niet helemaal winterhard.
s Dex aquifolium 'Monstrosa' (Göppert, in Gartenflora, 1854)
brede struik, tot 4 à 5 m hoog en breed; twijgen lilapaars.
donkergroen, monstrueus vervormd, 5-8 cm lang, 3-4 cm breed met grote
teruggebogen stekels, zeer onregelmatig, soms trapeziumvormig, scherp.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
GROEIWIJZE:

BLADEREN:

Deze helaas vrij zeldzame cultivar is vanwege het bizarre blad een interessante hulst. De plant
groeit langzaam en kan in verschillende soorten tuinen worden gebruikt. 'Monstrosa' baart
steeds weer opzien bij liefhebbers; ze is helaas niet zo gemakkelijk te vermeerderen. De plant
werd volgens T. Moore in 1874 door Fisher (Fisher & Holmes) in de handel gebracht, maar
was al in 1854 in Duitsland bekend.

*

Dex aquifolium 'Myrtifolia' (vóór 1830)

vrij smalle, steil opgaande struik, tot 3 à 4 m hoog; twijgen paars.
zwartgroen, klein, lancetvormig, 2-3 cm lang, 1-1.5 cm breed, fijn getand,
uitlopend in een scherp puntje, bladschijf vlak.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
GROEIWIJZE:
BLADEREN:

'Myrtifolia' wordt tegenwoordig weer veel gekweekt als dwergvorm. Het is een plant, die op
latere leeftijd soms sterk verloopt en dan veel groter blad vormt en daardoor alle kenmerken
van 'Angustifolia' heeft. Het verlopen van !lex is een bekend verschijnsel bij vrij veel
cultivars. In Dendroflora Nr.8 worden beide cultivars dan ook als synoniem behandeld,
maar dat gaat eigenlijk toch te ver. Nu 'Myrtifolia' weer meer in de belangstelling staat zou
dit wellicht te veel verwarring stichten.
'Myrtifolia' wordt tegenwoordig wel gebruikt in kleine tuinen en ook als containerplant
wordt deze hulst gebruikt op balkons en terrassen.
o Dex aquifolium 'Myrtifolia Aurea Marginata' (Paul, Engeland, 1863)
kleine, smalle, opgaande struik, tot 2 m hoog; twijgen paars.
als 'Myrtifolia', met een smalle gele rand.
geen (mannelijk).

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
VRUCHTEN:

Deze hulst is nauwelijks nog in de kwekerijen te vinden en verdient ook verder geen
aandacht. Er is ook nog een vorm met gele vlekjes in het midden van het blad, namelijk
'Myrtifolia Aurea Maculata'.
s Dex aquifolium 'Ovata' (Göppert, in Gartenflora, 1854)
vrij lage struik tot 2 à 3 m, langzaam groeiend, enigszins los vertakt; twijgen
paars tot bijna zwart.
BLADEREN: donkergroen, kleine regelmatig afgeplatte stekels, 4-5 cm lang, 3-4 cm breed,
bladschijf vlak, in het geheel niet scherp.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
GROEIWIJZE:

Een opvallende hulst, die weinig is verspreid. Het blad is fraai en met dat van geen enkele
andere hulst te verwarren. De plant is een plaats waard in kleinere tuinen. De winterhardheid
is ruim voldoende.

d

s Dex aquifolium 'Ovata Aurea' (Moore, in Gard. Chron., 1874)
syn. !lex aquijo!ium 'Ovata Aurea Marginata'
!lex aquijo!ium 'Aurea Marginata Ovata'
18

!lex aquifolium: a. 'Watereriana', b. 'Lichtenthalii', c. 'lngrarnii'; !lex ~ altacl~re~~~r~·
'Camelliifolia', e. 'Lawsoniana' .
Tek .. lnez e
·
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GROEIWIJZE: lage struik, tot 2 m hoog en even breed, langzaam groeiend, open en los
vertakt; twijgen paarszwart.
BLADEREN: gelijk aan die van 'Ovata' , met smalle gele rand.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).

Bï de introductie van de cultivar , Atlas' door het P roefstation voor de B~?mkwekerij te
B~skoop in 1961 , werden abusievelijk enkele planten van een and~~e mannehJ ke vorm~~de
verspreid. Deze vorm werd later door d~ Darthuizer BoomkwekenJen benaamd en op eme
schaal verspreid. 'Atlas' is in alle opz1chten beter.

Deze bonte vorm is een aardig struikje voor een kleine tuin. De plant is weinig verspreid en
zodoende onbekend. Goed winterharde oude vorm.
s llex aquifolium 'Pendula' - Treurhulst - (yl . Barron, Engeland, vóór 1842)
GROEIWIJZE: brede, bijna kruipende struik, veel breder dan hoog, soms met een kop; indien
op een stam geënt, hangen de takken sterk af; twijgen groen of paars.
BLADEREN: donkergroen, geheel gelijk aan die van de soort.
VRUCHTEN: rood (of geen); er is zowel een mannelijke als een vrouwelijke kloon ('Pendula
Femina')
De Treurhulst is bijna geheel uit de cultuur verdwenen. Als struik voldoet deze hulst niet. Het
enten op stammen is eigenlijk de enige methode om er fraaie planten van te kweken. Het
opkweken van lange stammen om te enten is echter kostbaar en duurt lang.
De eerste planten zijn gevonden in Derby en deze zijn later door W. Barroninde handel
gebracht. Laudon beschreef ze als !lex aquifolium f. pendula (Lou o .) REHo., daarin was
ook de mannelijke vorm begrepen. Een vrouwelijk exemplaar is in Kew Gardens, Engeland;
een mannelijke in Kalmthout en domein Bokrijk, België.

** llex aquifolium 'Pyramidalis' - Beshulst - (C.B. van Nes, Boskoop, circa 1885)
GROEIWIJZE: piramidaal opgaande struik of kleine boom, tot 8 à 10 m hoog, dicht vertakt;
twijgen groen.
BLADEREN: donkergroen, langwerpig eivormig, aan de uiteinden toegespitst, 5-7 cm lang,
3-4.5 cm breed, doorgaans weinig gestekeld, aan oudere planten soms geheel gaafrandig.
VRUCHTEN: rood, zeer talrijk (eenhuizig).
Dit is de algemeen bekende Beshulst, die ook wel wordt aangeplant om er in de Kersttijd
takken van de snijden die in de bloemisterij worden verwerkt. Hoewel deze hulst eenhuizig is,
is het aan te raden er enkele mannelijke exemplaren bij te planten die veel stuifmeel
produceren (b.v. 'Laurifolia').
Er is ook een zogenaamde scherpe beshulst, eveneens onder de naam 'Pyrarnidalis'. In
hoeverre er sprake is van twee klonen, of dat het een standplaatskwestie is, wordt hier in het
midden gelaten. Het is wellicht van belang aandacht te besteden aan selectie binnen de
cultivar 'Pyrarnidalis'. De Beshulst wordt gerekend tot de f. heterophylla; dit verklaart
misschien ook de bladvariatie.
De plant werd in 1880 ontdekt in zaailingen van/. aquifolium door 1. Hanson te Boskoop en
omstreeks 1885 door C.B. van Nes in de handel gebracht.
o llex aquifolium 'Pyramidalis Aurea Marginata'- Bonte beshulst - (J. v.d. Kraats, Boskoop,
1910)
GROEIWIJZE: piramidaal opgaande struik, iets kleiner dan 'Pyrarnidalis'.
BLADEREN: donkergroen met een smalle gele rand, verder gelijk aan die van 'Pyrarnidalis'
VRUCHTEN: rood, talrijk (eenhuizig).
De Bonte beshulst is lang niet de mooiste geelbonte hulst, maar munt wel uit door rijke
besdracht, hetgeen een waardevolle eigenschap is. De winterhardheid is goed.
Voorheen werd de naam als 'Pyramidalis Aureomarginata' gespeld.
o llex aquifolium 'Red Top' (Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum, 1968)
GROEIWIJZE: forse opgaande struik, 6-7 m hoog, 3-5 m breed; twijgen paarsrood.
BLADEREN: donkergroen, gelijk aan die van de soort; jonge bladeren opvallend lilarood.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
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BLADEREN: donkergroen met brede roomwitte rand, 4-6 cm lang, 3-4 cm breed; jonge
bladeren lila getint.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).

s* Uex aquifolium 'Rubricaulis Aurea' - Boerenbonte hulst - (vóór 1867)
syn. !lex aquifolium 'Aurea Marginata Rotundifolia'
GROEIWIJZE: breed opgaande struik tot kleine boom, dicht vertakt (indien vrijstaand);
twijgen paars tot paarszwart.
BLADEREN: dofgroen met smalle, geelachtige rand, 5-7 cm lang, 3-4(-5) cm breed, weinig
gestekeld, niet scherp.
VRUCHTEN: rood, zeer talrijk. Bij deze cultivar moet een mannelijke plant in de buurt staan.
De welbekende Boerenbonte hulst is niet mooi bont, maar het is wel van de bontbladige de
meest winterharde cultivar. In de literatuur is over deze oude vorm weinig te vinden; wellicht
is het een van origine Boskoopse hulst.

Ondanks de naam is deze cultivar mannelijk. Het is een van de mooiste witbonte hulsten,
maar hij is nu zeldzaam geworden. De winterhardheid is vo.or Nede~land niet vold?ende.
.Bovendien zijn 'Handsworth New Silver' en' Argentea Margmata' mmstens z~ ~oo.t. Deze
twee cultivars worden nogal eens als 'Silver Queen' geleverd, hetgeen onJuist IS. Het
lilapaarse jonge blad is een onmiskenbaar kenmerk van 'Silver Queen'.
* Uex aquifolium 'Silver van Tol' (B. Blanken, Boskoop, 1977)
GROEIWIJZE: breed opgaande struik tot 5 à 6 m hoog, met afstaande takken, als oudere
plant enigszins open en los vertakt.
BLADEREN: glimmend donkergroen met roomwitte rand, zwak gestekeld, 4-6 cm lang, 3-4
cm breed, enigszins bolvormig (convex), verder als J.C. van Tol'.
VRUCHTEN: rood-oranjerood, talrijk (eenhuizig).

o Dex aquifolium 'Sharpy' (U.S.A. ? , vóór 1975)
GROEIWIJZE: forse, opgaande struik, geheel gelijk aan de soort; twijgen groen.
BLADEREN: glimmend donkergroen, scherp gestekeld, in maat en vorm gelijk aan die van de
soort.
VRUCHTEN: onbekend (vrouwelijk?).

Dit is een mutant van 'J.C. van Tol', die al vele jaren geleden is ontstaan aan een oude
moerplant. In de winter maakt deze hulst een wittere indruk dan_ in d~ zomermaa~den.
'Silver van Tol' werd in 1977 benaamd en bekroond met een GetUigschrift van Verdienste
(zie Dendraflora Nr. 13-14:75 en Nr. 15-16:52).

Deze voor Nederland nog vrij nieuwe scherpe hulst werd door Le Feber & Co BV te Boskoop
ingevoerd. De plant is geschikt voor hagen.

ILEX x ALT ACLERENSIS (LOUDON) DALUMORE
** Uex aquifolium 'Siberia' (A. Blanken Tz., Boskoop, 1986)
GROEIWIJZE: breed opgaande struik tot kleine boom, 6-8 m hoog, 3-4 m breed; twijgen
paars bruin.
BLADEREN: glanzend donkergroen, tamelijk variabel aan dezelfde plant, gegolfd en vrij
scherp gestekeld, breed eivormig, 5-8 cm lang, 3-5 cm breed.
VRUCHTEN: helder rood, talrijk. Voor een goede besdracht moet er een mannelijke plant in
de buurt staan.
'Siberia' munt uit door de uitzonderlijke winterhardheid: waar 'Pyramidalis' en 'J.C. van
Tol' niet voldoende zijn, kan 'Siberia' hun rol vervullen. Het blad van deze hulst is variabel;
sommige planten zijn vrijwel gaafrandig, andere weer scherp, soms zijn alle variaties op
dezelfde plant te vinden.
Aan deze nieuwigheid werd een Getuigschrift van Verdienste toegekend, speciaal vanwege de
winterhardheid (zie Dendraflora Nr. 23, blz. 88). De plant behoort tot f. heterophylla.
o Uex aquifolium 'Silver Milkmaid' (vóór 1820)
syn. !lex aquifolium 'Argentea Mediopicta'
GROEIWIJZE: opgaande struik tot 3 à 4 m hoog, langzaam groeiend, zeer dicht vertakt;
twijgen paars.
BLADEREN: donkergroen met roomwitte vlek, scherp gestekeld en gedraaid, 3-4 cm lang,
2-3 cm breed; veel bladeren geheel groen.
VRUCHTEN: rood.
'Silver Milkmaid' heeft dezelfde bezwaren zoals ook vermeld bij andere gevlektbladige
cultivars. De mannelijke vorm heet 'Silver Milkboy'; deze is in Engeland in cultuur. De
winterhardheid van beide is matig, de sierwaarde gering.
s* Dex aquifolium 'Silver Queen' (Engeland, 1863)
syn. !lex aquifolium 'Argentea Regina'
!lex aquifolium 'Silver King' (U.S.A.)
GROEIWIJZE: opgaande struik, tot 5 à 6 m hoog, 2-3 m breed (minder groot dan andere
witbonte hulsten); twijgen paars.
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Onder deze naam worden de hybriden samengevat van !lex aquifolium en !lex perado. In het
algemeen zijn het planten die snel groeien, grote bladeren hebben en iets minder winterhard zijn dan
de cultivars van I. aquifolium.
!lex perado AITON is een subtropische soort, die inheems is in Noord-Afrika, de Azoren en de
Canarische Eilanden.

*

Uex x altaderensis 'Belgica' (Lawson, 1874)

syn. Ilex perado HoRT., niet ArT.
!lex aquifolium 'Belgica'
GROEIWIJZE: breed piramidale boom (tot onder bebladerd op een solitaire standplaats),
soms 12-15 m hoog, in Nederland nauwelijks 8-10 m; twijgen groen.
.
BLADEREN: helder groen, langwerpig eivormig, 8-12 cm lang, 4-6 cm breed, regelmatig
gestekeld, niet scherp; bladschijf vlak.
vRUCHTEN: oranjerood, talrijk (tweehuizig).
De in Boskoop onder de naam !lex perado gekweekte hulst moet de naam !lex .x altacleren:is
'Belgica' hebben. De echte I. perado komt in Nederland alleen in enkele botamsche collectt:s
voor en is voor buitencultuur veel te vorstgevoelig. De cultivar 'Belgica' is een zeer mome
hulst, die echter in strenge winters soms lijdt. De plant is toch zeker meer aandacht waard.
* * Uex x altaderensis 'Belgica Aurea' (M. Koster & Zonen, Boskoop, vóór 1908)
syn. !lex perado 'Aurea'
!lex x altaderensis 'Silver Sentinel'
GROEIWIJZE: tamelijk breed piramidale boom tot 5 à 6 m hoog, niet veel breder dan 2-3 m;
twijgen groen.
. .
BLADEREN: donkergroen met zeer brede gele rand, 7-10 cm lang, 3-5 cm breed, wetrug
gestekeld; bladschijf vlak.
VRUCHTEN: rood, tamelijk talrijk (tweehuizig).
Een prachtige geelbonte hulst, die helaas niet helemaal winterhard genoeg is voo.r het
Nederlandse klimaat. Oudere planten overleven de winters hier veel beter dan JOnge
exemplaren in de kwekerij.
In 1908 werd hieraan een Getuigschrift van Verdienste toegekend.
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s Dex x altaderensis 'Camelllifolia' (Bollwiller, vóór 1865)
syn. !lex aquijolium 'Camelliifolia'
!lex aquijolium 'Heterophylla Major'
/lex aquijolium 'Magnifica'
breed opgaande struik of boom tot 10 m hoog, onder gunstige klimaatsomstandigheden hoger.
BLADEREN: paarsachtig donkergroen, 10-15 cm lang, 5-8 cm breed, bijna ongestekeld,
weinig gegolfd tot plat, in de nazomer donkergroen.
VRUCHTEN : oranjerood, niet talrijk (tweehuizig).

GROEIWIJZE:

Deze prachtige hulst is al meer dan een eeuw in cultuur, maar helaas niet winterhard en dus
niet geschikt voor algemene aanplant. De plant is nu in de kwekerijen zeldzaam geworden.
Er bestaat een geelbonte vorm van, die zeer zwak is. 'Camelliifolia' werd in 1931 in Engeland
bekroond met een Award of Garden Merit.
De naam werd voorheen als 'Camelliaefolia' gespeld.
s* * Dex x altaderensis 'Golden King' (Lawson, 1884)
syn. /lex aquijolium 'Golden King'
brede struik, 3-5 m hoog en even breed met afstaande takken, in mildere
streken hoger; twijgen groen.
BLADEREN: groen met brede goudgele rand, vlak, eivormig, 4-6 cm lang, 2-4 cm breed, met
hier en daar geheel gele bladeren, weinig gestekeld, in het geheel niet scherp.
VRUCHTEN: rood (ondanks de naam is de plant vrouwelijk).

GROEIWIJZE:

'Golden King' is een zeer gewilde geelbonte hulst voor landen met een minder klimaat dan
het Nederlandse. Het is een van de mooiste bonte cultuurvormen. De winterhardheid is voor
Nederland beslist onvoldoende, vooral tijdens zeer strenge winters.
Voorheen werd deze vorm tot I. aquijolium gerekend, doch dit is onjuist. 'Golden King' is
een mutant van/. x altaderensis 'Hendersonii' en werd in 1884 door Lawson benaamd en
door Little & Ballantyne in 1898 in de handel gebracht. De plant verkreeg een Award of
Garden Merit in 1969 in Wisley Gardens, Engeland.
o Dex x altaderensis 'Howick' (vóór 1900)
syn. !lex x altaderensis 'Hendersonii Variegata'
brede struik, 3-5 m hoog en even breed; twijgen groen.
groen met smalle witte rand, verder gelijk aan die van 'Golden King'.
onbekend, maar vrij zeker oranjerood.

GROEIWIJZE :
BLADEREN :
VRUCHTEN:

Dit is een vrijwel onbekende witbonte versie van 'Golden King', eveneens een mutant van
'Hendersonii'. Deze cultivar is ook niet voldoende winterhard.
o Dex x altaderensis 'Hendersonü' (T. Hodgins, Ierland, circa 1800)
breed piramidale struik tot 6 à 8 m hoog, vrijwel even breed; twijgen groen.
olijfgroen, niet glanzend, eivormig, 4-6 cm lang, 3-5 cm breed, weinig gestekeld, niet scherp.
VRUCHTEN: oranjerood (tweehuizig).

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Deze hulst maakt een enigszins grauwe indruk en de plant heeft nooit veel opgang gemaakt.
'Hendersonii' is wel beter winterhard dan de mutanten maar ze is ook weinig in cultuur.
o Dex x altaderensis 'Hodginsü' (T. Hodgins, Ierland, circa 1810)
GROEIWIJZE:
BLADEREN:
VRUCHTEN:
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piramidale boom tot meer dan 12 m hoog; twijgen groen.
helder groen, 8-15 cm lang, 4-7 cm breed, scherp gestekeld; bladschijf gegolfd.
oranjerood (tweehuizig), zelden aanwezig.

- - - - - - -- - - - - -

In vroeger jaren werd deze hulst nog af en toe gekweekt. Hij is nu vrijwel verdwenen;
bovendien is 'Belgica' mooier en meer winterhard.
Aan deze cultivar werd in Engeland in 1969 nog een Award of Garden Merit toegekend.
s Dex x altaderensis 'Lawsoniana' (Lawson, 1874) - zie foto blz. 14
breed opgaande struik tot 4 à 5 m en even breed, in mildere streken hoger;
twijgen groen.
BLADEREN: donkergroen met onregelmatige, grote gele vlekken, eirond, in vorm en afmetingen gelijk aan die van 'Golden King'.
VRUCHTEN: oranjerood (tweehuizig).

9 ROEIWIJZE:

Ook deze gevlektbladige hulst is een mutant van 'Hendersonii'. De cultivar 'Lawsoniana'
wordt tegenwoordig weer meer gekweekt. De plant verloopt sterk en de winterhardheid is
twijfelachtig. In feite is geen enkele gevlekte hulst een goede, betrouwbare tuinplant.
Deze cultivar is in de handel gebracht door Lawson en werd omstreeks 1850 gevonden door
E. Hodgins in Dunganstown, Ierland .

*

Dex x altaderensis 'Mundyi' (Fisher, Son & Sibray, 1898)
vrij smal opgaande struik of kleine boom, tot 5 à 6 m hoog, in mildere streken
hoger; twijgen groenig lila.
BLADEREN: olijfgroen, bijna rónd tot breed eivormig, 5-10 cm lang, 4-7 cm breed, weinig
gestekeld; bladschijf vlak, textuur stug.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).

GROEIWIJZE:

Statige, kleine boom, die in vroeger jaren in Boskoop hier en daar werd gekweekt. Hij wordt
nu zelden meer gekweekt, maar de plant is nog niet verdwenen. De winterhardheid is matig
tot goed, vooral van oudere planten.
s Dex xaltaderensis 'Nigrescens' (circa 1845)
hoog opgaande struik of kleine boom, onregelmatig van vorm, dicht vertakt,
6-10 m hoog; twijgen paars.
BLADEREN : helder groen, glanzend, 8-10 cm lang, 5-7 cm breed, vrijwel stekelloos, uitlopend in een vrij scherpe punt.
VRUCHTEN : geen (mannelijk).

GROEIWIJZE:

Deze plant is sinds kort weer in cultuur genomen. Het is een mooie, redelijk winterharde
vorm.

*

Dex x altaderensis 'Wilsonii' (vóór 1880)
tamelijk breed opgaande struik of boom tot 8 à 10 m hoog, soms hoger;
twijgen paars.
BLADEREN : helder groen, breed eivormig, 10-12 cm lang, 5-9 cm breed, soms bijna rond,
bezet met kleine stekels, weinig gegolfd, iets scherp.
VRUCHTEN: oranjerood, niet talrijk.
GROEIWIJZE:

Deze grootbladige hulst is een van de beste uit deze groep en de plant wordt hier en daar nog
gekweekt, af en toe als 'Camelliifolia'. De cultivar 'Mundyi' lijkt hier veel op, alleen heeft die
vrijwel ongestekeld blad.
In Engeland werd hieraan in 1969 een Award of Garden Merit toegekend.

NIET GEKEURDE CULTIVARS
Van de onderstaande oude én nieuwe cultivars kon door de leden van de Keuringscommissie geen
beslissend oordeel worden uitgesproken om ze van waardesterren te voorzien. Een aantal van deze
cultivars is zeker waard om ze uitgebreider in cultuur te nemen.
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ILEX AQUIFOLIUM LINNAEUS
Ilex aquifolium 'Argentea Longifolia' (vóór 1875)

Deze nieuwe vor.m werd recentelijk uit Canada ingevoerd door de Boskoopse firma C . Klijn & Co.
'Canadian Gold' is veel geler dan de oude 'Flavescens' en bleek gedurende de afgelopen drie strenge
winters 1984-1986 verrassend winterhard. De plant werd in Vaneauver B.C. in een bestaande
beplanting gevonden.

syn. !lex aquifolium 'Longifolia Argentea'
GROEIWIJZE: brede struik, dikwijls zonder duidelijke kop; twijgen groen.
BLADEREN: dofgroen met smalle, crèmewitte rand, in groen overgaand, weinig gestekeld, breed
eivormig, tamelijk vlak.
VRUCHTEN: oranjerood, laat rijpend, niet talrijk.
Een zeer oude vorm, die geheel uit het moderne sortiment is verdwenen, maar die in oude collecties
nog is te vinden. Het is onnodig, hier verder aandacht aan te besteden. Er zijn diverse veel mooiere
cultivars met witbont blad.

Ilex aqujfolium 'Ciliata' (vóór 1826)

GROEIWIJZE: piramidaal opgaande struik, nauwelijks hoger dan 3-4 m; twijgen paars-donkergroen.
BLADEREN: glanzend donkergroen, 4-5 cm lang, 2-3.5 cm breed, kleine naar voren gerichte stekels,
veel gelijkend op de bladeren van 'Angustifolia', maar iets breder en langer.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
'Ciliata' is een zeldzame cultivar, die in Nederland nauwelijks wordt aangetroffen. In Kew
Gardens, Engeland staat een groot exemplaar.

Ilex aquifolium 'Argentea Marginata Pendula' - Bonte treurhulst- (Perry, Engel., vóór 1859)

syn. !lex aquifolium
Jlex aquifolium
!lex aquifolium
!lex aquifolium

'Argentea Pendula'
'Albomarginata Pendula'
'Pendula Argenteomarginata'
'Perry's Weeping'

GROEIWIJZE: zeer brede struik met afhangende takken, zonder duidelijke koptak; twijgen groen.
BLADEREN: groen met vrij brede roomwitte rand, breed eivormig, 4-7 cm lang, 3-4 cm breed,
stekels weinig ontwikkeld; bladschijf tamelijk vlak.
VRUCHTEN: oranjerood, weinig talrijk.
De Bonte treurhulst is zeldzaam geworden. Vroeger werd deze vorm veel aangeplant, doorgaans op
stam geënt, omdat de takken dan sterker naar beneden hangen. Dit stuit heden ten dage op grote
bezwaren. Het opkweken van stammen - lang genoeg om te enten - is een kostbare zaak.
Een fraai exemplaar van deze hulst is te vinden in arboretum "Trompenburg" te Rotterdam. Zeer
grote, oude exemplaren staan op de binnenplaats van het Paleis van de Verenigde Naties in Genève.

Ilex aquifolium 'Cookii' (vóór 1863)

syn. !lex aquifolium 'Obscura'
GROEIWIJZE: opgaande struik tot 2 à 3 m(?), langzaam groeiend.
. .
BLADEREN: dof groen, wit gemarmerd en gevlekt, vrij klein, 3-5 cm lang, 2-3 cm breed, we1rug
gestekeld.
VRUCHTEN: oranjerood.
'·
Dit is een zeer zeldzame, roomwit gespikkelde, weinig opvallende, iets verlopende vorm. De plant is
aanwezig in de collectie van Kew Gardens en in Nederland alleen als kleine pl~t.
Ilex aquifolium 'Elegantissima' (vóór 1863)

syn. Jlex aquifolium 'Argentea Marginata Elegantissima'

Een door J. van Alphen te Voorschoten geselecteerde zaailing. Deze mooie, nieuwe hulst werd een
aantal jaren geleden in cultuur genomen en in 1987 verspreid door de Darthuizer Boomkwekerijen
B.V. te Leersum. Zie ook 'Bacciflava'.

GROEIWIJZE: compacte, zeer dicht vertakte struik, tot 2 m hoog, ongeveer even breed; twijgen
groen.
BLADEREN: donkergroen met brede roomwitte rand, breed ovaal, 2.5-5 cm lang, 1.5-3 cm breed,
vrij sterk gestekeld, iets bochtig.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
De cultivar 'Elegantissima' maakt een zeer "witte" indruk. Het is een mo.~ie, compacte semidwergvorm, die helaas nog weinig is verspreid. Deze hulst is niet zo gemakkeliJk .te stekken als vele
andere cultivars. De winterhardheid is in de laatste strenge winters van 1984-1986lets tegengevallen.
Deze plant is opnieuw door Hiliier & Sons, Winchester, Engeland verspreid.

Ilex aquifolium 'Berlicum Beauty' (C. Esveld, Boskoop, 1984)

Ilex aquifolium 'Foxii' (vóór 1863)

GROEIWIJZE: breed piramidale struik, tot 5 à 7 m hoog; twijgen groen.
BLADEREN: glanzend donkergroen, scherp gestekeld, vorm en afmeting gelijk aan die van de
soort.
VRUCHTEN: rood, zeer talrijk, bijzonder lang aan de struik blijvend, vaak tot april-mei.

GROEIWIJZE: opgaande, breed piramidale struik tot 4 à 5 m hoog; twijge? paars.
BLADEREN: glimmend donkergroen, vlak, 4-6 cm lang, 2-3 cm breed, we1rug gestekeld; stekels
klein en regelmatig.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
Deze vroeger meer algemene hulst lijkt veel op een grootbladige 'Arlgustifoli~', maar is in alle
opzichten forser en hoger. De cultivar 'Foxii' lijkt meer aandacht waard te ZIJn.

Ilex aquifolium 'Beads of Gold' (Darthuizer Boomkwekerijen, Leersum, 1987)

GROEIWIJZE: breed opgaande struik, vermoedelijk tot 5 à 7 m hoog.
BLADEREN: glanzend helder groen, overigens als die van soort.
VRUCHTEN: goudgeel.

Deze, nog niet in de handel gebrachte, scherpe hulst munt uit door een zeer rijke besdracht. De
bessen worden niet door de vogels gegeten en vallen eerst laat in het voorjaar af.
De originele plant staat in een openbare beplanting van de gemeente Berlicum, in gezelschap van
een twintigtal andere hulsten. Jaar in jaar uit blijkt de besdracht uitstekend te zijn. Voor een
besdracht is het noodzakelijk, dat er een mannelijke hulst in de buurt staat.
De cultivar 'Berlicum Beauty' wordt binnenkort geïntroduceerd.
Ilex aquifolium 'Canadian Gold' (G. Bock, Vancouver, Canada, circa 1978)

GROEIWIJZE: kleine opgaande struik, vrij dicht vertakt, 2-3? m hoog; twijgen groen.
BLADEREN: goudgeel, breed eivormig, 4-6 cm lang, 2-4 cm breed, weinig gestekeld; bladschijf
vlak.
VRUCHTEN: onbekend (mannelijk?).
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Ilex aquifolium 'Grandis' (Fisher & Holmes, Handsworth Nurs., Engeland, vóór 1867)

GROEIWIJzE: vrij steil opgaande struik, tot 5 à 6 m hoog, wellicht tot 2 à 3 m breed; twijgen paars.
BLADEREN: donkergroen met roomwitte rand, 5-7 cm lang, 3-5 cm breed, gegolfd en gestekeld,
vrij scherp.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
Deze onbekende, maar mooie vorm is in Nederland niet of nauwelijks aanwezig.
er ~~
gelijkende 'Handsworth New Silver' werd in het..verleden nogal.~ens onder de naam Grandls
verhandeld. De eerstgenoemde is echter vrouweliJk en draagt vnJ goed bessen.
2''

?e

llex aquifolium 'Green Pillar' (Hillier & Sons, Winchester, Engeland, 1970)

zuilvormige struik, 5-6 m hoog, hoogstens 1-2 m breed; vrijstaande planten tot
onderaan gevuld; twijgen lilagroen.
BLADEREN: donkergroen, in vorm gelijk aan die van de soort.
VRUCHTEN: rood.

GROEIWIJZE:

Dit is een prima, in Nederland nog weinig bekende zuilvorm. Zonder snoei vormt deze cultivar een
dicht gesloten plant, die als solitair en voor heggen uitstekend geschikt is. De winterhardheid is ruim
voldoende.
Deze hulst verdient vast en zeker veel meer aandacht.
llex aquifolium 'Handsworthensis' (Fisher & Holmes, Handsworth Nurs., Engeland, vóór 1863)

opgaande struik, langzaam groeiend, tot 4 à 5 m hoog, 3-4 m breed; twijgen paars.
donkergroen, breed lancetvormig, iets gegolfd, scherp en regelmatig gestekeld (stekels
naar voren wijzend), 3-5 cm lang, 2-3 cm breed.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Deze cultivar is nu vrijwel uit de cultuur verdwenen, maar hij is nog als grote plant aanwezig in Kew
Gardens, Engeland. De winterhardheid is matig.
llex aquifolium 'Harpune' (H. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, vóór 1980)
GROEIWIJZE:

dicht vertakte, opgaande struik, vermoedelijk tot 6 à 7 m hoog; twijgen groenig

paars.
donkergroen, tamelijk klein, 3-6 cm lang, 2-3 cm breed, gegolfd en gestekeld,
uitlopend in een scherpe punt.
VRUCHTEN: onbekend (mannelijk?).
BLADEREN:

Dit is een nieuwe, winterharde groenbladige vorm, die nog heel weinig in Nederland is verspreid.
Het gestekelde blad loopt uit in een scherpe punt, vandaar de naam "harpoen".
llex aquifolium 'Henny' (Schiphorst, Wageningen, vóór 1980)

opgaande, tamelijk brede struik tot 5 à 6 m hoog; twijgen lichtpaars.
licht- tot donkergroen, dof, 4-6 cm lang, 3-4 cm breed, regelmatig gestekeld, niet erg
scherp, in vorm gelijk aan die van de soort.
VRUCHTEN: rood, tamelijk talrijk. Een mannelijke plant is onmisbaar voor een goede besdracht
GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Enige jaren van observatie hebben (nog) niet geleid tot groot enthousiasme. De cultivar 'Henny' is
nog weinig verspreid en niet als zodanig in de handel gebracht. Deze hulst is bruikbaar voor hagen
en dergelijke.
llex aquifolium 'lngramii' (Fisher & Holmes, Handsworth Nurs., Engeland, vóór 1875)

opgaande struik tot 2 à 3 m hoog; twijgen paars.
groen met witte vlekjes en stippen, 3-4 cm lang, 1-2 cm breed, weinig gestekeld;
bladschijf vlak.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Dit is een zeer weinig verspreide vorm, die in feite erg fraai is, maar niet goed winterhard en ook
moeilijk is te vermeerderen. De plant is door Fisher (Fisher & Holmes) in de handel gebracht.
llex aquifolium 'Latispina' (Göppert, in Gartenflora, 1854)

syn. I/ex aquifolium 'Trapeziformis'
brede, opgaande struik tot 3 à 4 m hoog; twijgen paars.
donkergroen, zeer onregelmatig gestekeld en gegolfd, gelijkend op die van 'Monstrosa' (stekels met een hoek van 90° op de bladschijf), 4-617 cm lang, 3-4 cm breed .
VRUCHTEN: rood.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
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'Latispina' wordt wel als synoniem opgegeven voor 'Monstrosa', ook in Dendraflora Nr. 8. Dit is
niet juist! De bladeren van 'Latispina' hebben minder stekels en ze zijn groter. 'Monstrosa' is als
plant echter mooier.
In cultuur is 'Latispina' uiterst zeldzaam. In Kew Gardens, Engeland staat een fraai exemplaar.

'Scotica' is een mooie stekelloze hulst, die vroeger veel werd gekweekt. Ten onrechte wordt hieraan
geen aandacht meer besteed. Het is ook een goede stuifm~~~~~~erancier . Volgens enkele bronnen
zou 'Scotica' vrouwelijk zijn. Dit lijkt hoogst onwaarschiJnliJk.

Dex aq.uifolium 'Scotica Aureopicta' (Cheshunt Nurseries, Engeland, vóór 1850)
Dex aquifolium 'Leucocarpa' (Engeland, 1706)
syn. !lex aquifolium 'Fructu Alba'
Vanwege de curiositeit wordt 'Leucocarpa' hier genoemd. Het zou de hulst met witte bessen zijn.
De eerste maal duikt hij op in 1706. Dallimore schrijft in zijn boek" Hollies Yew en Box" 1908 dat
zijns inziens deze hulst een fantoom is, of dat hij allang zou zijn uitge~torven. Ook in andere
publikatieszijn de vermeldingen zeer summier; na 1915 wordt hierover niet meer gerapporteerd.
Slechts Krussmann vermeldt deze hulst nog in zijn "Handbuch der Laubgehölze" met de
v~rmelding "Selten in Kultur". Zo kan een niet meer bestaande vorm nog een lang leven beschoren
ZIJn.
Susyn Andrews beschouwt 'Leucocarpa' als uitgestorven. Een !lex aquifolium met witte bessen zou
echter zeer welkom zijn.

Dex aquifolium 'Lichtenthalli' (L. Simon-Louis Frères, Metz, Frankrijk, 1880)
G~OEIWIJZE:

brede struik, langzaam groeiend, tot 1.5 m hoog, 2-3 m breed; twijgen groenhchtpaars.
BLADEREN: dofgroen met een iets lichter gekleurde band langs de hoofdnerf smallancetvormig
'
'
vrijwel ongestekeld, 4-5 cm lang, 1-1.5 cm breed.
VRUCHTEN: niet bekend.
Deze redelijk winterharde hulst is alleen een interessante plant voor verzamelaars. 'Lichtenthalii'
behoort tot de rariteiten van het !lex aquifolium-sortiment. Een groot exemplaar is te zien in
Wakehurst Place, een dependance van Kew Gardens.

GROEIWIJZE: meer struikachtig en breder dan 'Scotica'; twijgen paars.
BLADEREN: donkergroen met een kleine gele vlek, sterk gedraaid en gegolfd, geheel zonder stekels,
4-5 cm lang, 2.5-3 cm breed; vele bladeren geheel groen.
VRUCHTEN: niet bekend.
Vrij sterk verlopende hulst met dezelfde nadelen als alle andere al genoemde cultivars met gevlekt
blad.

Dex aquifolium 'Serratifolia' (Loudon, in Arb. et Frut. Brit., 1838)
GROEIWIJZE: smalle, opgaande struik, tot 3 à 4 m hoog; twijgen paars.
..
.
BLADEREN: donkergroen, lancetvormig, 2-4 cm lang, circa 2 cm breed, sterk geliJkend op dre van
'Myrtifolia'.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
Deze cultivar is iets groter dan 'Myrtifolia', die op latere leeftijd eveneens verloopt naar 'Angustifolia'. De plant is weinig vçrspreid.

Dex aquifolium 'Sparkler' (U.S.A., vóór 1985)
GROEIWIJZE: opgaande, matig hoge struik.
BLADEREN: donkergroen, overigens als die van de soort.
VRUCHTEN: glimmend rood, zeer talrijk, vroeg.
Een recentelijk uit de Verenigde Staten geïmporteerde, nieuwe cultivar.

Dex aquifolium 'Nigricans' (L. Van Houtte, België, vóór 1870)
GROEIWIJZE: tamelijk breed opgaande struik, tot 4 à 5 m hoog; dicht vertakt; twijgen paarsachtig
zwart.
BLADEREN: donkergroen, 3-5 cm lang, 2-3 cm breed, fijn gestekeld, weinig gegolfd tot vlak, niet
scherp.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
'Nigricans' lijkt in vorm en blad heel veel op een grotere uitgave van de cultivar 'Angustifolia'. De
plant wordt slechts zelden gekweekt. Deze hulst maakt een sombere indruk door het zeer donkere
blad en de paarszwarte twijgen.

Dex aquifolium 'Watereriana' (Krrap Hili Nurseries, Engeland, 1850)
GROEIWIJZE: brede struik tot 3 à 4 m hoog, langzaam groeiend, stug vertakt; twijgen groen.
BLADEREN: dof groen met smalle roomwitte rand, 4-5 cm lang, bijna even breed, weinig gestekeld.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
Waarom deze cultivar in Engeland nog steeds wordt gevraagd en gekweekt is een raadsel. Het is in
feite een waardeloze vorm, die in de vergetelheid kan geraken.

Dex aquifolium 'Recurva' (Aiton, in Hortus Kewensis, 1789)
GROEIWIJZE: ~truik tot 2 à 3 m hoog en o~geveer even breed, langzaam groeiend; twijgen paars.
BLADEREN: glimmend groen, sterk gedramd en gegolfd, met weinig scherpe stekels 3-5 cm lang
2-3.5 cm breed.
'
'
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
De cultivar 'Recurva' gelijkt zeer veel op 'Crispa', echter het blad glanst veel meer. Deze hulst is
zel~zaam en naast 'Crispa' overbodig. 'Recurva' wordt ook wel beschouwd als identiek met
'Cnspa', maar dat is niet juist.

Dex aquifolium 'Scotica' (Loudon, in Arb. et Frut. Brit., 1838)
syn. I/ex aquifolium 'Marginata'
GRo.~IwiJzE:

breed opgaande struik, zelden kleine boom, tot 6 à 8 m hoog, soms even breed;
tWIJgen paars.
BLADEREN: glanzend donkergroen, gegolfd, geheel zonder stekels, 4-6 cm lang, 3-3.5 cm breed.
VRUCHTEN: niet bekend.
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Dex x altaderensis 'Purple Shaft' (Hillier & Sons, Winchester, Engeland, 1965)
GROEIWIJZE: hoog opgaande, vrij dichte struik of boom tot 10 m hoog; twi~gen donkerpaars.
BLADEREN: olijfgroen, breed eivormig, 5-12 cm lang, 4-7 cm breed, regelmatig gestekeld; bladschijf vrij vlak.
VRUCHTEN: donkerrood (tweehuizig).
Een cultivar die in Engeland is ontstaan uit de hier niet besproken 'Balearica' en is b~naamd do~r
Roy Lancaster in 1965. Het is een goede hulst, die in Nederland winterhard genoeg 1s. De plant IS
nog weinig verspreid.
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OVERZICHT VAN POSITIEF GEWAARDEERDE CULTIVARS

LIJST VAN SYNONIEMEN
- zie
zie
x altaderensis 'Maderensis Variegata'
- zie
x altaderensis 'Silver Sentinel'
- zie
aquifolium 'Albomarginata'
- zie
aquifolium 'Albomarginata Pendula'
- zie
aq. 'Argentea Marginata Elegantissima'
zie
aquifolium 'Argentea Mediopicta'
- zie
aquifolium 'Argentea Pendula'
- zie
aquifolium 'Argentea Regina'
zie
aquifolium 'Argenteovariegata'
- zie
aquifolium 'Aurantiaca'
zie
aquifolium 'Aurea Marginata Ovata'
aquifolium 'Aurea Marginata Rotundifolia' zie
zie
aquifolium 'Aurea Media Picta'
zie
aquifolium 'Aurea Regina'
- zie
aquifolium 'Belgica'
- zie
aquifolium 'Calarnistrata'
- zie
I. aquifolium 'Camelliifolia'
zie
I. aquifolium 'Chrysocarpa'
- zie
I. aquifolium 'Contorta'
- zie
I. aquifolium 'Contorta Aureopicta'
zie
I. aquifolium 'Crispa Aurea Maculata'
zie
I. aquifolium 'Echinata'
zie
I. aquifolium 'Echinata Argentea Marginata'
zie
I. aquifolium 'Echinata Aurea'
- zie
I. aquifolium 'Elegans Aurea Marginata'
- zie
I. aquifolium 'Ferox Argentea Marginata'
- zie
I. aquifolium 'Fructu Alba'
- zie
I. aquifolium 'Fructu-luteo'
zie
I. aquifolium 'Golden King'
- zie
I. aq. 'Grandis Argentea Marginata'
- zie
I. aquifolium 'Handsworth Silver'
zie
I. aquifolium 'Heterophylla Major'
- zie
I. aquifolium 'Laevigata'
- zie
I. aquifolium 'Latispina Minor'
- zie
I. aquifolium 'Longifolia Argentea'
zie
I. aquifolium 'Lutescens'
zie
I. aquifolium 'Magnifica'
- zie
I. aquifolium 'Marginata'
zie
I. aquifolium 'Obscura'
- zie
I. aquifolium 'Ovata Aurea Marginata'
- zie
I. aquifolium 'Pendula Argenteomarginata'
- zie
I. aquifolium 'Pernettyifolia'
- zie
I. aquifolium 'Perry's Weeping'
- zie
I. aquifolium 'Polycarpa'
- zie
I. aquifolium 'Serrata'
- zie
I. aquifolium 'Silver Beauty'
- zie
I. aquifolium 'Silver King'
- zie
I. aquifolium 'Silver Princess'
- zie
I. aquifolium 'Tortuosa'
- zie
I. aquifolium 'Tortuosa Aurea Picta'
- zie
I. aquifolium 'Trapeziformis'
- zie
I. aquifolium 'Xanthocarpa'
- zie
I. perado HoRT.
- zie
I. perado 'Aurea'
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
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x altaderensis 'Hendersonii Variegata'

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.

x altaderensis 'Howick'
aquifolium 'Maderensis Variegata'
x altaderensis 'Belgica Aurea'
aquifolium 'Argentea Marginata'
aq. 'Argentea Marginata Pendula'
aquifolium 'Eiegantissima'
aquifolium 'Silver Milkmaid'
aq. 'Argentea Marginata Pendula'
aquifolium 'Silver Queen'
aquifolium 'Argentea Marginata'
aquifolium 'Fiavescens'
aquifolium 'Ovata Aurea'
aquifolium 'Rubricaulis Aurea'
aquifolium 'Golden Milkmaid'
aquifolium 'Golden Queen'
x altaderensis 'Belgica'
aquifolium 'Crispa'
x altaderensis 'Camelliifolia'
aquifolium 'Bacciflava'
aquifolium 'Crispa'
aquifolium 'Crispa Aureopicta'
aquifolium 'Crispa Aureopicta'
aquifolium 'Ferox'
aquifolium 'Ferox Argentea'
aquifolium 'Ferox Aurea'
aquifolium 'Golden Queen'
aquifolium 'Ferox Argentea'
aquifolium 'Leucocarpa'
aquifolium 'Bacciflava'
x altaderensis 'Golden King'
aq. 'Handsworth New Silver'
aq. 'Handsworth New Silver'
x altaderensis 'Camelliifolia'
aquifolium 'J.C. van Tol'
aquifolium 'Hastata'
aquifolium 'Argentea Longifolia'
aquifolium 'Fiavescens'
x altaderensis 'Camellifolia'
aquifolium 'Scotica'
aquifolium 'Cookii'
aquifolium 'Ovata Aurea'
aq. 'Argentea Marginata Pendula'
aquifolium 'Angustifolia'
aq. 'Argentea Marginata Pendula'
aquifolium 'J.C. van Tol'
aquifolium 'Angustifolia'
aquifolium 'Argentea Marginata'
aquifolium 'Silver Queen'
aquifolium 'Argentea Marginata'
aquifolium 'Crispa'
aquifolium 'Crispa Aureopicta'
aquifolium 'Latispina'
aquifolium 'Bacciflava'
x altaderensis 'Belgica'
x altaderensis 'Belgica Aurea'

Survey of positively judged cultivars
Naam
Name

Waardering
Va/ua/ion

***
**
***
*
s
s
*
s
s
s

***

**
s
***
***
s
*
s
s
s
**
s*
**
s*
*
*
**
s
s**
s
*

+
I)

I. aquifolium 'Alaska'
I. - 'Alcicornis'
I. - 'Amber'
I. - 'Argentea Marginata'
I . - 'Atlas'
I. - 'Crassifolia'
I . - 'Ferox'
I. - 'Ferox Argentea'
I. - 'Flavescens'
I. - 'Golden Milkboy'
I. - 'Golden Milkmaid'
I. - 'Golden van Tol'
I. - 'Handsworth New Silver'
I. - 'Hastata'
I. - 'J.C. van Tol'
I . - 'Madame Briot'
I. - 'Monstrosa'
I. - 'Myrtifolia'
I. - 'Ovata'
I. - 'Ovata Aurea'
I. - 'Pendula'
I. - 'Pyramidalis'
I. - 'Rubricaulis Aurea'
I. - 'Siberia'
I. - 'Silver Queen'
I. - 'Silver van Tol'
I. x altaderensis 'Belgica'
I. - 'Belgica Aurea'
I. - 'Camelliifolia'
I. - 'Golden King'
I. - 'Lawsoniana'
I. - 'Mundyi'
I. - 'Wilsonii'

vruchten
fruits

bladeren
groen
/eaves green

+
+
+
?

••
•
••
•

+
+

(+)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

••
•

••
••
•
••
•
•
•
••

bladeren
zilverbont
/.si/ver var.

•
.I)

+
+
+
+

bladeren
goudbont
/.golden var.

•

•
•

/

•
•

••

•
••

vrouwelijk of tweeslachtig (female or hermaphrodite)
mannelijk (male)
bladeren geheel geel
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