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In "Dendroflora" 2, uitgegeven in 1965, werd het toenmalig aanbevolen en gekweekte
Sarbus-sortiment uitvoerig beschreven. Verschillende interessant lijkende lijsterbessen konden in die tijd nog niet worden beoordeeld omdat er nog onvoldoende oudere exemplaren ter
beschikking stonden.
Ook minder goede ervaringen met diverse lijsterbessen in hun toepassing als straatbomen in
"verhardingen" en het toeslaan van het bacterievuur (Erwinia amy!avara) deden de Keuringscommissie besluiten het geslacht Sarbus opnieuw aan een gebruikswaardetoetsing te
onderwerpen.
Op vele plaatsen is gebleken, dat de op Sarbus aucuparia veredelde Sarbus aucupariacultivars, Sarbus arnaldiana-cultivars en de vele in uiterlijk hierop gelijkende lijsterbessen
met v o 11 e di g geveerd b 1ad, geplant in verhardingen, na circa 15 jaar volledig zijn
uitgeleefd. Deze lijsterbessen verdragen geen zonnewarmte op de wortelvoeL Bovendien
bestaat de indruk dat hun gevoeligheid voor kanker sterk toeneemt in verdichte bodem. De
aanbevolen cultivars van de hierboven vermelde soorten kan men derhalve beter gebruiken
op doorlatende, open gronden, waar begroeiing de stamvoet afdekt. Ze vormen namelijk
geen penwortel, maar bezitten een zich ver uitbreidend, diepgaand wortelgesteL

ONDERST AM MEN

Sarbus aria-, S. intermedia-, S. hybrida-, S. x thuringiaca- en andere cultivars met enkelvoudig of niet volledig geveerd blad werden voorheen en worden nu nog (zij het sporadisch) op
onderstammen van Crataegus managyna veredeld. Omdat de "verankering" bij veredeling
op deze onderstam uitgesproken slecht is, moet het gebruik van deze meidoorn als onderstam worden ontraden. Op de nu algemeen als onderstam gebruikte Sarbus intermedia is
de groei van bovenstaande lijsterbessen goed, de "verankering" uitstekend en men ondervindt wanneer in "verhardingen" wordt geplant weinig problemen. Veredeling op Sarbus
aria en Sarbus latifalia zou eveneens met hetzelfde resultaat mogelijk zijn, maar omdat deze
soorten nagenoeg nooit worden gezaaid, komt het gebruik van deze onderstam vrijwel niet
voor.
Ook de Sarbus aucuparia- en Sarbus x arnaldiana-cultivars blijken goed "verenigbaar" met
Sarbus intermedia te zijn en vertonen, daarop geënt, een goede groei. Ervaringen omtrent
het gedrag van Sarbus aucuparia-cultivars en dergelijke, op Sarbus intermedia als onderstam gekweekt en gebruikt als straatboom in "verhardingen", zijn nog niet opgedaan.
Niet op Sarbus intermedia maar uitsluitend op Sarbus aucuparia dienen te worden vermeerderd Sarbus aucuparia 'Rossica Major' alsmede Sarbus decara en Sarbus 'Joseph Rock'.
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V ATBAARHEID VOOR ZIEKTEN

Bacterievuur en kanker zijn de voornaamste ziekten, waardoor lijsterbessen aangetast kunnen worden. Uit waarnemingen bleek dat de vatbaarheid voor genoemde ziekten per soort
en cultuurvariëteit sterk uiteen kan lopen.
Het is uiteraard een eerste vereiste de lijsterbessen slechts daar te planten waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Naar de vatbaarheid voor bacterievuur wordt onderzoek verricht
door de "Werkgroep Onderzoek Bacterievuur". Bij de bespreking van de soorten en cultuurvariëteiten wordt, voor zover hieromtrent gegevens bekend zijn en er aanleiding voor is,
op de mate van vatbaarheid gewezen. Men dient wel te bedenken, dat het onderzoek nog van
te beperkte omvang en duur is geweest om reeds vaststaande conclusies te mogen trekken.
In zijn ~!gemeenheid lijkt het er op dat de resistentie, respectievelijk vatbaarheid, soortgebonden IS en ook betrekking heeft op alle cultivars binnen die soort. Dit hoeft niet te gelden
voor hybriden, die zijn ontstaan uit een kruising waarvan een van de ouders vatbaar is.

Waardering:

s

0

Bij keuring is gelet op:

o Sorbus americana 'Belmonte' (N.A.K.B. 1965)
De oorspronkelijke boom in het Arboretum is van klein formaat en heeft een dichte,
eivormige kroon . De rode vruchten (in grote tuilen) zijn plat-rond, 6-7 mm in diameter.
Jammer genoeg bleken de nakomelingen van deze boom in de kwekerijen zeer slecht
te groeien; nu wordt deze cultivar niet meer aanbevolen.

BOMEN

Vele van de aanbevolen lijsterbessen zijn goede bomen voor het gebruik in parken en plantsoenen. Voor straatbeplanting dient men onderscheid te maken tussen bomen, die in verharde weggedeelten en die welke tussen heesters en dergelijke in onverharde bermen en groenstroken kunnen worden geplant.
Ook is het gebruik van voor bacterievuur vatbare lijsterbessen a Is s tra at b omen in vele
gebieden van Nederland niet raadzaam.

Sorbus aria -

o Sorbus aria 'Aurea' (Hesse 1893)
syn. Sarbus aria 'Chrysophylla'
Een cultuurvariëteit met geelachtige bladeren, die later in het seizoen groengeel worden; gele herfstkleur. Weinig sierwaarde.

STRUIKEN

Hoewel de meeste van de aanbevolen lijsterbessen tot bomen kunnen uitgroeien of door
technisch ingrijpen (boven veredelen) tot boom opgekweekt kunnen worden, meent de commissie dat de hieronder vermelde Sarbus ook goed tot hun recht komen als grote struik of als
piramideboom. Ze vinden toepassing als solitairplanten in gazons, tussen bodembedekkende planten, als groepsheesters en als "afplanters" voor hoog bosplantsoen. Het zijn:
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Midden- en Zuid-Europa

De volgende cultivars worden veel gekweekt. Ze groeien in het algemeen goed, zelfs in
"verhardingen" en ze zijn bovendien bestand tegen wind.
De vatbaarheid voor bacterievuur is echter zeer groot, vandaar de lagere waardering
in vergelijking met die in het rapport van 1965.

Deze straatbomen kunnen ook veel wind verdragen.

Sarbus
Sarbus
Sarbus
Sarbus
Sarbus

Meelbes -

Een breed-piramidaal groeiende, 8-12 m hoge boom met enkelvoudige, ovale bladeren, aan de onderzijde witviltig. De niet opvallende oranjerode vruchten, lü-12 mm in
doorsnee in betrekkelijk kleine tuilen, kleuren in september; ze blijven tot eind oktober aan de boom.

Geschikt voor beplanting in plaveisel zijn:

aria 'Gigantea'
aria 'Magnifica'
hybrida 'Gibbsii'
intermedia 'Brouwers'
la tija/ia 'Atrovirens'
latifalia 'Henk Vink'
thuringiaca 'Fastigiata'

uitstekend (excellent)
zeer goed (very gaad)
goed (good)
voor speciale doeleinden (far special purpases)
kan vervallen (can be eliminated)

Boom of grote struik met roodbruine takken en bruine, kale(!), kleverige knoppen.
Bladeren met 5-8 paar blaadjes. De vruchten zijn rood, ongeveer 7 mm in diameter; ze
hangen in grote trossen.
De onder deze naam in de Nederlandse kwekerijen hier en daar voorkomende planten
behoren meestal tot Sarbus decara, een struik tot kleine boom met stugge, schuin opgaande takken en grote (ca. lO mm) vruchten.
In 1964 werd door de Keuringscommissie van de N.A.K.B. in het Belmonte Arboretum te Wageningen een kloon van de kleinvruchtige Sarbus americana geselecteerd en
in de handel gebracht, namelijk:

In deze herziening zijn, waar geen wijzigingen nodig waren, de omschrijvingen uit de rapvan Herman J. Grootendorst (1965) overgenomen. Door hem is toentertijd veel gebrmk gemaakt van de gegevens over de Sarbus-collectie in de Botanische Tuinen en het Belmonte Arboretum van de Landbouwhogeschool te Wageningen, gepubliceerd door Drs.
K.J.W. Hensen (Jaarboeken N.D.V. 1954-1961).

Sarbus
Sarbus
Sarbus
Sarbus
Sarbus
Sarbus
Sarbus

=

Sorbus americana- Noord-Amerika

por~age

a. de groeiwijze en de hoogte na 20-25 jaar (onder andere in verband met de eisen
voor straatbeplanting);
b. de kleur van de vruchten en de grootte van de tuilen;
c. de tijd, dat de vruchten aan de plant blijven.

***
**
*

austriaca
cashmiriana
decara
'Pearly King' (S. pluripinnata
vilmarinii

HORT.)

*

Sorbus aria 'Gigantea' (Lombarts 1953)
forse tot 12 m hoge boom met brede, piramidale kroon; lijkt een verbetering van de (voorheen aanbevolen) Sarbus aria 'Majestica'.
BLADEREN: tot 25 cm lang en 15 cm breed; aan de korte twijgen afwijkend, veel
smaller en kleiner, doch eveneens ovaal en zeer stevig; aan de boven- en onderzijde witviltig behaard.
VRUCHTEN: oranjegeel-bruinig, onopvallend; ze verschijnen in kleine trossen in
begin september en blijven tot half september aan de boom.

GROEIWIJZE:
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Deze cultivar loopt vrij laat uit in vergelijking met de overige Sarbus aria-cultivars.
Werd door Jacques Lombartsin 1953 gewonnen uit een aantal zaailingen. Hij viel op
vanwege zijn buitengewone groeikracht en zijn bijzonder grote bladeren.
Is evenals de soort zeer vatbaar voor bacterievuur.
s Sorbus aria 'Lutescens' (1892)
opgaande boom tot 12 mmeteen dichte, kegelvormige, op oudere
leeftijd breed-piramidale kroon.
BLADEREN: bij het uitlopen aan beide zijden zilverwit (niet geelgroen zoals dikwijls
wordt beschreven), later aan de bovenzijde groen en aan de onderkant witviltig.
Het blad van het St. Janslot is als het ware met zwavel bepoederd. Deze cultivar
loopt vroeg uit.
VRUCHTEN: onopvallend, oranjerood, 10-12 mm, in kleine tuilen, van begin september tot half oktober.

GROEIWIJZE:

Na een warme periode treedt in augustus vaak al bladval op. Deze cultuurvariëteit
wordt voornamelijk gevraagd in het buitenland.

*

Sorbus aria 'Magnifica' (Hesse 1917)

syn. Sarbus edulis 'Magnifica'
forse tot 12 m hoge, goed groeiende boom, met slanke, kegelvormige
kroon, die op latere leeftijd breed-ovaal wordt en dan dicht vertakt is.
BLADEREN: zeer groot, lang en ovaal, zeer stevig en dik, glimmend donkergroen,
onderzijde sneeuwwit-viltig; blijven tot zeer lang in de herfst aan de boom; in
het voorjaar vrij laat uitlopend.
VRUCHTEN: oranjerood, 10-12 mm, in kleine, onopvallende tuilen, van begin september tot half oktober.

GROEIWIJZE:

Verschilt van Sarbus aria 'Majestica' door de blijvende witviltige onderkant van de
bladeren; bij Sarbus aria 'Majestica' is de onderzijde eerst wit, later groenachtig wit.
Deze cultivar is evenals de soort zeer vatbaar voor bacterievuur.

o Sorbus aria 'Majestica' (Frankrijk 1858)
Forse boom met een slanke, kegelvormige, later iets bredere kroon. Het glanzend
groene blad blijft tot zeer lang in de herfst aan de boom.
Deze cultuurvariëteit wordt niet meer aanbevolen omdat Sarbus aria 'Gigantea' vooral in de groei een verbetering lijkt te zijn.
Sorbus x arnoldiana

(Sorbus aucuparia x S. discolar)
Een hybride, eerst rond 1907 ontstaan in het Arnold Arboretum, Jamaica Plain
Mass., U.S.A .; beschreven in 1920. Volgens de literatuur zouden de vruchten van deze
hybride roze zijn. Is niet verspreid.

I. Sarbus austriaca, 2. S. hybrida 'Gibbsii', 3. S. intermedia, 4. S. intermedia 'Brouwers', 5. S. aria 'Magnifica'
6. S. ana 'G1gantea', 7. S.latifolia 'Henk Vink', 8. S.latifolia ' Atrovirens' ( Y, nat. grootte) tek. P. Lombans:

Op verschillende plaatsen zijn dergelijke hybriden later ook ontstaan. Zo werden door
Jacques Lombarts in de vijftiger jaren een 25-tal lijsterbessen met volledig geveerd
blad in de handel gebracht, die onder andere opvielen door hun aparte beskleuren. Ze
ontstonden door kruisingen van Sarbus aucuparia en S. disco/ar. Alle werden benaamd door leden van The International Dendrology Society, die toentertijd een toer
door ons land maakten. Deze lijsterbessen werden in de handel gebracht onder de verzamelnaam Lombarts-hybriden; ze kunnen op grond van hun a fkomst onder
Sarbus x arnoldiana worden gerangschikt.
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Het zal duidelijk zijn dat niet al deze hybriden voor een positieve waardering in aanmerking konden komen. De onderstaande werden met o gewaardeerd:

Sorbus x arnoldiana
'Albast', struik met witte vruchten, klein blad en violette knoppen.
'Brilliant Yellow', fors groeiende boom met saffraangele vruchten in grote trossen.
'Carpet of Gold', snel groeiende, forse boom met enigszins hangende takken;
vruchten maïsgeel.
'Chamois Glow', boom groeiend als Sarbus aucuparia; vruchten zalm tot abrikooskleurig.
' Chamois Glowing Pink', goed groeiende boom met smalle kroon; vruchten rozeach tig.
'Copper Glow', boom met spreidende takken; vruchten koperkleurig.
'Coral Beauty', goed groeiende boom met dichte kroon; knop rood; vruchten
zeemkleurig geel.
'Coral Pink', boom met breed opgaande kroon; vruchten lilakleurig in grote
tuilen.
'Kirsten Pink', struik met roze vruchten; knoppen olijfkleurig; blad bruingroen,
bladsteel rood.
'Maidenblush', struik met roze vruchten en klein blad aan groene bladstelen.
'Orange Favourite', forse boom met losse kroon; zalmoranje vruchten; bladonderzijde grijzig.
'Orange Parade', boom met losse kroon; oranje vruchten; grote knoppen; bladsteel bruinachtig rood.
'Old Pink', struik met oud-roze vruchten.
'Pink Queen', boom met roze vruchten, groot blad en violetwitte bladknoppen.
'Red Copper Glow' , boom met smalle kroon; kleine, koperkleurige vruchten; donkergroen blad.
'Red Pimpernel', goed groeiende boom met bloedrode vruchten.
'Rose Elegance', boom met roze vruchten; bladstelen bruinig.
'Salmon Queen', goed groeiende boom met losse kroon; vruchten zalmroze.
'Upright Yellow', matig groeiende boom; goudgele vruchten in staande trossen .
'Vermiljon', boom met vermiljoenkleurige vruchten.
'White Wax', breed uitgroeiende struik met witte vruchten.

*

Sorbus x arnoldiana 'Apricot Queen' (Lombarts 1950)

forse snelle groeier, hoogte 8-12 m; vormt door zijn schuin opgaande
takken een smalle, eivormige kroon .
BLADEREN: dof groen, ze staan vrij dicht opeen en zijn spits; het topblaadje is
groter dan de overige blaadjes.
VRUCHTEN: groot (10 mm), oranjegeel, in grote tuilen vanaf begin augustus tot
begin september.

**

opgaande, kleinere, tot circa 6 m hoge boom, dicht vertakt en een
opvallend mooi gesloten, eivormige kroon vormend, die later meer rond uitgroeit.
· BLADEREN: 15-20 cm lang, geveerd, 5-7 paar blaadjes, helder groen, aan de top
bruinachtig getint en iets wollig behaard.
VRUCHTEN: oranjegeel (cadmium oranje, H.C.C. 8), 8-10 mm; de tuilen zijn
slechts zeer licht bezet met vruchten vanaf begin augustus tot midden september.
GROEIWIJZE:

Deze Sarbus is door Brouwers Boomkwekerijen B.V. te Groenekan omstreeks 1950
uit een partij zaailingen van Sarbus discolor (S. pekinensis) vanwege zijn opvallende
habitus geselecteerd en vermeerderd en onder de naam Sarbus pekinensis in de handel
gebracht.
Deze voor groenstroken en parken zeer geschikte boom is genoemd naar C.H. Schouten te Groenekan.
Sorbus aucuparia -

Sorbus x arnoldiana 'Golden Wonder' (Lombarts 1950)
GROEIWIJZE: snel groeiende, 8-12 m hoge boom met een breed piramidale kroon.
BLADEREN: donkergroen, vrij groot; blaadjes 5-7 cm lang, voor tweederde vanaf

de top grof getand, vrij ver uiteenstaand. De bladstelen zijn rood aangelopen;
de grote knoppen en de zeer grote eindknop zijn grijs wollig behaard. De
herfstkleur is geel-rood.
VRUCHTEN: langwerpig, okergeel, hangend in grote trossen, vanaf begin augustus
tot midden augustus.
Eén van de beste geelvruchtige lijsterbessen, die een grote groeikracht bezit en een goede boom vormt.
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Gewone lijsterbes -

Europa

De Gewone lijsterbes is inheems in Europa. Uit zaad gekweekt is deze soort in groeiwijze en dracht van de vruchten nogal variabel. De meeste bomen dragen oranje tot
oranjerode vruchten vanaf eind juli tot eind september.
Deze boom, die 10-12 m hoog kan worden, groeit het beste op humeuze zand- en lichte, doorlatende kleigronden; is niet geschikt voor zware kleigronden. /
o Sorbus aucuparia 'Asplenifolia' (Duitsland 1853)
Forse boom, afwijkend van de soort door de diep gezaagde, bijna gedeelde blaadjes.
Draagt oranjerode tot rode vruchten van eind juli tot eind augustus.
Vanwege zijn vatbaarheid voor kanker als straat- of parkboom niet aanbevolen.
o Sorbus aucuparia 'Beissneri' (Ordnung, 1899)
syn. Sarbus aucuparia 'Dulcis Laciniata'
Tamelijk steil opgaande boom met gele stam en takken, slechts een losse kroon vormend. Bladeren diep, vaak dubbel gedeeld. Vatbaar voor kanker.
o Sorbus aucuparia 'Dirkenii' (Dirken 1880)
syn. Sarbus aucuparia 'Dirkenii Aurea'

GROEIWIJZE:

**

Sorbus x arnoldiana 'Schouten' (Brouwers 1965)

Boom met aanvankelijk geelachtige, later lichtgroene bladeren.

*

Sorbus aucuparia 'Edulis' (Dieck 1887)

syn. Sarbus aucuparia 'Moravica'
forse 10-12 m hoog wordende boom met schuin opgaande takken,
aan de top iets overhangend en een ijle kroon vormend.
BLADEREN: 20-25 cm lang, dofgroen, zijblaadjes 6-8 paar, lang en smal en vooral
bij oudere bladeren opvallend ver van elkaar staand, vandaar de ijl aandoende
kroon. De blaadjes hebben een elliptische vorm en zijn vanaf de top voor tweederde getand.
VRUCHTEN: tamelijk groot (10 mm), donker oranjerood, in grote tuilen van begin
augustus tot eind september.

GROEIWIJZE:

Deze forse boom laat vanwege zijn ijle kroon diffuus licht door. In 1810 werd deze
Sarbus in het Altvatergebergte in Moravië op 800 m hoogte gevonden. De vruchten
zijn eetbaar, doch tamelijk zuur.
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Vanwege zijn groeiwijze een aparte lijsterbes, ook geschikt hierdoor voor kleine en
smalle straten. Voor gebruik op deze plaatsen dient deze Sarbus op stammen van uitsluitend Sarbus intermedia op 200-225 cm hoogte te worden geënt.
Vaak wordt deze lijsterbes laag veredeld en als piramide opgekweekt. Als kleine boom
of piramide mede opvallend door de lang aan de boom blijvende, grote rode vruchten.

o Sorbus aucuparia 'Rossica' (Späth 1898)
Deze Russische lijsterbes werd door L. Späth, Duitsland als eetbare, grootvruchtige
selectie verspreid. Het verschil met S. aucuparia is niet bijzonder groot; de vruchten
zijn soms wat groter (9-12 mm) doch ze zijn eveneens wrang van smaak. De blaadjes
zijn in het najaar aan de onderzijde nog wollig behaard.
De in Nederland onder deze naam voorkomende exemplaren variëren nogal, waarschijnlijk omdat hiervan gezaaide planten in de handel zijn gebracht.

Meer éénvormig in de kwekerijen is de volgende Russische lijsterbes:

*

Sorbus aucuparia 'Rossica Major' (Späth 1903)
GROEIWIJZE:

stevige, 8-12 m hoge boom met breed-eivormige kroon en opgaande

takken.
diepgroen, in de herfst geelachtig, later purperkleur[g. Bladspil en
-steel zijn steeds duidelijk rood. De 5-7 paar blaadjes zijn vanaf de bladvoet gezaagd. (Zie ook Sarbus aucuparia 'Edulis').
VRUCHTEN: dieprood, groot (12 mm), in flinke tuilen die echter slechts vanaf begin augustus tot midden september aan de boom blijven.

BLADEREN:

Een flinke, opgaande boom met stevige takken. Niet verwarren met Sarbus aucuparia
'Rossica'; de herfstkleur en de rode bladsteel van Sarbus aucuparia 'Rossica Major'
zijn goede kenmerken om de laatste te onderscheiden.
Volgens praktijkgegevens uit Canada zou deze lijsterbes niet vatbaar zijn voor bacterievuur.

s Sorbus aucuparia 'Rowancroft Coral Pink' (Canada, circa 1970)

..._..,--- t
.-

GROEIWIJZE: breed opgaand groeiende struik.
BLADEREN : donkergroen; de blaadjes zijn spits .
VRUCHTEN : abrikooskleurig roze, 10-12 mm, in

grote tuilen.

Deze matig groeiende struik heeft opvallend gekleurde vruchten, die fraai afsteken tegen het donkergroene blad.

Sorbus aucuparia 'Fastigiata

* Sorbus aucuparia

58

aanvankelijk trage groeier, maar wordt later een forse, 7-9 m hoge
boom met doorgaande kop en een niet brede, opgaande kroon.
BLADEREN: zeer donkergroen; 7-9 bladparen met een groot ruitvormig eindblad.
De bladrand van 3-4 cm lange, ovale blaadjes is tot bijna aan de voet grof gezaagd.
VRUCHTEN: vrij groot, 7-9 mm, ovaal-rond en lakrood van kleur, vanaf half augustus tot eind september aan de boom blijvend.

GROEIWIJZE:

'Fastigiata' (Engeland 1921) - foto blz. 58

langzaam groeiende, zeer compacte, slanke zuilvorm die (indien
boven geënt) circa 5-7 m hoog wordt met opvallend dikke takken en kortloten.
BLADEREN: zeer donkergroen, blaadjes dicht opeen en grof getand en lang aan de
boom blijvend.
VRUCHTEN: dieprood, bijzonder groot (12 mm), in enorme, compacte tuilen, fraai
gekleurd vanaf begin augustus tot midden oktober. Blijkbaar vinden de vogels
de vruchten te groot, ze eten ze althans niet.
GROEIWIJZE:

s Sorbus aucuparia 'Scarlet King' (Lombarts 1958)

Deze tot nu toe kankervrije boom valt speciaal op vanwege zijn lakrode vruchten die
bijzonder contrasteren tegen het donkergroene blad.
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**

Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling' (Jackman, vóór 1960)

opgaande, robuuste, 6-10 m hoge boom, een slanke kegelvormige
kroon vormend.
BLADEREN: 5-7 paar blaadjes, grijsgroen, blauw getint, dubbel gezaagd of gegolfd, niet vlak liggend.
VRUCHTEN: oranjerood, van normale grootte, reeds in juli gekleurd, maar meestal
binnen zeer korte tijd (begin augustus) door vogels opgegeten.

GROEIWIJZE:

*

Sorbus decora- Noord-Amerika, 1782 - foto blz. 61

grote struik of kleine, 3-5 m hoog wordende boom, die een compacte
brede vorm krijgt met stevige, dikke, schuin opgaande takken.
BLADEREN: 15-22 cm lang, geveerd, 6-8 paar blaadjes, donkergroen, blaadjes spits
of kort toegespitst met donkerrode bladsteel.
VRUCHTEN: diep scharlakenrood, 10 mm, in enorme tuilen met een doorsnede van
10-20 cm. De vruchten zijn op kleur van eind juli tot begin oktober.

GROEIWIJZE:

Deze straatboom uit Engeland is genoemd naar een riviertje aldaar. Hij is min of meer
resistent tegen bacterievuur.
o Sorbus aucuparia 'Xanthocarpa' (vóór 1893)
Een boom met een losse kroon zonder kopscheut, tamelijk breed vanwege zijn enigszins spreidende takken. De vruchten zijn opvallend oranjegeel gekleurd.
Deze boom wordt niet meer aanbevolen omdat in Sarbus x arnaldiana 'Golden Wonder' een duidelijk beter groeiende boom met een fraaiere vorm werd gevonden.
Is min of meer resistent tegen bacterievuur.
s Sorbus austriaca -

Midden-Europa

een grote struik of kleine (circa 6 m), opgaande boom, vanwege zijn
afstaande takken een brede kroon vormend.
BLADEREN: 8-12 cm lang, enkelvoudig, breed eirond, donkergroen; de diepste lobben lopen tot ongeveer éénderde van de bladhelft en bedekken elkaar enigszins,
de bladrand is wat scherper getand dan bij Sarbus intermedia en de bladonderzijde is meer witviltig behaard. Bladsteel 3-4 cm.
VRUCHTEN: rond, dieprood, 13 mm in doorsnede, in kleine tuilen; ze worden niet
door vogels gegeten (te zuur?) en ze vallen alle tegelijk in september af.
GROEIWIJZE:

Deze lijsterbes, die op S. intermedia gelijkt, is goed toepasbaar als piramide of kleine
boom. Het tegelijk vallen van vruchten van bomen langs wandelpaden is een voordeel,
omdat de hinder dan van korte duur is.
Bij kasproeven bleek deze soort weinig vatbaar voor bacterievuur te zijn.

*

Sorbus cashmiriana -

Kashmir, 1930

GROEIWIJZE: open, los groeiende struik of kleine boom.
BLADEREN: geveerd, donkergroen met 9-10 paren blaadjes

met een sterk getande

rand.
opvallend zachtroze (uitzonderlijk binnen het Sarbus-sortiment), licht
geurend met een doorsnede van 15 mm, in mei.
VRUCHTEN: albast-wit, rond, zeer groot (12 mm), hangend in trossen tot ná de
bladval aan de plant.
BLOEMEN:

Deze struik ontleent zijn sierwaarde aan de grote, roze bloemen en witte vruchten die
fraai contrasteren tegen het donkergroene blad. Het is de beste onder de witvruchtige
lijsterbessen. Kan worden vermeerderd door veredeling op Sarbus aucuparia.
s Sorbus commixta -

Japan en Korea, 1906

GROEIWIJZE: een 6-7 m hoge boom met een brede, losse kroon.
BLADEREN: 15-20 cm lang, geveerd, met 6-7 paren lichtgroene,

ovale blaadjes,
eindblaadje ruitvormig. Herfstkleur opvallend geel-rood.
VRUCHTEN: vrij klein (erwt-grootte), oranjerood, veel gelijkend op die van Sarbus
aucuparia.

Deze lijsterbes valt op vanwege zijn rode herfstkleur. Kan worden vermeerderd door
veredeling op Sarbus aucuparia of Sarbus intermedia.
Schijnt tamelijk vatbaar voor bacterievuur te zijn.
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Deze Scandinavische soort is tetraploid en komt uit zaad vrij constant terug. Sarbus
intermedia wordt voornamelijk gebruikt op winderige plaatsen en is ook goed tegen
zeewind bestand. Wordt in Scandinavië veel aangeplant als windscherm.
Sarbus intermedia is een uitstekende onderstam voor vele lijsterbessen.

Sarbus decara heeft diep scharlakenrode, opvallend grote vruchten. Onder deze naam
is door de N.A.K.B. enthout verspreid afkomstig van een moederboom uit het Belmonte Arboretum te Wageningen die tamelijk langzaam groeit. (Vroeger - en ook
soms nu nog - werd deze lijsterbes gekweekt onder de naam Sarbus americana, een
bijna in Nederland niet voorkomende soort met veel kleine vruchten).
Er zijn verschillende klonen in cultuur, die echter nog niet zijn gekeurd, onder andere
Sarbus decara 'Grootendorst' die een betere groei vertoont.
Sarbus decara dient men te enten op Sarbus aucuparia, n iet op Sarbus intermedia.
Zowel uit gegevens van kasproeven in Wageningen en praktijkgegevens uit Canada is
Sarbus decara zeer weinig of niet vatbaar voor bacterievuur.
o Sorbus discolor -

**

met enigszins meer opgaande takken dan de soort; een tot 10 m hoog
wordende boom met piramidale kroon.
BLADEREN: enkelvoudig, ovaal-rond, 6-10 cm lang, meer regelmatig en weinig gelobd, onderzijde iets grijsviltig.
VRUCHTEN: als die van de soort.

GROEIWIJZE:

Noord-China, 1883

Deze lijsterbes werd door Brouwers Boomkwekerijen B.V ., Groenekan, gevonden
tussen een aantal zaailingen waarin hij opviel door zijn groeikracht en zijn opgaande
vorm. Veredeling uitsluitend op Sarbus intermedia.
Deze cultivar is resistent tegen bacterievuur.

syn. Sarbus pekinensis
Een boom met een brede, losse, open kroon zonder doorgaande spil, die gele, later iets
roze getinte, erg kleine vruchten draagt. Het geveerde blad valt al in begin oktober. De
groei is slecht.

*

Sorbus 'Joseph Rock' - foto blz. 63

opgaande, tot 8 m hoog wordende boom met een compacte, piramidale kroon; de lenticellen op de groenbruine twijgen vallen op.
BLADEREN: geveerd, 7-8 paren blaadjes met een topblaadje; blaadjes breed ovaal,
3-6 cm lang, scherp getand, glimmend groen. Herfstkleur roodoranje-purp~r.
VRUCHTEN: kleuren pas in oktober; eerst zijn ze crèmegeel, later wordt de tmt
dieper, meer ambergeel; zonder verder te verkleuren blijven ze tot in december
(!) aan de boom .

GROEIWIJZE:

o Sorbus hupehensis- Midden- en West-China, 1910
Matig groeiende boom, los vertakt, vrij steil opgaand en meestal een ijle, losse kroon
vormend. De vrij kleine vruchten (7-9 mm) zijn eerst wit, daarna roze getint en hierna
weer wit met lichtroze top vanaf begin september tot vaak in december aan de boom
blijvend. Het blad is geveerd en grijsgroen.
o Sorbus hupehensis 'November Pink' (Grootendorst 1963)

De herkomst van deze boom is niet bekend . De lang aan de boom blijvende bessen van
een aparte kleur, die fraai tegen de herfsttinten van het blad afsteken, maken deze
lijsterbes zeer aantrekkelijk. De boom is vatbaar voor bacterievuur
Veredelen op Sarbus aucuparia, niet op S. intermedia.

Matig groeiende boom met een losse kroon, die kleine vruchten draagt in volle trossen. Deze zijn in september bleek roze-wit met rode puntjes. Later in oktober-begin
november zijn ze geheel lichtroze. Het blad is lang, geveerd en heeft een diep purperen
herfstkleur.
Vanwege zijn slechte groei en "slordige" groeiwijze is deze boom niet aanbevelenswaardig.

**

Sorbus intermedia 'Brouwers' (Brouwers 1956)

Sorbus hybrida 'Gibbsii' (Gibbs, Aldenham, 1924)

kleine boom met gesloten, breed uitgaande kroon en schuin opgaande takken, 5-6 m hoog wordend.
BLADEREN: 12-15 cm lang, eikeblad-achtig, bovenste gedeelte enkelvoudig, gegolfd en aan de basis geveerd. Bladsteel 3-4 cm. Het blad heeft weinig last van
spint en andere insekten.
VRUCHTEN: glanzend dieprood, bijzonder groot (12-15 mm), in matig grote tuilen;
ze zijn gekleurd vanaf augustus en blijven tot half oktober aan de boom.

GROEIWIJZE:

Deze kleine boom draagt grote, rode vruchten die fraai afsteken tegen de donkere bladeren en die lang aan de boom blijven. Veredelen op Sarbus intermedia.
Deze lijsterbes is vrijwel resistent tegen bacterievuur.
Sorbus intermedia -

Scandinavië

syn. Sarbus scandica
kleine boom met een brede kroon en onregelmatig horizontaal
staande takken; als struik gekweekt is het een brede, grove heester.
BLADEREN: enkelvoudig, ovaal-rond, 6-10 cm, enigszins gelobd, onderzijde min
of meer grijsviltig.
VRUCHTEN: dieprood, 10-12 mm, in kleine tuilen, gekleurd van half augustus tot
eind september.

GROEIWIJZE:
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*

Sorbus latifolia 'Henk Vink' (Brouwers 1981)
GROEIWIJZE: snelle groeier met een hoogte
BLADEREN: enkelvoudig; breder en meer

van 8-12 m; smal piramidale kroon.
getand dan dat van Sarbus latifalia
'Atrovirens'. De bovenzijde van het blad is lichtgroen, de onderzijde is grijsgroen behaard.
VRUCHTEN: bruinrood, weinig opvallend.

Deze cultivar is door Brouwers Boomkwekerijen B.V. te Groenekan vanwege zijn
groeikracht in 1965 uit zaailingen geselecteerd. Het ziet er naar uit dat het een goede
straatboom zal zijn. Is weinig gevoelig voor spint.
Werd vernoemd naar de in 1980 overleden tuinarchitect en dendroloog Henk Vink.
Veredelen op Sarbus intermedia.

*

Sorbus 'Pearly King'
syn. Sarbus pluripinnata

HORT.

grote struik of kleine, 6-8 m hoge boom met een losse groeiwijze
vanwege zijn wat slappe, afstaande takken.
BLADEREN: lang, smal, lederachtig, geveerd; 10-12 paar glanzend groene blaadjes
die in de herfst geel-rood verkleuren.
VRUCHTEN: dof rood, 6-7 mm, vrij laat kleurend, in veel tuilen over de kroon verspreid.

GROEIWIJZE:

Dit boo!llpje is nogal windgevoelig. De herkomst van 'Pearly King' is onbekend. Hij
is sinds vele jaren in cultuur als S. pluripinnata (een synoniem van S. ~scalaris).
Te veredelen op Sarbus intermedia of S. aucuparia.

* Sorbus 'Red Tip'

(Lombarts 1958)- foto blz. 66

(Sarbus aucuparia x S. prattii)
Ook deze hybride wordt gewoonlijk onder S. x arnaldiana of onder de verzamelnaam
"Lombarts-hybriden" genoemd. Deze lijsterbes met varenachtig blad aan een dun
vertakte boom is zeer waarschijnlijk ontstaan uit een kruising met de witvruchtige,
struikvormige S. prattii.
opgaand, slechts 4-6 m hoog wordende boom of grote struik met los
piramidale kroon; de twijgen zijn vrij dun.
BLADEREN: dof donkergroen; zijblaadjes slechts 3 cm, ovaal, dicht opeenstaand,
boven de helft regelmatig gezaagd. Het blad valt laat af.
VRUCHTEN: wit (!) met een rode verkleuring rond de kelk ('Red Tip'), in grote
tuilen vanaf half augustus tot eind september.

GROEIWIJZE:

Deze kleine boom, die in het begin traag groeit, heeft laat afvallend varenachtig blad,
waartegen de tuilen met witte vruchten fraai afsteken.
Sarbus latifolia 'Atrovirens'

*

Sorbus latifolia 'Atrovirens' (Hesse, 1869) - foto blz. 64
8-10 m hoge boom met een gesloten, opgaande, breed kegelvormige
kroon en korte, horizontaal staande takken.
BLADEREN: enkelvoudig, 7-10 cm, leerachtig, glimmend donkergroen, onderzijde
grijsviltig.
VRUCHTEN: geeloranje tot bruin, zeer groot (12-15 mm), in opvallende, kleine
tuilen; van begin september tot november.
GROEIWIJZE:

Is een goede park- en straatboom vanwege zijn strakke, breed kegelvormige kroon. Is
ook windvast en behoudt lang zijn blad.
Deze cultivar is min of meer bestand tegen bacterievuur.
Te veredelen op Sarbus intermedia.
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o Sorbus serotina- Japan, 1903
syn. Sarbus cammixta 'Serotina'
Sterk groeiende, opgaande boom met een ijle, open kroon. Draagt kleine, rode (5-7
mm) vruchten in volle tuilen. Ze kleuren pas midden september en blijven tot eind oktober aan de boom. Het blad is geveerd en loopt vroeg uit. De herfstkleur is opvallend
oranjerood. De boom is vorstgevoelig. Bovendien schijnt hij vatbaar te zijn voor bacterievuur.
Sorbus x thuringiaca -

Midden-Europa, 1773

(Sarbus aria x S. aucuparia)
Deze in Thüringen in 1773 gevonden hybride tussen Sarbus aria en Sarbus aucuparia
vertoont, zoals bij zaaien te verwachten is, overgangsvormen wat het blad betreft.
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***

Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata' (J. Backhouse, 1907)

SUMMARY

aanvankelijk opgaande, tot 8 m hoge boom met een kegelvormige,
later breed-kegelvormige tot bijna eironde kroon.
BLADEREN: enkelvoudig, aan de top zwak gelobd, met 2-3 zijlobben aan de voet.
VRUCHTEN: dieprood, 10-12 mm, in grote tuilen, gekleurd vanaf half augustus tot
eind oktober; niet overvloedig, toch wel decoratief.
GROEIWIJZE:

Een zeer waardevolle straatboom vanwege zijn opvallend compacte kroon en helder
rode vruchten. De boom is vrij van kanker en volgens de huidige gegevens niet vatbaar
voor bacterievuur.
Te veredelen op Sarbus intermedia.
o Sorbus x thuringiaca 'Leonard Springer' (Lombarts 1938)
Deze enigszins kleine boom met een nogal "slordige" kroon met overhangende takken, ontleent zijn waarde uitsluitend aan de tamelijk grote oranjerode vruchten die
(omdat de vogels ze niet eten) vanaf half augustus tot december aan de boom blij~en.
s Sorbus vilmorinii -

West-China 1889

syn. Sarbus foliolosa
GROEIWIJZE: vrij losse struik met enigszins overhangende takken.
BLADEREN: geveerd met talrijke (9-12 paar) zijblaadjes; bladspil aan

de onderkant
bruin behaard. Oranjerode herfstkleur.
VRUCHTEN: licht lilaroze, 7-9 mm, vanaf eind augustus tot eind september in
licht bezette tuilen.
'

In Dendraflora No. 2 (1965), an evaluation report was published on the Sarbus species and
cultivars currently grown in Holland suitable for planting in parks and streets. Unfortunately, several cultivars could nat be judged at that time because insufficient mature specimens
were available. Fijteen years have passed since the original evaluation, time enough to justify the campi/ation of the present new report by the Selection Cammiltee of the N.A.K.B.
(Genera/ Netherlands Inspeetion Service).
During the evaluation period, the cammiltee paid particu/ar attention to the various understocks used and to the optimum conditions in which Sarbus can be grown. In addition,
information is given regarding our current knowledge concerning Sarbus and their resistance to fire-b!ight. This has been provided by a cammiltee known as the Werkgroep Onderzoek Bacterievuur (W. O.B.).
The cultivars of Sarbus aucuparia, S. x arnoldiana and others with compound leaves
grown on S. aucuparia stocks and planled in hard surface situations wil! die back after
about 15 years. These Sarbus do nat tolerate the heat of the sun near their base. Moreover,
the cammiltee suspect that these trees are a/so more susceptible to canker. ft is recommended that Sarbus be planled on wel/ drained soils and given the proteetion of ground cover to
prevent shallow root systems from drying out.
A great number of species and cultivars have been judged over the last few years. The merit
stars (***-excellent, **-very good, *-good, s-jor special purposes and o-not worthy of cultivation) have been given as usual in the report.
The recommended Sarbus species and cultivars in this report are:

* S. aria 'Gigantea'- vigorous tree with a pyramidal crown; !eaves very large, white tomentose on bath sides; fruits of fittie ornament.
s

S. aria 'Lutescens' - vigorous tree with a braad pyramida/ crown at maturity; leaves
on bath sides silvery-white when young; fruits orange-red, of fittie ornament.

* S. aria 'Magnifica'- as the preceding; /eaves large, glossy dark green above, white beneath; fruits orange-red, of fittie ornament.

* S. x arnoldiana 'Apricot Queen'- smal/ tree with a narrow, ovoid habit; leaves du/1
green; fruits orange-yel/ow, in large clusters.

** S. x arnoldiana 'Golden Wonder'- tree with a braad pyramida/ crown; leaves dark
green, yellow and red in autumn; jruits yel/owish, in large clusters. One of the best
yellow-fruited Sorbus.

** S. x arnoldiana 'Schouten'- smal! tree to 6 m with a dense, ovoid to rounded habit;
leaves bright green; fruits orange-yellow in !oase clusters.

* S. aucuparia 'Edulis' - large tree with a /oase, open crown; /eaves du/1 green; fruits
deep orange-red, in large clusters.

* S. aucuparia 'Fastigiata' - slow growing, very compact, more or less erect growing,
smal! tree; leaves dark green; fruits deep red, extremely large, in enormous clusters.

* S. aucuparia 'Rossica Major' - large tree with a rather braad crown; !eaves dark
green, yel!owish and purple in autumn; fruits deep red, large.
According to data from Canada, this cultivar is nat susceptible to fire-blight.

Sarbus 'Red Tip'
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s

S. aucuparia 'Rowancroft Cara! Pink' - braad upright growing shrub; /eaves dark
green; fruits apricot-pink, in large trusses.

s

S. aucuparia '!5carlet King' - rather large tree with a centra/leader; leaves very dark
green; fruits reddish, contrasting wel/ with the /eaves.
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•
** S. aucuparia 'Sheerwater Seedling'- tree with a narrow upright habit; leaves greyishgreen; fruits orange-red, very early.
This cultivar is more or less resistant to fire-blight.
s

S. austriaca - large shrub or smalt tree; leaves dark green, long stalked; fruits deep red,
large, in smalt clusters.
Seems to be a fittie susceptible to fire-blight.

* S. cashmiriana - /oase growing shrub or smalt tree; leaves dark green; flowers soft
pink; fruits white, very large.
Should be grafled on Sarbus aucuparia.
s

S. cammixta - smal/ tree with a wide, /oase habit; leaves light green, in autumn
yellowish-red; fruits smalt, orange-red.
Should begrafled on S. aucuparia or S. intermedia. Seems to be rather susceptible to
fire-blight.

* S. decara- large shrub or smalt tree with compact habit; leaves dark green; fruits deep
scarlet-red, in enormous trusses (10-20 cm).
Should begrafled on S. aucuparia, nat on S. intermedia. Nat or only slightly susceptibie to fire-blight.

** S. hybrida 'Gibbsii' - smal/ tree with a compact crown; leaves oak-like; fruits deep
red, glossy, extremely large.
Should begrafled on S. intermedia. Almast resistant to fire-blight.

** S. intermedia 'Brouwers'- moderately large tree with a pyramidal crown; leaves with
smalt lobes; fruits deep red, in smal/ trusses. Resistant to fire-blight.

* S. 'Joseph Rock' - medium sized tree with a compact, pyramidal crown; leaves glossy
green, orange-red to purple in autumn; fruits creamy-yellow at first, amber-yellow at
maturity, very long lasting.
Should be grafted on S. aucuparia, nat on S. intermedia. This cultivar is susceptible to
fire-blight.

* S. latifolia 'Atrovirens' - upright growing parkorstreet tree to JO m; leaves leathery,
glossy dark green; jruits orange-yellow to brown, very large, in smal/ clusters.
More or less resistant to fire-blight.

* S. latifolia 'Henk Vink' - jast growing tree with a narrow pyramidal habit; leaves
braader and more coarsly toothed than in 'Atrovirens', light green; fruits brownishred, of fittie ornament.
Rather susceptible to red-spider.

* S. 'Pearly King' (S. pluripinnata Hort.) - large shrub or smal! tree with more or less
weak branches; leaves glossy green, yellowish-red in autumn; fruits dull red, smal/.
Should be grafled on S. intermedia or S. aucuparia.

* S. 'Red Tip' - large shrub or smal! tree with a !oase, pyramidal habit; leaves jern-like,
dull dark green; jruits white with reddish bioom around the calyx, in large clusters.

*** S. x thuringiaca 'Fastigiata' - tree to 8 m with a braad pyramidal or ovoid, dense

crown; leaves rather greyish-green; jruits deep red, in large clusters, nat very abundant. Should be grafled on S. intermedia.
An excellent tree jor parks and streel-planting, resistant to canker and according to
the experiments recently taken, resistant to fire-blight.

s S. vilmorinii - rather !oase shrub or smal/ tree with somewhat spreading branches; leaves tiny, dark green, orange-red in autumn; fruits light lilac-pink, smal!.

