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VAN DER BOM

ENKELE "BIJZONDERE" EIKEN

GEEL- EN BONTBLADIGE EIKEN:
Quercus robur 'Aibomarmorata' (De Vos, 1867)
Deze eik vormt een struikachtige kleine boom met wit gemarmerde bladeren. De jonge
twijgen zijn aanvankelijk rose getint.
Deze bontbladige eik is gemakkelijk te enten en kan een welkome aanvulling vormen
op het sortiment voor parken en tuinen.
Quercus robur 'Concordia' (Van Geert, België 1843)
De zogenaamde Goudeik is een langzame groeier en blijft doorgaans een kleine boom.
Het uitlopende blad is rose-geel; gedurende de gehele zomer behouden de bladeren
hun fel-gele kleur.
Het verdient aanbeveling deze cultivar op half- of hoogstam te enten, omdat de juist
boven het aardoppervlak voorkomende bladeren nogal eens verbranden. Onderveredelde boompjes dient men daarom in het begin goed te beschermen tot ze voldoende
hoog gegroeid zijn.
Een mooi exemplaar van de Goudeik is te vinden in het Arboretum "Trompenburg"
te Rotterdam.
GROENBLIJVENDE EIKEN:
Quercus x kewensis (Osborn, Engeland 1914)
Deze groenblijvende eik is in Kew Gardens, Engeland ontstaan uit zaad van de Californische, bladhoudende Quercus wislizenii; zeer waarschijnlijk waren de vrouwelijke
bloemen bestoven door een in de nabijheid staande Moseik, Quercus cerris.
Deze eik vormt een boom (10-12 m hoog) met een eivormige kroon, die - mits aangeplant op een tegen noorden- en oostenwind beschutte standplaats - in ons klimaat voldoende winterhard is.
De bladeren zijn 5-8 cm lang, dofgroen, aan de onderzijde glanzend groen.
Quercus robur is een geschikte onderstam voor deze eik.
Quercus x turneri 'Pseudoturneri' (Turner, Engeland 1798)- foto blz. 35 .
Deze cultivar is ontstaan uit een kruising van de Steeneik Quercus i/ex en Quercus
robur.
De cultivar groeit uit tot een mooie volle, ronde struik of forse boom, die ook kalkachtige grond verdraagt. Hij is bovendien meest winterharde groenblijvende eik. Een
mooi exemplaar staat o.a. in Hoeven N.Br.
Ook voor deze eik is Quercus robur een geschikte onderstam.
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Quercus turneri 'Pseudoturneri'
GROOTBLADIGE EIKEN:
Quercus dentata (China, 1830)
In Japan de Keizerlijke Eik genoemd. Hij vormt een snel groeiende rondkranige
boom; kan tot 20 m hoog worden. De bladeren, die 30-50 cm lang en 15-30 cm breed
kunnen worden, zijn aan de bovenzijde donker en aan de onderzijde lichtgroen. Aan
beide zijden zijn ze grijsviltig behaard. De stam heeft een dikke, gegroefde bast.
Mooie jonge bomen zijn aangeplant in het Arboretum "Belmonte" te Wageningen en
in het Zuiderpark, Den Haag. Een groot exemplaar staat in het " Von Gimborn" Arboretum in Doorn.
Ook deze eik kan worden geënt op Quercus robur.
Quercus velutina 'Albertsii' (Alberts, 1863)
syn. Quercus ve!utina 'Rubrifolia'
Quercus ve!utina wordt in het Nederlands "Blikeik" genoemd; wanneer de twijgen
snel op en neer worden bewogen maken de bladeren een geluid als van rammelend
blik.
De cv. 'Albertsii', geselecteerd door de vroegere Boskoopse boomkweker Alberts is
een mooie, gezonde, goed groeiende boom met ronde kroon; hij kan bij ons 20 m
hoog worden. De glanzend groene bladeren, die tot 34 cm lang en tot 25 cm breed
zijn, verkleuren in de herfst tot rood, geel, oranje en purper. Het uitlopende blad is
bronskleurig.
In Amerika is Quercus ve!utina bekend onder de naam "Black Oak". Uit de binnenzijde van de geelkleurige bast wordt aldaar de verfstof "Quercitron" gemaakt.
Een goede onderstam voor 'Albertsii' is Quercus rubra.
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Quercus pontica (Armenië, Kaukasus 1885)
De" Armeense eik" is een opvallende " bloeiende eik" . Wordt een grote struik of kleine boom. De leerachtige bladeren, die tot 25 cm lang en tot 15 cm breed zijn, verkleuren in het najaar tot helder geel.
Een geschikte onderstam voor deze soort is Quercus robur.
TREUR VORMEN:

Quercus pyrenaica 'Pendula' (Ottolander, 1876)
syn. Quercus toza pendu/a
Een vorm van de Pyreneeëneik met elegant overhangende takken . De bladeren zijn,
evenals die van de soort, glanzend groen aan de bovenzijde en aan de onderzijde grijsviltig. De lange, afhangende mannelijke "katjes" zijn zeer mooi in juni . Hun kleur
verandert van grijs tot helder geel. Deze cultivar wordt niet aangetast door meeldauw
en insecten.
Mooie exemplaren zijn te bewonderen in het "Westonbirt" Arboretum, Engeland en
in het Holland Park te Londen.
Quercus robur is een goede onderstam voor deze eik.

Quercus robur 'Pendula' -

foto blz. 37

syn. Quercus robur dauvessei (De Vos, 1788)
Deze treureik vormt een goed groeiende boom met sterk hangende twijgen, 10-20 m
hoog en 6-8 m breed. De bladeren vallen in de winter af.
Bijzonder mooie exemplaren zijn te zien in het Arboretum "Trompenburg" te Rotterdam en in het Anton van Duinkerkenpark te Bergen op Zoom.

Quercus robur 'Pendula'
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