D . lVI.

V AN

GELDEREN

ILEX

Het geslacht !lex omvat ongeveer 400 species, verspreid over de gehele wereld, met uitzondering van Australië. Het zijn wintergroene of bladverliezende kleine bomen of struiken .
De bladeren zijn dikwijls getand of stekelig. De bloemen zijn klein, okselstandig, meest al
tweehuizig; in kleine bundels tezamen, 4- 5(- 8) pet alen en evenveel meeldraden . De vrucht
is een besachtige steenvrucht met 1- 4 zaden.
Het geslacht werd door LINNAEUS beschreven in 1735; de naam !lex werd ontleend aan de
steeneik, Quercus ilex, die in de mediterrane gebieden zeer algemeen is. De bladeren van de
steeneik hebben een oppervlakkige gelijkenis met die van !lex aquifolimn, de gewone
Europese hulst.
De vele soorten zijn zeer variabel in blad- en groeivorm, vandaar dat van een aantal species
vele vormen als kloon worden vermeerderd. Vooral van de soorten !lex aq·u ifoli$tm, opaca,
crenata en cormtta is het aantal vormen groot.
In het hier volgend ra pport is vooral aandacht geschonken aan de collect ies Bonte Hulst en
aan Ilex crenata, aanwezig op de sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij
te Boskoop en aan de !lex-collect ies in de Arboreta " Trompenburg", Rot terdam en De
Beider, Kalmt hout, België.
De juiste benaming van de vele cultivars en ook van de soorten is meest al niet moeilijk. Men
is daarvoor aangewezen op de oudere literatuur ( 1870- 19 10) ; er is de laatste halve eeuw
niet veel belangstelling voor de hulst geweest, zodat er weinig nieuwe publikaties zijn
verschenen . Dit brengt met zich mee, dat er voor de praktische boomkweker /dendroloog
weinig is veranderd; de n aamgeving is nog goed bruikbaar en gemakkelijk aan de huidige
nomenclatorische voorschriften aan te passen.
In het t uinbouwkundig m aandblad 'Sempervirens' verscheen gedurende de ja ren 1876-1 878
een belangwekkende reeks artikelen over !lex; alle soorten en vormen - toen aanwezig werden hierin behandeld. Vele daarvan zijn uit de kwekerijen verdwenen.
In 1878 organiseerde de Vereniging voor Boskoopse Culturen tezamen met de afdeling
Boskoop van de Kon . Maat schappij voor Tuinbouw en P lantkunde een H ulsttent oonstelling ter gelegenheid van de 1OOe sterfdag van Linnaeus. Men toonde t oen meer dan
honderd ( !) verschillende hulst-cultivars.
Het geslacht wordt verdeeld in 4 secties :
A . - AQUIFOLIUM: st eeds groenblij vend en bloeiend op het voor jarig hout, hiert oe behoren : !lex aquifolium, cormtta, perado, ciliospinosa.
B . - LIOPRINUS : steeds groenblijvend, bloeiend op het dit jarig hout, hiertoe behoren:
Ilex opaca, crenata, glabra.
C. - EUPRINUS : bladverliezend, bloemen alleenst aand ; hiertoe behoren: !lex verticillata,
serrata.
D . - PRINOIDES: bladverliezend, bloemen in bundels ; hiert oe behoren : !lex amelancht'er,
decidu a.
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Waardering:

***=
**=

uitstekend
zeer goed
* = goed
s = voor speciale doeleinden
o = kan vervallen

o Ilex aquifolium 'Angustifolia Aureomaculata' (H. van Nes, vóór 1878)
GROEIWIJZE: langzaam groeiende, pyramidale struik.
BLADEREN: regelmatig gevormd, als van 'Angustifolia', zeer verschillend van
grootte en breedte. Meestal hebben de bladeren een groengele vlek in het
midden, die onregelmatig is gevormd. De twijgen zijn groen.
V-RUCHTEN: geen, het is een mannelijke vorm.
In de sortimentstuin van het Proefstation staat een oude plant van deze vorm, die
duidelijk de grote variatie van 'Angustifolia' aantoont. Het is mogelijk op deze
plant minstens 5 verschillende bladvormen te vinden; stekken hiervan blijven de
eerste paar jaar wel redelijk stabiel, later treedt de variatie ook hier op.

**

*

Ilex aquifolium - Europa, Noord- Afrika, Midden-Oosten
GROE IWIJ ZE: kleine boom of grote struik, 7- 8 meter hoog wordend, bij uitzondering meer dan 15 meter hoog. Meestal hoger dan breed, soms even breed
als hoog.
·
BLADEREN: glimmend donkergroen, in grootte sterk veranderlijk , 4- 12 cm lang,
3-7 cm breed, min of meer regelmatig ovaal tot eivormig, bochtig getand,
zelden ongetand of met slechts enkele t anden.
VRUCHTE N: besachtige steenvrucht , in het vervolg bes gen oemd, rood tot
oranj erood, vanaf september rijpend en t ot in de winter aan de plant blijvend.
De groene of scherpe hulst is de belangrijkste soort van het geslacht en hiervan
stammen zeer vele tuinvormen af, die bijna alle spontaan zijn opgetreden .
De hulst komt ook in Nederland in het wild voor.

Ilex aquifolium 'Argenteomarginata' - "Zilverbon te hulst"
syn. !lex aquifolittm 'Albomarginata'
!lex aquifoli~tm 'Argenteovariegata'
!lex aq~tifolittm 'Silver Beauty' (U.S.A .)
!lex aquifolium 'Silver P rin cess' (U.S.A .)
GROEIWI J ZE: flink groeiende, breed-pyramidale struik.
BLADEREN: regelmatig bochtig getand, met opvallend egaalwitte rand, 5- 7 Ciil
lang en 3.5- 5 cm breed. Vrij scherp getand. De jonge topscheuten zijn purper
getint, de oudere takken groen, hierdoor afwijkend van 'Silver Queen'.
VRUCHTEN: rood, rijk dragend.
De gewone zilverbonte hulst is een waardevolle, goed winterharde hulst, die
bovendien rijk bessen draagt. Maakt de 'witste' indruk van alle zilverbonte vormen.

Ilex aquifolium 'Alaska' (Nissen, Duitsland)
GROE I WI J ZE: vrij slan k opgaande struik .
BLADEREN: 3-6 cm lang, 3- 4 cm breed, in vorm gelijk aan die van de soort ,
kleiner, glanzend donkergroen, opvallend dicht bijeenstaand.
VRUCHTEN: geen.
Een nieuwe, mannelijke selectie, opvallend door fraai glanzend groen gekleurde,
kleine bladeren en grote winterhardheid. Verkreeg op de tentoonstelling F lora Nova
1966 een Zilveren Medaille. Nog niet gekeurd.
o Ilex aquifolium 'Angustifolia' (Engeland 1838) - "Ananashulst" of "Theehulst"
syn. !lex aquifoli·u m 'Myrtifolia'
!lex aquifoli~tm 'Serratifolia'
!lex aquifolium 'Serrata'
!lex aquifolium 'Bromeliaefolia'
!lex aquifolium 'Pernettyaefolia'
GROEIWIJZE: langzaam groeiende, pyramidale, kleine struik.
BLADEREN: smal of breed eivormig of lancetvormig, t andj es steeds naar de
bladtop gericht, regelmatig getand en bijna niet gegolfd, 2-6 cm lang,
0,5-3 cm breed.
VRUCHTEN: geen; het is een mannelijke vorm .
De "Ananashulst" of "Theehulst" is een uitermate variabele vorm, die onder minstens 14 verschillende namen is te vinden .
Bij jonge planten is de variatie meestal nog niet zo groot, op oudere leeftijd kan men
op een plant allerlei bladvormen vinden, van groot tot klein en van smal tot breed.
Vooral de vorm, die men voorheen kende als "Theehulst", is weinig stabiel. Het komt
mij het beste voor al deze vormen onder één naam te brengen; daarvoor is de meest
voorkomende, 'Angustifolia', gekozen. Van de "Ananashulst" bestaan (of bestonden)
ook goud- en zilvergevlekte en gerande vormen, die zeer onstabiel zijn .
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I! ex aquifo1ium 'Argent eo m arginata'
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o Ilex aquifolium 'Bacciflava'
syn . Ilex aq%ifolium 'Xanthocarpa'
Ilex aq%ifolium 'Fructu luteo'
Ilex aquifoli%m 'Chrysocarpa'
GROE IWIJZE : gelijk aan die van de scherpe hulst .
BLADEREN: gelijk aan die van de soort; er zijn ook minder stekelige vormen in
· omloop, waarvan er één fraai paars uitloopt .
VRUCHTEN: geel, soms rijk dragend, afhankelijk van de kloon .
De hulst met gele bessen komt in elk zaaisel spontaan voor. In de kwekerijen echter
worden ze door stek gekweekt. Er zijn diverse klonen door elkaar in omloop, die
echter alle goed bes dragen. De twijgen zijn groen of paars.

Ilex aquifolium 'Crassifolia'
GROEIWIJZE: kleine dwergstruik met steil opgaande, dikke takken, los opgebouwd.
BLADEREN: 5 cm lang en slechts 1.5 cm breed, zeer dik vlezig met circa I 0 grote,
niet scherpe stekels aan weerszijden, bijna als een dubbele karn.
VRUCHTEN: rood.
Deze dwerghulst is een zeer eigenaardige plant, die vrijwel verdwenen is, maar
enige jaren geleden weer uit Engeland is geïmporteerd. Is in elke verzamelaarscollectie een,plaatsje waard, hoewel de sierwaarde niet groot is. Niet gekeurd.
Ilex aquifolium 'Aureomarginata'

**

Ilex aquifolium 'Atlas' (Proefstation, Boskoop 1961)
GROEIWIJZE: bossig opgaande grote struik.
BLADEREN: als van het type, scherp getand.
VRUCHTEN: geen, het is een mannelijke vorm.
Deze besloze hulst werd uit de gewone "scherpe hulst" geselecteerd en door het
Proefstation voor de Boomkwekerij in de handel gebracht.
Ilex aq·uifoli%m, uit zaad gekweekt, varieert sterk. Een te groot aantal planten in de
kwekerij moet als vormloze plant worden vernietigd. De nieuwere 'Atlas' is de ideale
'Scherpe Hulst', die geen vruchten draagt en daarom geschikt is voor openbare
beplantingen en voor hagen .
Bij de introductie door het Proefstation schijnen enkele planten van een andere
-minder goede - cultivar te zijn verspreid . Deze vorm heeft onlangs de naam 'Red
Top' gekregen, zo genoemd naar de donkergekleurde scheuten ('Atlas' heeft groene
scheuten).

*
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Ilex aquifolium 'Aureomarginata'- "Goudbonte hulst"
GROEIWIJZE: flink groeiende, opgaande struik.
BLADEREN: regelrnatig scherp getand en gegolfd, 5- 7 cm lang en 3-5 cm breed
met brede, goudgele rand.
VRUCHTEN: geen.
De naam 'Aureomarginata' kan als verzamelnaam van vele goudgerande hulstvariëteiten worden beschouwd, die onderling iets verschillen. In de sortirnentstuin
van het Proefstation is onder deze naam een zeer goede, mannelijke vorm aanwezig,
waarvan in de loop der jaren stekmateriaal in Boskoop is verspreid. Aan deze vorm
wordt in dit rapport een * toegekend.

o Ilex aquifolium 'Crispa' (Engeland 1838)
syn. Ilex aquifolium 'Calarnistrata'
Ilex aq~tifoli~tm 'Tortuosa'
Ilex aquifoliwm ' Recurva'
Ilex aquifolium 'Contorta'
Ilex aquifolium 'Monstrosa'
GROEIWIJZE: grote en brede struik, breder dan hoog, tot 4 m, losse groeiwijze.
BLADEREN: glimmend donkergroen, sterk gedraaid en met hier en daar wat
prikkels, bijna steeds eindigend in een sterke stekel. Soms ook op de bladschijf
kleine stekels, 4- 6 cm lang en 2.5-5 cm breed.
De "Schroefhulst" doet op het eerste gezicht denken aan de vroeger veel gekweekte
cultivar 'Scotica'. Deze echter heeft nimmer stekels aan de bladrand, wat bij 'Crispa'
bijna steeds het geval is. De sierwaarde is niet groot, 'Scotica' is fraaier.
o Ilex aquifolium 'Ferox' (Frankrijk 1768) - "Egelhulst"
syn. Ilex aquifolium 'Echinata'
GROEIWIJZE: gelijk aan die van de soort, breed uitgroeiend .
BLADEREN: glimmend donkergroen, vrij klein, 4- 6 cm lang en 2-3 cm breed,
ook op de bladschijf zeer sterk gestekeld.
VRUCHTEN: geen; het is een mannelijke vorm.
De "Egelhulst", die vroeger algemeen was, is nu volkomen uit de kwekerijen verdwenen. \iVel vindt men deze vorm in bijna iedere collectie, vaak als grote exemplaren.
s Ilex aquifolium 'Ferox Argentea' - "Bonte Egelhulst"
syn. Ilex aquifolium 'Echinata Argenteornarginata'
Ilex aquifolium 'Ferox Argenteornarginata'
GROEIWIJZE: pyramidale struik; minder fors dan de groene 'Ferox'.
BLADEREN: gelijk aan die van 'Ferox', met een zilverwitte, onregelmatige rand.
VRUCHTEN: geen .
De bonte "Egelhulst" is een fraaie, goed witbonte hulst, die een grotere verspreiding
verdient. Als kleine plant is hij niet steeds goed winterhard; dit wordt beter, als de
planten ouder worden.
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o Ilex aquifolium 'Flavescens'
syn. !lex aquifoli~tm 'Lutescens'
GROEIWIJZE: brede struik, even hoog als breed.
BLADEREN: gelijk aan die van de soort, de gehele bladschijf is geel tot groengeel,
in de loop van de zomer groener wordend.
VRUCHTEN: ?
In het arboretum "Trompenburg" te Rotterdam is een plant te vinden, die voor twee
derde goudbonte bladeren heeft, en voor een derde gedeelte de typische bladkleur
van 'Flavescens' vertoont. De groei van deze vorm is slecht; waarschijnlijk zijn de
bonte gedeelten van deze plant door "terugslag" ontstaan . Op planten, gekweekt
uit stek van de bonte takken, komen geen gele bladeren meer voor. Planten, gekweekt uit stek met gele bladeren groeien langzaam en verbranden gemakkelijk.
In de Engels sprekende landen noemt men deze vorm wel "Moonlight Holly".

s

**

Ilex aquifolium 'Golden King'
GROEIWIJZE: brede struik, weinig pyramidaal, tot 3-4 meter in ons klimaat, in
mildere streken zeker hoger.
BLADEREN: vlak, weinig gestekeld, 5-7 cm lang en 2-4 cm breed, eivormig;
rand breed goudgeel, soms een enkel geheel geel blad.
VRUCHTEN: rood. (Ondanks de naam, een vrouwelijke vorm!)
'Golden King' is een zeer gewilde, goudbonte hulst voor landen met een milder
klimaat dan het onze. Het is dan ook één van de mooiste goudbonte vormen, die
we kennen. In tegenstelling tot hetgeen veelal in de vakliteratuur staat vermeld, is
de winterhardheid in Nederland beslist onvoldoende en laat ook de groei hier te
lande daarom vaak veel te wensen over.
Ilex aquifolium 'Handsworth Silver'

o Ilex aquifolium 'Golden Queen'
syn. !lex aquifoli~tm 'Aurea Regina'
!lex aquifoli~tm 'Elegans Aureomarginata'
GROEIWIJZE: zeer breed pyramidaal opgroeiende struik, tot 5-6 m hoog wordend.
BLADEREN: breed langwerpig, met sterke stekels, gegolfd, 6- 9 cm lang en
4-5 cm breed, veel gelijkend op die van 'Madame Briot', met brede, goudgele,
onregelmatige rand, soms het halve blad geel.
VRUCHTEN: geen; het is (ondanks de naam) een mannelijke vorm.
Ook de winterhardheid van 'Golden Queen' laat te wensen over, al is deze hulst wel
harder dan 'Golden King' . De cultivar 'Madame Briot' is meer winterhard en minstens
even mooi.

***
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Ilex aquilofium 'Golden van Tol' (W. Ravestein & Zonen 1969)
GROEIWIJZE: gelijk aan die van ']. C. van Tol', een breed pyramidale struik
met overhangende takken.
BLADEREN: gelijk aan die van ']. C. van Tol' met een regelmatige goudgele
rand. De bladeren zijn weinig gestekeld en iets kleiner dan die van de stamvorm.
VRUCHTEN: oranjerood.
Deze nieuwe bonte hulst werd in 1969 bekroond met een Getuigschrift Eerste Klasse
en wordt in de handel gebracht door W. Ravestein & Zonen, waar hij spontaan
ontstond in een oude plant van ']. C. van Tol'. Het lijkt een uitstekende aanwinst,
vooral omdat de winterhardheid goed is.
Na de bekroning bleek, dat ook bij enkele andere kwekers een dergelijke goudbonte
sport was opgetreden.

***

Ilex aquifolium 'Handsworth Silver'
syn. !lex aquifoli~tm 'Grandis'
!lex aq~tifoli~tm 'Grandis Argenteomarginata'
!lex aquifolium 'Handsworth's New Silver'
GROEIWIJZE: pyramidaal opgaande boom, vrij slank vergeleken met menige
andere bonte hulst .
BLADEREN: langwerpig-elliptisch, 5- 7 cm lang en 2-3 cm breed, met zeer gelijkvormige stekels aan de bladrand. Regelmatige, helder crème-witte rand .
VRUCHTEN: rood.
Deze bonte hulst, met purperen twijgen, maakt een goed witbonte indruk en is één
van de beste zilverbonte hulsten. Hij wordt nog weinig "op soort" gekweekt. Er is
op het Proefstation een groot exemplaar aanwezig. (Deze hulst moet men vooral niet
verwarren met 'Handsworthiensis', een groenbladige vorm).
Ilex aquifolium 'Hastata'
syn. !lex aquifoli~tm 'Latispina Minor'
GROEIWIJZE: kleine dwergstruik, tot maximaal een meter hoog.
BLADEREN: zeer sterk gegolfd, daardoor naar alle zijden staande zeer grote
stekels, 2-5 aan iedere zijde; 2- 4 cm lang en 1- 2 cm breed. De bladeren lopen
uit in een peervormige punt.
De cultivar 'Hastata' is een zeer weinig verspreide hulst. De dwergvormige habitus
maakt deze rariteit geschikt voor kleine tuinen of rotstuintjes. Hoewel in de literatuur wordt gesteld, dat hij geen sierwaarde zou hebben, komt het mij voor, dat verspreiding zeer nuttig zou zijn . Niet gekeurd.
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***

Ilex aquifolium 'J. C. van Tol' (Van Tol 1904) -"Van Tol-hulst"
syn. Ilex aquifolium 'Laevigata Polycarpa'
Ilex aqnifolium 'Polycarpa'
GROEIWIJZE : breed pyramidale boom of grote struik met afhangende twijgen .
BLADEREN: weinig getand, stekels klein en niet scherp, weinig gegolfd, 4- 6 cm
lang en 3- 4 cm breed.
VRUCHTEN: oranjerood, groot, zeer rijk dragend.
De hulst, bekend onder de naam 'J. C. van Tol' ontstond in Boskoop omstreeks
1895. Er werd in 1904 een Getuigschrift Eerste Klasse aan toegekend.
Eén van de mooiste, uitstekend groeiende en goed winterharde hulsten.

s Ilex aquifolium 'Laurifolia' (Engeland 1789)
syn. Ilex aquifoli·~;tm 'Heterophylla'
GROEIWIJZE: grote pyramidale boom of struik.
BLADEREN: elliptisch tot lancetvormig, 7- 14 cm lang, tamelijk zwak, soms
iets sterker, in andere gevallen geheel niet gestekeld; zeer variabel.
VRUCHTEN: géén; het is een mannelijke vorm, veel gebruikt als stuifmeelleverancier in aanplantingen van beshulst.
De benaming van deze hulst geeft wat moeilijkheden. Er zijn nl. diverse vormen
in kultuur, die alle door stekken worden vermeerderd, o.m. met purpere en met
groene twijgen, m et meer of minder grote bladeren en meer of minder gestekelde
bladeren. Deze verschillende kenmerken kunnen op één plant voorkomen.
'Laurifolia' heeft eigenlijk alléén waarde als bestuiver van beshulst, gekweekt voor
de snij .
Er bestaat ook een goudbonte vorm van de kleinbladige 'Laurifolia', die een smalle
goudgele rand aan de bladeren vertoont. De sierwaarde hiervan is gering.

D eze inmiddels zeldzaam geworden plant is vp.nwege het bizarre blad voor liefhebbers een interessante vorm. In de literatuur worden 'Latispina' en 'Trapeziformis'
soms als synoniem van 'Monstrosa' opgegeven. De verschillen moeten wel zeer gering
zijn; daarom lijkt het mij het beste, de naam 'Monstrosa' aan te houden voor alle
vormen met sterk t eruggebogen stekels.

Ilex aquifolium 'Ovata'
GROEIWIJZE: langzaam groeiende, lage struik, tot hoogstens 2 m.
BLADERE N : bladschijf zeer vlak, bijna plat, donkergroen, met kleine, regelmatig geplaatste, afgeplatte stekels, twijgen bijna zwart.
VR UCHTEN: geen.
Opvallende vorm, die echter zeer weinig is verspreid. Het blad is fraai en met geen
enkele andere hulst te verwarren . Niet gekeurd.
Er bestaat ook een goudbonte vorm van , die oppervlakkig wel wat op 'Golden King'
lijkt, en die ook afgeplatte stekels heeft. De naa m hiervan is vermoedelijk 'Ovata
Aurea', hoewel ook 'Aureomarginata Ovata' en 'Golden Gate' als namen opgegeven
worden. Niet gekeurd.

o Ilex aquifolium 'Longifolia Argentea'
syn. Ilex aq·u ifolium 'Fusca Argenteomarginata'
GROEIWIJZE: tamelijk breed pyramidaal groeiende struik.
BLADEREN: langwerpig, weinig en niet scherp gestekeld, met vrij smalle witte
rand, in het groen overgaand, 6- 7 cm lang en 2- 3 cm breed.
VRUCHTEN: rood, in december donkerrood.
Een uit de kultuur verdwenen hulst, waarv an in de tuin van het Proefstation nog
een oude plant staat. Het lijkt niet de moeite waard, deze vorm weer te introduceren ;
er zijn betere witbonte vormen, zoals 'Handworth Silver' en 'Argenteomarginata'.

***

Ilex aquifolium 'Madame Briot'
GROE IWIJZE: breed pyramidale struik of kleine boom.
BLADEREN: in vorm gelijk aan die van de soort, doch iets groter, met een brede
goudgele rand, die varieert van een vrij smalle lijn tot geheel gele bladeren ( !)
aan dezelfde twijg.
VRUCHTEN: oranjerood, niet rijk dragend.
Deze fraaie goudbonte hulst verdient de voorkeur boven 'Golden Queen', daar hij
beter groeit en aanzienlijk meer winterhard is. Bovendien komen aan deze hulst ook
bessen, al zijn het er niet veel. De bladeren boven in de plant zijn doorgaans meer
bont dan die onderin. Eén van de mooiste, redelijk winterharde, goudbonte hulst en.

o Ilex aquifolium 'Monstrosa'
syn. Ilex aquifolium 'Latispina'
Ilex aquifoli~tm 'Trapeziformis'
GROEIWIJZE: soms een kleine boom, bij ons flinke struik, even hoog als breed .
BLADEREN : monstreus gevormd, ca 7 cm lang, 3- 4 cm breed, met grote t eruggebogen stekels, zeer onregelmatig, soms trapeziumvormig, zeer scherp.
VRUCHTEN :
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?

Ilex aquifolium 'Mad ame B riot'

27

o Ilex aquifolium 'Pendula' (Engeland 1842)
GROEIWIJ ZE: sterk treurende struik, veel breder dan hoog, indien geënt op een
half- of hoogstam t akken sterk afhangend.
BLADEREN : gelijk aan die van de soort.
VR UCHTEN : rood .
De " T reurhulst " is bijna geheel uit de kultuur verdwenen. Het kweken van st ammen
om te enten stuit heden op grote bezwaren.
o Ilex aquifolium 'Pendula Argenteomarginata'
syn . Ilex aquifolium 'Argentea Pendula'
Ilex aquifoli'Vtm 'Albomarginata P endula'
Ilex aquifoli'Vtm 'F erry 's Weeping'
GROEIWIJ ZE : als bij de groene treurhulst .
BLADEREN : breed, eivormig 4- 6 cm lang, 3- 5 cm breed, met een regelmatige,
smalle, witte rand, stekels niet zo sterk ontwikkeld als bij de groene treurhulst.
VRUCHTEN:

?

Ook de bonte "Treurhulst" is zeldzaam geworden. Er schijnt eveneens een goudbonte
treurhulst geweest te zijn, onder 'Aurea P endula'.
* * Ilex aquifolium 'Pyramidalis' - " Beshulst"
GROEIWIJZE: pyramidaal opgaande boom, veel hoger dan breed, tot 8- 10 meter.
BLADEREN : elliptisch, aan de uiteinden toegespitst, gedeeltelijk gaafrandig, niet scherp gestekeld, 5- 7 cm lang, 2- 4.5 cm breed .
VRUCHTEN: rood, zeer rijk dragend.
Dit is de algemeen gekweekte " Beshulst " , die ook veel aangeplant wordt om in de
K ersttijd takken van t e snijden . Ofschoon de " Beshulst " ook vruchten draagt
zonder bestuiving is voor een goede beszetting bestuiving gewenst . H et bijplanten
van enkele "mannelijke" exemplaren, die veel stuifmeel geven (bv. 'Laurifolia')
verhoogt het aantal bessen .

I lex a q uifolium 'Py ramida lis A ureomargina ta'

De m eeste planten, die in de kwekerijen in Boskoop voorkomen , hebben bladeren
m et zeer weinig st ekels. Slechts hier en daar t reft men een vorm aan, waarvan de
bladeren voor ongeveer de helft gest ekeld zijn; men n oemt deze wel eens de "S c h e r pe
Bes hulst" . Deze laat st e is volgens de keuringscommissie verreweg de beste vorm
(**); het is t e hopen dat spoedig meer aandacht wordt best eed aan selectie binnen
de cultivar 'Pyramidalis'.

*

Ilex aquifolium 'Pyramidalis Aureomarginata' (Van der Kraat s 191 0) - "Bonte
Beshulst "
GROE IWIJZE: gelijk aan die van 'Pyramidalis'.
BLADE R EN : gelijk aan die van 'Pyramidalis', met een smalle gele rand.
VR UCHTEN : rood, rijk dragend.
De "Bonte Beshulst" is niet de mooiste goudbonte hulst, maar munt uit door de
rijke besdracht, wat een waardevolle eigenschap is. De winterhardheid van deze
goudbonte hulst is goed .

o Ilex aquifolium 'Rubricaulis Aurea'
syn . Ilex aq'Vti foli'Vtm 'Latifolia Aureomarginata'
GROE IWIJZE : breed pyramidale struik of kleine boom.
BLADEREN : vrij groot, bijna rond, dof donkergroen met een zeer smalle geelachtige rand. Twijgen zeer donker paarsbruin.
VR UCHTEN: oranjerood ; rijk dragend.
De zeer oude z.g. "Boerenbonte Hulst" is niet mooi bont, m aar is wel de meest
winterharde.
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o Ilex aquifolium 'Scotica' (Duitsland 1872)
syn. !lex aq'~>tifolium 'Scotia'
GROEIWIJ ZE : zeer brede, half bolvormige tot breed pyramid aal groeiende struik.
BLADEREN: glimmend groen , geheel zo nd e r st ekels, gegolfd, 4- 6 cm lang,
3-4 cm breed.
VR UCHTE N : ?
'Scotica' verschilt van 'Crispa' voornamelij k door het geheel ontbreken van stekels
aan de bladrand. Op verschillende kwekerijen vindt men plant en van 'Scotica'
mèt bladstekels ; deze behoren bijna st eeds tot de cultivar 'Crispa'.
s

**

Ilex aquifolium 'Silver Queen'
syn . Ilex aquifoli'Vtm 'Argent eo-regin a '
!lex aquifoliwn 'Silver King' (U .S.A.)
GROE I WIJ ZE: pyramid aal opgaand, n iet zo groot wordend als de andere zilverbonte hulst en.
BLADEREN : iet s kleiner dan die van 'Argenteomarginata ' en met een brede,
crème-witte rand. De t wijgen zijn steeds purper gekleurd.
VR UCHTEN : geen ; een mannelijke hulst.
'Silver Queen ' is één van de mooist e bonte hulst en . In de winter zijn of lijken de
crème-wit te bladranden minder breed dan in het groeiseizoen . De winterhardheid
is niet zo goed als die v an vele andere witbont e hulst en , zodat het gebruik beperkt
is t ot zachtere klimaat gebied en dan het on ze.
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Ilex x altaclarensis
!lex aq'Vtifolium X perado
Onder deze naam wordt een aantal hybriden samengevat van !lex aquifolium en
!lex perado.
Over het algemeen groeien ze sterk; ze hebben vrij grote tot zeer grote bladeren en
zijn minder winterhard dan de meeste vormen van !lex aquifoli'Vtm , hetgeen te verklaren is uit het feit dat !lex perado een subtropische soort is. (Zie ook !lex altaclarensis 'Belgica') .

*

Ilex altaclarensis 'Belgica'
syn. !lex perado HORT . non AITO N
GROEIWIJZE: breed pyramidaal groeiende, statige boom, tot onder aan de plant
bebladerd, vaak 12- 15 meter hoog.
BLADEREN: lichtgroen, langwerpig eivormig, regelmatig geprikkeld, soms bladeren met minder prikkels , of alleen aan de bladtop, 8- 12 cm breed, vrij vlak.
VRUCHTEN: oranjerood, vrij dik, zeer rijk dragend.
De in Boskoop onder de naam !lex perado gekweekte hulst moet de naam !lex
altaclarensis 'Belgica' dragen. De echte I . perado is op de Canarische Eilanden en de
Azoren inheems en bij ons veel te zacht . !lex altaclarensis 'Belgica' is hier te lande
ook niet geheel winterhard . Het is echter een zeer fraaie hulst, die verdient weer
wat vaker te worden gekweekt en aangeplant .

* * Ilex altaclarensis '-Belgica Aurea' (M. Koster

& Zn. l908)
syn. !lex 'Perado Aurea'
GROEIWIJZE: gelijk aan de vorige, alleen blijft deze hulst veel kleiner.
BLADEREN: gelijk aan die van 'Belgica', meestal iets kleiner en vaak minder gestekeld. Ze hebben een brede, goudgele, onregelmatige rand.
VRUCHTEN: (vermoedelijk vrouwelijke plant).
In de literatuur wordt deze bijzonder mooie goudbonte hulst niet genoemd. In 1908
werd voor deze cultivar een Getuigschrift van Verdienste toegekend aan de firma M.
Koster & Zonen te Boskoop. Voor het nu afgebroken kantoor van deze firma stond
een fraai exemplaar van circa 3 meter hoog, dat onze winters goed had doorstaan.

Ilex crenata 'Conv exa '

x aquipernyi
!lex aquifolium x pernyi
GROEIWIJZE: kleine, pyramidaal opgroeiende struik.
BLADEREN: 3- 5 cm lang, 1.5- 2.5 cm breed, scherp gestekeld, maar minder
scherp dan bij !lex pernyi, sterk gegolfd, donkergroen.
VRUCHTE N: rood, 7 mm in doorsnede .
Deze hybride ontstond het eerst bij ]. B. Gable, Stewartstown, Penn~ . , U.S.A.
(1933). De beste kloon van Gable wordt als cv.'Aquipern' beschreven . De sierwaarde
daarvan is niet groot.
Bij W. B. Clarke, San José, Californië ontstond in 1935 uit ~ez~lf.de ~ruising . e~n
plant, welke in Amerika veel wordt gekweekt onder de naam Bnll1ant. Deze1s m
Nederland waarschijnlijk nog niet bekend. Zou een zeer goede vorm ZlJn. BeschnJvmg
volgens Amerikaanse gegevens: bladeren dik, dof groen, 3.5- 4.5 cm lang, 1.3-2 cm
breed, scherp gepunt; helder rode vruchten .
Ilex

s Ilex altaclarensis 'Camelliaefolia'
syn. !lex altaclarensis 'Magnifica'
!lex altaclarensis 'Heterophylla Major'
GROEIWIJZE: breed opgroeiende, enigszins pyramidale struik tot kleine boom,
met later wijd afstaande takken, dikwijls 7- 10 m hoog wordend.
BLADEREN : 10- 15 cm lang, 4- 6 cm breed, weinig of geen prikkels, glimmend
donkergroen, zeer weinig gegolfd tot plat, in het jeugdstadium zijn de bladeren
vaak paarsachtig groen, later worden ze donkergroen .
VRUCHTEN: oranjerood, niet rijk dragend.
Bijzonder mooie hulst, al tientallen jaren in kultuur, tegenwoordig weinig meer
gekweekt of aangeplant. Is niet erg winterhard.
o Ilex altaclarensis 'Wilsonii'
GROEIWIJZE: breed opgaande pyramide.
..
BLADEREN : I 0-12 cm lang en 7-8 cm breed, waardoor de bladeren een biJna
ronde indruk maken. Ze zijn lichtgroen, veel lichter dan die van 'Camelliaefolia', en bezet met kleine regelmatige tanden, bijna niet gegolfd tot plat.
VRUCHTEN: ?
Deze zeer grootbladige hulst wordt hier en daar nog aangetroffen in parken of
collecties, in de kwekerijen is hij zeldzaam.

Er zijn nog enkele grootbladige vormen, die men sporadisch aantreft : 'Mundyi',
'Hendersonii' en bovendien nog een geelgevlekte 'Lawsoniana', die echter "verloopt" .
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*

Ilex bioritsensis -China, Formosa
syn. !lex pernyi var. veitchii
GROEIWIJZE: steil opgaande, pyramidale struik, tamelijk goed gevuld, tot
4- 5 meter hoog wordend.
.
..
BLADEREN: tamelijk groot, 4- 5 cm lang, soms kleiner, met aan 1edere ZIJde
4-5 sterke, afstaande prikkels. Bladtop minder sterk teruggebogen dan bij
!lex pernyi.
VRUCHTEN: rood, met 3- 4 zaden.
Deze hulst, die men hier en daar kweekt onder de oude naam !lex pernyi veitchii is
mooier dan !lex pernyi ; hij heeft grotere bladeren dan laatstgenoemde.
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o Ilex cornuta -Oostelijk China
GROEIW IJ ZE : pyramidaal opgaande boom of grote struik .
BLAD E RE N : tra pezium vormig, glimmend groen, 3- 5 cm lang en 2- 3 cm breed.
Een uit st ekende bladpunt ontbreekt altijd.
VRUC HTEN: glimmend felrood , rijk dragend.
Deze in de zuidelijke st a ten van Noord-Amerika veel gekweekte hulst is voor ons
klimaat niet geschikt. Het is echter een prachtige hulst , waarmee in U.S.A . een aantal
kruisingen zijn gem aakt . Op de sortimentstuin van het P roefst ation voor de Boomkwekerij zijn een aantal hybriden van !lex cornuta met !lex ciliospinosa aanwezig.
H ierbij bevinden zich een aantal uiterst waardevolle, winterharde vormen , die
echter niet voldoende zijn gekeurd en nog niet in de handel zij n gebracht.

Ilex crenata -

Japan

meest al opgaande struik, soms ook breed spreiden d of st ruikachtig, hoogte zeer v ariabel.
BLADERE N: 1-3 cm lang, 0.5- 1.5 cm breed, regelma tig gezaagd , donkergroen,
elliptisch van vorm.
VR UCHTEN : zwart, t amelijk klein.
De ''Japanse hulst '' is uitst ekend geschikt voor hagen ; hij verdraagt het knippen goed .
Van zaad gekweekt is hij tamelij k variabel. Voor heggen is het beter één kloon t e
select eren, die regelm atig gevormde planten levert.
GROEI W IJZE:

**

Ilex crenata 'Convexa' (Arnold Arboretum 1919)
syn. !lex crenata 'Bulla t a'
GROEI W IJ ZE : meer breed dan hoog, zeer bossig.
BLADEREN : langwerpig eirond, bol staand, 1.5- 2 cm la ng, 0 .8- 1.2 cm breed ,
licht glanzend groen , het hele jaar door glimmend.
VR UCHTEN: zwart.
Deze vorm is uit stekend geschikt voor lage en brede heggen en is bijzonder winterhard. De jonge scheuten hebben aanvankelij k licht gekleurd blad.

**

Ilex creanata 'Golden Gem' (L. Konijn & Co)
GROE IWIJ ZE: lager dan breed, vrij breed uitgroeiend .
BLADERE N: kleiner dan die van de soort, bijna alle goudgeel, later wat vergroenend.
VR UCHTEN : zwart .
E en .u it zaad gewonnen, zeer m ooie, goudgele cultivar, enige jaren geleden in de
handel gebracht door de firma L. Konijn & Co. , Reeuwijk

o Ilex crenata 'Helleri' (H eller 1936)
GROEIW IJ ZE: lage, brede dwergvorm, plat bolvormig, zeer dicht vertakt.
BLADERE N: langwerpig elliptisch, klein, circa 1 cm lang, gezaagd, donkergroen.
VR UCHTEN : zwart .
Deze bijna kussens vormen de dwergvorm wordt overtroffen door 'Stokes' .
o Ilex creanata 'Hetzii' (H etz Nurs. U .S.A. 1943)
GR OE I W IJ ZE: breed spreidende st ruik, in vorm ongeveer als 'Convexa'.
BLADE REN : breed eivormig, circa 2 cm lang en 1- 1.3 cm breed, t amelijk vlak.
VR UCHTE N : zwart.
De vrij hoge verwachtingen , die men h ad van deze "grootbladige" vorm zijn helaas
niet bewaarheid . De winterhardheid is uitstekend, de planten worden echter kaal en
verliezen daardoor veel van h un waarde.
o Ilex crenata 'Latifolia'
'
syn . !lex crenata 'Rotundifolia'
GROEIWI J ZE : bossig en sterk opgaand, dikwijls met verscheidene koppen.
BLADEREN : tamelijk groot, 2- 3 .5 cm lang en ongeveer 1 cm breed, fijn gezaagd
en aan de top iets afgerond, donkergroen.
VR UCHT EN: zwart.
Deze donkergroenbladige vorm is geschikt voor hagen .
o Ilex crenata 'Luteovariegata' ( 1864)
GROEIWIJ ZE: slordige, bossig opgaande struik.
BLADEREN : vrij klein, circa 2 cm lang, hier en daar geel gevlekt e blaadj es over
de hele struik verspreid (dus n iet regelmatig geel gerand) .
Deze geelgevlekte vorm heeft geen sierwaarde.

o Ilex crenata 'Microphylla' (V on Siebold 1868)
GROEIWIJ ZE : laag blijvend, dicht vertakt, vormt geen goed gesloten plant.
BLADE REN: klein 7- 15 mm lang en 5-10 mm breed , glimmend don kergroen,
gezaagd.
Een in het wild gevonden vorm uit Korea, zeer winterhard , maar met weinig sierwaarde.

Ilex crena t a 'Golden Gem '
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s Ilex crenata 'Nummularia'
syn. !lex crenata 'Mariesii'
GROEIW I JZE : steil opgaande dwergvorm, zeer langzaam groeiend .
BLADERE N: dicht bijeenstaand , aan de uiteinden van de twijgen breed-ovaal
5- 12 mm lang en bij na even breed , bijna gaafrandig, ietwat bol.
Zeer k arakteristieke en fraaie dwergvorm, uitstekend geschikt voor kleine t uintjes
en rotstuintjes. Groeit zeer langzaam en is moeilij k te kweken.
De juiste n aam is niet met zekerheid vast te st ellen ; verschillende aut eurs zij n
hierover met elkaar in tegenspraak. De n aam 'Nummularia' wordt het meeste gebruikt.
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o Ilex pernyi -

Midden- en West-China

GROEIWIJ ZE: open, opgaande kleine boom of
BLADEREN: vrij klein, 2.5-4 cm lang, 2-3 cm

struik, soms tot 5 meter hoog.
breed , sterk gebogen, eindigend in
een scherpe punt, 3-4 stekels aan iedere kant.
VR UCHT EN : rood .
De echte !lex pernyi vormt een open , losse, steil opgaande plant, waarvan de sierwaarde gering is.
!lex pernyi kan alleen worden verward met !lex bioritsensis . De laatstgenoemde soort
is voor parken en tuin en beter geschikt dan !lex pernyi.
o Ilex serrata - J a pan
syn. !lex sieboldii
GROE I W IJ ZE : dicht vertakte, b l adverl i ezende struik tot 3 meter hoog.
BLADEREN: elliptisch , 3- 5 cm lang, fijn gezaagd, dofgroen met dikwijls een
paarsgroene bladrand.
VRUCHTE N: rood , vrij klein.
Er schijnt van deze soort ook een vorm met witte bessen aanwezig te zijn in Japan.
Overigens heeft de nu volgende bladverliezende hulst een veel hogere sierwaarde dan
Ilex serrata.

***

Ilex verticillata - Oostelijk Noord-Amerika
GROEIWIJ ZE : opgaand groeiende, dicht vert akt e, bladverlieze n de struik tot
4 meter hoog.
BLADEREN : breed eivormig tot lancetvormig, aan beide einden versmald ,
4-7 cm lang, 3-5 cm breed, en kel, soms dubbel gezaagd.
VRUCHTEN : glimmend rood, rij k dragend.
Deze hulst wordt tegenwoordig in grote hoeveelheden gekweekt voor de fraaie ,
grote bessen . De bloemen staan in bundels van 5- 8 bijeen, daarom staan ook de
bessen zo dicht bijeen .
Deze soort is t weehuizig; voor vruchtzetting dienen de geselecteerde (meest vegetatief vermeerderde) "vrouwelij ke" planten bestoven te worden door er t ussen geplante "mannelijke" exemplaren .
/

Ilex crenata 'Stokes'

*

Ilex crenata 'Stokes' (W. E. St okes, U .S.A. 1949)
GROEI WIJZE: dicht gedrongen dwergvorm, afgeplat aan de bovenkant, zeer dicht
verta kt.
BL ADEREN: klein , 8- 12 mm lang, ovaal-langwerpig, glimmend donkergroen.
Een uit U .S.A. geïmporteerde, zeer winterharde, mooie dwergvorm.

o Ilex opaca -

Oostelijk Noord-Amerika
grote, breeduit groeiende boom of struik.
BL ADEREN: regelm atig gevormd, dof, regelmatig gestekeld aan beide zijden van
het blad, 4- 6 cm lang en 3- 4 cm breed.
VR UCHTEN: felrood .
Van deze in Noord-Amerika veel gekweekte !lex bestaan meer dan honderd benaamde
cultivars. E n ige jaren geleden zijn een aantal vormen van !lex opaca geïmporteerd,
maar zij bleken in Nederland niet geschikt voor algemene kult uur. Enkele nog aanwezige vormen zijn o. a. 'Christmas Tide', 'St . Ann' en 'St. Mary'.
G ROEIWIJ ZE :

o Ilex perado -

Can arische Eilanden , Azoren
GROEIWIJ ZE: flinke boom, tot onder bebladerd.
BLADEREN: ovaal-langwerpig, aan de t op afgeplat, zonder prikkels, soms enkele
kleine prikkels, zeer variabel in afmeting van 5-15 cm lang en 4- 9 cm breed,
glanzend donkergroen .
VR UCHTEN : donkerrood , soms bijn a zwart .
Deze op de Canarische E ilanden en de Azoren inheemse hulst is één van de ouders van
!lex altaclarensis (zie blz. 30). De echte !lex perado is veel te zacht voor het Nederlandse klimaat.

l
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