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Berken zijn bladverliezende bomen en struiken met betrekkelijke korte levensduur; ze geven
met hun sierlijke stammen, takken en blaadjes en opvallend witte schors een lichte en blije
toets aan het landschap. Hoog in het noorden en hoog in de bergen liggen vaak uitgestrekte
berkenbossen. Aldus T . H. EvERETT in het prachtige nieuwe platenwerk "De bomen
van onze aarde''.
In "Het geslacht Betula" (Belmontiana XIII 1969) beschreef F . J. FONTAINE 52 soorten, 24
variëteiten en 20 cultivars, waarvan het grootste gedeelte in Nederland niet in cultuur is.
STRAATBOMEN. De Keuringscommissie van de N.A .K.-B. keurde in de jaren 1972 en 1973
10 soorten en 8 cultuurvariëteiten op hun merites voor parken en als straatboom.
Slechts enkele b 2rken zijn, naar de mening van de Keuringscommissie geschikt om als
straatboom te worden gebruikt en dan toch slechts onder bijzondere omstandigheden. Dit
ZIJn :
Betula ermanii - goede, matig grote straatboom mits in groenstroken geplant. De bast
is mooi egaal geel-wit. Herfstkleur geel.
Betula pendula 'Tristis' - zie voorplaat - de meest decoratieve middelgrote straatboom .
Betula facquemontii- deze berk met rechte, zilverwitte stam kan waarschijnlijk ook
in straten met groenstroken worden gebruikt .
In dit rapport zijn de in " Dendroflora" gebruikelijke waardesterren bij de beschrijvingen
aangegeven.

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

zie Betula pendula

Betula albo-sinensis -Midden- en Westelijk China
Deze soort is in Nederland niet in cultuur. Echter wel de variëteit:

*

Betula albo-sinensis var. septentrionalis -West China (Setschuan)
GROEIWIJZE: matig grote boom met brede kroon en slappe takken.
STAM: schors oranje tot oranje-bruin, met rose-kleurige tint en lang aanblijvende, afrollende baststroken.
Deze door WILSON in 1908 ingevoerde Chinese Berk is een bijzonder mooie parkb oom, vooral waardevol vanwege zijn kleurrijke bast. Is moeilijk te vermeerderen en
daardoor zeldzaam.
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Betula costata -

Noordelijk Oost-Azië (Mantsjoerije en Korea)
GR OEIWIJZE : sierlijke, forse boom met losse, zware vertakking en tamelijk brede
kroon. Hij vormt zelden een stam van betekenis; "vergaffelt" zich meestal vrij
kort boven de grond met zware hoofdtakken.
STAM : zeer mooie crème-witte bast, afbladderend in lappen; jonge takken bruin,
· reeds spoedig vervellend.

Zeer mooie berk, niet alleen vanwege de egaal crème-wit gekleurde bast van de stam
en van de grillig gevormde zijtakken, maar ook vanwege zijn opvallende goudgele
herfstkleur, die in oktober begint.
Is een park boom; door de brede kroon ongeschikt voor straatboom; verliest door
opsnoeien veel aan karakter.

Betula costata is verwant aan Betula ermanii: eerstgenoemde soort heeft bladeren met
10- 14 paar zijnerven en draagt veel opstaande katjes; B . ermanii heeft bladeren met
7-10 paar zijnerven; draagt zelden katjes.

*

Betula ermanii- Noordelijk Oost-Azië (Japan en Korea) -foto blz. 16
GROEIWIJZE: matig hoge boom met rechte doorgaande stam en gesloten breedovale kroon.
STAM: bast ge::l-wit, na afbladering bruinachtig geel. De vele donkerder gekleurde
huidmondjes vormen een aaneengeregen smalle band; daardoor o.a. afwijkend
van B. costata.
E en weinig voorkomende berk, in het wild nogal variabel; in Nederland wordt waarschijnlijk slechts één kloon gekweekt, die een uitgesproken koptak en eén gesloten
kroon vormt.
Een mooie park boom, ook zeer goed bruikbaar als straatboom mits in groenstroken (niet in tegels). De herfstkleur is, evenals bij de verwante Betula costata "fel" geel,
vanaf oktober.
Bomen in Amstelveen waren na 25 jaar IS m hoog en ongeveer 7 m breed.

***

Betula jacquemontii - Westelijke Himalaya (Gebergte) - foto blz. 20
syn. Betula utilis (uit de kwekerijen)
GROEIWIJZE: opgaande boom met schuin opgaande takken; een exemplaar in
Eindhoven was na 12 jaar een 6- 8 m hoge boom met breed-kegelvormige
kroon.
STAM: bast zeer mooi zilverwit, reeds aan 4-jarige boompjes, twee maal per jaar
afschilferend.
Deze soort heeft van alle berken zeker de mooiste zilverwitte stam. Wordt sinds jaren
ten onrechte onder de naam Betula utilis gekweekt. De echte B . utilis is in Nederland
absoluut niet winterhard!
Geschikt als parkboom en in straten met groenstroken.

Betula maximowiczii- Japan
Forse, zeer breed uitgroeiende boom, te herkennen aan de -voor een berk - opvallend grote (8- 15 cm) bladeren, op die van een linde gelijkend.
Deze berk is moeilijk te kweken; zou volgens sommigen als jonge plant niet erg winterhard zijn. Komt slechts sporadisch voor.
Is niet gekeurd!

Betula ermanii- als straatboom

o Betula medwediewii- Kaukasus
GROE I WIJZE: géén boom maar een grote, veelstamruige struik.
STAM: bast grijs, vrij donker.
Een flinke struik met bladeren die op grote elzenbladeren lijken. Deze berk heeft geen
speciale sierwaarde.
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Betula nigra- Oostelijk U.S.A.- Zwarte Berk- foto blz. 18
GROEIWIJZÈ- boom met in het wild nogal variabele habitus; in Nederland, waar
we slechts één zéér goede kloon door stek of afleggers kweken, een matig grote
boom met onregelmatige vertakkende kroon en overhangende takken.
STAM: zeer grillig, bij oudere bomen met zware gebarsten kurklagen, bij jongere
· bomen sterk afbladderend in brede, krullende, lang aanblijvende baststroken,
die zelf zwartbruin zijn.
Matig hoge berk, die vooral in de winter opvalt door de sterk afbladderende, bruinzwarte bast.
Zeer goede park boom, die behalve in normale ook goed groeit in natte gronden.

*

Betula papyrifera - Noordelijk U.S.A. en Canada - Papierberk
GROEIWIJZE: zeer variabel, verschillend van die van onze gewone berk door de in
het algemeen breder wordende kroon.
STAM: weinig knoestig; bast wit, in zeer dunne stroken afbladderend.

De papierberk is niet in het oog lopend verschillend van onze gewone berk. Wordt
door zaad vermeerderd.
Hij heeft een warrige groei; in straten wordt door de noodzakelijke opsnoei de
vorm gewdd a'3.ngedaan; o:1geschikt als straat boom.
?* Betula papyrifera 'Grandis'
syn. Betula papyri/era 'Macrophylla '
/
GROE IWIJZE: grote boom één van de grootste onder de berken - met losse
kroon; jonge takken bruinachtig.
STAM: niet opvallend wit, in de jeugd grof afschilferend.
Goede boom met voor een berk grote bladeren, aan oudere bomen 8-1 0 cm, aan
twijgen veel groter, steeds hartvormig, diep dubbel gezaagd.
De in verscheidene Nederlandse kwekerijen voorkomende grootbladige papierberk is
waarschijnlijk een kloon uit de var. commutata, die in het westen van Noord-Amerika
(British Columbia, Washington) groeit.
Is jammer genoeg niet gekeurd. Wordt door verschillende kenners aanbevolen als een
sterk groeiende berk, die misschien geschikt is als laan- en straatboom op brede groenstroken .
Betula pendula 1) -Europa- Gewone of Ruwe berk
syn . Betula alba (gedeeltelijk)
Betula verrucosa
GROEIWIJZE: opgaande boom met niet al te rechte stam - zeer variabel.
STAM: schors wit, zeer variabel met later grijs-grauwe tot zwart gespleten schors .
De gewone berk heeft een aantal zeer waardevolle cultuurvariëteiten, die in zeer grote
aantallen worden geëxporteerd. De soort wordt hier en daar wel eens in een laantje
geplant en is dan wel pitoresk; een echte straatboom is de gewone berk niet.

Betula nigra
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1) Over de benaming is men h et nog steeds niet eens. LINNAEUS beschreef onder de naam Betula alba twee
soorten, nl. de "zachte berk" met behaarde bladeren (nu a lgemeen Betula pubeseens genoemd) en de
" ruwe berk".
Continentale auteurs, o.a . KRüSSMANN ( 1960) en BooM ( 1965) geven de laatstgenoemde de naam Betula
verrucosa, een naam die men in vele Nederlandse catalogi ziet. De nieuwe (grote) "Flora Europeana"
(Vol. I, 1964), waaraan vele bekende botanici h ebben medegewerkt en die meer en meer internationaal
wordt gevolgd, geeft als juiste naam voor de "ruwe berk": Betula pendula RoTH (1788). In recente
publikaties uit Engeland (BEAN - 1970, RILLIER - 1973) wordt de naam Betula pendula gebruikt, zoals
REHDER reeds in 1940 deed.
In dit rapport is aan deze naam de voorkeur gegeven.
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?* Betula pendula 'Dalecarlica' (Ornäs, Zweden 1767)
syn. Betula verrucosa 'Dalecarlica'
GROEIWIJZE : boom (van tweede grootte) met recht doorgaande stam en schuin
opgaande t akken, aan de uiteinden sierlijk neerhangend.
STAM: als bij de gewone berk.
BLADEREN: ongeveer 4- 8 cm, diep ingesneden, lobben gezaagd, hangend aan
dunne, ± 4 cm lange bladsteeltj es.
De oorspronkelijke boom van deze vorm werd omstreeks 1767 in Zweden in het wild
gevonden in Lilla Ornäs, Provincie Dalarna. Voordat deze boom omwoei had Experimentalfältet in Stockholm hiervan geënt. Alle echte z.g . "Ornäs-berken" zijn afkomstig van deze bomen uit Stockholm.
Deze cultivar werd omstreeks 1932 door F. ]. Grootendorst & Zonen, Boskoop uit
Stockholm in Nederland ingevoerd en daarna verspreid .
In bladvorm en habitus gelijken 'Dalecarlica' en 'Laciniata' op elkaar. De eerstgenoemde is in blad en tak iets grover dan 'Laciniata'.
In de winter kunnen ze als volgt worden onderscheiden:
Knoppen aan jonge twijgen: s t o mp ... 'Dalecarlica'
Knoppen aan jonge twijgen: sp it s .... 'Laciniata'
De echte Ornäs-berk 'Dalecarlica' komt jammer genoeg in Nederlandse parken zelden
of geheel niet voor; de keuringscommissie heeft deze vorm dan ook niet kunnen keuren
omdat geen oudere bomen bekend waren.
Hij wordt bijna uitsluitend - in beperkte m at e - gekweekt voor éxport naar
Scandinavië.

*

Betula pendula 'Fastigiata' (Simon-Louis, Frankrijk
syn. Betula verrucosa 'Fastigiata'

±

1870)

GROEIWIJ ZE: zuilvormig met vele recht opgaande, iets bochtige takken.
STAM: normale berkenkleur, weinig opvallend, daar deze grotendeels wordt afgedekt door de vele takken.
De zuilvormige berk is een solitair parkboom voor beperkt gebruik , eventueel geschikt voor laantj es. Bij oudere bomen valt de top van de boom uiteen, wat niet het
geval zou zijn met de nieuwere 'Obelisk' .

o Betula pendula 'Gracilis' (Moskou 1888)
syn . Betula verrucosa laciniata gracilis (Späth-Buch 1930)
Kleine boom met verscheidene, opgaande takken. De t akken en vooral de zeer dunne
twijgen hangen in bogen neer. De bundels bij een-hangende twijgjes hebben de vorm
van paardestaarten.
De blaadjes zijn diep gelobd, veel fijner dan bij 'Laciniata' .
Deze zeer zeldzame berk kennen we eigenlijk alléén uit foto's in KRÜSSMANN's
Handbuch der Laubgehölze (1960), van een exemplaar in Orléans. De auteur zegt dat
deze berk het eerst bekend werd uit Moskou ( 1888) onder de naam Betula alba laciniata
gracilis pendula.
Reeds vóór de wereldoorlog is enkele malen geprobeerd deze berk -verkregen van
Späth in Duitsland - te vermeerderen. H et resultaat was zo slecht, dat deze pogingen
ZIJn opgegeven.
Is er in Nederland ergens een boom van de echte 'Gracilis'?
Betula jacquemontii
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N.B. REHDER (Manual Tr. & Shrubs 1927) gebruikte de variëteitsnaam gracilis voor
de veel meer voorkomende, zeer oude vorm, die we in de cultuur kennen als 'Laciniata' . Dit heeft nogal wat verwarring gebracht.
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Betula pendula 'Laciniata'
syn. Betula verrucosa 'Laciniata'
Betula pendula gracilis (Rehder)
GROEIWIJZE: sierlijke opgaande boom met doorgaande stam en schuin opgaande
takken; de uiteinden van de takken en de twijgen hangen in bogen neer.
STAM: op de duur wit, m et hier en daar grijs-grauw gespleten schors.
BLADEREN: ongeveer 3-5 cm, diep ingesneden.
Dit is de meest voorkomende berk met ingesneden bladeren. De kloon, die in flin ke
aantallen wordt gekweekt, vooral voor export, was in Nederland reeds bekend in 1867
(De Vos) . Een zeer mooie solitair-boom, iets fijner dan 'Dalecarlica' .
Dergelij ke vormen zijn reeds zeer lang geleden in Zweden in het wild gevonden.

Betula pendula 'Obelisk' (van der Bom ± 1970)
GROEIWIJZE : zuil vormig, goed gesloten blijvend; boomtop spits t oelopend en
vooral daardoor afwijkend van 'Fastigiata', die als oudere boom de neiging
heeft uit t e zakken. De takken zij n minder grillig dan die van 'Fastigiata'.
STAM : schors wit , witter dan bij 'Fastigiata'.
Deze zuilvormige berk werd in 1956 door P . van der Bom, Oudenbosch aangetroffen
in een bos bij Arras, Frankrijk. Kan een goede verbetering zijn van 'Fastigiata'.
Deze berk werd niet gekeurd, daar geen oudere, niet teruggesnoeide planten aanwezig
waren . De beschrij ving is overgenomen uit FoNTAINE: "Het geslacht Betula" (1969).

*

Betula çendula 'Purpurea' (Frankrijk 1872)
svn . Betula verrucosa 'Purpurea'
GROEIWIJZE: kleine boom met onregelmatige, ovale kroon , nooit breed wordend.
STAM: donkerder dan die van de meeste berken.
BLADEREN: purperkleurig (of bruinrood, zoals sommigen deze beschrijven).
Gevonden tussen zaailingen door een kweker in Orléans, Frankrijk.
Er is verschil van mening over de sierwaarde van deze bruinbladige (purperbladige)
berk, evenals andere bruinbladige bomen. In het buitenland en in Nederland wordt
hij wel gewaardeerd door tuinbezitters, maar verschillende architecten hebben een
hekel aan dergelîjke bruinbladige bomen.

***

Betula pendula 'Tristis' (de Vos, Nederland 1867) - foto omslag en blz. 22
syn . B etula verrucosa 'Tristis'
GROEIWIJZE: boom met in het begin goed doorgaande kop, ofschoon la ter m eestal
meer "vorkend" en met neerhangende t akken en twijgen.
STAM: tamelijk wit met dikke, donkerkleurige schorslijsten, zoals bij de gewone
berken; aan de zonkant meestal goed wit.
Deze zeer sierlij ke boom met hangende takken is volgens BooM (Ned. Dendrologie)
een Nederlandse selectie.
De treurberk 'Tristis' is één van de mooiste bomen van " tweede groott e' en een
prachtige par kboom ; event ueel geschikt als straa tb oom, liefst in groenstroken.

s*

Betula pendula 'Tristis' in 's-Hertogenbosch
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*

Betula pendula 'Youngii' (Engeland 1873) P rieelberk
syn. Betula verrucosa 'Youngii'
GROEIWIJZE : wordt gekweekt met "doorgebonden" hoofdtak of op stam geënt; t akken st erk en grillig overhangend, een onregelmatig, schermvormig
kroon vormend ; twijgen dun, tot op de grond neer hangend .
STAM: als die van gewone berk.
BLADEREN: driehoekig, lang gepunt, dubbel gezaagd.
De bekende 'Youngii: is géén forse boom, m aar een decoratief boompje voor particuliere tuinen en geschikt als solitair in parken. Zéér gevraagd in het buitenland.
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s Betula pubeseens- Europa- Zachte berk
GROEIWIJZE: variabel (wordt uit zaad gekweekt); dikwijls met als een bezem
omhoog gaande vertakking, niet overhangend(!).
STAM: grauw-wit met ruwe, zwarte schors plekken .
De "zacht e berk" wijkt slechts weinig af van de gewone berk; heeft aan de onderzijde
behaarde bladeren. Hij wordt soms gebruikt als bosplantsoen op nat t ere gronden,
vandaar de waardering s.
Deze soort of bastaarden ervan vindt men dikwijls in (ongeselecteerd) bosplantsoen
van de gewone berk.

Betula utilis -

zie onder B . jacquemontii

SUMMARY

The B etula species and cultivars, grown by nurserymen in the Netherlands have been evaluated
for their value as trees for parks and street-planting. Merit stars (see page IS) have been awarded
by the Selection Committee of the N .A .K. -B . (General Netherlands Inspeetion Service).
Only three birches were considered good trees for streetplanting, viz. Betula ermanii, Betula
pendula 'Tris ti~' and Betula jacquemontii; it seems advisable to grow these in treelawns, not
in pavements.

* Betula pendula 'Fastigiata' - colurnnar habit, in older trees the top of the tree widens .
o Betula pendula 'Gracilis' - from Mosco w (r88o)- is a small tree with very thin twigs,
produced in clusters like elongated witches brooms. Leaves much more divided than
'Laciniata' . This extremely rare cultivar, pictured in KR ÜSSMANN 's " Laubgehölze"
(r96o) is not in the trade. It is too difficult to grow.
REHDER (Manual Trees & Shrubs I927) used the varietal name gracilis wrongly
for the old cultivar 'Laciniata' hence the con fusion.
** Betula pendula 'Laciniata' - (syn . gracilis REHDER) - Decorative cutleaved birch
withalmast erect leading stem, branching at angle of approx. 45o overkanging at the ends .
Leaves 3- 5 cm, deeply cut. In general appearance similar to 'Dalecarlica' but more
slender. The most popular cutleaved birch - known already by DE VOS (r867) . Similar
farms are known in the wild in S weden .
? Betula pendula 'Obelisk' - found by Van der Bom in I956 in the woods at Arras, France
and named in I970. According to Van der Bomthetree resembles 'F astigiata' when young,
but the top of the tree does not widen with age; the branches are straighter than those of
'F astigiata'. N ot evaluated yet.
* Betula pendula 'Purpurea' - irregular small tree with aval crown; trunk less white than
in other cultivars . The leaves are purplish.
* * * Betula pendula 'Tristis' - described by DE VOS, Netherlands (r867) - is an elegant
narrow crowned tree with an erect leading stem (later arching sidewards) and drooping
branchlets. One of the finest birches, useful as a parh tree and forstreet planting .
s* * Betula pendula 'Youngii' - well-known weeping birch; branches pendulous without
leading stem.

The reports lists:

*

*

Betula albo-sinensis var. septentrionalis - park tree with braad crown; bark of the
trunk a very colourful orange to orange-brown with pink overtones.
* * Betula costata - sturdy park tree, heavily branched; braad crown; bark of trunk peeling,
beautiful creamy-white; autumn colour golden-yellow from October on.
* Betula ermanii- good medium-sized tree with dense, broadly-oval crown; trunk yellowishwhite, after peeling brownish-yellow. Autumn foliage bright yellow. A very good clone is
grown in Holland, good habit, fine bark, suitable for streets.
* * Betula jacquemontii - tree with upsweeping branches, forming broadly-conical crown.
The bark of the trunk is a very beautiful silvery-white in the clone grown in Holland. Park
tree which could also be used as medium-sized street tree. This birch has been previously
grown in Holland as B . utilis, which, however is not hardy.
* * Betula nigra- variablein farm and branching in the wild; in Holland only one (unnamed) clone is grown vegetatively, a good medium-sized tree with irregular crown and
overkanging branches. Trunk with large flahes of curling blackish-brown bark .
* Betula papyri/era - variable, not a good street tree.
?* Betula papyri/era 'Grandis' - large tree with loose crown; young twigs brownish. Trunk
as in the species. This birch has large leaves, on old trees 8- IO cm, much larger on vigorous
shoots. lt is probably a clone of the variety commutata a from Western North-America.
This tree is perhaps a good avenue tree, but needs further testing.
?* Betula pendula 'Dalecarlica' - the true Swedish (Ornäs) cutleaved weeping birch is in
appearance slightly coarser than 'Laciniata', the deeply cut leaves are 4- 8 cm, the lobes are
toothed. Im ported into Holland by F. J. Grootendorst & Sans, Boskoop from the Experimentalfältet at Stochholm, who propagated it from the original tree at Ornäs in the
province of Dalarna.
In winter the two cutleaved cultivars can be distinguished as follows:
Buds on young twigs: blunt
= 'Dalecarlica'
Buds on young twigs: acuminate = 'Laciniata'
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