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ALNUS, C.ARPINUS EN OSTRYA

De 23e dendrologendag van de Nederlandse Dendrologische Vereniging gehouden op
I 5 september 1964 te Wageningen, had tot onderwerp de geslachten Alnus, Carpi:ms

en Ostrya.
P rof. Dr. H. ]. Yenerna gaf een overzicht over systematiek en verspreiding van deze
geslachten; Ir. R. Koster behandelde de bosbouwkundige betekenis ; de heer H. W. Vink
belichtte het gebruik van Alnus, Carpinus en Ostrya in parken en plantsoenen; de heer
S. G. A. Doorenbos deelde zijn ervaringen mede omtrent herkomst, cultuur en toepassing
van de diverse soorten en cultuur-variëteiten die onder deze drie geslachten thuishoren.
E en uitvoerig verslag van deze bijeenkomst kunt U vinden in "Beplantingen en Boomkwekerij" nr. 10 van IS oktober 1964. Hier zullen we ons echter beperken tot het aan
de vergetelheid ontrukken van die gegevens die voor de praktijk van belang zijn.

ALN US
Alnus cordata - Italiaanse els
Boom met eivormige kroon , tot I 5 m hoog ; valt op door zijn glanzend donkergroen blad
met hartvormige basis; loopt vroeg uit en behoudt blad tot in november. De proppen
zij n eirond en groot. Groeit van nature in Italië en Kaukasus.
Deze mooie els is zeer geschikt voor park- of straatboom ; hij stelt geringe eisen aan de
grond en verdraagt een winderige standplaats.
Alnus elliptica 'ltolanda' (Doorenbos 1935)
(A.cordata x glutinosa)
Groter dan A .cordata, is een sterke groeier; blad ellipsvormig.
De winner verwachtte veel van deze hybride als parkboom maar de ervaring leerde dat
hij zeer vatbaar is voor bacterieziekte; is dus weinig aanbevelenswaardig.
Alnus glutinosa - Zwarte els
Deze soort die goed te herkennen is aan zijn kale gesteelde knoppen en het ronde, stompe
en grof dubbelgezaagde blad, heeft op zich zelf geen grote sierwaarde. In de bosbouw wordt
A. glutinosa gebruikt als vulhoutsoort op rijkere, vochtige gronden. Vooral in jonge populierenopstanden verricht hij een nuttige taak als verstikker van concurrerende grasbegroeiing. Ook in windsingels om boomgaarden en langs wegen is de zwarte els goed
te gebruiken. Het gebruik van A .glutinosa als hoofdhoutsoort is voor Nederland een geheel
nieuwe ontwikkeling .Vooral voor bebossingen in de nieuweIJsselmeerpoldersen misschien
ter beplanting van verlaten aspergegronden in Zuid-Oost-Nederland lijkt deze soort niet
ongunstig. In de omgeving van Hannover komen fraaie elzenbossen voor die ouder dan
1 00 jaar zijn en een hoogte van 26 m bereiken!
A.glutinosa komt bijna in geheel Europa voor: van Noord-Scandinavië tot Noord-Afrika,
van E ngeland tot Klein-Azië en Noord-Perzië. Wat standplaats betreft geeft hij de voorkeur aan gronden die een grondwaterstand van ten hoogste 60 cm onder het maaiveld
bezitten. In ons land vinden wij hem in het zogenaamde elzenbroek, een plantengemeenschap, die voorkomt op lage vochtige gronden of optreedt als schakel in het verlandingspraces van voedselrijk water Ook hoort Alnus glutinosa thuis in de overigens in Nederland
zeldzame bronnetjesbossen.
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Alnus glutinosa 'Aurea'
Gezonde groeier; blad heldergeel uitlopend, in de zomer verkleurend tot frisgroen, ook
de mannelijke katj es zijn geel. Mooi parkboompje, wordt echter zelden gekweekt.
Alnus glutinosa var. barbata
syn. A.barbata
Deze uit de Kaukasus afkomstige variëteit heeft eivormig blad dat in de nerfoksels sterk
behaard is. Zou wegens zijn forse groei geschikt kunnen zijn voor bosbouwdoeleinden.
Alnus glutinosa 'Imperialis'
_Kleine boom of grote strui~ , groeit la~gzaam , fijne twijgen; blad tamelijk klein, diep
mgesneden, lobben h]nvorm1g, gaafrandig. Deze elegante els geeft vooral een mooi effect
bij groepsgewijze aanplanting.
Alnus glutinosa 'Incisa'
syn . A .glutinosa 'Oxyacanthifolia'
Groeit zeer langzaam, blijft meestal een struik; blad klein, donkergroen en min of meer
diep ingesneden, lijkt op meidoornblad; draagt nooit katj es. H eeft weinig sierwaarde.
Alnus glutinosa 'Lacinata'
Deze struik gelijkt veel op A .glutinosa 'Imperialis' , blad echter iets minder diep ingesneden,
slippen lancetvormig en getand.
Alnus glutinosa 'Rubrinervia'
Krachtig groeiende boom met kegelvormige kroon; blad rond tot eirond, met licht- tot
donkerrode nervatuur, hierdoor toont het in het voorjaar enigszins bruin. Heeft met oog
op zijn blad wel enige sierwaarde.
Alnus hirsuta
Deze tot 20 m hoog wordende els gelijkt veel op A .glutinosa, alleen blad en proppen zijn
veel groter. In Japan van bosbouwkundige betekenis, voor ons van weinig belang.

Alnus incana - Witte els
Deze soort heeft voor straat, park en tuin geen betekenis. De zaailingen zijn alleen na
strenge selectie op zandgronden enigszins bruikbaar als laanboom; ze worden echter niet
oud: 30 jaar is al een hele leeftijd en dan zijn ze allang aangetast door wilgenhoutrups of
andere insekten.
Alnus incana komt in Noord- en Oost-Europa voor, de westelijke grens van zijn areaal
reikt tot Jura, Midden-Rijn, Harzen Midden-Noord-Duitsland. Uit het feit dat deze soort
groeit langs beken en bronhellingen, op chemisch tamelijk rijke, goed doorluchte bodem
die regelmatig overstroomd wordt door zuurstofrijk water, kunnen we opmaken dat de
groeiplaats aan de Grebbeberg een natuurlijke is en dus de uiterste westpunt van het areaal
vormt. Overigens kunnen we Alnus incana aan de hand van zijn standplaatseisen en de
begeleidende vegetatie een typische soort van het gebergte noemen. A .incana wordt in het
algemeen gebruikt op gronden die te droog en te arm zijn voor A.glutinosa.
Alnus incana 'Acutiloba'
syn . A .incana var. acuminata
A .incana 'Laciniata'
A .incana 'Pinnatifida'
Deze tamelijk goed groeiende boom gelijkt in blad veel op A .glutinosa 'Laciniata', het
blad is echter onregelmatiger en iets fijner en dieper gelobd. Deze cultivar wordt gauw en
sterk aangetast door het elzehaantje. Groeit overigens op zandgronden als laanboom vrij
gunstig.
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Alnus incana 'Aurea'
Boompje tot 6 m hoog; het blad is tamelijk geel van kleur, ook in de zomer; bast van stam
en twijgen is eveneens geel; de jonge katjes zijn oranjegeel. Deze variëteit wordt meer
gekweekt dan A.glutinosa 'Aurea'. Voldoet goed als parkboom of in kleine laantjes op
niet te natte zandgrond.

-

Alnus incana 'Pendula'
Struik of opgekweekt als boompie, takken m korte of wij dere bogen afhangend. Verdienstelijke en schilderachtige treurvorm.
Alnus japonica
Boom tot 2S m hoog met kegelvormige kroon ; blad lang en smal, oppervlakkig en wijd
gezaagd; hebladering dicht ; wordt in Japan in de bosbouw gebruikt. Van deze soort
komen grootbladige en kleinbladige variëteiten voor. Wordt zelden gekweekt.
Alnus rubra
syn. A.oregona
Snel en piramidaal groeiende boom, hoogte tot lS m ; blad nauwelijks gelobd, fijn gezaagd; bladknoppen, twijguiteinden en katj es rood van kleur, valt hierdoor juist in de
winter op. Afkomstig uit West Noo-rd-Amerika. Geschikte parkboom, wordt door zijn
harde hout niet gauw aangetast door wilgenhoutrups.
Alnus rugosa
Struikvormige els met roestbruin behaarde twijgen; blad rond tot eirol'ld; bloeiende
vrouwelijke katjes niet hangend maar opstaand. Groeit oorspronkelijk in Centraal NoordAmerika. Deze soort is wellicht goed te gebruiken als bodemverbeterende vulhoutsoort.
Alnus spaethii
(A .faponica x subcordata)
Snelgroeiende, spits piramidale boom, hoogte tot 12 m; dicht bebladerd; blad smal, toegespitst en enigszins dubbelgezaagd, roodbruin uitlopend daarna donkergroen wordend,
herfstkleur paarsrood; bloeit vroeg, proppen vier bijeen, tamelijk groot. Mooie park- of
laanboom, die in Rotterdam in IS jaar IS m hoog werd.
Alnus viridis
Struikvormige els uit Midden-Europa. Heeft geen sierwaarde.

CARPINUS
Carpinus betulus - Haagbeuk
De haagbeuk is een echte bosboom, hij vraagt een voedselrijke, goed doorluchte en niet
al te droge standplaat s. Zijn bodemverbeterend vermogen dankt hij aan zijn blad dat
verteert op een voor de humusvorming gunstige wijze. In de Europese en West-Aziatische
bossen komt hij als onderhoutsoort voor en verdraagt dus veel schaduw. Hierdoor kan
hij ook in park en tuin goed dienst doen als vulhoutsoort. Toepassing in haagvorm is goed
mogelijk daar de haagbeuk sterke snoei uitst ekend verdraagt . Door de onregelmatige
stamvorm die men onder de zaailingen aantreft, is de soort zelf minder geschikt voor
straat boom.
Carpinus betulus 'Columnaris'
Groeit aanvankelijk smal zuil vormig, later echter ei-vormig; zeer dicht betwijgd.
Voor straatboom groeit hij te langzaam; is dan ook meer en meer verdrongen door C.betulus
'Fastigiata'.
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Carpinus betulus 'Fastigiata'
syn. C.betulus 'Pyramidalis'
Snelgroeiende, slanke, kegelvormige boom; wordt op latere leeftijd breder.
Geschikt voor straat, park en tuin; blad van straatbomen kan echter in hete zomers
verbranden. Is een veel gevraagde boom.
Carpinus betulus 'Purpurea' (Copijn)
Rechtstamruige vorm die met bruinachtig blad uitloopt. Zeer geschikt voor straatboom
en voor hoge hagen.
Carpinus betulus 'Quercifolia'
Blad smal, ingesneden, met afgeronde lobben; loopt vaak terug naar de oorspronkelijke
bladvorm. Vrij breed groeiende straatboom.
Carpinus caroliniana
Langzaam groeiende boom met open kruin en sierlijk overhangende takken; blad klein,
meer blauwgroen van kleur; geeft prachtige, roodoranje herfstkleur. Afkomstig uit Oost
Noord-Amerika.
Carpinus japonica
Hier meer een grote struik dan een boom, groeit bossig; blad lang en smal met vele zijnerven, bij uitlopen rood gekleurd; vruchttrossen opvallend: op grote hoppen gelijkende
katjes. Afkomstig uit Japan. Goed verwerkbaar in tuinaanleg op niet te winderige plaatsen.
Carpinus tschonoskii
Gelijkt veel op onze haagbeuk. Heeft alleen enige betekenis door zijn roodviolette herfstkleur. Afkomstig uit Oost-Azië.

OSTRYA
Ostrya carpinifolia - Hopbeuk
Wordt boom van nauwelijks I 0 m hoog, met bijna horizontaal afstaande takken en daardoor brede kroon; blad en katjes grijs behaard. Soort uit het Middellandse zeegebied.
Goede parkboom voor zandige grond; minder geschikt voor straatboom. De enige Ostrya
soort die hier en daar gekweekt wordt.
Ostrya japonica
Boom met dichte ronde kroon, twijgen gn]s behaard; blad aan beide zijden behaard;
vruchttrosjes ijler. Afkomstig uit Japan.
Ostrya virginiana
Zijtakken enigszins hangend, twijgen aanvankelijk met klierharen bezet. Wijkt overigens
weinig van O.carpinifolia af. Vindt zijn natuurlijk groeigebied in Centraal en Oostelijk
Noord-Amerika.
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