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SORBUS

Als men het lijsterbessen-sortiment kritisch bekijkt, komt men tot de conclusie, dat vele
soorten op elkaar gelijken. Er komen twee bladtypen voor, geveerde en enkelvoudige.
Bovendien zijn er overgangsvormen in bladvorm. De vruchten zijn meestal oranje tot rood,
soms wit of rose.
Voor de selectie in het grote sortiment heeft een keuringscommissie 1) gedurende twee
jaren de uitgebreide collectie in het Belmonte Arboretum, Wageningen en later ook enkele
straatbeplantingen in 's-Hertogenbosch bestudeerd. Bij de opstelling van dit rapport door
het lid van de commissie Herman J. Grootendorst is een dankbaar gebruik gemaakt van
de vele gegevens over de Sorbus-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).
Niet alle in het Arboretum aanwezige soorten worden in dit rapport genoemd, wel
echter de voornaamste. Het is jammer, dat de "Lombarts hybriden" nog niet in de keuring
konden worden opgenomen, daar er geen alleenstaande bomen aanwezig waren . Onlangs
zijn jonge bomen hiervan in het Belmonte Arboretum geplant, zodat vergelijkende keuringen over enkele jaren mogelijk zijn.
Bij de keuring is voornamelijk gelet op:

Volgens de normen in Dr. Boorn's "Nederlandse Dendrologie" zijn de meeste lijsterbessen
bomen van de 2de grootte, 6-12 meter, met enkele uitzonderingen.
HOOGGROEIENDE STRAATBOMEN (meer dan 12 m hoog) :
Sarbus aucuparia 'Edulis'
KLEINE STRAATBOMEN :
Sarbus aucuparia 'Fastigiata'
decara
hybrida 'Gibbsii'
STRAATBOMEN, DIE VEEL WIND KUNNEN VERDRAGEN:
Sarbus aria 'Magnifica'
- 'Majestica'
intermedia
'Brouwers'
latifolia

a) goede groeiwijze, in verband met de eisen voor straatbeplanting
b) kleur van de vruchten en grootte van de tuilen
c) de tijd gedurende welke de vruchten blijven zitten.

STRAATBOMEN
Bijna alle mooie lij sterbessen zijn goede parkbomen, maar voor straatbep l anting is
het sortiment beperkt, daar hieraan zeer hoge eisen worden gesteld. Men dient bovendien
nog verschil te maken tussen straatbomen, die in bestrate weggedeelten worden geplant
en die, welke tussen heesters enz. in stroken worden gepoot. Eigenlijk zijn alleen de cultivars
van Sarbus aria geschikt voor beplanting in gesloten wegdek, waarschijnlijk ook Sorbtts
thuringiaca 'Fastigiat a'.
De overvloedige vruchtdracht is een waardevolle eigenschap van de vele soorten en
cultivars; in straten kunnen te veel vruchten nadelen opleveren. Een iets mindere bessenrijkdom kan dan van belang zijn, evenals kleine vruchten.
STRAATBOMEN MET WEINIG VRUCHTEN:
Sorbus aria 'Magnifica'
- 'Majestica'
arnoldiana 'Schouten'
latifolia
thuringiaca 'Fastigiata'
STRAATBOMEN MET VEEL KLEINE VRUCHTEN:
Sarbus americana 'Belmonte'
serotina
1) De keuringscommissie van het Sorbus sortiment bestond uit de heren: P.J . M. v.d. Bom,
dr. B. K. Boom, L. Y. Brouwers, S. G. A. Doorenbos, H. ]. Grootendorst, A. Peters, D. Pols ,
A. E. Schiphorst, W. Verboom en H . 'VIl . Vink.
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Sorbus hybrida

Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'
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PARKBOMEN
Alle hierboven als straatbomen genoemde Sarbus soorten en cultivars zijn vanzelfsprekend ook als parkbomen aanbevelenswaardig. In de kleur van de v ruchten is er voor
parkbomen meer variatie.
Behalve de lijsterbessen met rode en oranjerode vruchten heeft men de keuze uit de
volgende :
MET WITTE TOT CRÈME-GELE VRUCHTE N:

Sorbus aria - Midden- en Zuid-Europa
Bekende boom met ovale bladeren, aan de onderzijde witviltig. Niet opvallende
oranje-rode vruchten , 10- 12 mm in doorsnee in betrekkelijk kleine tuilen, in september kleurend.
De volgende cultivars worden veel gekweekt voor straatbomen, niet zo zeer voor de
vruchten , maar wel als goede boom met mooi blad. Ze groeien in het algemeen goed,
zelfs in gesloten wegdek, wat bij Sarbus aucuparia en vele andere lijsterbessen niet
het geval is. Zijn bovendien goed bestand tegen wind.

Sarbus discolor
MET GELE VRUCHTE N :

Sarbus aucuparia 'Xanthocarpa'
MET ROSE EN LILAROSE VRUCHTEN:

Sarbus hupehensis 'November Pink'
vilmorinii
Onder de nog niet gekleurde "Lombarts-hybriden" komen vele vormen voor met zeer
mooi gekleurde bessen van wit tot rose, geel en oranje.

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

? Sorbus aria 'Gigantea' (Lombarts 1953)
Deze nieuwe cultivar vertoont grote gelijkenis met S.aria 'Majestica' , maar heeft iets
langere vruchten (17 x 14 mm) en iets grotere bladeren. Nog niet gekeurd.

* Sorbus
SORBUS SORTIMENT
Waardering:

******-

goed
zeer goed
uitstekend
o - kan vervallen

Sorbus americana- Noord-Amerika 1809
Een matig grote boom, die in groeiwijze, indien hij uit zaad wordt gekweekt, nogal
wat varieert. Heeft flinke tuilen kleine rode vruchtjes (4- 6 mm in doorsnede) van
begin september tot begin oktober.
In Amerikaanse literatuur wordt opgegeven, dat deze soort, uit zaad gekweekt ,
slechts een korte levensduur zou hebben; groeit daar vooral op vochtige grond .
In Nederland wordt deze soort meestal op onze gewone lijsterbes veredeld; deze
bomen groeien hierop goed en van een korte levensduur is van deze aldus gekweekte
bomen niet veel te merken. Deze klein-vruchtige soort is in Nederland weinig
bekend; hij dient niet te worden verward met de groot-vruchtige Sarbus decara,
welke in ons land meestal onder de naam Sarbus americana wordt gekweekt.
In het Belmonte Arboretum in Wageningen staan verscheidene exemplaren, onderling
afwijkend in groeiwijze. Eén ervan is door de keuringscommissie uitgezocht voor zijn
zeer goede groeiwijze; deze heeft in vergelijking met de andere vormen iets grotere
vruchten, ofschoon ze vergeleken met andere lijsterbessen nog steeds klein zijn.
Deze selectie zal dit jaar door de N.A.K.B. worden verspreid onder de naam:

* * Sorbus

americana 'Belmonte' (Arboretum Wageningen 1964)
matig grote boom, met compacte kroon en opgaande takken, later
een eivormige kroon vormend.
VRUCHTEN: klein (5- 6) mm) in grote tuilen, rood gekleurd vanaf midden augustus
tot eind september.
BLADEREN: geveerd, diep groen; opvallend door de naar boven gekromde randen
van de zijblaadjes. Heeft een bijzonder mooie oranjerode herfstkleur.
Een aanwinst onder de matig grote bomen, die waardevol is door de rijke vruchtdracht; heeft kleine vruchten, die weinig last geven bij het afvallen in straten en publieke parken.
Het Belmonte Arboretum, verkreeg deze bomen onder de foutieve naam Sarbus
matsumurana, een soort uit Japan , die waarschijnlijk niet in cultuur is.
GROEIWIJZE:
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aria 'Lutescens' (Duitsiand 1892)
opgaande boom met dichte, kegelvormige, op oudere leeftijd breedpiramidale kroon.
.
VRUCHTEN: onopvallend, oranje-rood, 10- 12 mm, in kleine tuilen, van begm september tot half oktober.
BLADEREN: enkelvoudig, bij het uitlopen aan beide zijden zilverwit (niet geel ·
groen zoals dikwijls beschreven), later groen aan de bovenzijde en witviltig
aan de onderzijde. De bladeren lopen zeer vroeg uit.
Zéér veel gekweekte boom, die als straatboom minder waardevol is dan de grootbladige 'Majestica' en 'Magnifica', omdat bij warm weer reeels in de nazomer en de
vroege herfst bladval optreedt.
Door het zilverglanzend ontluikende blad in het voorjaar opvallende boom in park
en tu1n. Een goed kenmerk zijn de als met zwavel bepoederde bladeren van het
Sint Janslot.
GROEIWIJ ZE:

* * * Sorbus aria 'Magnifica'

(Hesse 1917)
syn. Sarbus edulis 'Magnifica'
GROEIWIJZE: forse, goed groeiende boom, met slanke kegelvormige later iets
bredere kroon.
VRUCHTEN: oranje-rood, 10- 12 mm, in k'!eine onopvallende tuilen, van begin september tot half oktober.
BLADEREN: enkelvoudig, zeer groot, lang en ovaal, zeer stevig en dik; ze zijn
glimmend donker groen, onderzijde sneeuwwitviltig; tot zéér lang in de herfst
aan blijvend.
Van de Sarbus aria cultivars de mooiste straat- en parkboom, zowel door de slanke
kroon, als door de prachtige, donkergroene leerachtige bladeren, die lang aan de
boom blijven.
Verschilt van 'Majestica' door de blijvend witviltige onderkant van de smallere
bladeren; bij 'Majestica' is de onderzijde eerst wit later groenachtig wit.

* * Sorbus

aria 'Majestica' (Frankrijk 1858)
syn. Sarbus aria 'Decaisneana'
Sarbus edulis 'Majestica'
GROE IWIJZE : boom met brede, compacte, kegelvormige kroon, op oudere leeftijd
breed-ovaal en dicht vertakt.
VRUCHTEN: donker oranje-rood, 15 mm, in kleine niet opvallende tuilen.
BLADEREN: enkelvoudig, in de jeugd opvallend groot, bovenzijde dofgroen, onderzijde wit, later groenachtig viltig.
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Bekende straat- en parkboom, met een bredere, dichtere kroon dan 'Magnifica'.
Goede windbestendige straat boom. Wijkt af van 'Magnifica' door de grotere bladeren,
die in de nazomer minder wit behaard zij~.

Sorbus arnoldiana
(Sorb~ts aucuparia x discolor)
Een hybride het eerst rond 1907 ontstaan in het Arnold Arboretum, in 1920 beschreven. Volgens de literatuur zouden de vruchten van de originele planten aldaar rose
zijn. Is niet verspreid.
\
·
Op verscheidene plaatsen is deze hybride later ook ontstaan. Vele van de "Lombartshybriden" behoren tot deze kruising.
In het Belmonte Arboretum, Wageningen staat een exemplaar met diep oranjekleurige vruchten, ontvangen uit het Arboretum des Barres, Frankrijk, als zaailing
van S.discolor. Het opmerkelijke van dit exemplaar is, dat de t uilen met diep oranje
vruchten zeer onvolmaakt zijn; aan elke tuil zitten slechts enkele vruchten, wat meer
bij dergelijke hybriden voorkomt. Daar de groeiwijze zeer los is en de weinige vruchten niet voldoende opvallen, is deze zaailing uit Frankrijk niet waardevol.
Tot dezelfde kruising behoort echter een selectie van Brouwers, Groenekan, die ook
onvolmaakte tuilen oranje vruchten heeft, maar door zijn habitus uitstekend geschikt is voor straat beplanting, nl.:

**

Sorbus arnoldiana 'SchoÛten' (Brouwers 1950)
GROEIWIJZE: opgaande kleinere boom, dicht vertakt en een opvallend mooie,
gesloten, eivormige kroon vormend.
VRUCHTEN: oranje-geel (cadmium oranje H.C.C. 8), 8-10 mm, dus niet bijzonder groot; de tuilen zijn slechts zeer licht bezet met vruchten vanaf begin
augustus tot midden september.
BLADEREN: normaal, geveerd, helder groen.
Deze selectie is door Brouwers te Groenekan omstreeks 1950 uit een partij zaailingen
van Sarbus discolor (syn. S.pekinensis) als mooie groeier geselecteerd en vermeerderd
en onder de naam Sarbus pekinensis in de handel gebracht. Onder deze laatste naam
komt hij reeds in verschillende kwekerijen voor. Het blijkt echter een hybride te zijn.
Een mooie rij ongeveer 12 jaar oude bomen in 's-Hertogenbosch, die de Keuringscommissie zag, had ook de onvolmaakte tuilen met betrekkelijk weinig vruchten.
Dit kan voor sommige straatbeplantingen een voordeel zijn.
Deze voor straatbeplanting waardevolle aanwinst is genoemd naar Chr. A. Schouten
te Groenekan.
Sorbus aucuparia - Europa
De gewone lijsterbes is inheems in Europa. Uit zaad gekweekt is deze soort in groeiwijze en vruchten nogal variabel. De meeste bomen hebben oranje tot oranje-rode
vruchten vanaf einde juli tot einde september.
Als straatboom is de gewone lijsterbes verre van ideaa!"; enkele selecties zijn echter
zeer goed bruikbaar.

o Sorbus aucuparia 'Asplenifolia' (Duitsland 1853)
Flinke boom, afwijkend van de soort door de diep gezaagde, bijna gedeelde blaadjes.
De oranje-rode tot rode vruchten zijn mooi van einde juli tot einde september.
Deze cultivar is wel mooi, maar bij zonder vatbaar voor kanker en daardoor als
straat- of parkboom niet aanbevelenswaardig.
o Sorbus aucuparia 'Beissneri' (Ordnung 1899)
syn. Sarbus auc. 'Dulcis laciniata'
Tamelijk steil opgaande boom, slechts een losse kroon vormend. De bladeren zijn
diep, dikwijls dubbel gedeeld. Vatbaar voor kanker. Niet bijzonder opvallend.

SORBUS ARIA MAJESTICA
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Sorbus aucuparia 'Dirkenii' (Dirken 1880)
syn. Sarbus auc. 'Dirkenii Aurea'
Boom met aanvankelij k geelachtige, later; lichtgroene bladeren. Niet mooi.

* * Sorbus

-

aucuparia 'Edulis' (Duitsland 181 0)
svn. Sarbus auc. 'Dulcis'
Sarbus auc. 'Moravica'
GROEIWIJZE: forse boom, één van de hoogstgroeiende met schuinopgaande takken,
aan de top iets overhangend, een ijle kroon vormend.
VRUCHTE N : tamelijk groot ( I 0 mm) donker oranje-rood ; in grote t uilen van begin
augustus tot einde september.
BLADEREN: geveerd, dofgroen; zijblaadjes lang en smal en opvallend ver van
elkaar staand, vandaar de ijle kroon.
Mooie parkboom en een uitstekende, forse straatboom met ijle k roon, die gezeefd
licht doorlaat. In 's-Hertogenbosch staan goede, 18 jaar oude bomen , die 10 meter
hoog zijn.
Deze z.g. eetbare lij sterbes werd in 181 0 in het wild gevonden in het Altvater-gebergte
in Moravië op 800 meter hoogte . .De vruchten zijn eetbaar, ofschoon t amelijk zuur.
Er best aat in de kwekerijen wel v erwarring met 'Rossica', mede doordat er van gezaaid werd; voor soortecht materiaal wende men zich tot de N.A .K.-B.

* * Sorbus

aucuparia 'Fastigiata' (Engeland 1838)
langzaam groeiende, zeer compacte, brede zuilvorm mê t opvallend
dikke takken .
VR UCHTEN: diep rood, bijzonder groot (12 mm), in enorme, compacte tuilen, gekleurd vanaf begin augustus tot midden oktober. Blijkbaar vinden vele vogels
deze vruchten t e groot.
BLADEREN: grof, opvallend donker groen , lang aan de boom blijvend.
Prachtige lijsterbes, geheel apart door de groeiwijze, die deze plant ook geschikt
maakt voor kleine en smalle straten; daar voor dient hij echter wel op hoogstam
(bij voorkeur op Sarbus intermedia) te worden geënt. Als kleine sierboom zeer mooi,
mede door de langaanblijvende grote rode vruchten. Jammer genoeg is deze cultivar
vatbaar voor kanker.
GROEIWIJZE:

o Sorbus aucuparia 'Rossica' (Späth 1898)
Deze Russische lijsterbes werd door Späth als eetbare grootvruchtige variëteit verspreid. Het verschil met S.aucuparia is niet bijzonder groot; de vruchten zijn soms
iets groter (9- 12 mm) en ook wrang van smaak. De blaadjes zijn a an de onderzijde
in het najaar nog wollig-viltig behaard.
De in Nederland onder deze naam voorkomende exemplaren variëren, waarschijnlijk
doordat hiervan gezaaid is.
Méér éénvormig in de kwekerijen is de volgende R ussische lijsterbes:

* Sorbus aucuparia 'Rossica Major'

Sorbus aucuparia 'Rossica Major'
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(Späth 1903)
GROEIWIJZE : stevige boom met breed-eivormige kroon en opgaande takken.
VRUCHTEN: diep rood, groot -(10- 12 mm) in flinke tuilen , d ie echter slechts vanaf
begin augustus tot midden september aan de boom blij ven. Tamelijk wrang
van sm aak.
BLADEREN: diep groen, in de herfst geelachtig, later purperkleurig. Bladst eel en
-spil zijn steeds duidelijk rood.
Een flinke, opgaande boom met stevige takken ook geschikt voor straatboom. Niet
venvarren met 'Rossica'; de herfstkleur en de rode bladsteel van ' Rossica Major'
zijn goede kenmerken.
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*

Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling' (J ackman)
GROEIWIJZE: opgaande robuuste boom, een slanke kegelvormige kroon vormend.
VRUCHTEN: oranje-rood, van normale grootte, reeds in juli gekleurd, maar
meestal binnen zeer korte tijd (begin augustus) door de vogels opgegeten.
BLADEREN: grijsgroen .
Deze selectie uit Engeland, genoemd naar een riviertje aldaar, heeft alleen waarde
als straatboom door de forse, opgaande groeiwijze; het vroeg verdwijnen van de
vruchten zou in straatbeplantingen een voordeel kunnen zijn.

**

Sorbus aucuparia 'Xanthocarpa' (Engeland 1838)
syn. Sorbus aucuparia 'Fifeana'
GROEIWIJZE: losse kroon zonder kopscheut, tamelijk breed; iets spreidende
takken.
VRUCHTEN: 8- 10 mm, opvallend oranje-geel, gekleurd vanaf einde juli tot einde
september (weinig vogelvraat).
BLADEREN : normaal.
Een zeer goede parkboom, die eventueel als kleine straatboom gebruikt kan worden.
Deze oudste geelvruchtige lijsterbes dient te worden vergeleken met de vele geel- tot
oranje-vruchtige hybriden van L_9mbarts.
Sorbus commixta - Ja pan en Korea 1906
Japanse soort, die veel gelijkt op onze gewone lijsterbes. De weinjg talrijke oranjerode vruchten zijn iets kleiner en vallen bij de meeste exemplaren reeds spoedig af.
Deze soort komt betrekkelijk weinig echt voor. Wat men onder deze n áam kweekt,
voornamelijk voor de herfstkleur, is Sorbus serotina met grote tuilen, kleine rode
vruchtjes in september en oktober. (Zie bladzijde 41).

394

SORBUS AUCUPARIA XANTHOCARPA
Printed in the Netherlands

~~<:rr

**

Sorbus decora- Noord-Amerika 1782
GROEIWIJZE: kleine boom met compacte, brede kroon en stevige dikke, schuinopgaande takken.
VRUCHTEN: diep scharlakenrood, I0 mm groot, in enorme tuilen met een doorsnede van I 5-20 cm. Deze vruchten zijn op kleur van einde juli tot begin oktober.
BLADEREN: geveerd, mooi donkergroen .
Een zeer goede kleine straatboom, maar vooral prachtige parkboom of grote struik
met opvallend grote tuilen diep scharlakenrode vruchten.
Van deze Amerikaanse, grootvruchtige soort wordt in de Nederlandse kwekerijen
waarschijnlijk slechts één, zeer goede kloon gekweekt, meestal onder de naam Sorbus
americana, een soort met jui:t kleine, later rijpende vruchten.
Sorbus decora wordt voornamelijk gekweekt voor export naar Canada en Scandinavië,
ook omdat deze soort daar m inder last heeft van zonschade aan de stam dan de
gewone lijsterbes.

*

Sorbus discolor- Noord-China 1883
syn. Sorb·us pekinensis
GROEIWIJZE: brede, zeer losse open kroon.
VRUCHTEN; klein (7-8 mm) in flinke tuilen; eerst roomwit, later roomgeel, iets
rose getint; op kleur van begin augustus tot einde september.
BLADEREN: geveerd, lichtgroen, herfstkleur oranje-geel. Blad valt reeds begin
oktober bijna tegelijk met de vruchten af.
Deze Chinese lijsterbes vormt een wat los vertakte boom zonder hoofdtak; de kleine
vrucht en zijn zeer apart gekleurd. Er schijnen verscheidene klonen in cultuur te zijn.
De meest voorkomende is door zijn losse, iets slordige groeiwijze niet geschikt voor
straatboom; het is echter wel een aardige sierboom, vooral door de vruchten en
herfstkleur.
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Meer opvallend, vooral wat groeiwijze aangaat , is de onder de synoniem Sarbus
pekinensis enkele jaren geleden door Brouwers, Groenekan verspreide hybride Sarbus
arnoldiana 'Schouten', die op bladzijde 33 wordt beschreven.
Sorbtts discolor is door Lombarts, Zunde'r t gebruikt voor het verkrijgen van zijn
veelkleurige "Lombarts-hybriden", waarvan nog niet voldoende oude exemplaren
konden worden gekeurd. In dit soriment komen enkele witvruchtige cultivars voor
o.a. 'Albast' en 'Red Tip', waarvan vooral de laatste met witte vruchten en rode top
opvalt.
Andere in cultuur zijnde lijsterbessen met witte vruchten, Sarbus prattii en Sarbus
koehneana zijn slecht groeiende struiken.
o Sorbus hupehensis - Midden- en West-China 1910
GROEIWIJZE : los vertakt, meestal tamelijk steil-opgaand.
VRUCHTEN: niet groot (7-9 mm) , eerst wit, rose getint, daarna wit met iets rose
top vanaf begin september soms tot december aanblijvend.
BLADERE N: geveerd, grijsgroen.
Is een matig groeiende boom met meestal een ijle, losse kroon, niet geschikt als
straat boom. Varieert in vruchtkleur.

* * Sorbus hupehensis 'Novembe;

Pink' (Grootendorst 1963)
GROEI W IJ ZE: matig grote boom met losse kroon.
VRUCHTEN : niet bijzonder groot (7- 9 mm) in volle tuilen; de kleur is zeer opvallend, in september bleek rosewit met rode puntjes, later in oktober-november geheellichtrose.
BLADEREN: la ng geveerd, herfstkleur diep purper.
Onder de naam Sarbus hupeltensis var. obtusa wordt hier en daar een lij sterbes gekweekt, die vroeger onder de foutieve naam Sarbus wilsoniana uit Duitsland werd
ontvangen. De var. obtusa uit H upeh, China wijkt slechts af van de soort door de
stompere blaadjes.
Het blijkt echter, dat we hier met een bijzonder opvallende kloon te maken hebben,
die veel helderder rose gekleurde vruchten heeft dan de meeste exemplaren. Bovendien blijven deze rose vruchten zéér lang, tot november-december aan de boom.
Aan deze kloon werd door de firma F. J. Groot endorst & Zonen de naam 'November P ink' gegeven.
Ofschoon de losse habitus van de plant voor straatbeplanting niet ideaal is, maken
de grote tuilen rose vruchten, die de boom zeer lang sieren, deze select ie tot een zeer
waardevolle lijst erbes, voornamelijk voor tuin- en parkbeplanting.

Sorbus hybrida- Scandinavië en Finland 1797
GROEIWI JZE: kleinere boom, in Nederland tot 5 met er, met zeer brede, gevulde
kroon en bij oudere exemplaren bijna horizontaal(!) staande takken.
VRUCHTEN: zeer mooi, diep rood, groot ( 12 mm) in flinke tuilen, goed zichtbaar
aan de uiteinden van de takken. Ze kleuren half augustus en blijven tot begin
oktober aan de boom.
BLADEREN: eikbladig, bovenste gedeelte enkelvoudig, aan de basis met 1-2 paar
zij blaadjes.
Deze kleine boom met brede kroon is geen hybride van Sarbus aucuparia en Sarbus
intermedia, maar een tetraploide soort (dubbel aantal chromosomen).
De echte Sarbus hybrida, tot voor kort in Nederland alleen bekend door een 40 jaar
oud exemplaar in Wageningen (als zaad uit München ontvangen in 1923) komt in de
Nederlandse kwekerij en slechts sporadisch "echt" voor. Wat onder deze n aam gekweekt wordt is een vorm van hybride Sarbus thuringiaca, een boom met dichte
kegelvormige, lat er meer ovale kroon, die op bladzijde 43 wordt beschreven.
Deze (echte) Sarbus hybrida is géén straatboom, daarvoor staan de takken t e horizontaal , wel echter een mooie sierboom . Nog mooier is de Engelse selectie:
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* * Sorbus h ybrida 'Gibbsii'

(Gibbs, Aldenham 1924)
kleine boom, met gesloten, breed uitgroeiende kroon en schuin opgaande takken.
'
VRUCHTEN: prachtig diep rood, bij zonder groot ( 12- 15 mm) in matig grote
t uilen; ze zijn gekleurd vanaf half august us en blijven tot half oktober aan
de bomen.
BLADEREN: eikeblad-achtig, bovenste gedeelte enkelvoudig, gegolfd en aan de
basis geveerd.
Lijkt een zeer goede aanwinst onder de kleinere bomen te zijn ; de zeer mooie rode
vruchten zijn aanzienlijk groter dan bij de meeste andere lijst erbessen en steken
goed af tegen de donkere bladeren. Ze blijven lang aan de boom. Wordt nog weinig
gekweekt .
GROEI W IJZE:

* Sorbus intermedia- Scandinavië
syn. Sarbus scandica
GROEI W IJZE: kleine boom met brede kroon en onregelmatig horizontaal staande
takken, of grove heester.
VRUCHTEN: diep rood, I 0-12 mm, in kleine t uilen, gekleurd van half augustus
tot eind september.
BLADEREN: enkelvoudig, ovaal-eirond, 6-10 cm, enigszins gelobd, onderzijde iet s
grijs-vil tig.
Deze Scandinavische soort is tetraplaid en komt uit zaad vrij constant terug.
Sarbus intermedia wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar veel wind is; wordt
in Scandinavië veel aangeplant als windscherm.

* * Sorbus intermedia 'Brouwers' (Brouwers 1956)
Een selectie uit S.intermedia met meer rechtopgaande kop, die door uniformiteit en
groei beter als straatboom geschikt is dan de uit zaad vermeerderde bomen.
In 's-Hertogenbosch staan 6 meter hoge bomen, die 8 jaar geleden geplant werden.

* * Sorbus latifolia 'Atrovirens'

(Duitsland 1869)
syn. Sarbus latifalia
GROEIWI JZE : gesloten, opgaande breed-kegelvormige kroon.
VRUCHTEN: geel-oranje tot bruin, zeer groot ( 12 x 15 mm) m onopvallende
kleine tuilen, van begin september tot november.
BLADEREN: enkelvoudig, 7- 10 cm, leerachtig, glimmend donkergroen, onderzijde
grij sviltig.
Is géén hybride van S .aria en S.tarminalis, zoals soms wordt vermeld. Een zeer
mooie park- en staatboom door het donkergroene blad en vooral door de strakke,
breed-kegelvormige kroon. Kan veel wind verdragen en behoudt lang zijn blad.

* Sorbus

serotina - Japan 1903
GROEIWIJZE: sterk opgaande groeier met ijle, open kroon.
VRUCHTEN: helderrood, klein (5-7 mm), maar in volle tuilen ; ze kleuren laat,
nl. pas midden september, maar blijven tot einde oktober aan de boom.
BLADEREN: geveerd, prachtig oranje-rode herfstkleur.
Deze aardige boom met open ijle kroon draagt laat vele tuilen kleine rode vruchten.
V ooral de prachtige herfstkleur is opvallend.
In 's-Hertogenbosch staan 18-jarige 8 meter hoge bomen. Goede straatboom.
In Nederland komt deze lij sterbes in de kwekerij en hier en daar voor onder de naam
Sarbus cammixta; bij deze soort vallen de vruchten echter in augustus-september af,
tegelijk met die van Sarbus aucuparia.

SORBUS AUCUPARIA
FASTIGIATA
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Sorbus thuringiaca - Midden-Europa 1773
(Sarbus aria x 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.
De meest voorkomende, vegetatief vermeerdPrde koon van Sarbus thunngiaca heeft
een tamelijk smal kegelvormige, later smal-ovale kroon, waarvan de tamelijk lange
bla deren 2-3 zijblaadjes hebben, nl.:

* * * Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'

(Engeland 1907)
syn. ? Sarbus thuringiaca 'Quercifolia'
Sarbus hybrida hort. niet L.
GROEIWIJZE : opgaande boom met smal-kegelvormige, later iets meer smal-ovale
kroon, schuin opgaande takken. ·
VRUCHTEN: diep rood, 10-1 2 mm, in grote tuilen, gekleurd vanaf half a ugustus
tot einde oktober. Niet overvloedig, maar toch decoratief.
BLADEREN: enkelvoudig, aan de top zwak ge lobt , met 2-3 zijlobben aan de voet.
Een bijzonder waardevolle straatboom door de opvallend strakke smalle kroon en de
helderrode vruchten. De in 's-Hertogenbosch gekeurde 18-jarige bomen waren 6 meter
hoog.
Deze lijsterbes komt in de Nederlandse kwekerijen meestal voor onder de naam
Sarbus hybrida, die echter een weinig in cultuur zijnde breed-kronige soort is (zie
ook bladzijde 39).

* Sorbus

thuringiaca 'Leonard Springer' (Lombarts 1938)
kleinere boom met een losse. iets slordige kroon en overhangende
takken.
VRUCHTEN: oranje, later oranjerood, tamelijk groot, eivormig (1 2 x 15 mm) op
kleur vanaf half augustus tot december en soms later, daar de vogels de bijzonder wrange vruchten lang mijden.
BLADERE N: lang eivormig, met 3- 4 zij blaadjes.
De waarde van deze lijsterbes ligt meer in de lang-aanblijvende vruchten dan in de
boomvorm; meer parkboom dan straatboom.
GROEIWIJZE:

o Sorbus thuringiaca 'Decurrens'
Boom met zeer dichte - te dichte - kroon en veel dunne takken. Draagt zeer weinig
vruchten.

o Sorbus thuringiaca 'Neuillyensis' (Frankrijk 1893)
Boom draagt vrijwel geen vr uchten. Weinig sierwaarde.

* Sorbus

vilmorinii - West China 1889
syn. Sarbus falialasa
GROEIWIJZE : kleine boom met losse kroon, bestaande uit slappe, iets overhangende takken.
VRUCHTEN: licht lila-rose , 7-9 mm, vanaf einde augustus tot einde september
in licht bezette tuilen.
BLADEREN: met talrijke (9-12 paar) zijblaadjes; mooie herfstkleur.
Geen straatboom, maar wel aardig parkboompj e of grote struik met apart gekleurde
vruchten en mooie herfstkleur.

Sarbus thuringiaca 'Fastigiata'
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NOG NIET GEKEURD:
Sorbus alnifolia - Schijnt een goede kleine boom te zijn met gesloten, breed-kegelvormige kroon. Wordt in Amerika zeer geroemd.
Sorbus alnifolia var. submollis (syn. Sarbus zahlbruckneri hort.)
Sorbus austriaca -

Gelijkt op Sarbus intermedia.

Sorbus cashmiriana - Heeft zeer grote witte vruchten en I i- cm grote lichtrose bloemen.
Sorbus dubia -

Mooi gesloten kroon, géén bes gezien, wel bloemen.

Sorbus folgneri- Heeft enkelvoudige, smalle bladeren, die aan de onderzijde sneeuwwit viltig zijn. K leine rode vruchtjes, laat-kleurend.
Sorbus torminalis -

Bruine vruchten.

Sorbus 'Lombarts-hybriden' - hybriden van Sarbus aucuparia, Sarbus discolor en Sarbus
prattii.
Deze groep met opvallend gekleurde vruchten kon nog niet gekeurd worden, daar er
geen vrijstaande bomen ter beoordeling aanwezig waren.

VRUCHTEN
De tijd, gedurende welke de vruchten aan de boom blijven is mede afhankelijk van
het jaar, de weersomstandigheden en vogelvraat.
Sarbus
americana 'Belmont e'
aria 'Lutescens'
- 'Magnifica'
- 'Majestica'
arnoldiana 'Schouten'
aucuparia
'Edulis'
'Fastigiata'
'Rossica Major'
'Sheerwater Seedl. '
'Xanthocarpa '
decora
discolor
hupehensis
- 'November Pink'
hybrida
- 'Gibbsii'
intermedia
- 'Brouwers'
latifolia 'Atrovirens'
serotina
thur. 'Fastigiata'
- 'Leonard Springer'
vilmorinii
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