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BOME N MET OPGAANDE, COMPACTE
Crataegus ox. :Masekii '. ,
- , Mut~b!lrs
,
Paul s Scarlet

GROGTENDORST

KROON:
- gevuld-bloemig 1), zachtrose
- gevuld-bloemig, rose, wit verbloeiend
- gevuld-bloemig, rood

BOMEN MET ZUILVORMIGE TOT KEGELVORMIGE KROO N:
Crataegus chlorosarca
- kegelvormige kroon
monogyna 'Stricta' - zuilvormige habitus, later meer kegelvormig

CRATAEGUS
KEURINGSRAPPORT VAN DE
REGELINGSCOMMISSIE SIERBOMEN N.A .K .B .

HAGEN
Er zijn meer dan 500 Crataegus-soorten beschreven, waarvan de meeste in NoordAmerika in het wild groeien ; een 90-tal soorten komen voor in Europa. Vele gelijken
zoveel op elkaar dat ze moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden. De laatste jaren zijn
botanici geneigd dit grote aantal terug te brengen, daar de botanische verschillen zo klein
zijn, dat vele namen synoniem verklaard kunnen worden. De nomenclatuur van enkele
betrekkelijk goed bekende en veel gekweekte soorten is enigszins verwarrend, o.a. van de
zgn. Crataegus coccinea, Crataegus crus-galli en Crataegus pntnifolia . Dit artikel, geschreven voor de praktijk is niet de meest geschikte plaats om hierop dieper in te gaan.
De meeste meidoorns zijn kleine bomen of min of meer fors groeiende struiken . Men
kweekt van een aantal soorten en cultivars kunstmatig bomen van derde, soms tweede
grootte, door ze in de kwekerij de eerste jaren op te snoeien. Toch zijn sommige Crataegi
waardevolle straatbomen, juist door de gedrongen groeiwijze, alsmede door de prachtige
bloei en rijke vruchtdracht. Ze groeien ook op schrale gronden, ofschoon dan de verankering
vaak te wensen overlaat .
In eerste instantie had de Keuringscommissie van de N .A.K .B. ook verscheidene soorten
op het programma, die als struik - voornamelijk vanwege de mooie vruchten - waardevol
leken. In dit rapport heeft de commissie zich beperkt tot die soorten, variëteiten en cultivars, die als sierbomen gebruikt kunnen worden . Als voorbeelden van Crataegi, die vanwege hun grote rijkdom aan vruchten misschien meer aandacht waard zijn dan ze nu
krijgen, kunnen de volgende, in het Belmonte-Arboretum te Wageningen aanwezige soorten
genoemd worden, ofschoon ze niet als straatboom geschikt zijn; ze hebben alle witte bloe-

Voor gr~te hagen zijn verscheidene Crataegus-soorten uitermate geschikt. Naast de
gewone merdoorn verdienen de aandacht:
Crataegus e llwang~ riana (coccinea) - zeer windbestendig ; dient gesnoeid te worde
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C. dsungarica - met ronde, zwarte vruchten
C. macracantha - met zeer grote doornen en ronde, glimmend donkerrode vruchten
C. mollis - met peervormige, rode vruchten
C. orientalis - met grote, oranjerode vruchten
C. pubeseens stipulacea - met tot 2,5 cm grote, gele vruchten, die eerst laat rijpen.

Misschien volgt over de waarde van deze struikvormige Crataegi voor plantsoen- en
tuinbeplanting nog eens een kritisch verslag.
In dit keuringsverslag worden een I 0-tal meidoorns aanbevolen om als straat- en of
parkboom te worden geplant (en gekweekt). Wil men een overzicht van hun gebruikswaarde als straatboom, dan zou men tot de volgende globale indeling kunnen komen :

STRAATBOMEN
BOMEN MET BREDE KROON:
Crataegus grignonensis
-brede kroon
prunifolia 'Splendens' - zeer brede kroon
BOMEN MET ONREGELMATIGE TOT BOLVORMIGE, COMPACTE KROON:
Crataegus lavaHei
pinnatifida major
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Waardering :

*-

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

**-

**

CRATAEGUS SORTIMENT

*

Crataegus chlorosarca - Mantsjoerije
GROEIWIJZE: tsesloten, tamelijk smal-kegelvormige habitus, met doorgaande
hoofdta~; biJna ongedoornde, glimmend roodbruine twijgen.
BLADERE~ · ovaal, ~onke~groen, onderzijde lichtgroen, zeer vroeg uitlopend
BLOEM ~N · en~el, cr~me-wrt, opvallend. door de rood gekleurde kelkslippen e~
mee raden, bloert zeer vroeg m mer, ofschoon niet overvloedig
VRUCHTEN: zwart, 8- 10 mm, zeer spaarzaam.
.

1

1) In t egenstellinrr tot de praktïk
dt d
"
aantal kroonblad~n; het woord "::~uld" e term d u bbelbloemig" beperkt tot de verdubbeling van het
kroonbladen zijn vergroe id.
"'
wordt gebrutkt mdten m eeldraden in onbepaa ld aantal tot
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Deze betrekkelijk weinig bekende meidoorn heeft een opvallende, smal-kegelvormige
kroon, te vergelijken met die van Carpinus betulns 'Fastigiata'. Daar in het Crataegussortiment géén andere boom bekend is met deze voor smalle straten en misschien
ook voor hoge, smalle hagen zeer bruikbare groeiwij ze, verdient deze soort de aandacht.
De 15-jarige moederboom in Groenekan, door de N.A.K.B. gemerkt, heeft een hoogte
van ongeveer 5 m bij een breedte aan de basis van 2 m. H ij wordt nog slechts sporadisch gekweekt.

Crataegus crus-galli- Oost elijk Noord-Amerika
De typische vorm van deze soort wordt waarschijnlijk in Nederland niet of zeer
weinig gekweekt . Het is een breed-vertakte struik met bijna horizontale, dichte vertakking. De rode vruchten blijven tot november- december aan de plant. Is géén
straatboom , daarvoor is hij te laag en breed. (Zie ook C. prunifolia).
De bladeren zijn langw e rpig tot omgekeerd ei r ond, dus tamelijk smal. Wat
als C. crus-galli wordt gekweekt behoort tot Crataegus prunifolia met breed-ovale,
scherp gezaagde bladeren. Ook een goed kenmerk is dat C. crus-galli kale bloemtuilen , C. prunifolia viltige tuilen heeft.
Daar in Amerika de echte C. crus-galli zeer veel wordt gebruikt voor grote h agen
lijkt het wenselijk, deze ook in Nederland voor dit doel t e proberen .
s

*

Crataegus ellwangeriana
syn. Crataeg$tS coccinea Hort.
Crataegus pedicellata ellwangeriana
GROEIWIJZE : grote struik of kleine boom met breed-uitgroeiende kroon, zeer
dicht vertakt ; doornen 3- 5 cm lang, aan jonge planten meer voorkomend
dan aan oudere exemplaren .
BLADEREN: breed-eirond met wigvormige voet, soms bijna rond, 5-9 cm, gezaagd, tamelijk hard; donkergroen, herfstkleur roodachtig purper.
BLOEMEN: enkel, wit.
VRUCHTEN: rood, ovaal, groot ( 10- 15 cm) ; tamelijk lang aanblijvend; zitten
als in een kleine druiventros tegen elkaar.
De meestal in onze kwekerij en onder de naam Crataegtts coccinea voorkomende plant
is volgens BooM (Ned. DendroL 1965): Crataegus ellzvangeriana.
Deze meestal uit zaad gekweekte doorn wordt voornamelijk gebruikt voor het
vormen van grove, dichte hagen; hij is goed tegen wind bestand . Vandaar de waardering s* - goed voor speciale doeleinden, in dat geval: hagen. De plant groeit dicht
en breed en kan goed gesnoeid worden.
Of C. ellwangeriana een goede straatboom of parkboom zal vormen, is onzeker.
Men treft hier en daar wel goede bomen aan onder de oude naam C. coccinea, o.a.
een ± 40 jaar oude boom in het park "Oog in Al" te Utrecht, maar het is niet zeker
of wij hier niet met een andere soort te maken hebben.
De boom in "Oog in Al" heeft zich tot een zeer mooie boom met rechte stam ontwikkeld. De juiste naam hiervan wordt nog onderzocht.

* * Crataegus grignonensis

(Crataegus cnts-galli X pt,tbescens)
GROEIWIJ ZE: boom met dichte, brede kroon en ongedoornde, grij s-bruine takken.
BLADEREN: leerachtig, glanzend groen, zeer laat afvallend , soms eerst omstreeks
Kerstmis.
BLOEMEN: enkel, wit, in kleine tuilen , (mei- juni).
VRUCHTEN: glanzend bruinrood, rond, ongeveer 15 mm in doorsnee; deze
vruchten blijven bijzonder lang aan de boom hangen, soms tot in het voorjaar.
Een zeer mooie boom ; de lang aan blij vende, glanzende, leerachtige bladeren en de
grote vruchten zijn zelfs mooier dan die van C. lavallei . Is beter geschikt als parkboom
of als boom in groenstroken dan als straatboom, daar de vele v ruchten , die gedurende een lange periode afvallen, op straat een bezwaar zijn.
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Cr a taegus la val1ei

Een minder goede eigenschap is, dat bij jonge bom =n de stam aan de zonkant door
vorst beschadigd kan worden.
Van deze algemeen gekweekte meidoorn geeft de N.A.K.B. vermeerderingsmateriaal
af, afkomsti~ van bomen in "Boom en Vrucht" te Opheusden , "nabouw" van een
exemplaar mt het Arboretum te Wageningen.

** *

Crataegus lavaHei (Frankrijk 1880) - foto blz. 21
(Crataegus crus-galli x pubescens)
syn . Crataegus carrierei Hort.
Crataeg$tS la vallei 'Aurora " BOOM (Ned. Den drol. 1965)
GROEIWIJ ZE: kleine boom met onregelmatig opgaande, compacte kroon en tot
4 cm lange doornen.
BLA~EREN_: matglanzend groen, tot november aan de boom blijvend, iets leeracnttg, m het voorjaar roodachtig gekleurd ( !)
BLOEMEN: wit, in platte en betrekkelijk wei nig-bloemige tuilen ( !)
VRUCHTEN: dof lichtoranj e, in trossen van 5- 8, ovaal, groot ( 16- 18 mm) , zeer
lang, vaak tot na Kerstmis aan de boom hangend, als de bladeren gevallen
ZIJn.
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Een veel aangeplante, kleine straatboom en parkboom, waardevol door het stevige,
glanzende blad, dat lang aan de boom blijft en door de grote, oranjekleurige vrucht en. Is bovendien zeer goed bestand tegen atmosferische verontreiniging.
Deze hybride werd in 1880 beschreven naar planten in het Arboretum t e Segrez,
F rankrijk. In "Revue Horticole" ( 1883) beschreef Carrière een dergelijke boom,
ontstaan in de kwekerij en van het Museum van Nat. Historie t e Parijs, onder de
naam C. carrierei. Hij zegt, dat deze zeer veel op C. lavallei gelijkt, maar da t er t och
verschillen zijn, onder andere in de vruchten. In bijna alle literatuur worden beide
planten als identiek beschouwd, zodat de oudste gepubliceerde naam (C. lavaflei)
geldig is.
De commissie van de N .A.K.B. vond, dat er twee vormen in Nederland worden gekweekt, nl.:
a . Een s t e rk groeiende plant (vooral aanwij sbaar bij I-jarige oculaties) met
rod e tops c h e ut; deze plant heeft maar weinig bloemen per tuil en daardoor
betrekkelijk weinig, dof oranje vruchten per tros. (Dit is waarschijnlijk de originele
C. lavallei uit Segrez).
b. Een mind er s t e rk g roeiend e plant, met groene topsch e ut ; deze vorm
heeft een grotere, meer gevulde bloemtuil en ook meer vruchten per tros; de
kleur is iet s helderder oranje. (Waarschijnlijk hebben we hier t e maken met de
boom van Carrière) .
De eerstgenoemde, m et r ode t opsc h eu t is voor st r aat b oom verreweg de best e,
daar hij bet er groeit. Deze kloon zal door de N.A.K.B. als goed type van C. lavallei
worden verspreid. (BooM, Ned. Den drol. 1965 noemde deze C. lavallei 'Aurora').
Zowel planten met rode topscheut als met groene topscheut komen in de kwekerij en,
soms zelfs gemengd, voor. Daar het verschil, vooral in het voorjaar gemakkelijk is te
zien, zal het opzuiveren in de kwekerij en weinig moeite geven.
De boom met g r oene topscheut is als boom minder waardevol; is als grote struik
door zijn vele vruchten in parken wel aanbevelenswaard;g.

Crataegus grignon ensis
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Crataegus monogyna - Gewone meidoorn of Eénstijlige meidoorn - E uropa
De inheemse "éénstijlige meidoorn" met diep ingesneden bladeren, enkele, witte
bloemen en donkerrode vruchten met één steen is zo algemeen bekend, dat verdere
beschrijving overbodig is. Dit is de "door,n", in grote aantallen gekweekt voor hagen
en voor het gebruik als onderstam voor het oculeren van vele Crataegi. De tweestijlige C. oxyacantha- ook inheems in Nederland - komt soms gemengd in de zaaisels
voor.
s Crataegus monogyna 'Compacta' (Spaeth 1907)
syn. Crataegus monogyna 'Globo3a'
Crataegus monogyna 'Inermis Compacta'
GROEIWIJZE: een zeer compact, bolvormig, doornloo3 struikje m et korte, dikke
takken.
B LOEMEN: enkel, wit.
VRUCHTEN : donkerrood, spaarzaam .
Deze cultivar wordt weinig gekweekt. Maakt, op hoogstam veredeld, een compacte,
bolvormige kroon . Een 30-jarige b oom heeft een kroondoorsnede van 2!-3 m. Is
bruikbaar voor b eplanting van smalle straten; groeit langzaam.

*

Crataegus monogyna ' Stricta~
GROEIWIJ ZE: zuil vormig, oudere exemplaren zijn breder aan de voet.
BLOEMEN : enkel, wit .
VR UCHTEN : kleine, dofrode vruchten , niet opvallend.
Deze zuilvormig-groeiende meidoorn is het mooist als solitairboom in parken, ofschoon hij ook geschikt is voor smalle strat en. Een nadeel is dat het blád op droge ,
zonnige standplaatsen spoedig verbrandt .
Als smalle haag goed te gebruiken.

Crataegus prunifo lia
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*

Crataegus mordenensis 'Toba' (Morden Arb. Canada 1935)
syn. Crataegus 'Toba'
(Crataegus oxyacantha 'Paul's Scarlet' X succulenta)
GROEIWIJZE: kleine boom met brede kroon of grote struik, doornen I 5 mm.
BLADEREN: vrij groot, diep ingesneden, glimmend.
BLOEMEN: gevuld, eerst roomwit, bij het uitbloeien zachtrose.
VRUCHTEN: rood, zich zelden ontwikkelend.
Het laat zich aanzien dat deze meidoorn vanwege het vrij grote, decoratieve blad
en de vooral bij het uitbloeien zachtrose bloemen wel aan te bevelen is als park boom.
Of het een goede kleine straatboom zal worden lijkt twijfelachtig, daar de takken
tamelijk breed-horizontaal uitgaan. De commissie adviseert deze meidoorn als proef
te planten, in ieder geval als struik met mooi groen blad.
.
Hij wordt betrekkelijk veel gekweekt voor export naar landen met een streng khmaat,
waar 'Paul's Scarlet' niet voldoende winterhard is.
Een hybride van het Morden Experimental Station, Morden, Man., Canada, waarvan
in Nederland nog geen oude bomen zijn.
Crataegus oxyacantha- Tweestijlige meidoorn- Europa, Noord-Afrika
De tweestijlige meidoorn met enkele, witte bloemen gelijkt veel .?P de eveneens
inheemse Crataegus monogyna. De bladeren van C. oxyacantha ZlJn meer g.elobd
(niet diep ingesneden); de bloemen hebben twee stijlen en de vruchten dus m ~et
algemeen twee stenen. Deze vruchten zijn mooi scharl~kenrood . Ofsch~on be1de
hier genoemde soorten inheems zijn, vindt men deze soort m geplante hagen m N ede~
land sporadisch tussen planten van C. monogyna; meestal behoort. de ~ewone, m
Nederland geplante "haagdoorn" tot laatstgenoemde soort. In het napar 1s de echte
C. oxyacantha te herkennen aan de veel helderder rode vruchten.

o Crataegus oxyacantha 'Albo-plena' (Engeland 1770)
syn . Crataegus oxyacantha 'Plena'
GROEIWIJZE: matig groeiend met slappe takken, meestal een breed-groeiende
struik vormend; maakt als boom geen goede kroon.
BLOEMEN: gevuld, wit tot bleekrose uit bloeiend.
De bekende zgn. "dubbel-witte" meidoorn is géén goede boom. Kan slechts met veel
moeite tot een (niet mooie) boom worden gevormd.
Een betere boom is de eveneens gevuld-bloemige 'Mutabilis'.
s Crataegus oxyacantha 'Gireoudii' (Spaeth 1899)
GROEIWIJZE: breed-uitgroeiende, betrekkelijk kleine st ruik met afstaande
takken.
BLADEREN : eerst normaal groen, het Sint-Janslot rose-wit getint, later witbont.
BLOEMEN: enkel, wit.
vRUCHTEN: zeer mooi, glimmend rood, tot laat in het najaar.
Is absoluut géén boom, maar een brede struik; wordt hier volledigheidshalve genoemd. De overvloedige, felrode vruchten zijn wel decoratief.

*
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Crataegus oxyacantha 'Masekii' (Spaeth 1899)
GROEIWIJZE: ongeveer als 'Paul's Scarlet'.
BLOEMEN: gevuld, zachtrose, weinig verkleurend; gelijkt op een vleeskleurige
'Roseo-plena'.
Deze zeer weinig gekweekte cultivar heeft aantrekkelijke, zachtrose, gevulde bloemen. Sommigen vinden deze kleur zuiverder dan die van 'Roseo-plena' . Heeft een
goede habitus; is een goede kleine straatboom.
'Masekii" lijkt in blad een hybride tussen C. oxyacantha en C. monogyna.

*

Crataegus oxyacantha 'Mutabilis' (Engeland, vóór 1867)
GROEIWIJZE : iets losser dan 'Paul's Scarlet'.
BLADERE N : opvallend donkergroen .
BLOEME N: gevuld, rose in knop, spoedig wit ver bloeiend.
Daar de witbloeiende 'Albo-plena' geen goede kroon vormt, zou men 'Mutabilis'
kunnen gebruiken, indien men een zgn. " dubbel-witte" meidoorn wenst. De bloemen
zijn echter niet zuiver wit; de boom heeft een goede, opgaande habitus .

***

Crataegus oxyacantha 'Paul's Scarlet' (Paul 1866)- foto blz. 64
syn. Crataegus ox. 'Wm. Paul'
Crataeg~ts ox. 'Paulii'
Crataegus ox. ' Kermesina Plena'
Crataegus ox. 'Coccinea flore pleno'
GROEIWIJZE: rechte stam met breed-kegelvormige, later ovale kroon.
BLADEREN: meestal 3- 5 lobbig, 3- 6 cm lang.
BLOEMEN: gevuld, rood.
Deze bijzonder mooie gevuldbloemige rode meidoorn is door de overvloedige bloei
en de goede habitus de meest aangeplante meidoorn. Is aan te bevelen als kleinere
straatboom; is een mooie parkboom en waardevolle grote struik.
Dat we hier te doen hebben met een "sport" blijkt wel uit het feit, dat exemplaren
voorkomen, die zowel rode als donkerrose bloemen hebben . In de kwekerijen
komen veel bomen onder de naam 'Paul's Scarlet ' voor die rose bloeien (!). Om
zuiver "dubbel-rood" bloeiende bomen te kweken dient men elke 2 of 3 jaar opnieuw
geselecteerd oculatiehout van de N.A.K.B. te betrekken. Kweekt men~ steeds weer
van planten uit eigen kwekerij, dan zal men ongetwijfeld "dubbel-rose" bloeiende
planten tussen de rode krijgen - 'Paul's Scarlet' loopt steeds terug!
HERKOMST: Over de herkomst is geen twijfel mogelijk. Wm. Paul geeft zelf de informatie, in Joumal R.H .S. 1866 (dus 100 jaar geleden) . Omstreeks 1860 werd op een
25-jarige boom van de toenmalige bekende "dubbel-rode" meidoorn, staande in
de tuin van Christopher Boyd, bij Waltham Cross, Engeland, een tak waargenomen,
waarvan de bloemen donkerder waren. Paul verkreeg voor deze "sport" een Getuigschrift Eerste Klas op de keuring van de Royal Horticultural Society.
BENAMING : Uit het grote aantal synoniemen, (dat met de bovenstaande opgave niet
is uitgeput) blijkt wel, hoeveel over deze plant is geschreven. De naam 'Paulii ', die
men in vele boeken tegenkomt, ontstond in een tijd, dat men meende dat alle fant asienamen moesten worden gelatiniseerd.

s Crataegus oxyacantha 'Punicea'
GROEIWIJZE: losse groeier, met lange, afstaande, onregelmatig geplaatste, overhangende takken.
BLADEREN : diep ingesneden, donkergroen.
BLOEMEN: enkel, rood met wit centrum; laat bloemblaadjes vallen.
VRUCHTEN: dofrood, niet opvallend.
Door de slappe takken, die gaan overhangen is deze cultivar niet geschikt voor
str aatboom. Hij heeft alleen sierwaarde als parkboom of als grote struik om de
rood-gekleurde bloemen met hun opvallend wit hartje .
o Crataegus oxyacantha 'Roseo-plena'
syn. Crataeg~ts ox. 'Rubra plena'

In groeiwijze en blad geheel gelijk aan 'Paul's Scarlet', doch met gevulde ro se
bloemen.
Wordt weinig "op naam" gekweekt, ofschoon wel voorkomend in de kwekerijen als
" teruggelopen" 'Paul's Scarlet'. Door de minder fraaie bloemkleur heeft het aanhouden van deze cultivar weinig zin.
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BENAMING: De oudste naam is 'Rubra plena', gegeven toen men nog geen echt rood
bloeiende kloon kende. Indien we deze rose bloeiende boom 'Rubra plena' zouden
noemen (wat in de praktijk niet wordt gedaan), is verwarring onvermijdelijk . Het
beste kunnen we de "dubbel rose" bloeiende boom , die slechts sporad;sch wordt
gekweekt (doch wel tussen bomen van 'Paul's Scarlet' voorkomt), onder de in de
kwekcrij en meest gangbare naam 'Roseo-plena' houden .

**

Crataegus pinnatifida var. major- Noordelijk China (foto blz. 26)
syn. Crataegus korolkowii Schn.
GROEIWIJZE : kleine boom met dichte, onregelmatig bolronde, soms min of meer
afgeplatte kroon en weinig doornen .
BLADEREN: groot (6- 12 cm) , leerachtig, groen, in het najaar van violet tot rood
verkleurend.
BLOEMEN: enkel, wit.
VRUC HTE N: donkerrood, rond tot peervormig, zéér groot. (15- 25 mm) !, zeer
lang in het najaar aanblijvend.
Deze weinig gekweekte variëtei t, waarvan de vruchten in China gegeten zouden
worden, is een zeer waardevolle kleine boom voor smalle straten en voor parken.
Hij heeft vooral sierwaarde vanwege de mooie, grote, groene, lang aan de boom
blijvende bladeren en grote, rode vruchten en de zeer mooie herfstkleur. De N.A.K.B.
merkte als moederboom een kleine boom (zie foto) in het Belmonte Arboretum t e
Wageningen.

*

Crataegus prunifolia
GROEIWIJZE: grote struik of kleine boom met dichte, brede , ronde !xroon met zo
goed als horizontaal st aande takken; doornen tot 4 cm lang.
BLADEREN : breed-ovaal, ca. 5-10 cm , scherp gezaagd, glanzend donkergroen ,
in de herfst zeer mooi rood gekleurd ( !) .
BLOEMEN : enkel, wit, in viltig behaarde tuilen.
VRUC HTEN: scharlakenrood, rond, betrekkelij k klein (8-1 0 mm); zeer rijk tot
in oktober- november (foto blz. 23) .
Behalve onder de juiste naam treft men deze doorn ook in de kwekerijen aan onder
de naam C. cnts-galli.
Deze doorn wordt meest uit zaad gekweekt; is vrij zaadvast. Hij is door het moo:e
blad en de massa's felrode vruchten voor haagplantsoen en als schermbeplanting
één van de meest bruibare Crataegi .
Voor straatboom dient men geen uit zaad vermeerderde bomen te nemen, doch de
vegetatief vermeerderde 'Splendens'.

***

Crataegus prunifolia 'Splendens' - foto blz. 29
syn. Crataegus crus-galli Hort. holl.
Crataegus crus-galli 'Splendens'
Onder deze benaming zou men kunnen houden de meest door oculatie vermeerderde
kloon, waarvan verschédene mooie bomen met zee r br e d e kroon en veel helderrode vruchten tot in november-december in Nederland aanwezig zijn; heeft veel
ruimte nodig. Ze werden uit de kwekerijen betrokken onder de naam C. crus-galli
of C. cr'us-galli 'Splendens'. Uit de viltige bloemtuilen blijkt wel, dat deze tot C.
prunifolia behoort.
E en ieder kent deze boom met zijn 4 cm grote doornen en glanzend donkergroene
bladeren. Deze vegetatief vermeerderde vorm is voor gebruik als straat- en parkboom bijzonder geschikt.
De N.A.K.B. merkte moederbomen voor afgifte van vermeerderingsmateriaal in
Eindhoven.

s
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SUMMARY

Those Crataeg~ts, which can be successf~tlly used as trees for parks and streef-treeplanting
have been evaluated by the Selection Committee of the N.A .K.B. (General Netherlands Inspection Service). The usual merit stars: (* - good, ** - very good, *** - excellent, s - for
special purposes and o - not worthy of cultivation) have been ~tsed in this report. The growing
habit, leaves, flowers and fruits have been separately mentioned. Recommended are:

LARGE HEDGE'S:
s* C. ellwangeriana - known inthetrade in Holland as C. coccinea; large, densely branched
shrub with 3-5 cm thorns, dark green ü aves assuming reddish-purple a$ttum n colour;
the single white flo wers are followed by red, long lasting fruits. Good large hedge or
screen, needs clipping. (ft is doubtful whether this speç_ies, which is grown from seed,
m.akes a good tree).
s* C. prunifolia - large shrub or smalt tree, with roundish crown, having almast horizontally
placed branches; thorns to 4 cm; the small red fruits (till October- Novem ber) are freely
produced. Very good plant for screening. (F or trees see: C. pr~tnifolia 'Splendens').
C. chlorosarca and C. monogyna 'Stricta' can be successfully 'Vtsed as screens, ij planted
sep arately.

TREES WITH BROAD CROWN:
*** C. prunifolia 'Splendens' - smal! tree with exceptionally braad, dense crown, to be ~tsed
where the space is available; the bright scarlet fntits are small but borne in prof'usion.
U nder this name the tree is listed, which is vegetatively grown in Holland as C. crusgalli
or C. cr'Vtsgalli 'Splendens'.
s* C. pnmifolia - grown from seeds is variable and should not be 'Vtsed as streettree (see also
~mder "H edges") .
** C. grignonensis - unthorned small tree with dense, braad crown; the glossy, leathery leaves
and round (IS mm) brownish-red fruits remain on the tree until midwinter. The many
fruits may be obfectionable for street-·use; a very good park tree.
/

TREES WITH IRREGULAR TO COMPACT, ROUNDISH CROWN:
*** C. lavallei - small tree with irreg~tlar crown, valued for its glossy, long lasting leaves and
large (r6- r8 mm), dull orange fruits, aften remaining on the tree until Christmas.
T wo clones are grown in the mtrseries, viz. :
a) a vigoro·us grower when yo~mg, with reddish yMmg twigs, bearing fe w fr·u its;
this is the best tree, b·udwood of which will be distn:buted by the N .A.K.B.
b) a less vigorous plant, with greenish yo~mg twigs, having more and brighter colMtred
fruits; not a good tree, but a good large shrub. (This clone may be the tree described
as C. carrierei , which is ~~s~tally treated as a synonym of C. lavallei).
** C. pinnatifida major- this fine small tree, not grown to any extent, with irreg~tlar roundish
croZRm has p urplish coloured a~ttw;nn foliage; the large dark red fruits are long lasting.
The photograph shows the mothertree, marked for b~tdwood distrib~ttion.

TREES WITH UPRIGHT, COMPACT CROWN:
* C. oxyacanthe 'Masekii' - well-formed tree; flowers dMtble , soft pink.
* C. ox:yacantha '1\lhttabilis' - good upright ha bit; flo wers dou ble, pink in b~td, ageing to
white. (The clone 'Albo-plena' is not recommended, it farm sapoor tree).
*** C. oxyacantha 'Pa~tl's Scarlet' - flo wers dMtble, red.
This clone, being a mutant, has a tendency to revert to the original dMtble pink flowering
thorn. Care sho~tld be taken in selecting budwood. Selected budwood is being distributed
by the N.A.KB.
s C. oxyacantha 'P~micea' - having single red flowers with white centreis not recommended
as a tree on account of its loose, irreg~tlarly overhartging branches; ~tseful only as a large
shrub.

TREES WITH COLUMNAR TO CONICAL CROWN:
* C. chlorosarca - narrow-conical habit; creamy-white flo wers, few black fruits. A rather
uncommon species, invaluable for planting in narrow streets or as individual accenttree.
* C. monogyna 'Stricta' - narrow-colttmnar habit, braader at base when older; white flo wers.
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Crataegus pru nifolia 'Splendens'
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