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CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII

Ongeveer tien jaren geleden werd ook in ons land Cupressocyparis leylandii bekend. Deze
nieuwere conifeer is een hybride tussen twee geslachten, en wel tussen de niet winterharde
Cnpressus macrocarpa en de zeer winterharde Chamaecyparis nootkatensis . In het algemeen
vertoont de plant overeenkomst met Cha1naecyparis nootkatensis, de kegels gelijken op die
van Cu pressus. In Engeland staan exemplaren van 30 m hoogte .
Omstreeks 1956 importeerde vVm. J. Hooftman te Boskoop deze conifeer uit Engeland en op
het ogenblik is deze al tamelijk verspreid. Eén van de geïmporteerde planten is inmiddels
enige malen verplant en heeft thans een hoogte van ongeveer 6 m bereikt. (zie foto blz. 20)
Hij doorstond de strenge winter van 1962- 63 redelijk goed; zeer jonge -snel gegroeide
-planten in de kwekerij hadden het évenwel zwaar te verduren.
De door Hooftman geïmporteerfte kloon is gemakkelijk door stek te vermeerderen. Hij
groeit zeer krachtig en vormt naast de hoofdtak als grotere plant vaak meerdere hoofdt akken . De groeiwijze is sierlijk, tamelijk smal kegel- tot zuil vormig, maar de boom heeft in
het algemeen een vrij losse, open habitus. De kleur is heldergroen, terwijl de jonge twijgen
fraai roodbruin zijn gekleurd. Deze conifeer is uitermate geschikt voor hoge hagen en windkeringen en kan zonder nadelige gevolgen uitstekend worden gesnoeid of ingeknipt. Bij
regelmatige snoei wordt op den duur een prachtige, goed gesloten heg gevormd. Als solitairplant is het een mooie, hoge, bijna zuilvormige boom.
Cupressocyparis leylandii groeit snel in de meeste grondsoorten . Eén- tot tweejarige planten
kan men het best in pot kweken; oudere plan ten dienen in de kwekerij elk jaar te worden
verplant, omdat de kluitvorming bij onvoldoende verplanten veel te wensen overlaat. Vijfjarige planten kunnen gemakkelijk 2 m hoog worden.

Het hout van C~tpressocyparis schijnt als timmerhout waardevol; hij groeit veel sneller dan
Chamaecyparis lawsoniana. Vandaar dat in Engeland deze conifeer niet alleen gevraagd
wordt voor hoge hagen, maar ook voor bosbouwdoeleinden.
OORSPRONG: Cupressocyparis leylandii werd in 1911 gewonnen door Capt. J. M. Naylor
te Leighton Hall, Welshpool, Engeland, van zaad dat hij nam van Cupressus macrocarpa die
geplant stond naast een Chamaecyparis nootkatensis. In 1888 werd een soortgelijke boom
gewonnen door C. J. Leyland, een oom van Capt. Naylor, te Leighton Hall, maar in dit geval
was Chamaecyparis de zaaddragende boom. Hij won om die tijd verscheidene zaailingen die
vervolgens werden meegenomen naar Raggerston Castle, Northumberland, waar zij opgroeiden tot een aanzienlijke hoogte zonder dat zij enige bijzondere aandacht verkregen .
Omst reeks 1940 werden zaailingen van de hybride gewonnen in de kwekerijen van lVL
Barthelémy te Stapehill, Dorset, afkomstig van zaad dat werd genomen van een Cupressus
macrocarpa. Van al deze zaailingen zijn een aantal klonen vergeleken en op het ogenblik zijn
mEngeland hieruit vier klonen geselecteerd en benaamd.
Deze vier klonen werden in 1963 door het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop
uit E ngeland geïmporteerd. Van deze nu reeds ongeveer 2 tot 3 m hoge planten is een klein
aantal vermeerderd, naast een groot aantal van de kloon, in 1956 door Hooftman geïmporteerd.
Cupressocyparis leylandii
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De vier klonen zijn beschreven in "Quarterly Journalof Forestry" ( 1964). Het zijn:
Cupressocyparis leylandii 'Green Spire' (Nr. 1)
'Haggerston Grey' (Nr. 2)
'Leighton Green' (Nr. 11)
'Naylor's Blue' (Nr. 10)
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Cupressocyparis leylandii

Deze worden ook beschreven in "Manu al of Cultivated Conifers" ( 1965) van P. den Ouden
en B. K. Boom.
H et is de bedoeling dat de Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen deze klonen later zal keuren op habitus, groei, vorstresistentie, kweekmogelijkheid enz. Uit het beschikbare materiaal blij kt dat de drie eerstgenoemde zeer veel
op elkaar gelijken. De zwakker groeiende, g r ij s bl a u we 'Nailor's Blue' met dunne, hangende twijgen wijkt sterk af. Onlangs zijn door Hooftman nog enkele andere onder nummer
gekweekte cultivars uit de collectie van Stapehill, E ngeland geïmporteerd ; de wint erhardheid hiervan schijnt echter onvoldoende te zijn.
Uit de collectie in het Proefst ation kon worden opgemaakt, dat de kloon, die H ooftman in
1956 importeerde (zie foto) zéér waarschijnlijk C. leylandii 'Leighton Green ' is. Deze schijnt
ook in E ngeland het meest voorkomende t ype te zijn, die aldaar gewoonlijk als Cupressocyparis leylandii wordt gekweekt.
Het Proefst ation heeft in na jaar 1967 enkele honderden exemplaren van deze goed groeiende, gemakkelij k te kweken vorm onder de naam Cupressocyparis leylandii onder kwekers
verspreid.
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