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CELT IS

In DE NDROFLORA nr. 5 (1968) verscheen een uitvoerige sortimentsbeschrij ving van het
geslacht Ulmus. Weliswaa r is uit de familie der Ulmaceae de iep voor Nederland de belangrijkste boomsoort voor beplanting langs st raten en in parken, doch een behandeling
der Iepachtigen zou niet volledig zij n zonder de beschrijving van enkele soorten van de
genera Celtis en Zel!wva.
\ 'an het geslacht Celtis liggen de voornaamste geografische verspreidingsgebieden in OostA.zië en in verschillende delen van de V.S. van Noord-Amerika . Slechts twee soorten zij n van
Europese, deels West-Aziatische herkomst: Celtis australis (Zuid-Europ a, Noord-Afrika en
\Vest-Azië) en de uiterst Zuid-Oost Europese Celtis caucasica, die zich van de K aukasus
,·oortzet t ot in West -Azië.
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Celtis is lang niet zo soort en- en vormenrijk als de Iep. Nocht ans komen er vooral in de
Oost-Aziat ische en Noord-Am erikaanse n at uurlijke verspreidingsgebieden nogal wat soorten
en variët eiten voor . H oewel veischillende van die species niet a priori vorstgevoelig mogen
worden genoemd, is de groei buiten het moederland over het algemeen dermate slecht, dat
de aankweek niet moet worden aangemoedigd. Bovendien zijn verschillende species en
geografische variëteit en vaak dermate aan elkaar verwant , dat er over de naamgeving van
deze soorten en variëteiten nogal eens verwarring bestaat.
Ik zal mij beperken t ot die soorten, die voor Nederland en West-Europa betekenis hebben
als parkboom en deels als laan boom, namelijk Celtis australis en Celtis occidentalis.
Van de overige species zou slechts Celtis horaiensis (Oost -Azië), de meest grootbladige soor t ,
als kleine parkboom (1 0-1 2 m) voor de liefhebbers in Nederland enige betekenis kunnen
hebben. I n het Zuiderpar k te 's-Gra venhage staat een fraai exem plaar.
Van het geslacht Celtis. zijn mij géén cultuurvariëteiten bekend.
Celtis occidentalis - "Net elboom" - Midden en Oostelijk Noord-Amerika
GROEIW IJ ZE: vormt een hoge, brede kroon (in het moederland tot 30- 40 m , doch in
Europa zelden hoger dan IS m) m et een korte, stevige, doch weinig doorgaande
stam , die zich vrij laag in de kroon sterk vertakt met afstaande t akken en min of
meer afhangende, lange, dunne twijgen. De kroon gelijkt in habitus het meest op die
van de Amerikaanse iep (Ulmus american a) .
De twij gen zijn in de jeugd licht behaard , spoedig kaal en dan olijfgroen t ot bruin,
iets glanzend met lange, spitse knoppen . Diep gegroefde, grij sbruine stamschors,
± geschubd .
BLAD : vrij variabel, meest ovaal-eivormig t ot langwerpig-eivormig, 5- 12 cm lang en
spits tot lang toegespit st ; blad voet afgerond tot breed wigvormig . Bladrand boven
het midden gezaagd, n aar de basis toe t ot geheel gaafrandig. Dun blad, aan de
bovenzij de glanzend groen en vr ij w e l g l a d ( !) , aan de onderzij de lichter groen en
kaal, soms op de nerv en aan de blad voet zwak beh aard. Bladsteel 10- 15 mm, licht
behaard .
De nervatuur van Celtis is min of meer kenmerkend: aan de voet van de middennerf
ont springen 2 grot e zij nerven, die zich langs de bladrand voort zetten en zich (evenals
de middennerf) m atig en zeer geleidelijk vertakken in kleinere zij ner veiL
De boom behoudt zijn blad tot midden november ; de herfst kleur is fraai geel.
BLOE I W IJZE : éénhuizig, deels éénslachtig - deels t weeslachtig ; weinig opvallende,
groenachtige bloemen, vóór of tijdens de bladont wikkeling in mei ; bloemen alleenst aand of in kleine bundels in de bladoksels.
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geheel afwijkend van die van de iep ; in september-oktober langgesteeld e
en bijna ronde vruchten, 7- 10 mm in doorsnede, aanvankelijk donkergroen en bij
rijping oranjerood tot donker purperrood. Sommige vruchtjes hangen nog in de
winter aan de boom. Het zaad is gegroefd en steenachtig.
De Netelboom is een fraaie, sterke parkboom voor zonnige, warme standplaatsen op een
humeuze, vochthoudende grond van goede kwaliteit. H ij werd in Midden- en Zuid-Europa
in oude steden vaak als laan- en straatboom gebruikt. Incidenteel zou dit in Nederland
onder optimale omstandigheden - b.v. op brede groenbermen van beschutte lanen in woonwijken - met enig succes wel mogelijk zijn, doch het is in ons land voornamelijk een zeer
winterharde boom voor parken en parklanen. Vermeerdering door zaad.
VRUCHT:

Celtis australis - Zuid-Oost Europa, Noord-Afrika en Middellandse Zeegebied, K leinAzië tot in West-Azië
GROE IWIJZE: vormt een brede, grillige boom tot 20- 25 m hoog; in het natuur lijk verspreidingsgebied echter vaak struikachtig groeiend.
De twijgen zijn blijvend behaard en meer olijfgroen met vele, kleine lenticellen, het
merg is geladderd. De spitse, behaarde knoppen zijn zeer klein, ca. 2 mm . In tegenstelling tot de ruwe, kurkachtige stam van C. occidentalis is die van C. australis
glad, ongeveer als bij de beuk.
BLAD: eveneens vrij variabel van grootte, 7- 12 cm, lang eivormig tot langwerpigelliptisch en zeer lang toegespitst met iets gedraaide bladtop; meestal een scheve
blad voet, afgerond tot iets hartvormig; bladrand gezaagd/getand en boven het
midden naar de spitse top toe meer getand. Bladbovenzijde donkerder groen dan bij
C. occidentalis, doch ruw, de onderzijde meer grijsgroen en blijvend (zachter) behaard, vooral op de nerven. Het blad is in de jeugd witbont gestreept. Nervatuur
ongeveer als bij C. occidentalis.
BLOEIWIJZE: onbeduidend, als bij C. occidentalis .
VRUCHT: ongeveer als bij C. occidentalis, doch korter gesteeld en groter, 0 10- 12 mm,
zeer donker purperrood tot zwart, zoetig van smaak. Het gegroefde;"steenachtige
zaad als bij de Netelboom, doch iets groter.
Ook Celtis auslra!M.is voor de cultuur als goede, redelijk vorstbestendige parkboom voor
Nederland waardevol; echter in mindere mate een straatboom, hoewel in Zuid- en MiddenEuropa en Zuid-Duitsland als zodanig niet zelden in gebruik vanwege het aldaar heersende
mildere klimaat . Stelt minder hoge eisen aan de bodem dan C. occidentalis, maar vraagt wel
een meer beschutte, zonnige standplaats. Vermeerdering door zaad.
Samen met Celtis caucasica behoort Celtis australis tot de beide in Zuid- en Zuidoostelijk
Europa inheemse soorten. C. australis heeft echter een veel groter natuurlijk verspreidingsgebied, dat het gehele Middellandse Zeegebied (zowel langs noord- als zuidkust) omvat,
alsmede een groot deel van de Balkan, Griekenland en Klein-Azië, vanwaar hij tot vrij ver
in Westelijk-Azië migreert. In die gebieden is het van oudsher een nuts-houtsoort, omdat
het hout voor velerlei doelen bruikbaar is, voornamelijk door de zeer grote elasticiteit.
Daardoor is het bij uitstek dé boom, waaruit men "zweepstokken" maakt . Op sommige
plaatsen binnen het geografisch verspreidingsgebied is deze boom door een overmatig
gebruik bijna uitgeroeid; op andere plaatsen echter juist weer aangeplant, ondermeer in
Zuid-Frankrijk rond het gebied van de Camargue (de Rhóne-delta), waar in de paardenfokkerij op ruime schaal gebruik wordt gemaakt van zweepstokken. Daartoe wordt de
"zwepenboom" jaarlijks tot stobben afgekapt, zodat een hakhout van lange , buigzame
tenen ontstaat, ongeveer op de wijze als in Nederland het wilgenrijshout wordt gekweekt.
Celtis caucasica heeft een veel beperkter verspreidingsgebied: in Europa in de Kaukasus en
vandaar oostwaarts migrerend via Klein-Azië tot Afghanistan.
Is zeer nauw verwant aan C. australis, doch heeft kleinere, ruitvormig-ovale bladeren,
3-8 cm lang, en kleinere, roodbruine vruchten. Groeit ook meest struikachtig en heeft voor
de cultuur als parkboom geen waarde.
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