BOOMKWEKERIJ

De interesse in minder bekende bomen groeit. Dat is op te
maken uit de keuze die tuinen landschapsontwerper
Andrew van Egmond maakt
als favoriet houtig gewas. Hij
vindt met name de transparante, losse kroon van Alnus gluti-

Plantnaam:
Alnus glutinosa ‘Imperialis’ Gewone of Zwarte els
Groeivorm:
breed piramidaal, ± 10 m
Blad:
een fijn, diep ingesneden
Bloem:
katjes in voorjaar, elzenproppen in najaar
Bijzonderheden:
afhangende twijgen

nosa ‘Imperialis’ interessant.
‘Traag groeiend, dus geschikt
voor elke tuin.’
Tekst en fotografie: Emiel van den Berg

V

an de circa 35 soorten die Alnus kent
- op één na allemaal te vinden op het
noordelijk halfrond - zijn er in Nederland slechts een paar bekend. A. cordata is de
hartbladige els, A. glutinosa is de gewone of
zwarte els en A. incana is de witte of grijze els.
Naast deze drie bekende soorten wordt soms
nog gebruik gemaakt van A. rubra, de rode
els, en A. x spaethii ‘Spaeth’. Deze laatste is een
kruising tussen A. japonica en A. subcordata.
De eerste drie soorten zijn extreem winterhard,
de twee laatste zitten in winterhardheidszone
6 wat wil zeggen dat ze tot ongeveer -20°C verdragen, afhankelijk van de standplaats.
Alnus behoort tot de Betulaceae, de berkenfamilie. Net als bijvoorbeeld Carpinus, Corylus en uiteraard Betula. De els groeit van nature graag op vochtige standplaatsen, met name
langs beken en in moerassen. De wetenschappelijke naam Alnus is een verbastering van de
Latijnse woorden alor amme wat vrij vertaald
‘ik word door de stroom verzorgd’ betekent.
Van oudsher is het een gewas dat op rivieroevers wordt aangeplant om erosie te voorkomen.

FLEVOPARK
Op de vraag wat zijn favoriete boom is, antwoordt tuin- en landschapsontwerper Andrew
van Egmond Alnus: “Ik hou van het Nederlandse landschap en ben daardoor fan geworden
van de els. Vrijwel altijd groeit deze uit tot een
karakteristieke en grillige boom die prima past
in het natte deltalandschap van Nederland.” A.
glutinosa en A. incana zijn inheems in Nederland, A. cordata groeit van nature meer in de
hoek van Italië en Griekenland. Verschil tussen
de eerste twee is dat A. incana geen en A. glutinosa wel kleverige delen bezit. De soortnaam
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Alnus glutinosa ‘Imperialis’

ANDREW VAN EGMOND:

‘Een frisgroene
transparante kroon’
glutinosa betekent letterlijk kleverig. Kenmerkend voor alle drie de elzen is het eironde blad
dat een grof dubbelgezaagde bladrand heeft.
Dit blad verschijnt na de vroege bloei die in
zachte winters al in januari aanvangt.
Altijd ‘op zoek’ naar elzen ontdekte Van
Egmond een oud exemplaar in het Amsterdamse Flevopark, nabij zijn woonplek. “Een
ooit getopte boom met daardoor drie hoofdstammen en een open, frisgroene en wolkachtige kroon, mede door het extreem fijne loof.
Dat sprak me meteen aan.” Op zoek naar de
juiste naam, ontdekte hij dat het een fijnbladige zwarte els was; A. glutinosa ‘Imperialis’. Overigens kent de els diverse fijnbladige cultivars.
A. glutinosa ‘Laciniata’ is een bekende met een
breed kegelvormige kroon en zeer diep ingesneden blad. A. incana ‘Laciniata’ heeft een
eivormige kroon en eveneens zeer diep ingesneden blad. Voor de meest vochtige plaatsen heeft de eerste de voorkeur, deze wordt
ook wat groter. Van alle drie heeft A. glutinosa
‘Imperialis’ overduidelijk het fijnste loof.

In zijn zoektocht naar de juiste benaming, ontdekte Van Egmond dat hij A. glutinosa ‘Imperialis’ al eens had toegepast. “Een veel kleinere maat, dus ik legde niet meteen de link. Zo’n
ouder exemplaar is veel imposanter.” Momenteel werkt hij aan een tuinplan waarin hij deze
fijnbladige elzen wederom wil gebruiken. “Het
gaat om een poldertuin in Woerden van circa 1
hectare, waarin ik graag een groep wil aanplanten. Liefst bomen in afwisselende maten en
hoogtes voor een zo natuurlijk mogelijk eindbeeld.” Zijn voorkeur gaat uit naar wat scheve
groeivormen, net als in de vrije natuur. “Dat
gaat lastig worden denk ik, want deze fijnbladige els kom je niet zomaar bij kwekers tegen.”
Daar komt bij dat de cultivar traag groeit, grote exemplaren zijn daardoor sowieso lastig
te vinden. Als alternatief noemt hij Gleditsia,
maar die boom hoort volgens hem meer thuis
op droge zandgrond. “Vanwege de trage groei
en transparante kroon is A. glutinosa ‘Imperialis’ overigens ook prima te gebruiken in de wat
kleinere tuin of patiotuin.”

