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Meer in te ontdekken als alleen de Oosterse netelboom of de zwepenboom

Celtis sinensis volwassen boom

Een netelige kwestie:  
Celtis: bij de iepen of bij 
de hennepachtigen?

Hofdendroloog Jan P. Mauritz toont zich bij 

deze uitgave van zijn bomenfeuilleton ander-

maal als een traditionalist. Veel dendrologen 

plaatsen Celtis in de hennepfamilie. Mauritz 

gaat daar niet in mee en houdt vast aan de 

oude indeling. U mag daar van denken wat u 

wilt. Zo lang u deze mooie en zeer bruikbare 

bomen maar in uw beplantingsplannen blijft 

opnemen. 

Auteur: Jan P. Mauritz VRT
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SORTIMENT

Kenmerken 
De meeste species van dit geslacht komen van 
nature voor in de tropische gebieden rondom 
de evenaar en een groot aantal op het zuidelijk 
halfrond, o.a. in Zuidelijk Afrika, Australië, Nieuw-
Caledonië, Polynesië en die kanten op. De meeste 
daarvan zijn hier in Nederland niet winterhard,  
dus minder interessant om aan u voor te stellen  
en daarom doet uw schrijver dat dan ook niet.
Het verspreidingsgebied van de ca. 17 soorten en 
8 variëteiten van de in ons land bruikbare  
species strekt zich over vrijwel het gehele 
noordelijk halfrond uit, in de gematigde en de 
Mediterrane zone tot tegen de tropische klimaat-
zone aan. De natuurlijke verspreiding van de tot 
zeer winterharde species ligt voor het grootste 
deel in Oost-Azië en in verschillende delen van 
Noord-Amerika. Slechts twee soorten komen voor 
in Zuid-Europa, Noord-Afrika en het gebied rond 
de Middellandse Zee, tot verder oostelijk in Klein-
Azië; de rest verder oostwaarts in West-Azië, China, 
Korea, Japan en Mantsjoerije.

Gloeiende, gloeiende…. het is weer zo ver…  
De familie van de iepachtigen is volgens de ‘APG 
III- grappenmakers’ ingedeeld in de orde van de 
Rosales, de rozenclub. Volgens mijn ‘vrienden’ is 
ook meer dan de helft van de geslachten verhuisd 
naar de familie Canabaceae. U begrijpt het al, JP 
gaat daar volstrekt niet in mee! Zoals altijd blijft uw 
schrijver de enige echte indeling van de dendrolo-
gische grootmeesters hanteren.

De niet-tropische makkers van het geslacht Celtis 
zijn allemaal bladverliezende bomen of grote 
struiken, al naargelang de soort. De struikvormers 
worden 2 tot 10 meter hoog, de grote boomvor-
mers worden tot 30-35 meter hoog en alles wat 
ertussenin zit. De grootste makkers vallen geheel 
terecht in de jopper-categorie. Van een aantal 
struikvormers zijn trouwens ook prima hoogstam-
bomen te kweken. In cultuur geldt ook voor de 

species de inmiddels bekende 25%-minusregel 
van JPM voor de afmetingen van de bomen, zoals 
vaak beschreven in boekwerken en brochures. De 
bomen vormen ronde tot schermvormige mach-
tige kronen met een grote hoeveelheid takken en 
twijgen, opgebouwd uit een imposante, zware 
stam, grote, zware gesteltakken en dan de rest van 
de kroontakken tot de twijgen aan toe. De stam-
schors is eerst glad, grijs tot zilvergrijs van kleur 
en op latere leeftijd wat afschilferend in kleine 
dunne plaatjes. Bij enkele soorten is de schors op 
oudere exemplaren diep en onregelmatig verticaal 
gegroefd. De twijgen zijn dun en erg buigzaam, in 
de jeugdfase vaak sterk behaard en later kaal en 
grijs tot grijsbruin van kleur. De twijgen en takken 
hebben vaak geladderd merg, maar dat geldt weer 
niet voor alle soorten en verschijningsvormen. 
Helaas, dus… Weg met die prachtige determineer-
sleutel. De twijgen bezitten wel of niet een eind-
knop, afhankelijk van de soort. Helaas, dus; weg 
met weer een prachtige determineersleutel... Alle 
makkers bezitten wel een niervormig bladmerk 
met drie sporen. De knoppen van Celtis zijn bruin, 
eivormig en spits, min of meer driehoekig met 
behaarde knopschubben.

Celtis heeft een afwisselende bladstand met enkel-
voudige bladeren. Het blad is handnervig met
drie hoofdnerven vanuit de bladvoet. De nerven 
lopen niet tot in de bladrand door. Het blad is, 
afhankelijk van de soort, lang eirond of omge-
keerd eirond met een spitse of lang toegespitste 
top. De bladvoet is meestal scheef en afgerond 
tot breed wigvormig. Hoppa, een belangrijke 
determinatiesleutel voor Ulmaceae! De bladrand is 
scherp, enkel, dubbel of onregelmatig gezaagd in 
de richting van de top van het blad en vaak gaaf-
randig in de richting van de bladsteel. Kleur en de 
aanwezigheid van beharing zijn sterk afhankelijk 
van de soort, evenals de bladgrootte en de blad-
steel, wel of geen steunblaadjes enz. De herfstkleur 
van alle species is schitterend goudgeel tot geel. 
De boom is eenhuizig met onopvallende, meestal 
eenslachtige groenachtige bloemen, waarbij de 
mannen in bundeltjes bijeen zitten aan de basis 
van de jonge scheuten, en de vrouwelijke bloemen 
meestal alleenstaand of met twee of drie bijeen in 
de bovenste bladoksels van dezelfde twijg als de 
mannekes. Soms zijn er ook exemplaren met twee-
slachtige bloemen aan dezelfde boom en ook wel 
aan dezelfde tak.  

De manlijke bloem is een diepe vijfdelige kelk-
bloem, waarbij de vijf meeldraden tegenover de 
kelkbladen staan. De vrouwelijke bloem bestaat uit 
een kort eenhokkig vruchtbeginsel, waarop twee 

grote stempels staan die zich openvouwen als het 
bloempje opengaat. De stempels zitten op een 
zeer korte stijl met omlaaghangende gekromde 
lobben. Bij de tweeslachtige bloemen zitten er drie 
tot vijf meeldraden aan deze vrouwelijke bloem-
vorm, met twee grote gespleten stempels op een 
vruchtbeginsel. De vruchten van Celtis zijn kogel-
vormige tot ronde besvormige steenvruchten. Het 
vruchtvlees is bij rijping zacht en zoet van smaak. 
De steenvrucht is hard, met een dikwandige en 
meestal gegroefde schaal. De rijpe vruchten blijven 
lang hangen en zijn voedsel voor vogels. Het hout 
van deze bomen is kostbaar en wordt in de VS 
benut voor allerlei zaken zoals meubels, fineerhout, 
speelgoed, gebruiksvoorwerpen, keukengerei en 
natuurlijk zwepen. Celtis is niet geheel resistent 
tegen iepenziekte, maar de ziekte komt slechts 
heel beperkt voor. Het sap zal niet zo smaken als 
dat van de iep, dus laten de iepenspintkevers ze 
redelijk met rust; gelukkig wel.

Het sortiment
Zoals u gewend bent, stelt uw schrijver u een aan-
tal species voor in alfabetische volgorde, en wel de 
makkers die de moeite waard zijn om aan u voor te 
stellen. Deze keuze is dus geheel ondemocratisch 
door mij samengesteld. En zo hoort dat ook. Mocht 
u toch een onbedwingbare behoefte hebben aan 
een specifieke plantbeschrijving, dan kunt u dat 
altijd melden en zal uw verzoek welwillend in over-
weging worden genomen. 

Celtis australis
De Nederlandse naam voor deze makker is ooster-
se netelboom. Het natuurlijk verspreidingsgebied 
van deze makker ligt in de landen rondom de 
Middellandse Zee, Noord-Afrika, West-Azië tot 
aan Kashmir, een deelstaat van India. De boom is 
in 1796 in Engeland geïntroduceerd en vandaar 
verder verspreid over Europa, via de geëigende 
kanalen van botanische tuinen van welgestelden 

De meeste species van  

dit geslacht komen van  

nature voor in de tropische  

gebieden rondom de  

evenaar

16 min. leestijd

Binnen de systematische indeling van het 
Regnum Vegetabile – het Plantenrijk – behoort 
het geslacht Celtis tot de orde van de Urticales, 
de netelachtigen, en daarbinnen tot de familie 
van de Ulmaceae, de iepachtigen. Het geslacht 
Ulmus is verreweg de meest bekende  
vertegenwoordiger binnen deze familie.  
Andere geslachten zijn naast Celtis, in een  
reeks van bekend tot volstrekt onbekend: 
Zelkova, Planera, Hemiptelea, Parasponia,  
Phyllostylon etc., om er slechts enkele te 
 noemen. Het geslacht Celtis bestaat uit ca.  
80 soorten, hybriden, vars en andere kruisingen 
en verschijningsvormen. 



30 3 - 2017

en adellijke families en zelfs koningshuizen met 
eigen botanische collecties. In het genoemde ver-
spreidingsgebied komt de boom uitsluitend voor 
in gemengde loofhoutbossen. Er zijn voor zover 
uw schrijver weet nergens zuivere Celtis-bestanden 
bekend. Het worden echt heel grote bomen, tot 
wel 30 meter hoog in hun optimum, meestal 
meerstammig, met een geweldige, breed ronde 
tot schermvormige kroon op een vrij korte, dikke, 
massieve stam. De stamschors is in de jeugdfase 
glad, grijs van kleur, à la Fagus, op latere leeftijd 
afschilferend in dunne onregelmatig gevormde 
schorsplaatjes.

De jonge, eenjarige twijgen zijn lang, dun en aan-
vankelijk behaard. Later verdwijnt de beharing en 
is de twijg glad en grijsbruin van kleur. De knop-
pen zijn klein, driehoekig op een kort knoopkussen 
en spits. De zijknoppen zijn aanliggend met drie 
à vier behaarde knopschubben. Het blad is lang-
werpig ovaal tot lang eirond, 7 tot 15 cm lang en 
2 tot 5 cm breed, met een zeer lang toegespitste 
bladtop die wat gebogen is. De bladvoet is wig-
vormig, heel weinig scheef met een dichtbehaarde 
bladsteel van ca. 1,5 cm lang, en de plek waar 
de drie hoofdnerven ontspringen. Deze nerven 
en de zijnerven lopen niet door tot in de scherp 
en onregelmatig gezaagde bladrand. Het blad is 
glanzend donkergroen van kleur en voelt ruw aan 
door de stugge, korte beharing. De bladonder-
zijde is blauwgroen van kleur en dicht, maar zacht 
behaard met witte beharing. De bloei is onopval-
lend met kleine, groene, meestal eenslachtige 
bloemetjes. De vruchten zijn zoete, donkerrode 
tot bijna zwarte smakelijke steenvruchten, ca. 1 

cm in doorsnede en hangend aan een 2 cm lange 
behaarde bladsteel. Deze boom is vrijwel overal 
aan te planten en is zeer droogteresistent. Het is 
een enorm sterke boom en een harde groeier. In 
Zuid-Europa zie je de boom vaak in steden aange-
plant met de verharding, vaak zelfs asfalt, tot tegen 
de stam aan; deze makker groeit echter gewoon 
door. In de jeugdfase is de boom niet geheel win-
terhard en kan er in de winter lichte schade aan de 
jonge twijgen ontstaan. De boom herstelt zich daar 
wel weer heel snel van, dus aanplanten die species.
Er bestaat ten minste één forma van deze soort; 
dat wordt dan Celtis australis f. variegata, die witge-
le vlekjes op het blad heeft en/of wat bonte blad-
randjes. Lang niet elk blad heeft deze bonte vlekjes 
of randjes, vergelijkbaar met de fraaie bonte blade-
ren van Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’, waardoor 
er een bijzonder speels uiterlijk ontstaat. Helaas is 
deze forma weinig tot niet in cultuur, en dat geldt 
eigenlijk ook voor de soort, hoewel deze steeds 
meer terrein wint. Zoals al zo vaak in dit feuilleton 
genoemd: onbekend maakt onbemind; jammer! 
De boom is weinig tot niet gevoelig voor ziekten 
en plagen, dus ook niet voor de iepenziekte, waar-
van enkele jaren geleden een paar meldingen 
waren; maar sindsdien is het gelukkig stil. 

Celtis caucasica
De Nederlandse naam is Kaukasische netelboom 
en deze species is nauw verwant aan Celtis austra-
lis. De verschillen zitten met name in de afmetin-
gen, die bij Celtis caucasica aanzienlijk kleiner zijn. 
Het verspreidingsgebied is ook veel beperkter qua 
omvang, deels overlappend of, anders gezegd, 
slechts een onderdeel van het bovenstaande 

verspreidingsgebied van broertje australis, met 
als optimum rondom het Kaukasusgebergte, een 
hooggebergte in Eurazië tussen de Zwarte Zee en 
de Kaspische Zee. Deze boom is in 1884 via Kew 
Gardens in Europa geïntroduceerd.

Het is een middelgrote boom, tot 15-16 meter 
hoog, in de natuur altijd meerstammig met een 
brede, dicht bossige onregelmatig ronde kroon 
met grijzige, gladde schors en donzig behaarde 
twijgen, die later de donshaartjes verliezen en dan 
bruin van kleur worden. Het blad van deze makker 
is scheef eivormig ovaal tot meer lancetvormig, en 
dan 5 tot 10 cm lang met een slank toegespitste of 
gepunte bladtop en een scheve en breed wigvor-
mige bladvoet. De bladrand is grof getand en het 
donkergroene bladoppervlak is bij uitloop bedekt 
met korte, witte, borstelige haren, die niet hele-
maal verdwijnen. De bladonderzijde is grijsgroen 
van kleur als gevolg van de zachte donsachtige 
beharing, die lang aanblijft en langs de nerven 
permanent aanwezig blijft. De bladsteel is tot wel 
12 mm lang en ook donzig behaard. De bloemetjes 
van deze species zijn hetzelfde als van zijn boven-
staande broer. De vruchten zijn geel tot roodbruin 
van kleur, 8 mm in doorsnede aan een lange steel, 
met een gegroefde steenvrucht binnenin.

Deze boom is helaas niet of nauwelijks in cultuur in 
ons landje en directe omgeving. In Zuid-Frankrijk 
heeft uw schrijver deze makkers wel zien staan op 
verschillende kwekerijen, naast heel veel andere 
Celtis- vertegenwoordigers, en dan geteeld in 
een 30 liter-container aan de druppelaar. Telen of 
opkweken van bomen is eigenlijk niet de goede 

Celtis sinensis 'Green Cascades'

Celtis australis f. variegata bont blad

Deze boom is helaas niet of nauwelijks in 

cultuur in ons landje en directe omgeving
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omschrijving van wat daar gebeurt. De bomen in 
maten van 10-12 tot 30-40 staan daar in containers 
met respectievelijk 10 tot 30 liter inhoud, vastge-
zet aan draden om omvallen te voorkomen, bijna 
tegen elkaar aan te groeien. Alle takken vanaf ca. 
1,40 m stamhoogte zijn tot ca. 30 cm ingekort.

Langs de onderste draad hangt een zwarte kunst-
stof waterleiding met 4 tot 10 druppelaars in de 
container; het aantal is afhankelijk van de maat van 
de boom. Bij temperaturen van meer dan 35 ˚C 
staan de bomen daar als zwaar verslaafde makkers 
te wachten op de toekomst. Onvoorstelbaar!

Celtis julianae
Deze schitterende ‘Chinese netelaar’ is afkomstig 
uit Centraal-China en in 1907 daar ontdekt door 
de Duitse dendroloog en botanicus Camillo Karl 
Schneider (1876-1951), die enkele reizen door 
Centraal- en Oost-Azië maakte om onbekende 
bomen en struiken te zoeken. En dat lukte hem vrij 
aardig. De soortnaam julianae is vernoemd naar 
zijn oudste dochter Juliana. Velen van u, waarde 
lezers, kennen Berberis julianea, inderdaad, van 
dezelfde vinder. U weet wel, die kindvriendelijke 
heester met zijn zeer grote en vlijmscherpe driede-
lige doorns. Takdoorns in dit geval, mocht u gaan 
voor het detail. 

Celtis julianae is een snelgroeiende, grote boom 
met een kaarsrechte stam, tot wel 18-20 meter 
hoog in cultuur en boven 30 meter hoogte in 
zijn optimum, gelegen in de Chinese provincie 
Guizhou aan de oevers van de rivieren daar. De 
boom heeft een tamelijk losse piramidale kroon 
in zijn jeugdfase, die uiteindelijk schermvormig 
rond wordt. De zeer lange, uitstaande en overhan-
gende eenjarige twijgen met variabele bladeren, 
dofgroen aan de bovenzijde en oranjegeel aan 
de onderzijde, geven de boom zowel een chic als 
elegant uiterlijk. De bladeren zijn elliptisch tot 
omgekeerd eirond, 8 tot 13 cm lang en 8 cm breed 
met een toegespitste top.

De bloeiwijze is zoals bij alle species van de Celtis-
clan onopvallend en de vruchten kleuren van 
oranje tot purperrood, met een zoete schil om de 
gegroefde steenvrucht. De boom verdraagt lucht-
verontreiniging en ook droogte zeer goed. Het is 
een sterke boom en krachtige groeier, die helaas 
slechts bij enkele kwekers in cultuur is.

Celtis koraiensis 
De Nederlandse naam voor deze schoonheid is 
Koreaanse netelboom. Het is een kleine tot mid-
delgrote boom, tot ca. 13 meter hoog, in zijn 
natuurlijk verspreidingsgebied vaak meerstammig 
of als een grote struik met meerdere gesteltakken 
uit de grond komend. De boom komt van nature 
voor in Korea (wie had dát kunnen bedenken), 
Mantsjoerije en Noord-China. De boom groeit daar 
in gemengde loofhoutbossen van eiken en essen, 
meestal als onderbegroeiing. De boom is in 1923 in 
Kew Gardens in Europa geïntroduceerd en daarna 
door Europa en de VS verspreid. De boom bezit 
een brede ronde kroon met sterk overhangende 
takken. Die morfologische eigenschap maakt de 
boom zo waardevol: werkelijk een schitterende 
parkboom of een beauty op een begraafplaats. De 
schors van de boom is donkergrijs met prachtige 
grillige kurklijsten, die diepgegroefde structuren 
vormen. De twijgen zijn bruin van kleur, glad, 
beperkt behaard en snel geheel kaal. De twijg bezit 
geladderd merg en de knoppen zijn eivormig, 
spits, bruin van kleur, met zes behaarde knop-
schubben. Naast de prachtige schors op stam en 
gesteltakken is ook het blad heel fraai. Het is breed 
ovaal tot omgekeerd eirond, groot, tot 15 cm lang 
en 8-9 cm breed, met een brede bladtop met 
toegespitste scherpe en lange tanden. Volgens uw 
schrijver lijkt het of het bovenstukje van het blad 
eraf gerukt is; zo ziet het blad eruit. De bladrand 
is aan het bovenste gedeelte van het blad scherp 
gezaagd en aan de onderzijde tot aan de wigvor-
mige voet vrijwel gaafrandig. Bijzonder, deze ver-
schillende bladranden aan één blad. Het blad is dof 
donkergroen aan de bovenzijde en lichtgroen aan 
de onderzijde, met behaarde nerven daar. Beide 

zijden van het blad voelen ruw aan. De bladsteel 
is 1 tot 2 cm lang en behaard. De bloeiwijze is als 
het geslacht en dus weinig opvallend. De vruchten 
zijn ovaalronde en gegroefde steenvruchten, dof 
oranje van kleur, 1,2 cm lang en 1 cm in doorsnede. 
Een schitterende boom, geheel winterhard hier, 
waarvan uw schrijver in Nederland slechts twee 
exemplaren kent: de door hemzelf, midden jaren 
80 van de vorige eeuw, in Hilversum aangeplante 
makkers. Wat een beauty’s!

Celtis laevigata
De boom heeft geen Nederlandse naam; gelukkig 
niet. Op basis van de soortnaam laevigata = ‘glad 
gemaakt’ zou je voorzichtig met de Nederlandse 
naam ‘gladde netelboom’ kunnen wegkomen, 
toch?

Wat is het dan toch een verschrikkelijke armoe, 
vrienden, als je op een internationaal bomencon-
gres in gesprek met een Japanse professor meldt: 
‘I think the gladde netelboom is a very, very beautiful 
tree, don’t you think?’ en die man kijkt je dan met 
verbijstering in de ogen aan… Een nare droom! 
Een soort van hele nare droom denkt uw schrijver 
dan! Snel terug naar Mississippi Hackberry, en dan 
weet u direct dat we het over een Amerikaanse 
makker hebben, uit de oostelijke staten van Noord-
Amerika: Illinois, Missouri, Florida en Texas en dan 
op de drogere, hoge gronden in die staten. 
Het wordt daar een heel grote boom, tot wel 30 
meter hoog, met een gigantische, brede ronde 
kroon met overhangende takken op een enorme 
zware stam, die tot ca. 3 meter omtrek kan uit-
groeien. Een jopper, dus!

De schors van deze boom is eerst glad (laevigate) 
en lichtgrijs van kleur, op oudere leeftijd donkerder 
grijs met ruwe, wratachtige kurklijsten. De over-
hangende jonge takken en helemaal de twijgen 
zijn dun en buigzaam, eerst donsachtig behaard en 
later kaal en glad met een bruine kleur.
Het blad is afwisselend langwerpig tot lang-eivor-
mig van vorm, 6 tot 10 cm lang en tot 3 cm breed, 

Celtis laevigata
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met een lang toegespitste bladtop. De bladvoet 
is scheef en wigvormig of wat afgerond, met aan 
de bladaanzet drie ongelijke bladnerven, die niet 
tot in de bladrand doorlopen. Deze bladrand is 
meestal gaaf of met enkele vage tanden. Het blad 
van deze species is heel dun en zelfs wat doorschij-
nend, donkergroen van kleur en glad. De onderzij-
de van het blad is lichtergroen met enige beharing 
op de nerven en nerfoksels. De bloeiwijze is gelijk 
aan die van de bovenstaande makkers; de vrucht-
jes zijn wat groter, tot ca. 6 mm lang en 4 mm in 
doorsnede, rijpend van groen naar oranjerood tot 
aan purperzwart met een gegroefde steenvrucht in 
het binnenste.

Celtis occidentalis
De Nederlandse naam ‘zwepenboom’ dankt de 
boom aan het feit dat met name in de zuidoostelij-
ke staten van de VS, maar ook na de herintroductie 
in de Camargue, het paardengebied in de Rhône-
delta in Zuid-Frankrijk, deze bomen tot stobben 
worden geknot, waardoor er zeer lange, dunne, 

eenjarige, onvertakte takken ontstaan, die zeer 
buigzaam zijn en als zweepstok gebruikt worden 
om paarden en ander vee mee te drijven. In dure 
paardenzwepen van dit moment zit binnen in het 
vlechtwerk van leer nog vaak een dunne buigzame 
twijg van deze zwepenboom. Het natuurlijk ver-
spreidingsgebied van deze schitterende en goed 
toepasbare boom bevindt zich in de oostelijke
en de centrale staten van Noord-Amerika. Daar 
worden de bomen tussen 10 en 15 meter hoog. In
het optimum van deze species, het Mississippi-
bassin, worden de bomen wel ruim 25 meter hoog. 
Door het enorm grote verspreidingsgebied komen 
er nogal wat verschijningsvormen in kroonvorm, 
bladeren en vruchtkleuren voor. In cultuur in 
Europa wordt hij tot 10-14 meter hoog, met een 
breed ronde kroon met sterk overhangende takken 
en twijgen. In de natuur vertakt de stam snel, maar 
er is ook een prima hoogstamstraatboom van te 
kweken. De schors op de stam en de gesteltakken 
is grijs van kleur, met diep gevoorde, onregel-
matige, dikke, grillige en wrattige kurklijsten. De 

zigzaggende twijgen zijn, net als bij de iep, bruin 
van kleur, eerst behaard en later kaal, dun, lang 
en slank; vandaar dat ze zo goed toepasbaar zijn 
als zweep. De eindknop ontbreekt vaak en de 
zijknoppen zijn vaak groot, driehoekig van vorm; 
een afbuigende top van de twijg hoort erbij en de 
knoppen hebben vier knopschubben. Het blad is 
breed eivormig tot langwerpig eivormig, 6 tot 12 
cm lang en 3 tot 7 cm breed met een lang toege-
spitste bladtop. De bladvoet is scheef hartvormig. 
De bladrand is in het onderste deel gaafrandig en 
in het bovenste gedeelte juist scherp gezaagd of 
grof gezaagd, met enkele bladtanden. Het bladop-
pervlak is aan de bovenzijde glanzend groen en 
voor het gevoel ruw. De onderzijde van het blad is 
dof groen en op de nerven zit een lichte donsach-
tige beharing. De bladsteel is 0,7 tot 2 cm lang en 
behaard. De herfstkleur is opvallend goudgeel. De 
bloei is vanaf half april tot half mei, voor of tijdens 
de bladontluiking. De tweeslachtige bloemetjes 
hebben elk vijf meeldraden en de twee grote stem-
pels staan op een klein en puntig vruchtbeginsel. 
De vruchten zijn besvruchten met daarin een 
steenvrucht met gegroefde ribben, eerst oranje 
van kleur, later purperrood tot bijna zwart aan toe. 
Er zijn meerdere cv’s van deze makker voorhanden, 
maar uw schrijver stelt er slechts één aan u voor: 
Celtis occidentalis ‘Prairie Pride’.

Deze Amerikaanse selectie uit de staat Illinois is 
in 1975 geselecteerd door bosbouwers, die naast 
gebruikshout ook bomen met een sterke schaduw-
werking zochten. De boom wordt ca. 15 meter 
hoog en ook breed, met een breed opgaande 
eivormige en compacte kroon. De boom heeft een 
sterk ontwikkelde doorgaande spil, de zogenaam-
de central leader. Het blad is glanzend diepgroen, 
zelfs wat leerachtig, qua formaat en vorm als de 
soort, met ook een schitterende goudgele herfst-
kleur. De schors, twijgen, bloemen en vruchten zijn 
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als de soort, maar deze makker groeit sneller en 
mooier en vormt een zeer fraaie en evenwichtig 
opgebouwde kroon. De boom verdraagt luchtver-
vuiling en verharding en is ook droogteresistent. 
In Amerika wordt deze boom veelvuldig als straat- 
en laanboom toegepast vanwege de opgaande 
kroonvorm.

Celtis sinensis
De Chinese netelboom komt van nature voor in 
grote delen van China, en verder op een aantal 
eilanden van Japan en in Korea. De boom komt 
daar zowel in de laagvlakten als in de heuvels zeer 
algemeen voor in de daar aanwezige gemengde 
loofhoutbossen. Door het enorme verspreidings-
gebied komen er meerdere verschijningsvormen 
van deze species voor. In de ‘Flora of Japan’ (1965) 
beschrijft professor Jisabura Ohri een Celsis sinensis 
var. japonica die in een aantal specifieke morfolo-
gische kenmerken afwijkend is van de soort. De 
‘geleerden’ zijn daar na 50 jaar praten nog altijd 
niet uit. Onbegrijpelijk en ook onbehoorlijk, om zo 
met de materie om te gaan. Als er verschillen zijn, 
beschrijf die. En vallen de afwijkingen buiten een 
vastgestelde variatiebreedte, honoreer dan de var 
en blijf daar niet decennialang over doorpraten. 
De soort is sinds 1892 in cultuur in Europa. Het 
is een middelgrote boom, tot 18-20 meter hoog 
(hier dus weer minus 25% – JPM), met een brede 
ronde kroon. De takken en twijgen van deze boom 
zijn overhangend in grote en kleinere bogen. De 
kroonopbouw is bijzonder fraai en mag zelfs kun-
stig genoemd worden. De stamschors is grijs van 
kleur en glad, ook op oudere leeftijd. De twijgen 
zijn dun en slank, lang en grijzig bruin, tot later 
roodbruin. Eerst zijn de twijgen met haren bezet, 
later kaal, waardoor de vele kleine, wittige lenticel-
len zichtbaar worden. De knoppen zijn bruin van 
kleur, klein met behaarde knopschubben. De bloei-
wijze is zoals bij al die makkers weinig opvallend. 
Het blad is variabel van grootte en vorm, 6 tot 10 
cm lang en 3 tot 6 cm breed, ovaal tot eivormig 
elliptisch van vorm met een korte toegespitste 
bladtop. De bladrand is onregelmatig en stomp 
gezaagd en aan de onderzijde in de richting van 
de bladsteel gaafrandig. De bovenzijde van het 
blad is dof donkergroen, leerachtig en dik, kaal 
en ruw. De onderzijde is lichtergroen, eerst zacht 
geelbruin behaard, daarna kaal en met drie aan de 
basis ontspringende hoofdnerven. De bladsteel is 
behaard en 8 tot 10 mm lang. De bloeiwijze is als 
die van alle leden van de Celtis-clan, dus vrij onop-
vallend en hierboven al omschreven. De vruchten 
zijn breed elliptische steenvruchten met gegroefde 
en geribde nootjes in een donkeroranje tot rood-
bruin zoet vruchtje.

De boom is spijkerhard en een fantastische boom, 
die luchtverontreiniging en andere stedelijke 
aanslagen op zijn gezondheid glansrijk doorstaat. 
Bijna niemand kent deze species en dat is onvoor-
stelbaar jammer. Er zijn meerdere cv’s van deze 
mooie soort, nog onbekender dan de soort. Celtis  
sinensis ‘Green Cascade’ is een schitterende treur-
vorm, die zijn naam ‘groene waterval’ eer aandoet. 
De sterk neerhangende takken en twijgen, als 
lange gordijnen tot aan de grond toe, geven deze 
boom een fraai uiterlijk. Helemaal voor deze cv 
geldt: onbekend maakt onbemind, en daar moet 
maar eens een eind aan komen! Gloeiende,  
gloeiende…..

Epiloog
Het geslacht Celtis levert bijzondere en heel goede 
bomen aan voor toepassing in openbare en private 
ruimten. Voor elk wat wils, eigenlijk, deze mooie 
bomen, en ze verdragen vrijwel alles: verdichting, 
verharding, luchtverontreiniging, hitte en droogte. 
Toch zie je ze zelden toegepast en dat komt, 
waarde vrienden, door onwetendheid en onkunde. 
Helaas moet uw schrijver deze harde woorden de 
wereld in slingeren. De boodschap van diversiteit 
in het bomensortiment moet maar weer eens klin-
ken en u allen, boombeheerders en boomkwekers, 

kunt daar een bijdrage aan leveren. Gewoon doen 
is hierbij het motto!

Groet,

Celtis occidentalis opgebouwde kurkachtige schorsrillen
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