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Lignum  No: 002 : Snow totara     Podocarpus nivalis Hook. 

Andere lokale namen : Mountain totara, alpine totara, tauhinu (Maori) 

Familie : Podocarpaceae 

Natuurlijk verspr. gebied : Nieuw Zeeland 

Herkomst monster : Trompenburg Tuinen en Arboretum, Rotterdam 

Volumieke massa : 500 – 600 kg/m³, gemeten aan het monster 

Datum : December 2018 

Samensteller : Nelis Mourik 

 

Monster Podocarpus nivalis uit de onderstam 
 Podocarpus nivalis struiken in Trompenburg 
  

Algemeen 

Het coniferengeslacht Podocarpus bestaat, afhankelijk van verschillende botanische 

inzichten, uit 70 – 110 soorten.  

Podocarpus nivalis is een altijdgroene struik die groeit in Nieuw Zeeland van halverwege het 

Noord Eiland, over het Zuid Eiland, tot op Stewart Eiland. Hij komt op het Noord Eiland 

hoofdzakelijk voor in het gebergte, op de andere twee eilanden ook tot zeeniveau.  

In het gebergte, tegen de 

boomgrens, is de struik niet 

meer dan een bodembedekker.  

Bij gunstiger groei omstandig-

heden wordt hij doorgaans 0,90 

– 1,20 m hoog, bij een grotere 

breedte.  

Maximale hoogte bereikt hij als 

kleine boom tot 3 m hoog. Het 

hout is vaak krom, niet dikker 

dan 5 cm. Maximale 

gerapporteerde diameter is 15 

cm. 
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Naalden zijn olijfgroen, leerachtig, zacht, 3 

– 10 mm lang, vrij dicht opeen rondom de 

twijgen. Snow totara is twee-huizig, wat 

betekent dat er mannelijke en vrouwelijke 

struiken zijn.  

 

Mannelijke kegels zijn 5 – 15 mm lang bij 3 

mm doorsnede, roodachtig, aan het einde 

van de twijgen. Op de vrouwelijke struiken 

groeien de ‘kegels’ uit tot een felrode, 

ovale schijnbes van ongeveer 6 mm 

doorsnede met op het uiteinde daarvan 

één (soms twee) zaden. De schijnbes is 

eetbaar en lokt vogels. De soort wordt 

door vogels verspreid. 

Podocarpus nivalis is nauw verwant aan P. 

totara, Totara, één van de bekendste 

Nieuw Zeelandse inheemse 

naaldhoutsoorten. 

 

 

Herkomst  

Zaden van deze soort zijn in 1977 in Nieuw Zeeland verzameld door J.R.P. van Hoey Smidt 

(foto uit 2009), toen directeur van Arboretum Trompenburg, tijdens een excursie van de  

Horticultural Society.  

Deze zaden zijn in het 

arboretum ontkiemd en de 

planten daarna in een groepje 

bij elkaar gepoot.  Omdat de 

zaden zowel mannelijke als 

vrouwelijke struiken 

voortbrachten ontstonden 

ook de zo kenmerkende 

vruchten. Meerdere cultivars 

uit deze planten zijn via de 

kwekerswereld in de handel 

terecht gekomen. 

   
   
                       Trompenburg 2009, J.R.P. van Hoey Smidt bij zijn Podocarpus nivalis struiken 
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Hout kenmerken 

Loepbeeld en dwarse vlak, Ø 56 mm,    Podocarpus 

nivalis 

 

 

Het hout van snow totara heeft een lichtbruin tot licht rose-bruin kernhout, dat scherp is 

gescheiden van het iets lichtere spint.  Voor een naaldhoutsoort heeft het een fijne nerf, de 

draad is doorgaans recht, of anders met de stam meegebogen.  

Groeiringen zijn soms niet tot soms goed zichtbaar als gevolg van een smalle ring laathout, 

ook kunnen ze plaatselijk een onderbreking vertonen.  

 

 

 

Parenchym is in sommige groeizones 

overvloedig aanwezig, heeft een duidelijk 

zwavelgele of geelbruine inhoud en is over 

het algemeen over de gehele groeizone 

verdeeld. Enkele groeizones zijn zonder of 

alleen met onduidelijk parenchym.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Podocarpus nivalis dwars 

 



Hout Vrienden club    LIGNUM 
 
 

Datum:       9 september 2018 

Podocarpus nivalis radiaal      Podocarpus nivalis tangentiaal 

De stralen zijn 1 – 8 cellen hoog, waarvan de 3 – 4 cellen hoge overwegen. Het kruisingsveld 
bevat podocarpoïde stippels, 8 – 9 µm in doorsnede, met 1 – 4 stippels per kruisingsveld. 
 

 

Het hout laat zich goed en gemakkelijk drogen. Het is met alle gereedschappen gemakkelijk 

te bewerken, goed te lijmen en glad af te werken. Het kernhout is duurzaam, echter niet in 

contact met de grond. 

 

Gebruik 

Het hout wordt om reden van zijn kleine afmetingen niet gebruikt, maar is zeker geschikt voor fijn 

draai- en snijwerk. In onze gematigde streken wordt de struik soms aangeplant in rotstuinen. In 

advertenties van kwekers wordt deze soort wel aanbevolen als een niet-giftige vervanger voor Taxus. 
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