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Beschrijving 

 

Lignum No. 006 

Andere namen 

Familie 

Herkomst monster  

Volumieke massa 

Datum 

Samensteller 

                                                                                                 L  006 

 

: Zwarte moerbei, zwarte moerbezie   Morus nigra L. 

: Black mulberry (E), schwarze Maulbeere (D), murier noir (Fr.) 

: Moraceae 

: Flevoland, P. Voermans 

: 630 kg/m3, gemeten aan het monster 

: Medio 2008 

: J. v d Brink/ R. Aichbauer 

 

  
  houtmonster 0,5x                                               kops 6x 
 

 
blad 

 
boom 

 
onrijpe vruchten 

 

Algemeen 

The Plant List vermeldt 125 species Morus, waarvan er 19 geaccepteerd zijn.  

De moerbei is vanwege zijn eetbare vruchten, evenals veel andere fruitsoorten, door de 

Romeinen in Europa terecht gekomen. Moerbeien kunnen meer dan 500 jaar oud worden. 

 

De groeivorm van Morus nigra begint als een grote struik die vaak uitgroeit tot een boom van 

6 tot 10 á 15m hoogte met een korte stam en een brede ronde kroon. 

De stam is grijs, ruw en grillig, de bast kent ruwe groeven en de twijgen zijn groen. 

Bij beschadiging scheiden de jonge twijgen melksap af. 

De brede hartvormige glanzende bladeren van de zwarte moerbei zijn soms drielobbig, 

hebben een gezaagde bladrand, zijn 5 tot 12cm groot, zijn aan de bovenzijde groen en aan 

de onderzijde lichtgroen en behaard.  
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De schijnvruchten van de zwarte moerbei lijken op frambozen, zijn dieprood tot bijna zwart 

van kleur, 2 tot 3 cm groot, smaken zoetzuur en worden thans verwerkt in gelei, jam, sappen 

en wijn. 

 

In de 18e eeuw werd de zwarte moerbei, omwille van het fruit, als leiboom aan de zonzijde 

van fruitmuren op historische buitenplaatsen aangeplant. O.a. langs de slangemuren bij de 

buitenplaats Beeckestein te Velzen en bij het Huis te Manpad in Heemstede. Zo was de  

zwarte moerbei beschut tegen vorstschade en groeiden de vruchten op een plukbare hoogte.  

 

Bij de zijdeteelt worden de bladeren van vooral de witte moerbei (zijn voor de zijderups het 

smakelijkst) en ook wel van de zwarte moerbei geoogst om tot voeding van de zijderups te 

dienen.  

De zijdeteelt zou in 2698 voor onze jaartelling in China zijn ontstaan en verspreidde zich 

rond 600 naar Constantinopel, van daaruit rond 1130 naar Italië en Spanje en vervolgens 

omstreeks 1450 naar zuid Frankrijk. 

Tussen 1770 en 1830 werd er ook in Nederland zijdeteelt bedreven bij het Huis Empe  

(nabij Brummen) waar W.H. van Hasselt zich hierop redelijk succesvol toelegde. 

In 1781 vertrok hij echter naar Amerika.  

Zie hiertoe het te downloaden E-book: A. Martini van Geffen, Handleiding ter bevordering 

van de zijdeteelt in Nederland, ’s Hertogenbosch 1833. 

  

Micro-kenmerken  

Het hout is ringporig, Vaten in clusters, vroeghoutvaten 100-300µm in diameter, 

laathoutvaten maximaal 30-40µm, vaten soms in tangentiale banden, spiraalverdikkingen en 

thyllen zijn aanwezig. Parenchym is vasicentrisch, aliform en aliform confluent, Marginaal 

parenchym in min of meer onderbroken banden is vaak aanwezig. De breedste stralen zijn 4-

6 (9) cellen breed en tot meer dan 1 mm hoog, 3-5 per tangentiale mm. Deze zijn heterogeen 

met 1-4 staande en/of vierkante cellen en schedecellen. Rombische kristallen in vierkante en 

staande straalcellen en in niet gekamerde parenchymcellen. 

 

   
  kops 25x                                    tangentiaal 25x                           radiaal 25x 
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Houteigenschappen 

Het hout heeft zeer weinig spint, De kleur is aanvankelijk geelbruin met lichtbruine strepen 

en donkert na tot goudbruin dan wel roodachtig bruin. Het hout is duurzaam en zou moeilijk 

te drogen zijn. Het is goed bewerkbaar, fraai te politoeren en met stoom goed te buigen. 

 

Vanwege zijn zeldzaamheid zijn er in Nederland geen gebruikstoepassingen aanwijsbaar.  

In De VS en in Canada wordt het lokaal gebruikt voor meubels en interieurafwerking, 

scheeps- en wagenbouw, landbouwwerktuigen, palen, vaten, kisten en kratten.  

 

Herkomst afbeeldingen 

Scan monster   J. vd Brink,  
Botanische foto’s  P. Voermans  
Micro-afbeeldingen   R. Aichbauer. 

 
Geraadpleegde literatuur: 

Jan de Koning en Wim van den Broek, Dendrologie van de lage landen (14
e
 druk), Zeist 2009, p. 362 en 363. 

Boomkwekerij Gebr. Van den Berk, Van den Berk over Bomen, ??? 2004, p. 413 en 419. 
Bob Press en David Hosking, de Bomengids van Europa, Rijswijk 2007, p. 128. 
Allen Mitchell, Elsevier bomengids, Amsterdam 1976, p. 283 en 290. 
B.H.J.N. Kooij en B. Olde Meierink, Fruitmuren in Nederland (RV bijdrage 17), Zeist 1997, p. 15, 48, 55 en 86.   
A. Martini van Geffen, Handleiding ter bevordering van de zijdeteelt in Nederland, ’s Hertogenbosch 1833. 
A.J. Panshin en H.P. Brown, Commercial timbers of the United States, New York and London 1940, p. 470. 
Forestry Branch Canada, Native trees of Canada – bulletin 61 (fourth edition) , Ottawa 1950, p. 190. 

 

 

 

 

 

 

 


