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Beschrijving          L 010 

Lignum   No:  010  : Berglaurier, Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt. 

Lokale naam : Berglaurier, Engl. Balm of heaven, Bay, Bay laurel, Bay Tree, Black 

myrtle, Cajeput, Calfornian Bay, Calfornian Baytree, Calfornian laurel, 

Calfornian olive, Calfornian umbellularia, Headache tree, Laurel, 

Mountain laurel, Myrtle, Myrtle laurel, Oregon Myrle, Pacific myrtle, 

Pepperwood, Spice-tree, White myrtle, Yellow myrtle; Frans: Loupe 

de myrte, Umbellularia de Californie, Laurier de Californie, Myrtle de 

l’Oregon, Spaans: Arbol de las especias, Laurel la sierra, Mirto de 

Oregon, Duits: Berglorbeer, Kalifornischer Lorbeer, Kalifornisches 

Laurel.  

Synoniemen : Drimophyllum pauciflorum Nutt. Litsea californica (Hook. & Arn.) 

Benth. & Hoor. Ex B.D. Jacks,  Oreodaphne californica (Hook. & Arn.) 

Nees, Tetrathera calfornica Hook. & Arn. en  

Umbellularia californica var. californica 

Familie     : Lauraceae 

Herkomst monster  : Duitsland 

Volumieke massa  : 470kg/m³ - 680kg/m³     Maserhout tot 900kg/m³ 

Datum    : 1 mei 2019 

Samensteller(s)   : Dieter Becker 

 

Berg laurier of Umbellularia 

Algemeen 

Umbellularia is een mono-typisch genera, die tussen Laurus en Sassafras geplaatst wordt.  
De berglaurier is een altijdgroene boom, die onder gunstige omstandigheden kan uitgroeien 
tot 30m hoogte. De glanzend groene dikke bijna leerachtige bladeren zijn 8-10cm lang, aan 
beide einden puntig toelopend, deze geuren bij het stuk wrijven erg aromatisch. Langdurig 
contact met het uittredend secreet en/of de geurstoffen van de bladeren kan tot heftige 
allergische reacties leiden.  
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Een sterk verdikte stam op de hoogte van het maaiveld zorgt voor een brandwerende opslag 

van energie en bevordert zo het ontspruitende van nieuwe knoppen als de boom door brand 

sterk wordt beschadigd of de boom de vlammen geheel ten offer valt. 

Zoals velen van jullie misschien weten werden in de loop van de geschiedenis o.a. schelpen 

en stenen als betaalmiddel gebruikt. Dat kan dus ook met schijfjes van hout zoals het geval 

was in de stad North Bend in Oregon.  In het jaar 1933 werd de Bank gesloten en werden als 

betaalmiddel schijfjes van ‘Myrtlewood’ gemaakt en met behulp van een krantenpers 

waardes van $ 0,25 tot $ 10,00 op gedrukt om de mensen te kunnen betalen. Het was als 

een tijdelijke oplossing gedacht, maar vele mensen zagen het terecht als een verzamelobject 

in en zodoende zijn ze nog steeds een wettig betaalmiddel maar inmiddels als 

verzamelobject wel sterk in waarde gestegen.  

 

Groeigebied 

Westelijke USA; het kustgebied van Californië tot Oregon tot op 1600m zeeniveau; in Mexico 

Baja California en ten westen van de Sierra Nevada 

 Decoratief  Umbellularia 

 

 

Houtkenmerken 

 

Spinthout is licht beigebruin.  Kernhout geelbruin tot grijsbruin. Het decoratieve hout ook 

wel “Pepperwood” genaamd, wat een voortreffelijk glanzend glad oppervlak levert, heeft de 

boom aan het hoge oliegehalte in het hout de danken. Vaak ook door maservorming erg 

decoratief. Matig van nerf, gemiddelde textuur en van hoge duurzaamheid.  
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Kops  15 x vergroot     Kops 100 x vergroot 

Het hout is semi-ringporig tot verspreidporig, de vaten alleenstaand en met veel groepen 
van 2 (3), diameter 50-150µ en van spiraalverdikkingen voorzien. Afhankelijk van 
groeiomstandigheden van minder dan 20 vaten per 1mm² tot meer dan 40.  Oliecellen 
meestal in associatie met de stralen, geen beklede stippels,  

 

Tangentiaal       Axiaal 

Stralen heterogeen met 1-4 vierkante en/of staande cellen, parenchym vasicentrisch, 
parenchymstreng uit 3-8 cellen bestaand, stralen 1-3 cellen breed en tot 12 per mm.  
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Gebruik 

Het hout wordt vooral als Fineer, hoogwaardige meubelen en andere toepassingen in de 

binnenhuisarchitectuur, draaiwerken en beeldhouwwerken gebruikt.  

 

 

 

Herkomst afbeeldingen 

Scan monster : Raimund Aichbauer 

Micro foto`s  : Raimund Aichbauer 

 

 


