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BESCHRIJVING           L  009. 

 

LIGNUM No: 009 : Rhamnus alaternus L. 

Lokale namen  : NL Altijdgroene vuilboom, Italiaanse Wegedoorn, 

: EN Blow-fly-bush, Italian buckthorn, Mediterranean Buckthorn, 
: F Alaterne, 
: DE Mediterraner Kreuzdorn, Mittelmeer Kreuzdorn, Immergrüner 

Kreuzdorn. 
Familie:   : Rhamnaceae   Tribus: Rhamneae 

Synoniemen : R. alaternus subsp. alaternus DC. 

: R.  alaternus var. angustifolia DC. 

: R.  alaternus var. balearica DC. 

: R. alaternus var. hispanica DC. 

: R. alaternus var. vulgaris DC. 

Herkomst monster : Kreta. 

Volumieke massa : 845 kg/m3 gemeten aan het monster. 

Datum:   : 18 okt. 20  

Samensteller(s): : Alidus Hofsteenge R. Aichbauer 

Scan samengesteld  monster 

 Groeigebied  

Mediteraan, Zuid- en ZO-Europa rond de gehele Middellandse zee, het Midden-Oosten tot Iran. 

Algemeen 

Het is een altijdgroene struik, door sommigen ook betiteld als heester, die soms uitgroeit tot een 

boom van 5-6m hoog. Rhamnus alaternus is overal in de wat vochtigere maquis rond het 

Middellandse zee gebied te vinden. Het is een tweehuizige struik zonder doorn. 

Blad en Bloemknoppen 
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R. alaternus met zaadpluizen van Clematis vitalba 

 Doordat de struik in een grote verscheidenheid aan klimatologische regio`s voorkomt, kent zij veel 

variatie in bladvorm en groeiwijze. In sommige regio’s wordt hij niet groter dan 1-2m. Dit heeft er in 

het verleden abusievelijk toe geleid dat R.alaternus in verschillende variëteiten is ingedeeld. 

Tegenwoordig zijn alle variëteiten, na genetisch onderzoek, tot één soort teruggebracht. Daarnaast 

zijn ook een aantal cultuurvariëteiten bekend, waaronder ‘Angustifolius’, ‘Argenteovariegatus’ en 

‘Integrifolia’. 

Houtkenmerken 

Spinthout licht geelbruin, kernhout donkerroodbruin tot 

donkerbruin.  

 

Verspreidporig tot semi-ringporig met tot 150 vaten per 

mm². De vaten zijn alleenstaand, in groepjes en clusters die 

samen met tracheïden en parenchym een boomvormig 

patroon vormen (dendritisch).  

 

 

De vaten 30 tot 70µm diameter. Enkelvoudig doorboord. 

Vaten en tracheïden hebben duidelijke spiraalverdikkingen.  

Transversaal vlak 40x vergroting 
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Transversaal vlak 100x vergroting   Tangentiaal vlak 100x vergroting 

Parenchym is spaarzaam para-tracheaal, met 2-8 cellen per parenchymstreng. 10-15 stralen per mm, 

1-2 (4)-rijen en tot 25 cellen hoog, heterogeen-cellulair met 1-2 (4) cellen vierkante en/of staande 

cellen. Kristallen in de straalcellen komen veelvuldig voor, soms zijn ook drusen in marginale 

straalcellen waar te nemen. Vaten met afzettingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiaal vlak 100x vergroting     Transversaal vlak 15 x vergroting 
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Foto`s  -  Willem Hurkmans 

loepfoto`s – R. Aichbauer 

 


