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Beschrijving          L  008 
 
Lignum  008   : Ulex europaeus L          Gaspeldoorn 
Andere namen Gaspeldoorn, European gorse, Furze, Gorse, Whin, 

Gaspeldoring, Ajonc, Ajonc d'europe, Bois jonc, Jonc marin, 
Vigneau, Gewöhnlicher stechginster, Stechginster, Tojo, 
Retama espinosa, Toxo, Ärttörne, Ajonc epineux, Aliaga, 

Carqueja, Espino amarillo, Gaspeldoorn, Genet, Gorse, 
Heckensame, Kolyuchi drok, Maticorena, Uleks evropeiski, 

Utyosnik, Utyosnik evropeiski, Whin 
 
Synoniemen :  Genista europaea (L.) E.H.L.Krause 

 Ulex armoricanus Mabille,  
Ulex compositus Moench 

Ulex europaea L.,  
Ulex europaeus subsp. borealis Rothm. 
Ulex europaeus subsp. europaeus  

Ulex floridus Salisb. 
Ulex hibernicus G.Don 

Ulex major Thore 
Ulex opistholepis Webb 
Ulex strictus J.Mackay 

Ulex vernalis Thore 
 

Familie : : Fabaceae Subfamilie: Faboideae Tribus: Genisteae 

Herkomst monster  : Nederland 
Volumieke massa  : 840 kg/m3 gemeten aan monster 
Datum    : mei 2020 

Samensteller(s)  : Frans Steenland, R Aichbauer 
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Algemene informatie 

 
Hoewel de struik het best groeit in 
Mediterraan gebied, komt deze 

tussen de 30 en 50 noordelijke 
breedtegraad overal voor waar 
droge heideachtige arme grond 

aanwezig is. Wordt ook gebruikt 
om losse gronden te stabiliseren. 

De tot 12cm lange dorens werden 
al in de teentijd gebruikt naalden 
of spelden om te naaien en 

kledingstukken aan elkaar te 
hechten. Ulex stamt waarschijnlijk 

af van het Keltische ec of ac (punt), naar de stekels, maar volgens anderen van 
odax (stekelig). 

Het is een doornige struik die in het algemeen tot 2 meter hoog wordt, de 
stammen die zelden meer als 5-10cm dik worden, zijn kort en gewoonlijk vertakt 
elke stam al dicht bij de grond. Als rijke bloeier die een lang bloeiseizoen kent 

van het vroege voorjaar tot in de zomer. Het is een ideale heggenplant.  
De Gaspeldoorn is een uitstekende bijenplant voor bijen, hommels en wilde 

bijen. 

 
“Wilde planten in Nederland 
en België” vermeld: Gaspel in 

Gaspeldoorn is een 
verkleinwoord van het 
Middel-Nederlandse woord 

gaspe dat haak of gesp 
betekent. In de 

middeleeuwen werden 
dorens, onder andere die van 
de Gaspeldoorn, gebruikt als 

sluiting van kleding. Ulex 
stamt waarschijnlijk af van 

het Keltische ec of ac (punt), 
naar de stekels, maar 
volgens anderen van odax 

(stekelig). Europaeus 
betekent Europees. 
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De vlindervormige bloemen zijn 

goudgeel en hebben een lengte 

van ongeveer 1.5 cm. Ze zijn 

bevestigd aan korte, fluwelige 

stelen. De plant kan in de 

wintermaanden al volop bloeien, 

maar de hoofdbloeitijd is van eind 

maart tot en met mei.  

 

 

 

 

 

 
 Struik, botanische tuin de Dreijen in Wageningen 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Hout kenmerken 

 
Het spinthout is crème-wit tot beige-grijs, het kernhout lichtbruin tot grijsbruin. 
Door de goed afgebakende groeizones en de parenchymverdeling ontstaat een 

prachtige streeptekening. Het hout wordt maar zelden gebruikt. Omdat het hout 
maar in kleine afmetingen verkrijgbaar is wordt het industrieel buitengewoon 
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zelden verwerkt en door de hobbyist overwegen voor klein houtdraaiwerk en 
kleine sculpturen gebruikt, voor mes-heften en klein speelgoed.  

Anatomische kenmerken 
Het hout is overwegend semi-ringporig, de groeiringen zijn duidelijk herkenbaar. 

De vaten zijn enkelvoudig doorboor, tangentiaal en diagonaal gerangschikt en 

hebben ten hoogste 150µm diameter. Vasculaire tracheïden zijn aanwezig, de 

vaten bezitten spiraalverdikkingen. Beklede stippels, dikwandig libriform is niet 

gedeeld.  Het parenchym is vat-zoekend confluent. De parenchymcellen zijn 

overwegend fusiform. De stralen zijn 1-5 (8) cellen breed, bestaan uitsluitend uit 

liggende cellen en overwegend 4-10 per tangentiale mm. Kristallen zijn niet of 

uitgesproken zelden aanwezig. Vezel-elementen en parenchym zijn in etages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15x kops      100x tangentiaal 
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100x radiaal       100x kops 
 

 

 

 

 

 

 

 

Literatuurlijst: 
http://www.plantsoftheworldonline.org/ 
https://wilde-planten.nl/  
https://insidewood.lib.ncsu.edu/ 
Krüssmann, Handbuch der Laubgehölze, Verlag Paul Parey 1978 
 
 

 

 

Foto`s           : Scans monster en schijf Frans Steenland 

                       Wikipedia 

Microfoto`s : R.Aichbauer 
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