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Beschrijving        L 013 
 
Lignum    L  013 : Summit Athrotaxis     Athrotaxis x laxifolia Hook. 
Lokale namen :  Yellow-twig Athrotaxis, Tasmanian cedar,  
    Intermediate pencil pine 
Familie :  Cupressaceae (vroeger Taxodiaceae) 
Natuurlijk verspr. gebied :  Tasmanië (Australië) 
Herkomst monster :  Pinetum Blijdenstein, Hilversum 
Volumieke massa :  ca. 400 kg/m³ 
Datum :  oktober 2018/nov 2020 
Samensteller :  Nelis Mourik 
 
 

 
Scan monster  

 
 
 
 
 

Algemeen 
Het coniferengeslacht Athrotaxis bestaat uit 3 soorten: 
- Athrotaxis selaginoides D.Don (King William pine of King Billy pine),                                                    
- Athrotaxis cupressoides D.Don (Pencil pine)  
- Athrotaxis x laxifolia Hook.  
 
Laatstgenoemde wordt gezien als een natuurlijke kruising tussen de eerste 
twee, voornamelijk om reden van de naalden, die duidelijk een tussenvorm 
vertonen van de eerste twee genoemde soorten, en om reden van het 
groeigebied: ze komen vaak als verspreide eenlingen voor waar de 
groeigebieden van beide andere soorten elkaar naderen of overlappen. 
 
Echter, omdat alle exemplaren in het wild nagenoeg dezelfde kenmerken 
vertonen, dus geen of weinig variatie, en kiembaar zaad produceren,  

Athrotaxis x laxifolia Wat er 

overbleef van het dode exemplaar.  
Hij was behoorlijk uit z’n pot 
gegroeid… 
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wordt er voor gepleit dat deze soort, al zou hij genetisch gezien een kruising 
zijn, sterk op weg is een zelfstandige soort te zijn. De hybride status is om deze 
reden omstreden. Van de drie genoemde soorten komt hij het minst vaak voor. 
 

 
Een levend exemplaar van Athrotaxis x laxifolia in de Tasmaanse tuin in Pinetum Blijdenstein in 
Hilversum. 
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De geslachtnaam Athrotaxis is een samentrekking van het Griekse woord 
‘athroos’ = ‘dicht bezet’ en ‘taxis’ = ‘(rang)schikking’. Het verwijst naar de 
zetting van de naalden en de kegelschubben. In de soortaanduiding laxifolia 
verwijst ‘lax’ naar het ‘gemakkelijk buigbare’, ‘soepele’ loof. 
 

 
Voet van de stam van Athrotaxis x laxifolia. 
 

Athrotaxis x laxifolia is een altijdgroene boom die voorkomt op het Central 
Plateau in het westen van Tasmanië, in een gebied op 900 – 1200 m boven 
zeeniveau, met een overvloedige regenval. De boom wordt tot 10 – 15 m hoog 
met een rechte stam met een diameter tot 0,5 m in oudere exemplaren. Dikke, 
iets afhangende takken vormen een kegelvormige, dichte kroon. Oudere 
exemplaren zijn meer open en meer onregelmatig van vorm. 
 
De naalden zijn lang-schubvormig, 5 – 7 mm lang, de punt, hoewel iets naar 
binnen gebogen, enigszins afstaand van de twijg. De vrouwelijke kegels zijn 12 
– 20 mm, even lang als breed, rijpend van groen via geel en rood-bruin naar 
bruin. De zaden worden door de wind verspreid. 
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Twijg van Athrotaxis selaginoides (King William pine). Lange naalden. 
 

 
Twijgen van Athrotaxis x laxifolia met nog onrijpe, vrouwelijke (voorgrond) en mannelijke 
(achtergrond) kegels. 
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Twijgen van Athrotaxis cupressoides (pencil pine). Korte naalden. 

 
Herkomst 

 
Het hout van deze monsters komt 
niet uit Tasmanië, maar uit Pinetum  
Blijdenstein in Hilversum, waar hij 
een boom was van ca. 5 m hoog met 
een maximale stamdiameter van ca. 
15 cm.  
Door ongelukkige omstandigheden 
is hij dood gegaan.  
De boom dateert uit de tijd dat de 
toenmalige beheerder dhr. N. 
Schellevis plannen opvatte om een 
Tasmaanse tuin in te richten bij de 
ingang van de kas: rond 1989.  
De realisatie van deze tuin dateert 
uit 2001 en vormt in ons land een 
unieke verzameling. 
 
Bast van Athrotaxis x laxifolia. 
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Houtgegevens 
Athrotaxis heeft een rose-rood kernhout en een lichtbruin tot geel-bruin spint, 
dat vrij scherp van elkaar gescheiden is. Voor een naaldhoutsoort heeft het 
zachte hout een matig fijne tot fijne nerf, de draad is doorgaans recht. 
Groeiringen zijn goed waarneembaar als gevolg van een duidelijke ring 
laathoutcellen.  
 

 
Stamdoorsnede van Athrotaxis x laxifolia. 
 

Parenchym is in alle groeiringen overvloedig aanwezig in de vorm van 
enkelvoudige, verspreide cellen, voornamelijk in de tweede helft van het 
voorjaarshout. Het parenchym heeft een rood-bruine inhoud. De stralen zijn 
uitsluitend één-rijig en twee tot 15 (maximaal 20) cellen hoog. De 
kruisveldstippeling is taxodioid. De straalcellen zijn voor een deel eveneens 
gevuld met een rood-bruine inhoud. 
Uitscheiding van deze harsachtige inhoud is een algemeen kenmerk, wat soms 
als een nadeel wordt gezien. 
Het laat zich snel en gemakkelijk drogen met weinig krimp. Het is met alle 
gereedschap gemakkelijk te bewerken, gemakkelijk te splijten, goed te lijmen 
en glad af te werken. Het kernhout is duurzaam. 
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Loepbeeld van Athrotaxis x laxifolia    Microfoto van het kopse vlak. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microfoto van het tangetiale vlak.                           Microfoto van het radiale vlak. 
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Toevoeging januari ’22 

 
Anatomische kenmerken 

Jaarringen zijn gemakkelijk te onderscheiden door een uitgesproken duidelijk 
laathoutring. De laathout tracheïden zijn zeer dikwandig tot 5 µm met een smal 
lumen en zijn radiaal sterk afgeplat. De radiaal diameter van de tracheïden in 

voorjaarshout meten tot 70 µm en in het laathout maximaal 15 µm. Hofstippels 
zijn schaars aanwezig op de vroeghouttracheïden, talrijk op de 

laathouttracheïden. Axiaal parenchym komt in alle groeizones voor, als 
verspreide solitaire parenchymstrengen, maar voornamelijk in de tweede helft 
van de vroeghoutzone. Axiale parenchymcellen hebben een roodbruin gehalte. 

De stralen zijn uitsluitend 1-rijig en 2-15 (max. 20) cellen hoog. 
Kruisingsveldstippeling is merendeels taxodioid in het laathout soms piceoid. De 

straalparenchymcellen zijn ook gedeeltelijk gevuld met roodbruine inhoud. 

 
Gebruik 
Het hout moet voor dezelfde doeleinden geschikt zijn als dat van King William 
pine, maar is nooit op houtmarkt aangeboden, althans niet onder zijn eigen 
naam. Dit zou algemeen timmerwerk zijn waar een fijne, duurzame houtsoort 
voor nodig is, zoals in de meubel- en botenbouw. Echter om reden van 
schaarsheid en bescherming van overheidswege in Nationale Parken wordt ook 
King William pine heden ten dage in slechts hele kleine hoeveelheden gebruikt. 
King William pine was een speciaal gevraagde houtsoort voor klankbodems en 
buigwerk, verder voor bijenkorven, vaten, ramen, deuren, luiken, dakshingles 
en andere buitenbetimmeringen, omdat het licht en duurzaam is. Het wordt nu 
nog hoofdzakelijk voor restauratiewerk van erfgoed gebruikt. 
 
Gebruikte literatuur 
Boombeschrijvingen 
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Conifers of the World,   James E. Eckenwalder 
A Handbook of the World’s Conifers,   Aljos Farjon 
Conifers around the World,   Zsolt Debreczy en István Rácz 
 
Houtbeschrijvingen 
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©  Tekst:   Nelis Mourik  
      Foto’s:   Nelis Mourik.  
     Loep- en microfoto’s:   Raimund Aichbauer. 
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Toevoeging: januari ’22 
Na een bezoek bij GRIN zag ik de soort daar al als zelfstandige soort staat: 
Athrotaxis laxifolia Hook. 
 
 
 


