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Beschrijving         L 014 

LIGNUM  # L 014  Griekse aardbijboom, Abrutus andrachne L. 

Synoniemen Arbutus idaea Gand. 

Arbutus integrifolia Lam  

Arbutus lucida Steud. 

Arbutus sieberi Klotzsch 

Familie   Ericaceae 

Ander namen Griekse aardbijboom, Manzanita, Geek strawberry tree, 

Cyprus strawberry tree,  Grecian strawberry tree, 

Griechischer Erdbeerbaum, Östlicher Erdbeerbaum, 

Abousier hybride de Chypre 

Herkomst monster  Kreta 

Volumieke massa  ± 800 kg/m³ gemeten aan het monster 

Datum uit gifte  Mei 2020 

Samensteller  Willem Hurkmans, Raimund Aichbauer 

        

 

Scan van het monster 

 

Natuurlijk verspreidingsgebied  

Albanië, Cyprus, Oost-Egeïsche Eilanden, Griekenland, Irak, Kriti, Krym, Libanon-

Syrië, Palestina, Transkaukasus, Europese - en Klein-Aziatische Turkije. 
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Afbeelding van overhangend exemplaar in de bergen van Kreta 

 

Algemene informatie 

Arbutus is een geslacht van 11 geaccepteerde soorten en 19 nog niet 

geaccepteerde soorten. In de laatste update in GRIN van 20-10-2020, deelt 

GRIN Arbutus in de familie Ericaceae en de onderfamilie Arbutoidea ingedeeld.  

 

 

 

Boom met gladde, 

afbladderende 

[indien vers: rode] 

bast, hoogte 

doorgaans 3-5, soms 

tot 8 meter, 

stamdiameter 10-40 

cm. 

 

 

Afbeelding van de stam met gladde rode bast 
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Afbeelding van een Twijg met blad, bloem en bloemtros 

Bloemen in onregelmatige dichte trossen, hangend, vaasvormig d.w.z. met haast 

volledig tot een buis vergroeide, roomwitte tot helderwitte bloemblaadjes; die 

buis vernauwt zich naar onderen -- de bloemen hangen ondersteboven. Heeft 

[op Kreta voor zover waargenomen] een voorkeur voor goed gedraineerde, 

rotsige basische [kalk] bodems waar ze in de volle zon staat. 

In tegenstelling tot A. unedo, bloeit A. andrachne in het voorjaar [maart-april]. 

In tegenstelling tot die van A. unedo zijn de vruchten van A. andrachne niet 

eetbaar, tenzij je erg dapper bent -- ze veroorzaken, laat ik dit diplomatiek 

zeggen, een 'verrassende versnelling van de spijsvertering' Het voorkomen in 

enkele gebieden op Kreta is algemeen; maar daarbuiten zeldzaam.  

Ik vermoed dat de soort een zogeheten relictverspreiding heeft, wat wil zeggen 

dat ze [nog] voorkomt op een aantal plaatsen binnen een voorheen groter 

verspreidingsgebied. De soort lijkt mij allerminst met uitsterven bedreigd. Dat 

stelt de IUCN trouwens ook: Least Concern. 

Houtinfo 

Het net iets lichtere spinthout is smal en verschilt nauwelijks van het kernhout. 

Onvolledige groeizones komen veelvuldig voor. Het hout is fijn tot matig fijn van 

nerf, al naar gelang van standplaats een groeiomstandigheden. 
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Stamstuk waar van onze monster zijn gemaakt, foto Nelis Mourik 

Gebruik  

Van oudsher gebruikt voor hoge kwaliteit draaiwerk [het hout is fijn en erg vast 

en kan een fraai spint / kernhout contrast vertonen] en ook geschikt voor 

houtskool van de hoogste kwaliteit, dat wil zeggen voor smidsvuren en 

metallurgie. Houtskool van de Griekse aardbeiboom heeft de reputatie beter te 

zijn dan die, gefabriceerd van steeneik en olijfhout [ook houtskool van Arbutus 

unedo staat goed aangeschreven]. 

Het hout is hard en enigszins elastisch, is lastig te splijten en zou zeer goed 

geschikt zijn voor stoel- en tafelpoten. De veelal kleine diameter staat een meer 

algemeen gebruik in de weg. Heel geschikt voor klein speelgoed en zaken als 

eierdoppen, damschijven, schaakstukken en allerlei klein speelgoed. Wellicht ook 

goed voor intarsia, vanwege de felroze kleur die kernhout van deze soort kan 

hebben. Ook wandelstokken e.d. zijn uitstekend van de Griekse aardbeiboom te 

maken; men moet deze dan wat dun nemen, in verband met de vrij hoge 

Volumieke massa. De sterkte zal ook dan voldoende blijken. 

Evenals A. unedo is deze soort vrij weinig onderzocht waardoor wellicht enkele 

toepassingen nog onbekend zijn.  
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Anatomische kenmerken 

Het hout is verspreidporig met een sterke tendens tot semiringporig. In ons 

monster zijn alle twee te vinden. Vaten zijn alleenstaand en in korte radiale 

rijtjes tot 8 vaten en kleine clusters komen voor.  Het aantal vaten varieert 

tussen 100 en 150 per 1mm², gemiddeld 125.  De grootste vatdiameter is in 

vroeghoutzone is 80µm en nemen in diameter in de laathout-zone af tot minder 

dan 10µm. Vat-tracheïden komen in het laathout regelmatig voor. De vaten zijn 

enkelvoudig doorboord en in de kleinste vaten, voornamelijk in het laathout, 

komt laddervormige vatdoorboring met minder dan 10 sporten voor. Soms is ook 

netvormige doorboring aanwezig. Spiraalverdikkingen in alle vaten en tracheïden 

is duidelijk aanwezig. Libriformvezels zijn deels gedeeld. Libriform heeft geen 

spiraalverdikking. 

Kops oppervlak, 45x    Kops oppervlak, 15x 

Het spaarzaam voorkomende parenchym is met een handloep niet waar te 

nemen, met de microscoop gezien is het parenchym spaarzaam paratracheaal en 

soms spaarzaam diffuus. Parenchymstrengen uit 2-5 cellen samengesteld. 

De stralen zijn overwegend 2 tot 4-rijig, zelden 5-rijig, deze zijn spoelvormig en 

5 tot 20 cellen hoog. Gemiddeld 8 per tangentiale mm. De stralen zijn 

overwegen heterogeen met tot 4 rijen vierkante en/of staande cellen. 1-rijige 

stralen bestaan uitsluitend uit staande cellen. Prismatische kristallen komen in 

parenchym in lange reeksen voor, in de stralen alleenstaand of in reeksen van 2 

tot 4 kristallen in de  staande cellen van de straal. Afzettingen van 

kernhoutstoffen in de stralen zijn aanwezig. 
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Microscopisch tangentiaal vlak , 100x  Microscopisch radiaal vlak, 100x 

 

 

Microscopisch kops oppervlak, 100x 
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