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 Carpinus (Haagbeuk) in het Nationaal Bomenmuseum Gimborn 

 
Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn in Doorn bezit een wereldberoemde collectie bomen en 
struiken uit alle delen van de wereld. Ze zijn in de loop van vele jaren verzameld voor 
wetenschappelijk onderzoek tijdens expedities of als zaad geruild met andere arboreta of botanische 
tuinen. Een van de manieren om een collectie toegankelijk te maken is door ze op een toegankelijke 
plaats bij elkaar te zetten en er bekendheid aan te geven op een bijzonder moment, bijvoorbeeld 
tijdens de vruchtontwikkeling (juni – september). 
In deze speciale aflevering staat het geslacht Carpinus centraal. U maakt kennis met de rijkdom aan 
verschillende soorten Carpinus, die hun verwantschap ontlenen aan hetzelfde bouwplan van hun 
aarvormige groene vruchten met schutbladen die lijken op bloemknoppen maar het niet 
zijn! Tegelijkertijd zien we ook veel variaties op dit bouwplan. Door genetische verschillen en 
verschillen in o.a. geografische herkomst zijn er ook verschillen in boomgrootte en bladvorm.  

 
Carpinus is een geslacht van kleine tot middelgrote bomen dat behoort tot Berkenfamilie 
(Betulaceae). De bekendste vertegenwoordiger is Carpinus betulus, de Gewone haagbeuk. Die 
kennen we als tuinheggen en als forse bomen. De Nederlandse naamgeving is verwarrend omdat er 
geen sprake is van verwantschap met de Beukenfamilie (Fagaceae).  

De collectie Carpinus in het Nationaal Bomenmuseum Gimborn die in de schijnwerper staat vindt u 
door de volgende route te volgen. U neemt het hoofdpad en gaat rechtsaf het schelpenpad dat naar 
de tent leidt. Blijf het schelpenpad volgen. Ondertussen loopt u door de heidetuin, daarna rechtdoor 
en u passeert in de bocht naar links de ‘Voelboom’ en komt u over het bruggetje. Negeer het pad 
links en loop door tot het schelpenpad zich splitst. U ziet het bordje ‘Gimbornpad’ en het paaltje met 
‘korte en lange route’. U loopt niet verder want u bent op de plaats van bestemming; zie foto. 

 

                               

 



 
 

2 
 

 

 

 

Vanaf deze plek gaat u in een straal van 10 meter kennismaken met vijf soorten Carpinus. Daar staat  
de eerder genoemde Carpinus betulus (Gewone haagbeuk) niet bij, maar we komen hem nog tegen.  
Door een wandelingetje over het gazon te maken komt u de vijf soorten Carpinus één voor één 
tegen. Het blauwe naamboordje is hun visitekaartje. 

Carpinus fangiana is een van de kleinste exemplaren op dit veldje, maar heeft wel de grootste 
vruchten. De vruchtontwikkeling bestaat uit grote trossen vruchten als enorme hopbellen tot wel 30 
cm lang!  Carpinus fangiana is een zeldzame haagbeuk uit West-China, met grote, elegante bladeren 
en lange, groene katjes. Normaal is het een grote struik, maar wanneer de voorwaarden voldoende 
warm en vochtig zijn kan het aan een grote boom tot 20 m hoog groeien. 
De soort is vernoemd naar Fang Wen-Pei (1899-1983), een Chinese botanicus en deskundige op de 
bomen van Sichuan, die voor het eerst verzameld deze soort in de buurt van Nanchuan Xian, in het 
zuidoosten van Sichuan. 
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Carpinus orientalis (Oosterse haagbeuk) 

Carpinus orientalis komt in Zuidoost-Europa en Zuidwest-Azië voor. Men kan hem gewoonlijk 
aantreffen op hete, droge plaatsen en op lagere hoogten dan Carpinus betulus. De boom is kleiner; 
hij meet zelden meer dan 10 meter en blijft vaak zelfs struikachtig. De bladeren zijn ovaal en 3 à 4 cm 
lang. De bladrand is dubbel gezaagd en heeft een scherp bladeinde. De kroon is doorgaans goed 
ontwikkeld met dichte vertakkingen. De bovenzijde van het blad is donkergroen en is lichter aan de 
onderzijde. Dit exemplaar komt uit Griekenland. 
 

       
 

Carpinus turczaninowii (Koreaanse haagbeuk, steenbeuk) 

Het is een mooie kleine tot middelgrote boom met sierlijk overhangende takken die een ronde kroon 
vormen. De eenjarige twijgen zijn olijfgroen, de oudere bast donkergrijs. De bladeren zijn diep 
generfd, donkergroen aan de bovenzijde en opvallend lichter groen aan de onderzijde. De 
bloemkatjes zijn onopvallend, maar de lichtgroene vruchtkatjes bestaan uit relatief grote 
schutbladen. Het verspreidingsgebied is China, Korea & Japan en dit exemplaar komt oorspronkelijk 
uit Sichuan (China).  

 

       



 
 

4 
 

 

 

Carpinus betulus  ‘Columnaris Nana’’ 

Deze boom is een zuilvormige dwergvorm (Nana) van Carpinus betulus, de gewone of Europese 
haagbeuk. De aarvormige vruchten zijn allerminst dwergvormig en hangen als sieraden aan de boom.   

   

 
Carpinus betulus  ‘Columnaris’ 
Als u teruggaat naar het schelpenpad en kijkt in de richting van waar u gekomen bent, dan kunt u 
deze boom aan de rechterzijde niet missen. Het is een uitermate langzaam en zeer compact 
groeiende boom. De kroon is aanvankelijk smal eivormig, later eivormig en extreem gesloten 
vanwege de dichte vertakking, zoals u bij dit exemplaar kunt zien. Deze boom ontwikkelt overvloedig 
vruchten: juweeltjes om te zien. Het blad is frisgroen in het voorjaar en verkleurt goudgeel in de 
herfst.  

 

           

 
Carpinus betulus (Gewone haagbeuk) 
U heeft nu vijf verschillende soorten Carpinus gezien maar de Gewone haagbeuk nog niet. Hij staat 
niet op het veldje waar u zich nu bevindt. Er zijn drie exemplaren in het arboretum. Degene die het 
makkelijkst te vinden is staat niet al te ver van de ingang. Na de entree neemt u het hoofdpad en ga  
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direct links het schelpenpad op. Loop met de bocht mee naar rechts. Aan het eind daarvan ziet u 10 
meter verderop Carpinus betulus aan de linkerzijde van het pad. Hij zit wat slecht in blad. Dat is niet 
helemaal ongebruikelijk na enkele jaren van droogte.  
 
Zoals hiervoor al vermeid, is de haagbeuk geen familie van de beuk maar van de berk. Dit is te zien 
aan de sterk gezaagde randen van de bladeren van deze boom die ook vaak als struik is aan te 
treffen. Ook de vruchten, in de vorm van katjes, duiden op een berkachtige. De snoeibestendige 
haagbeuk wordt, zoals de naam wél aangeeft, veel aangeplant als tuinhaag. In de herfst blijven de 
verdorde bladeren vaak hangen, waardoor een haagbeukenhaag het hele jaar door beschutting 
biedt. De haagvormige Carpinus betulus zult u niet aantreffen in het Nationaal Bomenmuseum 
Gimborn. Maar misschien hebben uw buren deze haag in de tuin staan. In de natuur is de boomvorm 
van de haagbeuk te vinden in de bossen van Zuidoost-Nederland. Het hout van deze oorspronkelijk 
Centraal-Europese boom is zeer sterk en het wordt verwerkt in gereedschappen en 
muziekinstrumenten. Er werden vroeger wielen voor rijtuigen van gemaakt, vandaar de bijnaam 
‘wielboom’. 
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Dit is het einde van de ‘Carpinus wandeling’. Hartelijk bedankt voor uw bezoek aan het Nationaal 
Bomenmuseum Gimborn en graag tot een volgende keer. Meer info over het Nationaal 
Bomenmuseum Gimborn: www.bomenmuseum.nl.  

Komt u graag in het Bomenmuseum? Koop een jaarkaart via de site! Een kaart met veel voordeel.  
En u steunt meteen het Bomenmuseum. 
 
Ó 2021 | alle rechten voorbehouden aan het Nationaal Bomenmuseum Gimborn en aan de auteur  
Ben van Schijndel. 

 

 

 


