Carpinus
Haagbeuk
De haagbeukis alomgekend;er komendanook
vierentwintig soorten voor in de gematigde
steken van het noordelijk halfrond.De àgzaggroeiendetakken en het afirisselendgeplaatst
blad maken hem ideaal voor de
bonsailieftebber.Hij verhout snel en heeft al
zeerjong het silhouetvan eenvolwassenboom.
De soortis tweeslachtigan debloeiwijze gelijkt
veel op die van de haz.elaar.De mannelijke
bloemenzitten op het oudehout onderdevorm
rankalies zoalsbij de Hazelaar.De wouwelijke
bloemen zijn echter meeÍ uitgegroeid en
verschijnenop de top van de de nieuwgroei.De
naam "beuk kreeg hij vanwege zijn
vnrcht.
beukenootachtige
Tijdens de winter behoudt de Haagbeukzijn
bladeren.De nieuwgroeistootze af in de lente.
Zijn gelijkenis met de echtebeuk, die ook in
hagenwordt geplanqleidt tot verwarring.Het
blad van de Carpinusis echterveel ruwer en
kleiner dandat van de Beuk. Vermitsaanbeide
soorten ook in de winter verdord blad blijft
zitten is de identiteitgema}Í<elijkvastte stellen.
Wie het nog niet zekeris ofjuist eenplant moet
tijdensde bladlozeperiodemerkthet
beoordelen
aan de stand van de knoppen. De Carpinus
(Haagbeuk) heeft aangesloten langwerpige
knoppen.De Fagus(Beuk)bezit knoppenop een
steeltje,bijna haaksop de twijg.

Dit maakthemtot eenuitstekendobjectvoor de
bonsailiefrrebber.
Wanneerhij ouderwordt kÍijgt hij eenovalere
gestalte.Het komt eropaanwat we ervanwillen
maken:eenklassiekeboomof eenboommet het
sihouetvan de normalegroeiwijze.In het laatste
geval latenwe hem iets ovaler,iets geborgener
worden.
De boomkan vierentqrintigmeterhog worden,
evenveelmeterals er soortenzijn.
De haagbeuk is steeds een nuftige boom
ge$reest. Zíjn hande, slagvaste hout werd
gebruikt voor hamers en slagblokken, als
oventrout b{ de bakker en steel vooÍ
gereedschappen.
Als knofwilg werd hij weinig
aangeweten door het vee en vormde een
voor
onvervonnbare omheining. Ook
tandraderen
en spakenvan wielen werd het hout
aangewend.

Bld en vruchtenvm de Carpinus.

Carpinus

Fagus

De jonge boom is van natuÍe pirarnidevormig.

Als haagvolsaanvijf exemplarenper srekkende
meter.Door de bladhoudendeeigenschapis zij
het hele jaar ondoorzichtigen vormt zij een
bestendigebeschermingtegande wind.
Enkele interessante cultivars zrr1n de C.
columnaris, die zuilvormig uitgroeit en zeer
dicht vertaktis. Door zijn trage,compaotegroei
is hij goedvoor de bezemstijl.De C.fastigiata
is een snellegroeier,die wel snel op stamdilÍe
komtdochlater moeilijker in vorm is te houden.
De stamis wel diep gegroefden geeft snel een
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verweeÍdeindruk. Ook dezevaÍiëteit is slanken
kegelvormig.

Watergift.
Halve bosplantheeftde boomsteedsnoodaan
eenvochtigegrond.Dagetijksmatig besproeien
is danook geenluxe.
Voeding.
Het substraaten de voedingis besthumusrijken
levendig.Wie de tour van de semi-aquacultuur
opwil zalwekelijksmoetenbijmestenin delerte
en om de veertiendagenvanafmiddenjuni tot
het eindevan de zomer.
Verpotten.

De btoeiwijzevan de Haagbaft gelijkt op dezevan de
Hazelnoot.

De C. quercifolia rns1 ingesneden,eikachtige
bladeren groeit breed uit en moet zeker het
proberenwaardzijn.
Deze cultivarskunnenlijden aanterugloop,het
terugkeren ftmÍ het oorspronkelijke, wilde
uitzicht. In dat geval moet de tak volledig
verwijderd worde4 iets wat vooÍ een
zekerde kleinstemoeiteis.
bonsailiefhebber
is datze geënt
hobleembirjdecultuurvariëteiten
wordenop C. betulus,wat aanleidingkan geven
tot eenlelijke entplaats.Marcotterenop ofjuist
onderde ent is meestalgeenprobleem.
Minder winterhardesoortenzijn de Carpinus
lmrflora of Witte Haagbeuk met kleine
glanzendeblaadjesen gladde starn, die moet
beschemdwordentegenvorst om twijgsterftete
voortomen. De Carpinus turczaninowii of
Koreaanse Haagbeuk heeft behoefte ailn
dezelfde beschermende maategelen Zljn
herfsttooi is wel prachtigoranjerood.Yolle zon
doetde bomenook geendeugd.
De Carpirus japonica of JapanseHaagbeukis
bladverliezend.
Standplaats.
ln en pot noch in de nahru ís de Carpinus
opgetogenmet eenplaatsjein de volle z,on.Het
is een ptant die van natrÍe voorkomt aan de
bosrand.Dit geeftook implicatiesin de voedi.g
en de watergift.

Tot op tienjarige leeftijd zal de boom om de
tweejaar moetenwordenverpot.Daarnaenkel
indien nodig bevondenna inspectie van het
wortelgestel.
Het grondmengselis standaardbij gewone
met scherpzanden
toepassing.Geraniumgrond
en eventueeleen
lava in de verhouding41111,
halveportieklei doenhet ook.
Vermeerdering.
Zowel zaaienals stekkenkomenin aanmerking.
Ook marcotterenbehoorttot de mogelijkheden.
Stijlen.
Alle stijlenkunnenwordenverwezenlijktmet de
Haagbeuk, uitgezonderd de rechtopgaande
wegens de dichte vertakking en gemakkelijk
uitsplitsenvan de stam.
Ook alle formaten kunnen met de Carpinus
wordenuitgewerkt.
Bedrading.
De Haagbeuk kan in de lente een ferme
groeistoot nemen waarbij de staÍn en het
takkengestelfel in dikte toenemen.Het is dan
hetbedradenlater op het seizoen
ookaangeraden
te venichten wanneeÍde takkennog buigzaam
genoeg zijn doch niet veel meer in omvang
toenemen. Te woeg tlwingen geeft snel
aanleidingtot ingroeienvande binddraden.

Arboretus.

