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Crataegus crus-galli L. (Hanedoorn)

Baudewijn Odé (Stichting FLORON, Postbus 9514, 2300 RA Leiden, 071-5273547)

Beschrijving

Struiken tot ca. 6 meter hoog. Takken roodbruin, bezet met tot wel 8 cm lange stekels!

Bladen ongedeeld, elliptisch tot omgekeerd eirond, fijn gezaagd tot dubbel gezaagd,

aan beide zijden kaal en van boven min of meer glimmend. Grootste bladbreedte

vaak boven het midden. Bladvoet versmald in een korte bladsteel. Bloemen met 2 of

3 stijlen. Vruchten oranjerood, blijven lang aan de struik. De herfstkleuren van de

struik moeten spectaculair (oranje) zijn.

Vondsten in 1996

Hoewel er diverse verwante soorten, ondersoorten en cultivars kunnen zijn aan-

geplant, lijkthet bij de hieronder genoemde individuensteeds te gaan om planten met

de aangegeven kenmerken.

In 1996 zijn enkele vondsten van deze opmerkelijke Amerikaanse soort bekend ge-

worden uit de omgeving van Nijmegen.
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- Wijlerbergmeer (193-426), 2 juni 1996.

Méér dan 1 exemplaar in opgeschoten heg langs pad, binnen recreatieterrein rondom

Wijlerbergmeer. Mogelijk aangeplant.

- Cuyk (189-416), 29 augustus 1996.

Eén vrijstaand individu in ruigte in oevertalud langs oostzijde Maas, met o.a. Riet en

Grote brandnetel en met natuurlijke opslag van wilgen. Met bijna rijpe vruchten. Ver-

moedelijk spontane vestiging.

Ouder herbariummateriaal

In het Rijksherbarium Leiden is van deze soort veel materiaal van kwekerijen en ar-

boreta aanwezig. Bij een tweetal vondsten gaat het mogelijk om verwilderde planten:

- Gem. Gorsel, bij brug Almense weg, ca. 1956. Leg. A.N. Koopmans.

- Maarn, zandafgraving, 1965. Leg. D.T.E. van der Ploeg.

Gezien deze waarnemingen komt Hanedoorn dus mogelijk al langer in Nederland

verwilderd voor.

Oproep

De hierbovenvermelde waarnemingen geven natuurlijk een onvolledig beeld van de

verspreiding. Graag zou ik vernemen of de soort veel in hagen en openbaar groen

wordt aangeplant. Verjongt de soort zich op of nabij dit soort plaatsen? Zijn er nog

meer locatiesbekend, waar de soort zich spontaan lijkt te hebben gevestigd? Reacties

graag naar het Landelijk Bureau van FLORON.


