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De vuilboom als haagplant.  L. Hensels 
 

In imkerskringen is de vuilboom (Frangula alnus),van al onze inlandse 
heesters wel de meest bekende,omdat ze tot een der beste 

bijenvoedselplanten of drachtplanten behoort. 
Een plant met vele volksnamen,zoals; 

sporkehout,hondskers,honzehout,peggehout en duvelskeersj. 
De vele volksnamen wijzen op de veelzijdige gebruikswaarden van deze 

plant.Men maakt er een goede kwaliteit 
tekenhoutskool van. 

Het diende als grondstof voor het maken van buskruit.Het werd gebruikt 

om er klompen en schoenen mee te “pinnen”.De gevlochten takken 
werden als hechtlaag gebruikt door de stucadoor. De korfimker spijlde zijn 

strokorven met de rechte twijgen van deze struik. De schors wordt als 
Rhamnusbast gebruikt als laxeermiddel en als bestanddeel in 

slankheidpreparaten. 
Van de bessen is bekend,dat ze een sterk laxerende werking hebben en 

waar dan ook de naam vuilboom op duidt, 
en gelden hierdoor als giftig. 

De vele gebruiksmogelijkheden droegen er toe bij dat de vuilboom 
regelmatig werd verjongd.Een gevolg hiervan was,de veelvuldige groei 

van jonge rechte twijgen,die zeer rijk bloeien. 
De vuilboom bloeit met korte onderbrekingen van eind mei tot in 

september,soms vier tot vijf maal 
Voor de bijenteelt geldt de vuilboom als bijzonder waardevol.Bij de vele 

gebruikswaarden kan er nog een worden toegevoegd,n.l.het gebruik als 

haagplant. 
In 1978 heeft men op de toenmalige proefbijenstand “Ambrosiushoeve” te 

Hilvarenbeek een windsingel aangelegd van vuilboom.Na een proefperiode 
van zeven jaar kon worden vastgesteld,dat het gebruik van vuilboom als 

haag en windsingel rond een fruitaanplant,haar nut ruimschoots heeft 
bewezen. Is niet gevoelig 

voor bacterievuur  of  andere ernstige plantenziekten, Kan zeer goed 
tegen strenge winters. 

De citroenvlinder, wiens rupsen leven van vuilboombladeren,heeft in de 
proefperiode, geen enkele schade 

Veroorzaakt De vermeerdering van de vuilboom gebeurt door de 
rijpe,zwarte bessen te verzamelen en te stabiliseren. De aldus 

voorgekiemde zaden,kunnen in het voorjaar worden gezaaid. 
Het gebruik van de vuilboom als haag kan een waardevolle bijdrage 
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betekenen tot een gezonde bijenteelt 

L.Hensels. 


