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     PLANTENWERKGROEP 
     IVN-Oisterwijk ---  NMC-Schijndel --- Natuurgroep Gestel 
 

     Plant van de maand januari 2023 
 

     Hulst 
.                    . 

Algemeen  
Wetensch. naam Ilex aquifolium L. 

Uitspraak  Ilex aquifólium 

Familie  Aquifoliaceae/Hulstfamilie 

Geslacht  Ilex/Hulst 

Soort   Hulst 

Hoogte  Tot 10m 

Plantvorm  Struik/boom 

Plant   Tweehuizig 

Wortels  Zinkerwortelstelsel 

Stengels  Rechtopstaand 

Twijgen/takken Groen/bruin 

Schors   Glad/bruin 

Bladstand  Verspreid 

Bladvorm  Elliptisch/eirond 

Bladkleur  Donkergroen/matgroen 

Bladrand  Gegolfd – getand/gaaf 

Bloeiperiode  Mei – juni – (oktober) 

Bloeiwijze  Kluwen 

Bloemkleur  Wit 

Bloementype  Eenslachtig   

Kelkbladen  4 

Kroonbladen  4 

Meeldraden  4 

Stijlen   1 

Stempels  1 

Vruchtbeginsel Bovenstandig 

Vrucht   Steenvrucht 

Leefvorm  Overblijvend 

Groeiplaats  Bos 

 

Inleiding 
Zegswijzen***:  
De zwartste maand van heel het jaar 
                 Is de maand van januaar 

Niet direct optimistisch om het nieuwe jaar mee te 

beginnen. Wat verlichting nodig? Dan is daar de enige 

inheemse loofboom –meestal ’loof’struik- die door haar 

altijd aanwezig groene blad ons door de donkerste da-

gen en ergste kou heen zal helpen. Behalve dat heeft 

de Hulst ook buiten de maand januari nog meer ver-

rassingen voor ons in petto. (Meer groen nodig? Klimop 

en Maretak!) 

 

Naamgeving 

Ilex. Quercus ilex is de wetenschappelijke naam van de 

Steeneik. De bladeren van de Plant van de Maand lij-

ken wat op die van de Steeneik(foto 2). Het tweede  

Foto 1. Hulst 

Foto 2. Steeneik 

Afb. 3*. Zinkerwortelstelsel 

Foto 4. Takken 



 

deel van de naam van de Steeneik is overgegaan 

naar de Hulst, die daardoor Ilex heet.  

Aquifolium. De betekenis van Aquifolium is naaldblad, 

de bladeren hebben een stekelig getande bladrand. 

Hulst. Als je als basisbetekenis van Hulst ’stekelige 

plant’ ziet, dan is daarmee de naam hulst duidelijk. 

In het Fries, Frans, Duits en Engels noemt men de 

plant achtereenvolgens: Hulst, Houx commun, Stech-

palme en Common holly. 

 

Plaatsing 

Heukels** plaatst de plant in de Hulstfamilie, verder 

in het geslacht Ilex(Hulst) en de soort Hulst. In het 

geslacht Ilex worden verder geen andere soorten 

vermeld. Wel komen er cultivars voor. 

 

Beschrijving 
Levensvorm.  De Hulst(foto 1) is een overblijvende 

plant en valt bij de indeling van Raunkiaer onder de 

Fanerofyten. Meestal zie je de Hulst als een struik, 

hoewel hij ook uit kan groeien tot een boom van tien 

meter hoog.  
Wortels. De hoofdwortels spreiden zich horizontaal 

uit met loodrecht naar beneden groeiende zijwortels 

die zinkers worden genoemd. Voor zo’n stelsel ligt de 

naam zinkerwortelstelsel(afb 3*) voor de hand. 

Takken. Met uitzondering van de jonge takken zijn 

de takken kaal(foto 4).  

Stam. De schors is bruinachtig en glad, terwijl de 

zijtakken kenmerkend horizontaal van de stam af 

groeien(foto 4).  

Bladeren. Aan de verspreidstaande golvende blade-

ren valt direct op dat de randen zeer wisselend zijn. 

Van sterk doornig getand tot volkomen gaaf. Wan-

neer getand en wanneer niet is niet helemaal duide-

lijk; het lijkt dat bij ouder in leeftijd en hoger in 

meters het aantal bladeren met gave rand toe-

neemt. Ook is er een groot verschil tussen boven- 

en onderzijde. Van boven glanzend leerachtig don-

kergroen en van onder veel lichter en matgroen(foto 

5 en 6). Elk jaar laat de struik/boom een deel van de 

drie tot zeven centimeter elliptisch-/eironde blade-

ren vallen. Ze zitten twee tot vijf jaar aan de plant. 

Let ook eens op of je de kleine steunblaadjes ziet. 

Bloemen. De éénslachtige, meestal viertallige witte 

bloemen groeien op de tweehuizige plant. Bijzonder 

aan deze tweehuizigheid is dat de bloemen wel 

stampers en meeldraden hebben, maar die zijn dan 

niet beide goed/voldoende ontwikkeld. Zo kun je 

spreken van functionele tweehuizigheid. De bloei-

wijze van zowel de mannelijke(foto 7)  als vrouwelijke 

(foto 8).  bloemen zijn als kluwens die in de bladok-

sels geplaatst. De  kelk- en kroonbladen zijn aan de 

voet vergroeid. De vrouwelijke bloem heeft één stijl 

met één stempel en de mannelijke bloem heeft vier 

meeldraden.  

 

Foto 5. Bovenzijde blad 

Foto 6. Onderzijde blad 

Foto 7. Mannelijke bloem 

Foto 8. Vrouwelijke bloem 

Foto 9. Vruchten 



 

 

Vruchten. Het twee- tot vijfhokkig vruchtbeginsel 

ontwikkelt zich tot een  steenvrucht met twee- tot 

vijf pitten(zaden).  
Verspreiding. Vogels(lijsters, soms ook kramsvo-

gels) eten de hulstbessen en de onverteerde zaad-

jes worden met de uitwerpselen verspreid. Dat 
laatste zal niet best lukken als de Merels bij ons thuis de 
struik al leeg hebben voordat de vruchten goed rood zijn. 
 

Groeiplaats 
Bekijken we de ecologische parameters (ook afb.11*) 

dan zien we dat:  

- de plant gedijt op zonnige tot matig beschaduwde 

plaatsen. 

- het substraat gemiddeld voedselrijk en humeus zal 

zijn. 

- de zuurgraad varieert van ph3,3 tot ph5,5. 

- de vochtigheidsgraad matig is met geringe variatie 

mogelijkheden. 

Let in loofbossen, heggen, parken,  begraafplaatsen 

en duinbos op de Hulst, zowel in struik- als in 

boomvorm.  

 

Organismen op de plant 

-De Hulst is een insectenbestuiver. Ontdek zelf eens 

welke insecten op de onder in de bloemen aanwe-

zige nectar afkomen. 

- De Hulstvlieg(Phytomyza ilicis)zorgt voor de mijn-

gangen die je in het blad van de Hulst ziet(foto 17). 

De Hulstvlieg is de enige mineerder die als larf 

overwintert, let daarbij op grote blaasvormige ver-

schijningen boven op het(winter)blad.  

- Voor vogels biedt de Hulst uitstekende nestgele-

genheid.  
- In het algemeen blijven de hulstbessen lang aan de 

plant zitten, vogels beginnen er laat in het seizoen 

aan.  
 

Gebruik–Folklore–
Mythologie–Geschiedenis-
Kunst 
Gebruik.  

- In tuinen zie je vaak Hulst aangeplant. De bessen 

zijn giftig, ze veroorzaken diarree en braken. Twintig 

tot dertig gegeten bessen kunnen voor kinderen 

dodelijk zijn! 

- Van de bladeren kan men thee zetten. Hulstthee werkt tegen o.a. hoest en reuma, ver-

der is het koortswerend. 

- Het hout is o.m. geschikt voor wandelstokken en handvatten. Het zwartgebeitste hulst-

hout lijkt op ebbenhout. Schakers/dammers zullen geregeld spelen met schaakstukken/ 

damschijven gesneden uit Hulsthout. Het wordt helemaal volmaakt als ook de schaak-/ 

damborden van hulsthout zijn. 

- Grote grazers blijken hulstbladeren te vreten. 
 

Afb.11*.Ecologische parameters 

Foto 10. Bessen - zaden 

Foto 12. Hulsthaag ? 

Afb. 13. Gemeentewapen Hulst 



 
Folklore.  
- De Hulst vind je op begraafplaatsen. De groenblijvende struik/boom staat voor het 

’eeuwige’ leven. Drie opmerkingen in dit verband: 1. De Hulst kan wel enkele eeuwen 

oud worden; 2. Omhakken van hulst kan ongeluk brengen; 3. Hulst is ’n symbool van 

Kerst en daardoor een dankbare kerstversierder. 

- De Romeinen gaven elkaar tijdens het Saturnaliafeest(Midwinterfeest 17-23dec.) 

hulsttakjes met bessen. Bij dit feest serveerden de heren zelfs de slaven. 

– Voor de Kelten houden dicht bij huis groeiende Hulststruiken de boze geesten buiten. 

- Christelijke zienswijzen: -de scherpe bladstekels als Christus’ doornenkroon; -de rode 

bessen als Christus’ bloed; -het harde hout als Christus’ kruishout. 
Mythologie.  
Geschiedenis. 

- De Hulst is als immigrant na de IJstijd tijdens het Atlanticum(3e tijdvak van het 

Holoceen) teruggekomen. We bevinden ons dan 6000 v.Chr. 

- Weerhaag is een mooi begrip dat aangeeft dat de heg/haag weerstand biedt aan 

vijanden, zowel mens als dier. De stekelige stijve Hulst als heg is uitermate geschikt om 

als weerhaag te dienen. Met wat fantasie zie ik foto 12 in vroegere tijden in deze functie. 

-In de topologie is te vinden dat Hulst op een of andere manier van belang is (geweest). 

Hulsthorst, Hulsthout, Hulsberg, Huls  en Hulst(afb.13) zijn voorbeelden daarvan.   

-Hulzedink is de naam van een Drents hulstbosje ten noorden van Hoogeveen. In dit 

verband is het leerzaam het antwoord dat ik van prof.dr.ir. Theo Spek van de Rijks-

universiteit Groningen op de vraag over de Drentse Hulstbossen kreeg als bijlage **** 

weer te geven. Foto 14 geeft een beeld van het Hulstbosje – Havixhorst. Let op: 

Vanwege de gevoeligheid van deze biotoop is die niet vrij toegankelijk! 
 
KUNST 

- Holly(heilig) is de Hulst in het Engels(Tekst 15). 

 

 

 

 

 

Afb. 16. Hulsttekening 



 

 

 

 

 - De ”naauwkeurige beschrijving der aardgewassen van allerley boomen”  is te 

kunstzinnig om niet te vermelden. 

 

Tot slot       

Zegswijzen***:  
The blackest month of all the year 
               is the month of Janveer 

Na al het bovenstaande aangaande 

de Hulst wil ik sluiten met de opmer-

king dat er ook struiken zijn die gele 

bessen dragen(foto 17).  

En dan nog even terug naar foto1, 

die Hulst daar zal nooit meer tot boom uitgroeien nadat die in 2008 de berkenstam op 

zijn top heeft gekregen waardoor de top afbrak(foto 18).  

  ___                  . 

Tekst       : Gerard te Dorsthorst   

Afb. foto’s: GtD(1,4,5,6,7,8,9,10,12,17,18); Saxifraga(2); Flora van Nederland-

Wilde planten en hun omgeving online(3,11); Wikipedia(13); RUG(14); 

Shakespeare(15);Abraham Munting(16). 

 1. Hulst   Schijndel       3 dec. 2022 

 2. Steeneik   Saxifraga   -   Ed Stikvoort 

  3. Zinkerwortelstelsel *Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving online 

  4. Takken   St. Michielsgestel  12 dec. 2022 

  5. Bovenzijde blad  Schijndel       3 dec. 2022 

  6. Onderzijde blad  Schijndel       3 dec. 2022 

  7. Mannelijke bloem Schijndel   30 apr.  2010 

  8. Vrouwelijke bloem   Schijndel   30 apr.  2010 

  9. Vruchten   Schijndel        3 dec. 2022 

10. Bessen – zaden  Schijndel        3 dec. 2022 

11. Ecologische param. *Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving on line 

12. Hulsthaag ?  Liempde     5 dec. 2022 

13. Gemeentewapen Hulst Wikipedia 

14. Hulstbosje–Havixhorst   Theo Spek – Rijksuniversiteit Groningen 

15. Tekst   Shakespeare 

16. Hulst   Abraham Munting        1696 

17. Hulstvlieg – Gele bes St. Michielsgestel    6 jan. 2020 

18. Hulst en Berk  Schijndel        jan. 2008 

  ___                  . 
      *https://www.floravannederland.nl/planten/hulst 
   **Heukels’ FLORA van Nederland. 24e druk. 2020. 

 ***uit: THE COUNTRY DAIRY OF AN EDFWARDIAN LADY.  Edith Holden, 1906. 

             DEE VREUGDE VAN HET LANDLEVEN.                   Edith Holden, 1906 

****Vroeger kwamen in Drenthe inderdaad veel eiken-hulstbossen voor. Die zijn deels 

verdwenen, maar deels zijn ze er ook nog. De mooiste voorbeelden zijn het Mantingerbos 

in Midden-Drenthe en het Norgerholt in Noord-Drenthe. Daar staan zoveel grote 

hulstbomen dat het hele karakter van het bos hierdoor wordt bepaald en er een soort 

van mysterieuze sfeer ontstaat. Inderdaad wordt het voorkomen van dit soort hulstrijke 

bossen vanouds sterk bepaald door de ondiepe keileemondergrond van deze bossen, 

waardoor een relatief vochtige en zure bosbodem ontstond. In zowel het Mantingerbos 

als het Norgerholt liggen vrij dikke strooisellagen, wat doet vermoeden dat ook dit 

strooisel een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van hulst. In de afgelopen decennia 

zie ik overigens in allerlei zandgebieden van Nederland een duidelijke toename van 

hulststruiken in de bossen, ook op plekken waar deze vroeger niet voorkwamen. Dat 

Foto 17. Hulstvieg - Gele bes Foto 18. Hulst en Berk 

https://www.floravannederland.nl/planten/huls


moet iets te maken hebben met moderne milieu-ontwikkelingen, bijvoorbeeld de 

verzuring van onze bossen door stikstofdepositie. Wat dat betreft lijkt de toekomst van 

hulst niet in gevaar voorlopig. Wel blijven oude hulstbossen als hierboven genoemd 

uiteraard erg zeldzaam en dienen zij door beleidsmakers en beheerders met veel zorg te 

worden behandeld. 


