
Beschrijving 

Sporkehout (Rhamnus frangula), letterlijk vertaald ‘breekbare’ 
Rhamnus, is een vrij onopvallende struik uit de wegedoornfamilie 
(Rhamnaceae).  

De plant is verwant met de wegedoorn (Rhamnus cathartica), 
die veel zeldzamer is. Sporkehout komt in vele delen van Europa 
voor in vochtige bossen en venen. Hij verdraagt zowel droge als 
natte, zure als kalkhoudende bodems. Zelfs in volle klei kan hij 
gedijen.  

De soort groeit als struik of als kleine boom tot ongeveer 5 meter 
hoog. De schors is zwart en heeft lichtbruine poriën. Sporkehout 
heeft geen doorns. De bladeren zijn elliptisch en gaafrandig. 

De onooglijke bloemen zijn groenachtig van kleur, tweeslachtig 
en hebben vijf kelk- en vijf kroonbladeren.  De bloeitijd loopt van 
april tot in het vroege najaar. Sporkehout draagt rode besachtige 
steenvruchten die later zwart worden. In de bes zitten 2 tot 3, 5-6 
mm grote pitten. De grote lijster, kramsvogel en fazant zorgen 
voor de verspreiding van de zaden, omdat ze de bessen eten. 

Bijzondere waarde 

Sporkehout is een waardplant waardplant waardplant waardplant voor het boomblauwtje, en de 
enige waardplant voor de citroenvlinder.  

Voor de bijenhouder is het sporkehout, omwille van zijn lange 
bloeiperiode, bijna het hele bijenseizoen een belangrijke nectar- 
en stuifmeelleverancier.  

Terwijl de besjes van een vorige bloei nog aan de struik hangen 
bloeit de struik telkens opnieuw; hij levert bessen in winter en 
voorjaar, waar  verschillende vogelsoorten van profiteren. 

SPORKEHOUT 

Weetjes 

Vuilboom, sporkehout, bloedboom, pijlhout, hondskers, sprokkel-
hout, honzehout, sprokkel, peggehout, duvelskeersj, houtjes-
hout, buskruithout, stinkboom: allemaal verschillende namen 
voor dezelfde heester, verschillende namen die meestal samen-
hangen met het (vroegere) gebruik ervan.  

• Gedroogde bast werd gebruikt als laxeermiddellaxeermiddellaxeermiddellaxeermiddel, wat de 
afkomst van het woord ‘vuilboom’ verklaart. 

• Houtskool van sporkehout werd gewaardeerd voor het ma-
ken van buskruitbuskruitbuskruitbuskruit; dit leidde ertoe dat hij in het verleden in 
Frankrijk en Duitsland massaal werden gekapt.  

• Met de buigzame twijgen werden mandenmandenmandenmanden gevlochten. 
• Maakt men van de splinters van het hout een cirkel om er in 

te dansen, dan zou er een elf verschijnenelf verschijnenelf verschijnenelf verschijnen die een wens kan 
vervullen 

Zaaien, planten en beheren 

Bij de tuincentra zijn deze "ordinaire" struiken zelden te koop. Je 
vindt ze bij boomkwekers in de categorie 'plantsoen'.  
Sporkehout kan ook vermeerderd worden door zaaien. De zaden 
worden daarvoor eerst gestratificeerd (=een aantal keer bevroren 
en ontdooid) om ze kiemkrachtig te maken.  
Je kan ook de jonge plantjes uitsteken en verplanten. Waar spor-
kehout staat zullen jaarlijks zaailingen uitkomen.  
 
De plant is bestand tegen allerlei schimmels, en ook tegen stren-
ge vorst. Regelmatig terugsnoeien levert telkens weer nieuwe 
scheuten op. Hij kan dus zeker in een gemengde houtkant aan-
geplant en beheerd worden, en zal nooit overheersen: het blijft 
een luchtige struik die doorkijk toelaat. 
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