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De Nederlandse naam voor deze heester of kleine
boom is lederboom. Van oorsprong komt deze plant
voor in Mexico en Noord-Amerika. De lederboom
behoort tot de familie van de ruitachtigen. Ptelea
trifoliata bloeit in mei-juni, in schermen met roomwitte
bloemen. De bloeiduur is ongeveer 14 dagen. Gedu
rende de bloei worden de bloemen rijkelijk bezocht door
de bijen en andere insecten.
Na de bloei ontstaan de vruchten. Als je die van bovenaf
bekijkt, zie je dat er drie ‘vleugeltjes’ om het zaadje zijn
gevormd. De ‘vleugeltjes’ lijken van papier gemaakt.
Ze worden zelfs transparant. Het is niet makkelijk om
nauwkeurig te beschrijven hoe de vruchtjes er dan
uitzien. Bekijk daarom deze bijzondere vruchtvorming
zelf eens. De bladeren zijn ovaal en hebben een gladde
rand. Zoals de naam al aangeeft (trifoliata) staan de
bladeren met zijn drieën aan één bladsteel. De bladeren
verkleuren in de herfst goudgeel. U kunt de lederboom
toepassen als heester of als boom.
Als heester zal hij een hoogte bereiken van ongeveer
vier meter. Hij wordt dus een stevige struik. Als boom zal
de lederboom een hoogte bereiken van zes à acht
meter. Als boom is hij geschikt voor parken en plantsoe
nen. Als heester kan de lederboom toegepast worden
op de achtergrond in de border.
De plant gedijt het beste op humusrijke vochthoudende
grond. Wilt u van de lederboom een boom kweken,
dan zal begeleidende snoei noodzakelijk zijn. De
zijscheuten moeten dan verwijderd worden en men zal
een stam moeten kweken. Als zich eenmaal een stam
gevormd heeft, hoeft u niet meer te vrezen voor
herhaaldelijke opslag. Ook heeft de lederboom als
boom gedurende de eerste jaren na het planten een
boompaal nodig.
De soort verdraagt stevige snoei. Toch is snoeien in de
meeste gevallen niet nodig. Kiest u er toch voor om te
snoeien dan kunt u dit het beste aan het einde van de
winter of in het begin van het voorjaar doen.

Caryopteris clandonensis
Caryopteris een lage blauw bloeiende heester die bloeit
in de nazomer. Van eind augustus tot in september treft
u de kleurrijke bloemen aan. U kent deze struik
misschien beter als de ‘blauwe spirea’. Hij behoort tot
de ijzerhardfamilie. Van oorsprong komt hij voor in
Oost-Azië. Van Caryopteris clandonensis komt een
vijftiental cultivars voor in ons land. De bloemkleur
varieert van lichtblauw tot donkerblauw. De bloei is zeer
rijk. Onze bijen verzamelen er zowel stuifmeel als nectar
8

op. Het stuifmeel is grijsblauw van kleur. Aangezien de
heester in het najaar bloeit, is de levering van stuifmeel
vlak voor de winter van groot belang voor de bijen.
De bloemen ontstaan in de bladoksels van het nieuwe
schot, dus de bloei is op eenjarige scheuten. Snoei in
de zomerperiode is dus niet aan te raden want dan zal
hij in de nazomer niet bloeien. Beter is het om deze
heester direct na de winter te snoeien, zodat er veel
nieuw schot kan aangroeien waarop de bloemen rijkelijk
kunnen bloeien. Snoei is aan te raden als men graag
veel bloemen wenst. De struik blijft dan ook compacter.
De heester heeft grijsgroene bladeren. Dit is een vrij
unieke kleur voor een heester. De bladeren verspreiden
een aromatische en kruidige geur. In de herfst zal deze
struik zich in prachtige herfsttinten tooien.
De plant leent zich uitstekend voor in de vasteplanten
border. Ook voor vakbeplanting leent de blauwe spirea
zich goed. Hij zal zich hier kunnen ontwikkelen tot een
mooie ronde stuik. De takken hangen namelijk in
sierlijke bogen. De hoogte van deze sierlijke heester
bedraagt ongeveer 60 cm. Tussen hoog struikgewas of
bomen komt hij niet tot zijn recht, omdat de bloei dan te
wensen over zal laten. Steeds vaker treffen we de
blauwe spirea ook aan in potten of bakken. Daarmee
kan hij dus een schitterende aanvulling zijn op uw
balkon of uw terras. Bij een goede ontwikkeling zal hij
de pot camoufleren, terwijl hij weinig water vraagt.
De blauwe spirea groeit op alle grondsoorten. Ook op
droge zandgronden komt de heester rijkelijk in bloei.
De struik vraagt weinig onderhoud. In strenge winters
kunnen de takjes echter invriezen en verloren gaan
voor het komende jaar. In het vroege voorjaar
verwijdert men dan de dode takjes zodat de heester
weer nieuw schot kan vormen. Kies bij het planten van
de struik daarom een beschutte plek uit om vorstschade
zoveel mogelijk te beperken. Ook kunt u in de winter de
plant beschermen met wat stro, vliesdoek, bladeren of
snoeitakken die men overheeft.
De beste manier om deze plant te vermeerderen is de
struik in het vroege voorjaar te scheuren. Stek is
mogelijk van zomerscheuten. U moet er echter rekening
mee houden dat dit ten koste zal gaan van de bloei in
de daaropvolgende nazomer.
Naast vele bijen zullen hommels en vele vlindersoorten
de bloemen massaal bezoeken. Ze zullen er hun
voedsel verzamelen om de winter door te kunnen
komen. Aangezien de blauwe spirea een plant is die
weinig ruimte vraagt en vele toepassingsmogelijkheden
heeft, mag deze prachtig bloeiende plant in geen
enkele imkertuin ontbreken.

