BOOMKWEKERIJ

De krachtig groeiende klimplant Campsis kent slechts een
paar soorten maar des te meer
cultivars. Het accent ligt op de
rijke bloei en de bloemkleuren.
Sommige cultivars onderscheiden zich door een bescheiden
groei. Geschikt dus voor de
kleine tuin.
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C

ampsis behoort tot de trompetboomfamilie, de Bignoniaceae, en is afkomstig uit de (sub)tropische wereld. De
Nederlandse familienaam verwijst naar de
vorm van de bloemen die bij alle geslachten
identiek is. Logisch dat de klimplant Campsis
tot trompetklimmer is gedoopt. De geslachtsnaam is afkomstig van het Griekse woord
kampsis dat buigen of krommen betekent en
heeft betrekking op de naar elkaar toegebogen
meeldraden.Campsis is een klein geslacht dat
slechts twee soorten kent. In de meestal warme
herkomstgebieden vormt deze trompetklimmer een krachtige plant die talrijke meters de
hoogte in groeit. In het begin van de 17de eeuw
kwam Campsis richting Europa en sindsdien is
de plant vooral te vinden in de warme landen
rond de Middellandse Zee.
Bekende familieleden van Campsis zijn de fors
uitgroeiende trompetboom Catalpa en de tere
tuingloxinia Incarvillea. Allebei planten die,
net als Campsis, niet zo gecharmeerd zijn van
de strenge Nederlandse winters. De bladverliezende trompetklimmer vertoont veel gelijkenis met de bladhoudende Bignonia. Vroeger werd Campsis nog ondergebracht bij dit
(sub)tropische geslacht. Een enkele keer kan
het daarom voorkomen dat de de klimplant
nog onder deze oude naam wordt verhandeld.

HECHTWORTELS
C. grandiflora is inheems in China en Japan
en heeft een bescheiden groeihoogte tot circa 6 meter. De soort is een zogenaamde slingerheester die zijn kale twijgen om alles heen
slaat wat hij op zijn weg tegenkomt. Vanwege
de vorstgevoeligheid is de plant bij ons het best
aan te planten in een ruime kas. Alleen wanneer de zomer wil meewerken, dus bij veel
zon en warmte, is er sprake van een rijke bloei.
Kenmerkend voor de soort zijn de kale twijgen
en het vrijwel geheel ontbreken van hechtwortels. De bloemen staan in losse trossen en de
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Campsis radicans ‘Flava’

Campsis in vele
kleuren
al vanwege zijn wens naar warmte dat deze
soort weinig in Nederland wordt verhandeld.
De weinig voorkomende cultivar ‘Morning
Calm’ heeft perzikkleurige bloemen met een
gele binnenzijde.
C. radicans heeft eveneens een slingerende
groeiwijze maar vormt ook hechtwortels.
De soort is afkomstig uit het zuidoosten van
Noord-Amerika waar hij als verwilderde slingerplant in bossen en struikvegetaties voorkomt. Op vruchtbare bodem kan de plant zelfs
tot een ware plaag uitgroeien. Met zijn hechtwortels – de soortnaam radicans betekent letterlijk wortelend – klimt hij bomen in waarbij
dan uiteindelijk hoogtes tot 20 meter gehaald
kunnen worden. Op plaatsen waar steun ontbreekt, hecht de soort zich met gemak tegen
betonnen of houten wanden. Bij de aanschaf
van een trompetklimmer moet men met deze
eigenschap wel degelijk rekening houden.
C. radicans is beter dan C. grandiflora geschikt
voor het Hollandse klimaat. Op een beschutte
zuidmuur, waar extreme koude geen toegang
heeft, kan de plant hier tot maximaal 10 meter
hoogte groeien. Het aantal cultivars van C. radicans is beduidend groter dan bij C. grandiflora.
De bijna rood bloeiende ‘Flamenco’ en de geel
bloeiende ‘Flava’ – vroeger ‘Yellow Trumpet’

geheten – zijn de bekendste. De cultivar ‘Florida’ is een trompetklimmer die al binnen enkele
jaren na aanplant zeer rijk bloeit. C. radicans
‘Stromboli’ is een vrij recente Franse selectie
met een krachtige groeiwijze en met de van alle
Campsis meest rode bloemen.

KRUISINGSVORM
C. x tagliabuana is een kruisingsvorm tussen
C. grandiflora en C. radicans. Van C. radicans
heeft hij de sterke groei en de hechtwortels. De
trompetbloemen hebben een dieporanje tint.
De bekendste cultivar van de kruisingsvorm is
‘Mme Galen’. Deze rijk bloeiende cultivar heeft
zalmoranje bloemen en haalt een hoogte tot
circa 5 meter.
Een noemenswaardige variëteit is ‘Indian Summer’. Deze selectie groeit slechts tot 4 meter
hoogte en produceert veel bloemen in grote,
hangende trossen. Elke bloem is tot 8 cm lang
en, wanneer helemaal geopend, tot 5 cm breed.
De bloemen zijn oranjerood van kleur en de
meeldraden zijn contrasterend lichtgeel. ‘Indian
Summer’ is een aantrekkelijke, rijk bloeiende
aanvulling op het standaardsortiment die in
1998 op Plantarium goud won voor de beste
nieuwkomer en een jaar later in de prijzen viel
bij de Jarditec tentoonstelling in Parijs.

