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Osmanthus

grondsoort, ze nemen elke normale grondsoort
voor lief, ook kalkhoudende gronden.
De winterhardheid van de meeste soorten is verrassend goed. Slechts enkele soorten behoeven
winterbescherming, zoals 0. fragrans. 0. yunnanensis en 0. serrulatus. Deze vriezen in een
strenge winter weliswaar terug, maar ze herstellen zich doorgaans goed.
0. delavayi overleeft tamelijk strenge winters
eveneens, mits geplant op een luwe plaats.
Scherpe zon in februari kan veel schade aanrichten. In Boskoop staan de meeste genoemde soorten al tien jaar buiten, zonder bescherming. Vanzelfsprekend behoeven jonge planten meer
beschutting.

een overzicht van het sortiment
D.M. van Gelderen

Het sortiment
Osmanthus americanus A. Gray -Verenigde
Staten

Osmanthus is.ten onrechte een vrij weinig bekend geslacht van wintergroene struiken
en soms kleme bomen, behorend tot de grote familie der Oleaceae (Olijfachtigen).
Alle~n de s?ort Osmanthus heterophyllus wordt vrij algemeen gekweekt, de overige soorten en
cultzvars lel.de~ een bescheiden bestaan Het geslacht telt ongeveer 30 soorten Er zijn ongeveer
10 specte~.m c~ltuur en van Osmanthus heterophyllus kennen we een tiental cultivars.
Alle soo~ten Zijn ':mtergroen en hebben tegenoverstaande bladeren, die al dan niet getand zijn.
De kle~ne, we~~lekende bloemen zijn wit, crème ofgeel en staan in okselstandige bundels of
plmmen .~ljee~·f!e vruchten zijn steenvruchten (éénzadig), (zwart)blauw tot paars en
gewoonlijk wem1g opvalle~d. Sommige soorten bloeien in het voorjaar, anderen weer
m oktober, zoals 0. heterophyllus.
De Nederlandse plantencollectie (NPC) van Gsmanthus wordt beheerd door de Fa. C. Esveld te
Boskoop. Een deel van de onderstaande informatie is hieraan ontleend.

Systematiek
Het geslacht telt in totaal ongeveer 30 soorten.
Vooral de studie van P.S. Green is maatgevend
voor de taxonomie van Gsmanthus. Zijn revisie
mt 1958 vormt de basis van dit artikel. Alleen de
relevante soorten en synoniemen zijn in artikel
opgenomen.
Green verdeelt het geslacht in vier secties:
o Sectie Leiola: oa. 0. americanus (verder nog
een aantal voor Nederland onbelangrijke tropische en subtropische soorten; de meeste
soorten zijn kleine bomen).
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o

o

o

Sectie Siphonosmanthus: 0. delavayi en
O.suavis
Sectie Linocieroides: 0. didymapetalus.
Sectie Osmanthus: 0. armatus, 0. decarus,
0. _Fagrans (de typesoort), 0. heteraphyllus,
0. ameiensis, 0. rigidus, 0. serrulatus en 0.
yunnanensis. Ook de twee soortshybriden 0. x
burkwaadii enG. xfartunei vallen hieronder.

Cultuur- en gebruikswaarde
Alle Gsmanthus kunnen vrij gemakkelijk van
halfhard zomerstek worden vermeerderd. Vroeger werden ze ook wel op Ligustrum geënt, wat
resulteerde in te snel groeiende planten en veel
wildopslag. Deze slechte methode wordt nog
maar sporadisch gebruikt.
Gsmanthus stelt geen bijzondere eisen aan de

GROEIWIJZE: wintergroene, dicht vertakte opgaande struik, tot ongeveer 5m hoog en breed.
GLADEREN : lancetvormig, met geheel gladde
bladrand, donker glimmend groen, sterk leerachtig, 8-12 cm lang, 2-5 cm breed, op oudere planten vaak wat kleiner.
BLOEMEN: in pluimen, klein, viertallig, 0.5 cm
doorsnede, wit, sterk geurend; bloeitijd aprilmei, in milde streken een maand vroeger.
VRUCHTEN: zwartblauwe steenvruchten, ongeveer een centimeter doorsnede.

Deze Amerikaanse soort in Europa zelden in
cultuur aan te treffen, maar is aanwezig in de
NPC Gsmanthus.
De plant lijkt oppervlakkig op 0. decarus, dan
met wat groter blad. De soort wordt in Amerika
gebruikt als hegplant
De Amerikaanse volksnaam is Devil wood.
Onduidelijk is wat er duivels aan deze plant zou
zijn. Er zijn geen cultivars bekend. USOA-zone 7.
0. aquifalium: 0. heterophyllus
0. aquifalium var. latifalius Hort: 0. x fortunei

Osmanthus armatus Diels -China (foto p. 151)
GROEIWIJZE: wintergroene struik, in zeer gunstige omstandigheden zelfs een kleine boom, maar
gewoonlijk veel kleiner; bij ons wordt deze soort
niet hoger dan een meter; jonge twijgen zeer
stug, grijsgroen.

zeer stug leerachtig, langwerpig tot
lancetvormig, 5-10 cm lang, 2-3 cm breed, plotseling sterk vernauwend tot een enigszins hartvormige basis, zeer grof en scherp getand, ongeveer 10 tanden aan beide zijden, aan de top smal,
driehoekig.
BLOEMEN: crèmewit, klein, viertallig, geurend;
bloeitijd herfst.
VRUCHTEN: kleine blauwe eivormige steenvruchten.
BLADEREN:

Gsmanthus armatus vond na introductie enige
verbreiding, maar is thans vrijwel onvindbaar.
Ze ontbreekt dan ook in de NPC Gsmanthus. De
vermeerdering is zeer moeilijk, de groei meestal
slecht, zodat er ook weinig nieuw stek aanwezig
is.
Wilson introduceerde deze soort voor Messrs.
James Veitch & Sons in 1902. Volgens Bean
verliezen oude planten doorgaans de scherpste
stekels.

Osmanthus x burkwoodii (Burkw. & Skipwith) P.S. Green (foto p. 151) /
syn. Gsmarea x burkwaadii Burkw. & Skipwith
dicht vertakte grote struik, bij ons
tot 3-4 m, in mildere streken tot 5-6 m hoog en
breed wordend.
BLADEREN: breed elliptisch, 2-4 cm lang en 1-2
cm breed, licht getand, leerachtig, maar niet
stug, donkergroen; op sterk kalkhoudende gronden lichtgroen.
BLOEMEN: wit, viertallig, klein, in eindstandige
en axillaire trosjes, sterk geurend; bloeitijd april.
VRUCHTEN: niet gezien, ook in de literatuur niet
vermeld, waarschijnlijk blauwzwart.
GROEIWIJZE:

Deze interessante en veel gekweekte hybride is
ontstaan uit een kruising van 0. delavayi en
0. decarus bij de firma Burkwood & Skipwith,
omstreeks 1930. Toentertijd werd 0. decarus
nog tot Phillyrea gerekend en werd deze hybride
beschouwd als een geslachtshybride van Gsmanthus en Phillyrea, hetgeen de naam Gsmarea verklaart.
Deze vrij langzaam groeiende plant is zeer geschikt als solitairplant, ook in kleine tuinen. Ook
kan men er kleine hagen van maken, de plant
verdraagt rigide snoei heel goed.
Uiteraard is 0. x burkwaadii aanwezig in de
NPC Gsmanthus.
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Osmanthus decorus (Boiss. & Balansa) Kasapligil- Turkije (foto p. 151)

zwarte puntjes.
BLOEMEN: zuiver wit, klein, zeer rijkbloeiend in
eindstandige en axillaire trosjes van 4-8 bijeenstaand, zeer sterk geurend; bloeitijd eind maart
of begin april.

syn. Phillyrea decara Boiss. & Balansa
Phillyrea vilmariniana Boiss.
Phillyrea laurifa/ia Hort.
GROEIWIJZE: forse vrij dicht vertakte wintergroene struik, vaak breder dan hoog, 3-4 m hoog,
soms nog hoger, afhankelijk van de standplaats;
de bast is enigszins wrattig.
BLADEREN: sterk leerachtig, meer of minder
breed lancetvormig, 6-8 cm lang, 2-4 cm breed,
dof donkergroen, gaafrandig, slechts bij uitzondering zwak getand.
BLOEMEN: wit, viertallig, tot ongeveer 1 cm
doorsnede, tamelijk sterk geurend; bloeitijd
april.
VRUCHTEN: ovale steenvruchten, ongeveer 1 cm
lang, eerst donkerrood, later paarszwart.

VRUCHTEN: vrij kleine eivormige steenvruchten,
blauwzwart; in onze streken worden de vruchten
niet of nauwelijks gevormd.

Osmanthus delavayi werd in Europa ingevoerd
door Pater Delavay, die in 1890 in de provincie
Yunnan verzameld zaad naar de Franse boomkweker De Vilmorin zond.
De struik komt van nature voor als struikgewas
in bergbossen. De auteur heeft deze soort op de
natuurlijke standplaats gezien op Emeishan tijdens zijn reis naar China. 0. delavayi komt voor
in Sichuan en Yunnan. Er werd door de RHS een
Award ofMerit aan toegekend in 1914.
De hardheid is groter dan men denkt. In de NPC
Osmanthus staat een struik van ruim een meter
hoog en breed en die heeft de laatste tien jaar
zonder merkbare schade doorstaan. 0. delavayi
verdient vee] meer aandacht voor het gebruik in
kleine tuinen en ais lage hegplant Ook in potten
of kuipen is deze plant zeer bruikbaar. Aanwezig
in de NPC.

Deze soort is inheems in Turkije, in de provincie
Lazistan, aan de zuidoostelijke zijde van de
Zwarte Zee. Balansa ontdekte de plant in 1866
en introduceerde hem hetzelfde jaar in Frankrijk.
Ook in Engeland werd deze soort ingevoerd, met
name door Knap Hili Nurseries. Daar bloeiden
de planten voor het eerst inl883 . Deze nuttige en
zeer goede plant wordt ook nog relatief weinig
Cultivars:
gekweekt en verdient veel meer verspreiding, al
'Latifolius'
was het maar ter afwisseling met de breed groeiIn alle delen groter en minder vertakt dan de
ende cultivars van Prunus lauracerasus.
soort. Ook de bladeren zijn groter. Deze cultivar
Osmanthus decarus wordt vrij gemakkelijk door
is veel minder bekend dan de soort zelf en ook
middel van zomerstek vermeerderd. Enten op
minder sterk. Een groot exemplaar is te vinden
Ligustrum wordt sterk afgeraden.
in Windsor Great Park, Engeland.
Cultivars:
Aanwezig in de NPC Osmanthus.
'Angustifolius'
O.forrestii Rehd.: 0. yunnanensis
In alle opzichten gelijk aan de soort, maar met
smalle bladeren, en iets meer winterhard. De in
sommige publicaties genoemde 'Kasapligil' is
hoogstwaarschijnlijk hiermee identiek. Aanwezig in de NPC Osmanthus.

Osmanthus delavayi Franch. - West- en Centraal-China
syn. Siphanasmanthus delavayi (Franch.) Stapf
GROEIWIJZE: wintergroene, dicht vertakte struik,
soms breder dan hoog, 1.5 -2 m; de takken zijn
dun, geelgrijs en iets wrattig.
BLADEREN: stug leerachtig, klein, 1-2.5 cm lang,
eivonnig en regelmatig getand, maar niet
scherp, donkergroen, onderzijde met kleine
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Osmanthus x fortunei Carr. - Japan
(Osmanthus heteraphyllus x 0. fragrans)
syn. Osmanthus aquifolium var. latifolius Hort.
Olea fragrans Hort.
Olea japonica Sieb.
GROEIWIJZE: wintergroene, grote, tamelijk dicht
vertakte struik tot 3 m hoog en even zo breed.
BLADEREN: breed ovaal, stekelig getand, golvend,
zeer leerachtig, 5-8 cm lang; bij oudere planten
soms ook gaafrandige bladeren aanwezig.
BLOEMEN: zuiver wit, ongeveer 1 cm doorsnede,
sterk geurend; bloeitijd september
VRUCHTEN: niet gezien en geen beschrijving van
gevonden ..

D

hybride is door Portune in 1862 in GrootIn Italië wordt deze
.k vriJ. algemeen gekweekt en verkocht als
· · 0 fi t
strut
.
Oleafragrans. Deze naam IS OnJUISt. . x ar unei is in ons land matig winterhard, oudere planten kunnen meer vorst verdragen. In Nederland
rdt deze plant nauwehjks aangeboden. Geals kuipplant. Aanwezig in de NPC Osmanthus.

B;i~annië geïntroduceerd.

:C~ikt

Cultivars:
'Equinox'
.
(Shibamichi, Kawagucht, Japan)
.
Geïntroduceerd in de USA in 1982 doo; B. YmDe bladeren zijn groen met een cremewttte
ger.
h I
de
rand, sommige bladeren zijn ge ee groen;
jonge scheuten zijn bruin-oranJe. De wmterha~d
heid lijkt voor Nederland onvoldoende. Ntet
aanwezig in de NPC.

Osmanthus fragrans Lour. - China en Japan
syn. Oleafragrans Thunb. (non Hort)
GROEIWIJZE: wintergroene, langzaam groeien~e
struik tot 2-3 m hoog en 1-2 m breed: tamehjk
.
compact; takken bezet met kleine wratjes.
BLADEREN: leerachtig, iets gegolfd, gaafrandtg,
4-6 cm lang en 2-3 cm breed, grijsgroen tot donkergroen.
.
BLOEMEN: crème tot bijna wtt, 1 cm doorsnede,
in kleine eindstandige bundels, o~k.mt axtllatre
knoppen zeer sterk geurend; bloettljd augustusseptember.
.
VRUCHTEN: niet gezien, ook met beschreven,
maar vermoedelijk blauwzwarte steenvruchten.

Osmanthus fragrans komt van nature vrij algemeen voor in de milde streken van Chma en
Japan. Aangezien 0. fragrans bij ons m hetgeheel niet hard is, is de betekems voor o?s genng,
hoewel deze soort bij ons een goede kmpplant ts,
onder andere vanwege de bijzonder aangename
geur van de bloemen.
Op de natuurlijke standplaats kunnen ze tot 10 m
hoog worden en tot een kleine boom mtgroeten.
Aanwezig in de NPC
Cultivars:
'Aurantiacus'
.
Deze heeft licht oranje tot gele bloemen en ts
verder gelijk aan de soort. Het is welhcht de
mooiste Osmanthus, maar door de zeer beperkte
mogelijkheden toch nauwelijks van belang m
ons land. Aanwezig in de NPC.

Osmanthus heterophyllus (G.Don) P.S. Green
_Japan (foto p. 151)
syn. !lex heterophyllus G.Don
Osmanthus aquifolium Sieb.
Osmanthus ilicifolius (Hassk.) Carr.
Olea ilicifolia Hassk.
GROEIWIJZE: wintergroene, grote struiken, dicht
vertakt, soms tot 4-6 m hoog en even bre.ed, gewoonlijk echter kleiner; jonge tWIJgen ztJn hcht
behaard en zacht groengeel van kleur.
BLADEREN: ovaal, 4-6 cm lang, 2-4 cm breed,
donkergroen en sterk leerachttg,.aan betde ZIJden getand, 2-4 tanden weersziJden; bladeren
aan oude planten vaak nauwehjks tot met getand.
BLOEMEN: wit, geurend, 5-8 mm doorsnede met
iets teruggebogen petalen, in kleine eindstandtge
en axillaire bundels; bloeitijd september.
VRUCHTEN: langwerpige steenvruchten, 1.5 cm
lang, donkerblauw, maar zelden m ons land gevormd.
/
Th. Lobb introduceerde de soort in 1856 in
Groot-Brittannië. Het blad wordt vaak verwar~
met gewoon hulstblad. Het verschil is stmpel: b~J
Osmanthus zijn de bladeren tegenoverstaand, btJ
!lex staan ze verspreid.
In landen met een mild klimaat is deze so~rt zeer
bruikbaar als hegplant, maar gewo~nhJk z~et
men Osmanthus heterophyllus als so!Itatrstrut~.
· zeer ge makkehjk
Enten op Ligustrum ts
.
, maar ts
toch sterk af te raden vanwege wlidopslag.
Stekken in september gaat heel goed, de planten
blijven dan ook compacter. Er is een reeks cultlvars die slechts in enkele opzichten van de soort
vers~hillen. Aanwezig in de NPC.
Cultivars:
'Aureomarginatus'
(syn.'Aureus', ' Aureovariegatus')
el
Groeiwijze losser dan de soort, bladeren ged roen met gele rand, niet erg opvallend. Ver er
afwijkend, Het is een zeer oude vorm
van onbekende oorsprong, voor 1877 . Heel weinig gekweekt, de witbonte vormen ZIJn veel opvallender.

~auwelijks

'Aureus' : 'Ogon '
'Goshiki'
(syn.Tricolor')
n breed
Dicht vertakte struik tot 1.5-2 m hoog e
I .
Bladeren als van de soort, maar z alm , gee en
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•
crème gespikkeld. Bloemen niet gezien, het is
een typische bladplant. Van Japanse herkomst
en nog niet zo lang in Europa. Yinger introduceerde deze nu veel gekweekte vorm omstreeks
1980 in de V.S.. De naam 'Tricolor' is ongeldig,
want deze is gegeven na 1959. De naam 'Goshiki' betekent, evenals 'Tricolor', driekleurig. De
winterhardheid van de cultivar is verrassend
goed. Ook zeer goed bruikbaar als terrasplant en
voor arrangementen in binnenplaatsen etc. Deze
goede plant is inmiddels al zeer bekend geworden. Aanwezig in de NPC.
'Gulftide'
Dicht compacte groeiwijze en een forse struik
vormend. De bladeren zijn typisch voor de soort,
scherp getand en de winterhardheid is uitstekend. Oorspronkelijk komt de plant uit de USA,
Gulftide Nurseries, maar werd in Europa in de
handel gebracht door Hillier's Nurseries, GrootBrittannië, voor 1970. Het is verreweg de beste
selectie van 0. heterophyllus en kreeg dan ook
een Award of Garden Merit van de RHS. Aanwezig in de NPC.
'Kembu'
(ook gespeld als 'Kinbu')
Dit is een semi-dwergvorm tot ongeveer 1 m
hoog en breed. De bijna ongetande bladeren zijn
kleiner en smaller dan gewoonlijk en hebben een
smal crèmewit randje. Deze cultivar van Japanse oorsprong werd getoond op de Floriade 1982.
Deze plant van Japanse inzending werd toen
door enkele Boskoopse boomkwekers gekocht
en vermeerderd. De oude bekende 'Variegatus'
is echter beter en mooier. Aanwezig in de NPC.
'Latifolius'
Deze naam wordt niet vermeld in de dendrologische handboeken. De onder deze naam gekweekte planten hebben smal, geheel ongetand
blad, zoals vaak is te zien aan oudere planten van
de soort. Wellicht gelijk aan 'Myrtifolius'. Aanwezig in de NPC.
'Latifolius Variegatus'
Er is weinig informatie over deze cultivar gevonden, behalve dat de bladeren breder zouden
zijn dan van 'Variegatus', wat in tegenspraak is
met de naam.
'Maculifolius'
Herkomst Japan, geïntroduceerd door B. Yinger
in de Verenigde Staten in 1979. Het is een
struikvonn met opvallend bont blad, maar is nog

niet in ons land aanwezig. De naam wordt alleen
genoemd in Dirr's 'Plants that merit attention'
(p. 190). Het is zo goed als zeker dat deze naam
ongeldig is, vanwege de Latijnse cultivaraanduiding van na 1959.
'Myrtifolius'
(syn. 'Latifolius' ?)
Ook hier is de afkomst onbekend; het is een
dichte struik tot 2 m hoog en breed. De bladeren
zijn gaafrandig zoals aan oudere planten van de
soort vaak te zien is. De reeds genoemde 'Latifolius' lijkt hier sprekend op, maar of zij identiek
zijn laat zich niet vaststellen. In het Arboretum
Kalmthout staat een oude plant onder de naam
'Myrtifolius'.
'Ogon'
(syn. 'Aureus')
Een langzaam groeiende tamelijk compacte
struik, tot ongeveer 1 m hoog en breed. De bladeren zijn goudgeel tot witgeel, getand en leerachtig Ze kunnen verbranden in felle zon. Ook
deze plant behoort tot de Japanse inzending op
de Floriade 1982. Het is belangrijk, deze cultivar
in de halfschaduw te planten. Het is een echte
liefhebbersplant en wordt weinig gekweekt. De
winterhardheid is matig. Ogon betekent
goud(kleurig). Het woord 'Aureus' wordt voor
twee geheel verschillende planten gebruikt.
Aanwezig in de NPC.
'Purpureus'
In grote lijnen gelijk aan de soort, zowel in habitus als blad. De jonge scheuten zijn echter paars
en pas in de loop van de zomer worden de bladeren donkergroen. Het is een goed winterharde
vorm, die helaas weinig wordt gekweekt en gevraagd. Afkomstig uit Kew Gardens, Groot-Brittannië, in 1880. Volgens Bean zou het de hardste van alle Osmanthus zijn, maar dit is een
constatering uit 1895. In ons klimaat is 'Gulftide' de hardste groenbladige vorm, op de voet gevolgd door 'Purpureus' . Aanwezig in de NPC.
'Rotundifolius'
Deze zeer fraaie wintergroene struik wordt breder dan hoog, groeit langzaam en is dicht vertakt. De bladeren zijn leerachtig, gegolfd en zonder stekels, 2-2.5 cm lang, eivormig. De bloei
kan heel rijk zijn. Het is een Japanse tuinvorm,
al sinds 1866 in Europa aanwezig. Ook hier
maakt onbekend weer onbemind. Het is een van
de mooiste cultivars van Osmanthus heterophyllus. Deze cultivar is echter moeilijk te stekken;

wellicht is dit mede de oorzaak voor het geringe
aanbod. Er staat een oud exemplaar in het Arboretum Trompenburg in Rotterdam. Aanwezig in
de NPC.
'Sasaba'
Langzaam groeiende opgaande struik tot 1.5 m,
tamelijk open en weinig vertakk~nd. De bladeren zijn zeer apart van vorm, ghmrnend groen
met zeer scherpe stekels aan de bladrand. B.
Yinger bracht deze plant naar de Verenigde Staten in 1979; afkomstig van Yosht Htrose en beschreven in 1983 in het Bulletin van het Arnold
Arboretum, Arnoldia. In het Arboretum Bokrtjk
(België) staan twee exemplaren, die er zeker al
10-15 jaar staan. ' Sasaba' is zeer decorattef,
maar de zeer scherpe stekels kunnen rumhefhebbers afschrikken. Aanwezig in de NPC.

BLOEMEN: niet gezien.
VRUCHTEN: niet gezien.

Deze zeer zeldzame soort wordt in vrijwel geen
enkel boek genoemd. Alleen in de monografie
van P.S . Green wordt de naam .terloops genoemd, zonder bijzonderheden. Er lS geen erva. van betekenis ' maar de plant lijkt veel kop..
0.
nng
. nus Aangezien de plant door Na at ts
amenca ·
f
beschreven, zal de vindplaats wel Japan o
Korea zijn. Aanwezig in de NPC.
Osmanthus serrulatus Rehd.- West-China

'Variegatus'
.
(syn. 'Argenteovariegatus')
Een dicht vertakte compacte strmk, tot 2.5-3 m
hoog wordend. Bladvorm en habitus zijn klein~r
dan de soort. De bladeren hebben een fraa.te
roomwitte rand. Terugslag naar groen komt vnJwel nooit voor. Deze bonte Osmanthus is al zeer
lang in de handel (voor 1861) en wordt nog vr~J
veel gekweekt. Het is de beste bonte m het sortiment. Aanwezig in de NPC.

0. ilicifolius (Hassk.) Carr.: 0. heterophyllus
Osmanthus omeiensis W.P. Fang- China
wintergroene struik, vrij dicht ver..
BLADEREN : sterk leerachtig, groengrijs, vnJwel
ongetand, 4-5 cm lang, ellipsvormig.
BLOEMEN: niet gezien.
VRUCHTEN: niet gezien.

GROEIWIJZE:

takt.

forse, wintergroene struik, in gun.
mstandigheden mtgroetend tot kleme
sttge o
..
t · t
boom.
BLADEREN: sterk leerachtig, gnJsgroen, me te s
lichter gekleurde nerven, mat~g get~nd, met een
scherp uitlopende bladpunt, etvormtg tot lancetvormig, 6-10 cm lang, 3-4 cm breed. "11 . t
EN " wit in eindstandtge en axt atre rosBLOEM r~nd ~erschijnend in april-mei in milde
JeS, geu
,
streken al in maart.
/
. .
VRUCHTEN: blauwzwarte steenvruchten, dte ztch
in Nederland niet ontwikkelen.

GROEIWIJZE:

0. serrulatus is een mooie wintergroene struik,
die bij ons helaas maar matig wmterhard ts. Een
beschutte plaats is voor deze soort van ?elang,
maar na een strenge winter herstellen ze ztch wel
d Willson ontdekte deze soort en bracht ma~;~a~l naar het Arnold Arboretum in de Vereni de Staten in 1910 en naar de botamsche tmg
Kew in 19 12 Osmanthus serrulatus ts
nen van
·
.
1
weinig verspreid, maar is als kmpp1ant zeer we
bruikbaar. Aanwezig in de NPC.

Osmanthus suavis C.B.Clarke - Assam, Sikkim, Nepal en Yurman
syn. Siphonosmanthus suavis (Clarke) Stapf

In vele opzichten zeer sterk gelijkend op 0 . serrulatus. In cultuur is feitelijk geen verschtl te
ontdekken. De planten, aanwezig in Nederland,
werden verspreid door de firma P.G. ZwiJnenburg, te Boskoop.
0. rehderianus: 0. yunnanensis

Osmanthus rigidus Nakai - waarschijnlijk
.
Japan of Korea
GROEIWTJZE: vrij dicht vertakte struik, vermoedelijk breder dan hoog.
.
BLADEREN : leerachtig, breed lancetvorm tg, 8-12
cm lang, niet getand.

steil opgaande struik, matig ~ot weinig vertakt, in zeer gunstige omstandtgheden

GROEIWIJZE:

zelfs boomvormtg.
BLADEREN: leerachtig, fijn getand, donkergroe~
tot grijsgroen, 3-5 cm lang, 1.5-2.5 cm breed,
lijkt veel op de bladeren van de bekende 0. x
burkwoodii.
.
BLOEMEN: wit, geurend, in eindstandt~e en s oms
·1 met m mtldere
· ·· d
axillaire trosjes; b IoelttJ apn .'
streken al in februari; arm b1oetend.
. .
VRUCHTEN: blauwzwarte steenvruchten, dte ztch
bij ons niet ontwikkelen.
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0. suavis werd in Nederland ingevoerd door H.I.
van de Laar, ongeveer 25 jaar geleden. Een plant
van deze liltroductie uit Nepal is aanwezig in de
NPC . In str~nge winters verliest hij veel blad, de
sterwaarde ts maar matig. Deze botanisch wel
mteressante soort is ontdekt door Griffith in
1838. maar bleef onbekend tot G. Forrest zaden
naar Kew Gardens zond. Volgens Bean (p.60)
vertoont het herbarmmmateriaal van 0. delavayi
en 0. suavis grote overeenkomsten, maar in de
cultuur zijn ze geheel verschillend.

Osmanthus yunnanensis (Franch.) P.S. Green
- Yunnan
syn. Osmanthus forrestii Rehd.
Osmanthus rehderianus Hand.-Mazz.
Pittosporum yunnanensis Franch.
GROEIWIJZE: grote wintergroene struik, onder
gunsttge omstandigheden een kleine boom tamelijk dicht vertakt.
'
BLADEREN: zeer leerachtig, gegolfd, en iets gestekeld, soms ongestekeld, 8-20 cm lang 4-5 cm
breed, grijsgr~en, ovaal tot smal eivormig.
BLOEMEN: cremewtt tot lichtgeel, in axillaire
trosJ~s; bloeitijd in het voorjaar, in Nederland
bloett 0. yunnanensis nauwelijks of niet.
VRUCHTEN: blauwzwarte steenvruchten die niet
tot ontwikkeling komen.
'

Osmanthus longissimus Chang: eveneens sterk
verwant of identiek met 0. serrulatus.
Osmanthus marginatus Chang: afkomstig uit
Hon~k?ng, Guandong en Taiwan, ook geen beschnJV_lilg. De teksten van Chan zijn gepubliceerd m het Chinees, met een samenvatting in
het Latijn.
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_deze gebruikte literatuur werden enkele
moethjke vragen' opgelost door mevr. M. Lemmens van de Botanische tuinen te Wageningen.
De NPC Osmanthus is gevestigd op het terrein
van de Planten- en Boekenwinkel van de Firma
C. Esveld.

Summary
The genus Osmanthus includes about ten species
and ten cultivars. Same Chinese botanists recognise a few species more. They are all evergreen shrubby plants, sametimes small trees,
usually with spinedfoliage. Most species are nat
hardy enough to survive very cold winters.
The cultivars of 0. heterophyllus (picture p.
151) are by far the most important garden
plants. 0. heterophullus 'Gulftide' is the best
and the hardiest of all green-leaved farms and
the old 'Variegatus ', with creamy margins, is
also of outstanding quality.
An important newcomer is 0. heterophyllus
'Goshiki ', with three-coloured leaves, in green,
yellow and cream. This plant is now grown in
large quantities, as it suitable for many purpos es. Osmanthus delavayi is a beautifitl species,
with very fragrant small jlowers. 1t needs some
proteetion when young. Finally the farmer bigeneric hybrid, 0. x burkwoodii, (picture p. 151) is
usefull for small hedges or as a solitary plant.
Full information may be found in Bean 's "Trees
and shrubs, hardy on the British Is les".

Zusammenfassung
Die GattLtng Osmanthus umfafit etwa zehn Arten
und zehn Sorten, die alle zu 0. heterophyllus
(Abbildung S. 151) gehören.
Alle Osmanthus sind immergriine Straucher mit
stacheligem Blattrand. Die meisten Arten sind
nicht hart genug urn kalte Winter zu iiberleben.
Die Sarten van 0. heterophyllus sind weitaus die
wichtigsten: 0. heterophyllus 'Gulftide' ist die
beste und härteste griine Sorte und die alte 'Variegatum' mit cremeweissen Blattrandern ist
auch heute die beste und schönste buntlaubige
Sorte. Ziemlich neu ist 0. heterophyllus 'Goshiki' (Syn . 'Tricolor) mit dreifarbigen Blättern,
griin, weiss und gelb getupft. Diese Planze wird
jetzt in grofJen Mengen vermehrt, weil sie fiir allerhand Zwecke brauchbar ist.
0. delavayi ist eine schöne Art mitstark duftenden Bluten. Sie braucht Winterschutz als junge
Pjlanze. Zum Schluss ist die ehemaligen Gattungshybride 0. x burkwoodii (Abbildung S.
151) zu erwahnen als niitzliche Pjlanze fiir niedere Hecken ader als Solitairpjlanze. Mehr Information kann man finden in Bean 's "Trees
and shrubs, hardyin the British 1sles ".

D.M. (Dick) van Gelderen
beheerder van de NPC Osmanthus

0. yunnanensis heeft een beschutte plaats nodig,
de wmterhardhetd voor ons land is in principe
onvoldoende, maar Uitzonderingen bevestigen
de regel. De plant in de NPC Osmanthus staat al
Slilds 1990 zonder bescherming buiten en is alleen lil de strenge winter van 1996-1997 sterk teruggevroren, maar heeft zich weer hersteld. 0.
yunnan~nsis werd in 1923 door G. Forrest in Engeland mgevoerd. In Groot-Brittannië zijn in diverse parken grote exemplaren aanwezig, o.a. in
Wtsley Gardens, Savill Gardens en Caerhays
Castie lil Cornwall. Aanwezig in de NPC.

Enkele andere species volgen hier nog, beschreven door H.T. Chang in de jaren 1979-1985. De
;hlilese botanici hebben de reputatie, 'splitters'
e ZIJn. P.S. Green, auteur van de monografie
vermeldt, dat Chan een aantal 'bad species' heef~
gepubhceerd.
Enkele hiervan zijn :
Osmanthus bambusifolius Chang: geen beschrijvmg.
Osmanthus caudatus Chang: sterk gelijkend op
of tdenttek met 0. serrulatus.
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