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Viburnum is een geslacht, dat van bijzonder groot belang is voor de tuin bouwsector. Allereerst zijn er
de bekende soorten en cultivars, die sinds lange tijd in r 1ropa worden gekweekt. Voorbeelden
hiervan zijn V. x bodnantense (1933), V. x carlcephalum (1'tj2), V. opulus en V. plicatum. Daarnaast
is er de laatste jaren een enorme productie van V. tinus en cultivars hiervan op gang ~ekomen. Het is
een plant die bijzonder aansloeg bij de consument. Een vrij jonge tak van de .uinbouw is de
snijheesterteelt Met name V. opulus 'Roseum' en de laatste jaren ook V. opulus 'Notcutt's Variety'
zijn hiervoor zeer geschikt.
De gebruikswaarde van viburnums is veelzijdig. Ook voor de sierwaarde is er in ieder jaargetijde wel
een Viburnum die opvalt. Allereerst zijn dit de bekende voorjaarsbloeiers, zoals V. x burkwoodii, V. x
carlcephalum en V. carlesii. Iets later komt de overweldigende bloei van V. plicatum, gevolgd door
enkele in de zomer bloeiende soorten. Al in augustus-september worden de eerste vruchten
waargenomen. De kleuren van deze vruchten variëren van geel (V. opulus 'Xanthocarpum') tot
donkerrood. Maar ook zijn er soorten met donkerblauwe vruchten (o.a. V. davidii en V. dentatum).
Hoewel Viburnum niet uekend is als plant met goede herfstkleuren, kunnen met name de Amerikaanse soorten en cultivars zeer fraai zijn gekleurd. Een aparte groep wordt gevormd door de zgn.
"winterbloeiers" . Peze kunnen in vele tuinen worden aangetroffen en zijn in de donkere maanden
van het jaar ware "kvangers. Daarbij geuren de bloemen in de regel heerlijk.
Een groep, die zeker niet mag worden vergeten, is het sortiment dat 's winters groen blijft. Niet alleen
in de particuliere tuin, maar vooral in stedelijk en landschappelijk groen zijn deze van grote waarde.

Door de hierboven omschreven veelzijdigheid van het geslacht Viburnum zijn er in de loop van de
jaren veel cultivars in de handel gekomen. Het is onduidelijk waarom Viburnum vroeger nooit door
de keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoop Culturen (KVBC) werd
opgeplant en gekeurd. In 1995 kwam hiervoor de gelegenheid en werd het omvangrijke sortiment
bijeengebracht om op sier- en gebruikswaarde te worden beoordeeld. Het in dit artikel beschreven
sortiment werd op twee locaties in Boskoop opgeplant. De "grove" soorten en cultivars (o.a. V. x
bodnantense, V. lantana, V. opulus, V. rhytidophyllum, V. sargentii en V. trilobum) werden gekeurd in
de privétuin van A. Bos/H. Koster te Boskoop. De overige soorten en cultivars werden gekeurd in de
Nederlandse Plantencollectie, die ondergebracht is op de kwekerij van W. van Teylingen te Boskoop.
Deze personen is daarom veel dank verschuldigd, niet alleen voor het ter l ,.._ ~chikking stellen van de
planten en de nodige ruimte hiervoor, maar ook vanwege de talloze advie2. ~r, die onmisbaar bleken
bij het samenstellen van dit keuringsrapport. Ook is een woord van dank op zijn plaats aan W.H.
Kromhout te Ede en K.W. Verboom te Boskoop. Beiden hebben veel praktische informatie voor dit
rapport aangedragen.
Tijdens de keuringsperiade is een Franstalig proefschrift gepubliceerd over Viburnum, getiteld:
"Approche Systématique et Phylogénétique du genre Viburnum", geschreven door Valéry Malécot.
Tijdens het samenstellen van dit keuringsrapport werd regelmatig contact met hem onderhouden.
Ook is de systematiek van Viburnum in dit rapport grotendeels gebaseerd op bovengenoemd
proefschrift.
Tenslotte het V. plicatum-sortiment. Dit werd in 1993 opgeplant op het Proefstation voor de
Boomkwekerij te Boskoop en gelijktijdig met de andere viburnums gekeurd. Ir l\1.H.A. Hoffman
begeleidde dit project en het keuringsrapport volgt op dit rapport (zie aldaar).
Dit Viburnum-rapport pretendeert niet een volledig overzicht van het geslacht Viburnum te zijn.
Naast het beschreven gekeurde sortiment wordt er onder het hoofd "Niet gekeurde sortiment" een
groot aantal soorten en cultivars genoemd dat, soms - op beperkte schaal - in Nederland wordt
gekweekt of alleen in de literatuur wordt vermeld.
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Secretaris keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen.
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SYSTEMATIEK *)
Van oudsher wordt Viburnum in de Caprifoliaceae geplaatst, maar de inzichten hierover verschillen
tegen~oordig nogal. In het algemeen is men het erover eens, dat de Caprifoliaceae een zeer
heterogene farnilie is, waarbij de voorlopige conclusie is, dat de Caprifoliaceae een polyfyletische
familie is. Dit wil zeggen, dat er binnen een familie een aantal aan elkaar verwante groepen is te
onderscheiden, die geen (duidelijke) gezamenlijke oorsprong hebben. De taxonomie is juist op
monofyletische eenheden gebaseerd, dus plantengroepen met een (duidelijke) gezamenlijke oorsprong.
Met de nauw aan de Caprifoliaceae verwante Adoxaceae is een grotere verwantschap geconstateerd,
dan tot nu toe werd aangenomen. Dit houdt in dat de Caprifoliaceae sensu lato (in brede zin) kan
worden verdeeld in meer kleine families, waarbij enkele, vroeger bij de Caprifoliaceae ondergebrachte geslachten, nu onder de Adoxaceae kunnen worden geplaatst. Eén van deze geslachten zou
Viburnum zijn. Ook zijn er systematici, die Viburnum afsplitsen van deAdoxaceae en een monotypische familie, de Viburnaceae voorstellen.
*)Gebaseerd op: Throne, R.P.; Classification and geography ofthe flowering plants: The Botanical
Revue, 58:3, p. 225-348, 1992. Judd, W.S., R.S. Sanders and M.J. Donoghue; Angiosperm family
pairs- preliminary phylogenetic analyses: Harvard Paper in Botany, 5:1, p. 1-51, 1994.
Binnen het geslacht Viburnum wordt de indeling volgens Rehder nog steeds gevolgd. In 1908
verdeelde Rehder Viburnum in secties. Later werden daar door enkele andere taxonomen enkele
secties aan toegevoegd (die o.a. in Latijns Amerika voorkomen). Volgens de huidige indeling valt
Viburnum uiteen in 11 secties. Hieronder volgt een beknopt overzicht, waarbij alleen de species en
hybriden worden opgesomd, die in dit keuringsrapport worden genoemd.
Sectie 1: Solenotinus DC. (thyrsoma (RAFIN) REHD.)
o.a.: V. x bodnantense, V. erubescens, V. farreri, V. grandijlorum, V. henryi, V. x hillieri, V.
odoratissimum en V. sieboldii.
Sectie 2: Lantana SPACH
o.a.: V. buddlejifolium, V. burejaeticum, V. x burkwoodii, V. x carlcephalum, V. carlesii, V. lantana,
V. macrocephalum, V. 'Pragense', V. x rhytidophylloides, V. rhytidophyllum en V. utile.
Sectie 3: Pseudotinus CLARKE
o.a.: V. furcatum, V. lantanoides.
Sectie 4: Pseudopulus (DIPP.) REHD.
o.a. : V. plicatum.
Sectie 5: Lentago DC.
o.a.: V. lentago, V. nudum en V. prunifolium.
Sectie 6: Tinus (BORKH.) MAXIM.
o.a.: V. davidii en V. tinus.
Sectie 7: Megalotinus (MAXIM.) REHD.
(geen species in dit keuringsrapport beschreven).
Sectie 8: Odontinus REHD.
o.a.: V. betulifolium, V. dentatum, V. dilatatum, V. hupehense, V. lobophyllum, V. setigerum en V.
wrightii.
Sectie 9: Opulus DC.
o.a. : V. opulus, V. sargentii en V. trilobum.
Sectie 10: Oreinotinus (OERSTED) MAXIM.
(geen species in dit keuringsrapport beschreven).
Sectie 11 : Platyphylla Hsu
(geen species in dit keuringsrapport beschreven).
Tot Viburnum behoren ongeveer 230 species, circa 125 hybriden en ongeveer 225 cultivars. De
naam is de oude Latijnse naam voor Viburnum lantana, door Linnaeus als geslachtsnaam gekozen.
Viburnums zijn bladverliezende of wintergroene struiken, soms kleine bomen. Bladeren enkelvoudig en tegenoverstaand (soms in kransen van drie), rand meestal gezaagd, getand of gelobd.
Bloemen wit, crèmekleurig of roze, vaak (sterk) geurend. Kroon met (soms zeer korte) buis, vijf
kroonslippen, gelobd, gespleten of gedeeld. Kelk klein, met vijf tanden. Vijf meeldraden en
drielobbige stempel. Vrucht een droge of vlezige steenvrucht (bes of besachtig) met één zaad.
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De b 1oe i wijze van Viburnum is voornamelijk cymeus. Vanuit de hoofdas ontstaan er twee tot
vele zijassen, die de vertakking van de hoofdas herhalen. De bloeiwijze heeft de vorm van een
samengesteld sc~er~.: een pl~im (bv. bij V. erubescens) of een tuil (bv. bij V. rhytidophyllum) en kan
vlak of b~lvorrrug .ZIJn. In d1~ rapport wordt de bloeiwijze gemakshalve aangeduid met pluim (de
soorten mt de sectie Solenotmus) of met tuil (de soorten uit de andere secties).
Hoewel de P!anten ~~nhuizig zijn, is het bij sommige soorten en cultivars niet ongewoon dat ze
alleen na krmsbestmvmg vruchten krijgen. Ook is het van sommige soorten bekend, dat deze zich
afwisselend mannelijk en vrouwelijk kunnen manifesteren.
Het nat~.urlijk verspreidingsgebied van Viburnum strekt zich uit over de gematigde zones van het
noordeliJk halfrond, met name in Noord-Amerika, Europa en (Zuid)Oost-Azië. In Midden- en
Zuid-Amerika en in Indonesië en Nieuw Guinea komen tropische viburnums voor. Het merendeel
van de soorten groeit van nature in Midden- en West-China.

winter voorafgaànd aan de keuringen, 1995-96 is het meerende~! van de V ti~us-collectie , die buiten
stond uitgeplant, zodanig bevroren, dat keuren niet meer mogeliJk bleek. Er ~~,daarom besloten deze
groep buiten de keuringen te houd~n . In het deel "Niet ?ekeurd~ sortiment zal wel een beknopt
overzicht worden gegeven van de lil Nederland aanwezige cultivar~ ..
In totàal werden 62 Viburnum-cultivars beoordeeld, waarvan er 30 pos1tlef werden gewaardeerd:.Een
aantal van 25 cultivars kregen een "o", wat wil zeggen, dat ze uit het sor.timent ~unnen verdwiJ?~n
zonder dat het wordt geschaad. Van 7 cultivars bleek ook na de keurmgspeno~e nog te ~e1mg
bekend, zodat werd besloten deze nogmaals op te planten en nader te beoordelen. ~1erover ~alm een
later stadium een aanvullend rapport worden gepubliceerd. Het zijn voornameliJk zeer rueuwe of
recentelijk benaamde cultivars. In dit keuringsrapport zijn deze cultivars w~l opgenomen, maar als
waardering wordt een "?" gegeven, in afwachting van een latere beoordeling.
Waardering (Valuation/Anerkennung) :

TEELT

***
**
*
s

In het algemeen is Viburnum geen moeilijke cultuurplant. De meeste species en cultivars kunnen
relatief eenvoudig door middel van zomerstek worden vermeerderd. Van enkele cultivars is bekend
dat, wanneer ze worden vermeerderd door middel van enten, sterker groeien dan wanneer ze worden
gestekt. ~och moet het enten van door stekken te vermeerderen viburnums worden afgeraden, omdat
de gebruikte onderstam (meestal V. lantana of V. opulus) vrij veel en gedurende vele jaren ongewenst
opslag ("wild") kan vormen.

GEKEURDESORTIMENT
Viburnum americanum - zie Viburnum triloburn

Viburnum x bodnantense STEARN
(Viburnum farreri x V grandiflorum)

~?ewel in het. ~ie.rteeltgebied Boskoop (veengrond) van oudsher veel viburnums worden gekweekt,
ZIJn he~ met biJ mtstek zuurminnende planten. De optimale pH voor Viburnum ligt tussen 4.5 en 5.
So~ge soorten, zoals V. rhytidophyllum zijn uitgesproken kalkminnend en deze zullen daarom op

GROEIWIJZE: opgaande bladverliezende struik tot ca. 3 m hoog en ca. 2 m breed, fijn vertakt;
twijgen donkerbruin, later grijsbruin.
.
.
. ..
BLADEREN: langwerpig tot eirond of omgekeerd-errond, top toegespitst, 4-10 cm lang, biJ
wrijven (licht) onaangenaam geurend.
..
BLOEIWIJZE: in compacte, tot 7 cm grote pluimen; afzonderliJke bloemen ca. 1 cm la~g en 1 cm
doorsnede, wit tot donkerroze, aangenaam geurend, vanaf half november tot elild maart
(afhankelijk van eventuele vorstperioden).
vRUCHTEN: donkerblauw, licht berijpt, onopvallend.

kalkriJke bodem aanmerkelijk beter groeien en een gezonder uiterlijk hebben. Sinds de laatste
~ecennia worden viburnums ook steeds meer in container gekweekt. Het spreekt voor zich dat V.
tmus, ~erhandeld als balkon- en terrasplant, in pot wordt gekweekt. Ook de hoger groeiende soorten
en cultiVars als V x carlcephalum, V carlesii en V opulus worden steeds meer in container gekweekt.

KEURINGSRAPPORT
De ~lanten werden gekeurd vanaf het voorjaar van 1996 t/m de winter van 1998-99. Tijdens de
keurmgspenode werden de planten op verschillende tijdstippen in het jaar beoordeeld, teneinde
zoveel mogelijk de eigenschappen van de verschillende "groepen" te kunnen beoordelen. In de
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= voor speciale doeleinden

(jor special purposes/
für Spezialzwecke)
o = kan vervallen (can be eliminated/entbehrlich)

Helaas is er een aantal cultivars, dat zeer moeizaam of in het geheel niet door middel van stekken is te
vermeerde~.en. Dit zijn o.a. V. x carlcephalum en V. carlesii. Deze zullen in de regel op V. opulus
worden geent, omdat de planten op V. opulus beter groeien dan op V. lantana.

Viburn.ums he~ben.doorgaans niet veellast van ziekten en plagen. Toch zijn er enkele specifieke
aantastmgen, die erm kunnen voorkomen. Zwarte sneeuwballuis (Aphis viburni) en andere luizens?orten zoals de ~warte bonenluis (Aphis fabae) hebben Viburnum als (winter)waardplant. Beide
~er genoemde luizensoorten overwinteren op Viburnum opulus en kunnen in het voorjaar behoorlijke ~chade aan blad en bloemstelen toebrengen. Zij ontwikkelen zich eerder op drogere, dan op
vochtige plaatsen. Zwarte bonenluis kan ook virus overbrengen.
Het sne~u~balha~tje is e~n k!ein kevertje, dat in het vroege voorjaar aan het blad van V opulus
vreet. Dit dier k~ m SOmmige Jaren massaal voorkomen en op de kwekerij is chemische bestrijding
dan noodz~eliJk. Het sneeuwbalhaantje overwintert als ei op de takken van V opulus.
Daarnaa~t IS e~ een aantal "algemene" aantastingen, waar ook Viburnum niet ongevoelig voor is. Met
name spmt IS m de zomermaanden een aantasting waar sommige cultivars vrij gevoelig voor zijn.
Met name V x bodnantense en V plicatum kunnen behoorlijk onder deze aantasting lijden. Voorts
kunnen aantastmgen van bladvlekkenziekte (Phoma viburni) en taksterfte (Phytophthora citricola)
soms tot aanzienlij~e scha~e in Viburnum leiden. Alle aantastingen zijn - indien tijdig wordt
gespoten - m~t cherrusche rm?delen te voorkomen, al kunnen sommige hardnekkig zijn. Wanneer de
teeltomstandigheden en bedrijfshygiëne goed zijn zullen ziekten en plagen minder snel voorkomen.

= uitstekend (excellent/ausgezeichnet)
= zeer goed (very good/sehr gut)
= goed (good!gut)

In 1933 ontstond er in de Royal Botanie Garden te Edinburgh voor het eerst e~n plant ui~ ~en
kruising tussen V grandiflorum en V farreri. In 1935 ontstonden planten m~ ee~. krmsmg
tussen dezelfde ouderplanten in de Bodnant Gardens te Bodn~t, Wales. HierbiJ werd V
farreri als moederplant gebruikt, terwijl V grandiflorum het stmfmeell~verde . Aan de hand
van een in Wales geselecteerde kloon, later 'Dawn' genoemd, werd lil 1950 de typebeschrijving van V x bodnantense gemaakt. De eerder in Edinburgh ontstane plant werd
'Charles Lamont' genoemd.
De verschillende V x bodnantense-cultivars zijn zeer bruikbaar in zowel openbaar ~roen als
in de particuliere tuin. Omdat de planten betrekkelijk snel groeien, maar toch met hoger
worden dan ongeveer 3 m, kunnen ze zelfs goed in klei~e (stads)tuinen worden~eplant. V x
bodnantense-cultivars kunen zeer goed worden gesnoeid, waardoor het !?ogeliJk wordt om
deze, vrij smal groeiende struiken als heg aan te planten. Extra aantrekke~~Jk IS de zeer vroeg~
bloeitijd en de geur van de bloemen. Behalve aantastingen door splilt ZIJn deze planten VriJ
ongevoelig voor ziekten en andere plagen.

***

Viburnum x bodnantense 'Charles Lamont' (Royal Botanie Garden, Edinburgh, Schotland, 1933) - zie kleurenfoto blz. 89
(Viburnum grandiflorum x V farreri)

Deze waardevolle cultivar ontstond uit een kruising waarbij, in tegenstelling tot 'Dawn' en
'Deben', V grandiflorum de moederplant en V farreri de vaderpl~t was. Hoewel deze eerder
is ontstaan dan 'Dawn' , werd 'Charles Lamont' later benaamd en lil cultuur gebracht. .Charles
Lamout was de "assistant curator", die destijds in de Royal Botanie Garden te Edlilburgh
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werkzaam was.
De habitus van de plant is gelijk aan die van 'Dawn'
'D b '
·· ·
groter en meer intens roze dan die van 'Dawn' Eeneannd e en ,dmalarbde bloemen ZIJn Iets
' Ch I L
,
,
.
er voor ee oven ' Dawn' is d t
al op
jdeugdige leeftijd rijk bloeit, voornamelijk van januari tot
.
engenoem e re enen besloot de keuringscommissie 'Charles Lamont' dr.·
sterren toe te kennen.
Ie

Van~ee;e ~:ont

*

i~~~~num

~eer

;pr~

carlesii. De habitus van 'Anne Russell' is gelijk aan die van V. x burkwoodii, maar de plant
wijkt af omdat de bloemen iets groter zijn en in meer bolvormige bloeiwijzen bijeen staan. Als
gevolg -,an de terugkruising met V. carlesii is ' Anne Russell' in de winter vrijwel bladverliezend. De bloemen zijn in de knop zalmroze, geopend wit en geuren bijzonder heerlijk. De
habitus van 'Anne Russell' is opgaand en relatief compact.
? Viburnum x burkwoodii 'Annika' (P. Zwijnenburg Jr, Boskoop, Nederland, 1998)
Deze cultivar heeft een breed-spreidende habitus. Het gekeurde materiaal is bijna tweemaal zo
breed dan hoog. Het fijn getande blad blijft gedurende de winter gedeeltelijk aan de plant en
kleurt paarsgroen (paarsbruin). In bloei verschilt deze cultivar niet van V. x burkwoodii

x bodnantense 'Dawn' (Lord Aberconway, Bodnant Castle, Bodnant, Wales,

(Viburnum farreri x V. grandiflorum)
'D
, .
cul~~~s IS ~~~I bekender dan de hierboven (hoger bekroonde) 'Charles Lamont' Beide
blijft 'Da~ni! een veeldop elk~ar, be.houdens ~e hi~rboven beschreven verschillen. Ni~ttemin
bloeit eerder (:~~o~o~~~~~~ar)ct!e'zCehkerlrueLt mt het sortiment mag verdwijnen. De plant
ar es amont, maar wel korter.

** Viburnum
.
x bodnantense 'Deben'

'Burkwood'.
'Annika' werd oorspronkelijk als een onbenaamde zaailing in de keuring opgenomen. Tijdens
de keuringsperiade werd deze plant dusdanig hoog gewaardeerd, dat er werd besloten om
hieraan een cultivarnaam te geven. Tijdens de keuringsperiade werd alleen een volgroeid
exemplaar gevolgd en gegevens over de cultuur van deze plant zijn (nog) niet bekend. De
keuringscommissie heeft daarom gemeend deze plant van een "?" te voorzien, waarmee wordt
aangegeven, dat deze nieuwigheid later zal worden gekeurd.
De plant werd genoemd naar Annika van Vugt, dochter van Gidie van Vugt te Oirschot, die
deze plant onder de aandacht van de keuringscommissie bracht.

(Notcutt's Nurseries, Woodbridge, Engeland, 1959)

(Vzburnum farreri x V. grandiflorum)
Een zeer goede en vooral afwijk d
lti
hierboven beschreven cultivars ~~:~~e bvlaroevan V.lxakbodnantense. In te~ens.telling tot de
..
men v
na openen nog erugszms bi kr
ZIJn, maar spoedig kleuren deze roomwit. In habitus, blad- en bloemgrootte komt 'De~een' ohzet
meest overeen met 'Dawn' .
e

Viburnum x burkwoodii BuRKwooo & SKIPWITH EX ANoN. (1924)

(stervo~rcige) b~~t~~g~~:~~~~~~;et;;'~1jes~

GROEIWIJZE: halfwintergroene, tamelijk losse struik tot ca 2 5 m h
aanvoelend door korte, dichte
8 ~~~~R::~ovaal

··

tot tllip.tisch, 4-10 cm lang, top toegespitst, voet rond of hartvormig rand

onderzijd~ ~:rJ~::o:a~~ fïj~~~h~~~s ~~: :;~~l~~~r~~~~~i!d~:!7ct:n~ donkergroen,

voelend), m de her.fst soms paarsachtig verkleurend.

ar oor ruw aan-

syn. Viburnum x burkwoodii HoRT.
Viburnum x burkwoodii 'Albert Burkwood'

/

verdwijnen.
Dr B .K. Boom noemde V. x burkwoodii in "Nederlandse Dendrologie" (12e druk, 1982) V. x
burkwoodii 'Albert Burkwood', maar dit voorstel werd door anderen niet overgenomen. Men
geeft de voorkeur aan de cultivarnaam ' Burkwood' .
o Viburnum x burkwoodii 'Chenault' (L. Chenault, Orléans, Frankrijk, ca. 1930)

dwerd in 1924 door beide auteurs ontwikkeld en beschreven De typebe
d IJvmg wer gemaakt aan de hand van de kloon die later 'Burkwood,"
genoemd.
'
zou wor en
~~~o~:=~~=ii is een zeer gezonde en wi.nter~arde hybride, waartoe vele goede cultivars

Viburnum x burkwoodii 'Compactum' - Viburnum x burkwoodii 'Compact Beauty'

VRUCHTEN: klein, langwerpig, eerst rood, later zwart.
~~~. ~ybride

hoofdz

daar~ee tot.de mee~t popularr~. VIburnums mag worden gerekend. Dit komt in

bloeiena~:~~~~~~~~~rn~~~~:~j~~ ;~~/I~stt,t~at de ~eest~ voorjaarsbloeiers nog niet

~~;:cf~:~rtefr~~r~~~~n in kleine(re) particuller;tufne;,z~~;n~~ei~a~~~;;~~tg:;f~~ ~at~:~
Viburnum x burkwoodii HoRT.- zie Viburnum x burkwoodii 'Burkwood'
Viburnum x burkwoodii 'Albert Burkwood' - zie Viburnum x burkwoodii 'Burkwood'

Viburnum
1951)
x burkwoodii 'Anne Russell' (L.R. Russell, Windlesham, Surrey, Engeland,
((Viburnum carlesii x V. utile) x V. carlesii)
Deze zeer fraaie cultivar is het resultaat van een terugkruising van V. x burkwoodii met
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Engeland, 1924)

syn. Viburnum x burkwoodii 'Chenaultii'
Viburnum x chenaultii HoRT.
Deze iets compactere cultivar lijkt zeer veel op 'Burkwood', met het belangrijke verschil dat
'Chenault' ongeveer twee weken vroeger bloeit dan ' Burkwood'. Ook zijn de bladeren van
'Chenault' sterker getand en deze blijven in de winter gewoonlijk iets langer aan de struik, dan
die van de overige V. x burkwoodii-cultivars. In de herfst verkleurt het blad vaak enigszins
bronskleurig. De witte bloemen zijn lichtroze in knop.

B~~~;~~~:w~~l~~~~t~~kt~~, 5-9 cm; afzonderlijke bloemen ca. 1 cm, knop (bruin)roze,
oktober.
,
aangenaam geurend, maart-april, vaak gevolgd door nabloei in

***

Viburnum x burkwoodii 'Burkwood' (Burkwood & Skipwith, Kingston-upon-Thames,

Dit is de type-cultivar van de hierboven beschreven hybride. Deze plant wordt op zeer grote
schaal in Europa gekweekt (meestal als V. x burkwoodii) en deze blijkt nog steeds een goede
cultivar, die - hoewel overtroffen door enkele andere - zeker niet uit het sortiment mag

(Viburnum carlesii x V. utile)

~~~~J~;:~~~uw

*

v.

* Viburnum

x burkwoodii 'Compact Beauty' (herkomst onbekend) - nieuwe naam (1998)-

zie kleurenfoto blz. 89
syn. Viburnum x burkwoodii 'Compactum'
Deze plant is jarenlang in cultuur geweest als V. x burkwoodii ' Compactum' . Het is een oude,
maar toch vrij onbekende cultivar. Na onderzoek is gebleken dat de cultivarnaam nooit geldig
is gepubliceerd en dat de (Latijnse) naam 'Compactum' dus ongeldig is. De keuringscommissie heeft daarom besloten deze plant de nieuwe naam 'Compact Beauty' te geven. Het is niet
bekend hoe oud deze cultivar is en waar de plant is ontstaan.
Zoals de naam al doet vermoeden blijft 'Compact Beauty' kleiner dan V. x burkwoodii
'Burkwood', al is op jonge leeftijd hiervan nog weinig te zien. Hoewel 'Compact Beauty' op
latere leeftijd rijk bloeit, is de bloei als jonge plant vrij slecht. Het blad blijft zeer lang aan de
struik, waardoor deze vrijwel wintergroen is. Vanwege de opvallende habitus heeft de
keuringscommissie besloten deze cultivar positief te waarderen.
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Vibumum x burkwoodii 'Conoy' - zie Viburnum 'Conoy'

o Viburnum x burkwoodii 'Fulbrook' (Mrs Douglas Gordon, Fulbrook House, Elstead,
Surrey, Engeland, vóór 1957)
((Vibumum carlesii x V. utile) x V. carlesii)

De relatief grote, sterk geurende bloemen van 'Fulbrook' spreken veel mensen aan. Hoewel
deze cultivar- eveneens het resultaat van een terugkruising met V. carlesii- in habitus en bloei
het meest op 'Anne Russell' gelijkt, verschilt deze hiervan door een iets lichtere bladkleur en
ietwat grotere bloeiwijzen. Ook bloeit 'Fulbrook' ca. een week later dan 'Anne Russell'. In
tegenstelling tot 'Anne Russell' heeft 'Fulbrook' een losse, "warrig" aandoende, breedspreidende habitus. De plant is overtroffen door 'Anne Russell'.

**

' Cayuga' i.s het resultaat van een terugkruising van V. x carlcephalum met V. carlesii. De plant
heeft daarom enkele kenmerken, die erg veel aan V. carlesii doen denken. 'Cayuga' groeit
minder hoog (1.5-2 m), dan V. x carlcephalum en ook de bolvormige bloeiwijzen zijn iets
.kleiner (tot ca. 13 cm). Bloemen in knop roze, geopend wit, sterk en aangenaam geurend.
'Cayuga' zou beter groeien en bloeien dan V. x carlcephalum. Omdat. er meer o.nd.erzoek
nodig is alvorens dit definitief kan worden beoordeeld, besloot de keurmgscomrrnsste deze
plant met een "?" te waarderen, hetgeen inhoudt dat deze Viburnum latere opnieuw zal worden
gekeurd.
Viburnum x carlcephalum ' Maat Select' -zie Viburnum x carlcephalum 'Van der Maat'

o Viburnum x carlcephalum 'Van der Maat' (P. de Frankrijker & Zn BV, Boskoop,
Nederland, 1974/1998)

Viburnum x burkwoodii 'Mohawk' (D.R. Egolf, U.S. National Arboretum, Washington
DC, USA, 1959) - zie kleurenfoto blz. 90

syn. Viburnum x carlcephalum 'Variegatum'
Viburnum x carlcephalum 'Maat Select'

((Vibumum carlesii x V. utile) x V. carlesii)

Het blad van deze struik is zeer onregelmatig geel gevlekt waardoor de plant een min of meer
"rommelige" indruk maakt. Daar komt nog bij, dat deze cultivar - die als sport is ontstaan vaak "terugloopt" naar takken met alleen groene bladeren. Deze moeten steeds tijdig worden
verwijderd.
Deze bonte cultivar werd in de keuring opgenomen onder V. x carlcephalum ' Variegatum', de
naam waaronder de plant op kleine schaal werd verspreid. De Latijnse naam 'Variegatum' is
na 1 januari 1959 gegeven en daarmee ongeldig. Oorspronkelijk werd d~ze .plant ' Maat
Select' genoemd, maar ook deze naam is niet acceptabel en kan daarom met lp dtt rapport als
geldige naam worden opgenomen. In overleg met P. de Frankrijker & Zonen, wordt deze
bontbladige vorm hier onder de nieuwe naam ' Van der Maat' gepubliceerd. De plant werd
genoemd naar de ontdekker, wijlen Jan van der Maat te Boskoop, oud-medewerker van
genoemde firma.
.
. ..
Als bonte plant is deze cultivar niet aan te bevelen. De bijzonder grote bolvorrrnge bloetWtJzen
- die sterk en aangenaam geuren - zijn wel mooi, maar de plant werd toch met een "o"
gewaardeerd.

Een fraaie cultivar; het resultaat van een terugkruising met V. carlesii. Bladeren vrij opvallend
getand, over bijna de gehele lengte van de rand, in de herfst vaak prachtig oranjebruin, waarna
deze vrijwel alle afvallen. Bloeiwijzen vrij groot (gemiddeld ca. 8 cm); bloemen wit, soms iets
roze getint en typisch geurend, iets afwijkend van de geur van V. x burkwoodii 'Burkwood'.
Bloemknoppen donker rozerood, zeer goed contrasterend met de al geopende bloemen.
o Viburnum x burkwoodii 'Park Farm Hybrid' (Burkwood & Skipwith, Kingston-uponThames, Engeland, 1924)
syn. Vibumum x burkwoodii 'Park Farm'
Dit is een cultivar met een habitus, die veel lijkt op die van 'Burkwood' , maar die enkele
kenmerken heeft, waardoor deze zich onderscheidt van de overige V. x burkwoodii-cultivars.
Bladeren's winters gedeeltelijk aan de struik blijvend, langer en vooral smaller, dan die van
de overige cultivars; rand vanaf halverwege fijn getand.
'Park Farm Hybrid' is een snelgroeiende cultivar, die sterk de neiging heeft om "uit elkaar te
vallen", waardoor er een slordige, open struik ontstaat. Een andere negatieve kwaliteit is, dat
de plant erg bros is; tijdens het rooien breken er gemakkelijk takken af.

***

Viburnum x carlcephalum 'Variegatum' -zie Viburnum x carlcephalum 'Van der Maat'

Viburnum carlesii HEMSL. - Korea
GROEIWIJZE: bladverliezende, ronde struik tot ca. 1.5 m hoog; twijgen eerst bruin, later
bruingrijs.
BLADEREN: breed-ovaal, 4-10 cm lang, top spits, voet afgerond, rand onregelmatig getand,
.
bovenzijde dofgroen, onderzijde lichter en sterker behaard.'
BLOEIWIJZE: bolvormige tuil, 5-8 cm doorsnede; bloemen m knop (brum)roze, geopend
zuiverwit, zeer sterk en aangenaam geurend, april-mei; bloemknoppen vóór de winter al
zichtbaar.
VRUCHTEN: ovaal tot breed-elliptisch, 1 cm lang, donkerblauw tot zwartblauw.

Viburnum x carlcephalum BuRKwooo & SKIPWITH Ex A.V. PrKE- zie kleurenfoto blz. 90
(Vibumum carlesii x V. macrocephalum)

GROEIWUZE: bladverliezende, opgaande struik tot 2(-2.5) m hoog en even breed; twijgen eerst
bruingrijs, later grijs; jonge twijgen met korte, ruw aanvoelende beharing.
BLADEREN: breed-eirond, 5-12 cm lang, rand gezaagd, top spits, voet hartvormig tot rond,
groen, iets glimmend, in de herfst soms iets rood getint.
BLOEIWIJZE: vrijwel ronde tuil, doorsnede tot 15 cm; bloemen ca. 1.5 cm groot, groenig roze
tot zalmkleurig in knop, na openen eerst zachtroze tot roomwit, later zuiverwit, sterk en
aangenaam geurend, april(-mei).
VRUCHTEN: onbekend.
Deze hybride werd in 1932 door beide auteurs ontwikkeld en beschreven. Het is een gezonde
struik, die op het eerste gezicht veel op V. carlesii gelijkt. Hoewel als zeer bloeirijk bekend
staand, kan de bloei op sommige grondsoorten enige jaren te wensen overlaten. Met name op
lichte gronden (veen, zand) zal V. x carlcephalum veel waardevoller blijken, dan op zwaardere
gronden.
Los van het bovenstaande, is deze Vibumum in het algemeen een gezonde plant, die als solitair
in grotere plantvakken of in groepen uitstekend kan worden aangeplant.
? Viburnum x carlcephalum 'Cayuga' (D.R. Egolf, U.S. National Arboretum, Washington

DC, USA, 1960)
((Viburnum carlesii x V. macrocephalum) x V. carlesii)
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Van deze zeer winterharde Viburnum zijn alle delen bedekt met korte sterharen en de plant
voelt daardoor ruw aan. Het is vanwege de compacte habitus, rijke bloei en heerlijke geur een
waardevolle soort. De vele cultivars zijn dit eveneens. Hoewel er wel degelijk verschillen
tussen de diverse cultivars zijn, doen ze eigenlijk weinig voor elkaar onder.
De gebruikswaarde van V. carlesii is dezelfde als die van V. x carlcephalum.' ~aar door de
meer compacte habitus leent V. carlesii zich ook uitstekend voor het gebrutk m kleme(re)
tuinen. Vrijwel alle cultivars van V. carlesii zijn superieur aan de soort.

***

Viburnum carlesii 'Aurora' (Slieve Donard Nursery, Newcastle, Co Down, Noord-Ierland,
ca. 1950) - zie kleurenfoto blz. 89
'Aurora' werd door Slieve Donard Nursery tesamen met 'Diana' en 'Charis' (zie "Niet
gekeurde sortiment") geselecteerd uit zaailingen. Het ~aad werd in het wild i~ Kore~
verzameld. Deze drie cultivars werden omstreeks 1950 m de handel gebracht en Aurora
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werd destijds g~promoot als "pink flowered V. carlesü"
..
en na openen ZIJn de bloemen roze Hoew I . . . De bloemknoppen ZIJn donkerrood
?og ste~~s iets roze en dus niet wi.t!
e emgszms verblekend, zijn ze bij het uitbloeien

Au~ora IS superieur aan de soort. Tijdens de keurin
van Aurora' in het proefveld stonden Dit bi k . g~n werd er ge~~cht dat er meer klonen
onder de naam , Aurora ' in cultuur dle ni t ~e met ?,t ~~val te z_I.Jn. Toch zijn er planten
ontstaan. In ieder geval is een ,A~ora' et soortec?t ZIJn. Het IS onduidelijk hoe dit is
me ZUiverwitte bloemen zeker niet de echte!
0

Viburnum carlesii 'Charis' (SI"

ca. 1950)

Ieve

D

d
onar Nursery, Newcastle, Co Down, Noord-Ierland,

'~haris' is de minst bekende en minst attractieve ma h
.
Sheve Donarduitgegeven cultivars van V.
l ..
ar ardst groeiende van de drie door
struik met eveneens (bruin)rode bloe~~ es u. gIS ~~n zeer ste.~k op ,Aurora, gelijkende
pApen. , e oemen ZIJn zachtroze tot wit en
aanmerkelijk lichter van kleur dan di
,
e van
urora .

H.

o Viburnum carlesii 'C
1950)
ompactum' (C. Hoogendoorn, Newport, Rhode Island USA
,
, ca.
Deze in de Verenigde Staten onstane cultivar
d
.
.
afkomstig was. 'Compactum' groeit meer d wer ontwikkeld Uit zaad, dat uit Korea
eindelijke hoogte van maximaal 1 m bere!: rongen d~ de soort. De plant zal een uitbehouden. Het blad is donkerder groen dan dat ~~~edaarbl.J de ~esloten bolvormige habitus
met de witte bloemen. Helaas is , Com
t ,
ande_re cultiVars en het contrasteert goed
Vanwege de gedrongen habitus zou d pac ulm op zeer Jonge leeftijd niet erg bloeirijk
.
.
eze cu ti var toch een aard·
ku
.. ·
kl eme(re)
stadstumen. Toch meende dek .
. .
Ige P1ant nnen ZIJn voor
beoordelen.
eurmgscommissie de plant met een "o" te moeten

**

Viburnum carlesii 'Diana' (SI"

ca. 1950)

Ieve

D

onard Nursery, Newcastle, Co Down, Noord-Ierland,

Hoewel deze cultivar op jonge leeftijd snel
. h
, .
en heeft ook de donkerste bloemknoppen v:~~ei~_eeg Dian~ de mee~t compacte groeiwijze
-~ Ie onard-~ntrod_uctws. De plant lijkt sterk
op , Aurora', maar de bloemen zi ·n nadat
heid is ook deze cultivar een veJrbe' te . ze ZI.Jdn geopend zmverwit. In habitus en bloeirij.knng van e soort.

*

Viburnum carlesii 'Judd''' (Ar ld
.
..
u
no Arboretum, Jamaica Plain, USA, 1920)
(Vlburnum carlesu x V. carlesii var. bitchiuense)
syn. Viburnum x juddii

REHDER

Compacte struik tot ruim 1.5 m hoog met min of
.
.
~eer ~ol~?rllllge habitus en relatief dunne
takken. Bladeren iets meer langwerpi~ dan d "
tuilen, in knop roze, na het openen lichtroz~ ~~\ :. car e_su.hBloem~n talrijk, in bolvormige
Deze winterharde hybride werd in 1920 d
do IJna Wit, alf apnl tot in mei.
Ar ld Arb
oor, e toen op de afdeling
d .
no
areturn werkzaam zijnde, William Judd
vermeer ermg van het
gevo~den. Omdat de plant_ ontstond uit
zaad, geplukt van V. carlesii, werd lange tijd aan
soort was. In 1935 maakte Alfred Rehd . g~~omen at deze plant een cultivar van deze
beschrijving van de plant en noemde deze V. er ·I~d .. ourn~~ of the Arn?ld Arboretum" een
bitchiuense. Thans wordt deze ul·burn
. x JU b u, hals ZIJnde een hybnde van V. carlesii x V.
d
v'
um weer esc ouwd als
1 · ·
aarom heet deze plant in dit rapport V. carlesii ,Juddii,.
een se ectie Uit V. carlesii en

? Viburnum carlesii 'Marlo • (W

.

u
. van Teylmgen, Boskoop, Nederland, 1996)
~~bloemen van 'Marlou' zijn niet zuiverwit maar z I" h
..
biJ de andere cultivars van V. carlesii, (bruin);ozeroodee~ I~ htroze; De kn~ppen ZIJn, evenals
aangename geur van deze soort.
. o eeft Marlau de kenmerkende,
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Deze nieuwe cultivar werd door de collectiehouder ui
de kwekerij op door de compacte habitus .. k bl t z~ad van V. carlesl_l gevonden en viel in
gezonder zijn en mooier blad hebben 'Marl, r,IJ e d ?e~ en be~ere groei. De plant zou ook
.
ou wer m e keunngen opgeplant om na te gaan

of deze cultivar het verspreiden waard is. Tijdens de keuringen werd de compacte habitus en
rijke bloei zeer gewaardeerd.
Evenals enkele andere cultivars werd ook ' Marlou' van een "?" voorzien. De plant zal met
andere nieuwe viburnums worden opgeplant voor een definitieve beoordeling.
De plant werd genoemd naar Marlau Ravesloot, echtgenote van onderzoeker laanbomen en
fruitgewassen van het Boomteelt Praktijkonderzoek te Boskoop/Wageningen, drs Marc
Ravesloot
Viburnum x chenaultii - zie Viburnum x burkwoodii 'Chenault'
s Viburnum 'Chesapeake' (D.R. Egolf, U .S. National Arboretum, Washington DC, USA,
1978)
(Viburnum x carlcephalum 'Cayuga' x V. utile)
Compacte, breed-spreidende, (half)wintergroene struik tot ca. 2 m hoog en ruim 3 m breed.
Jonge twijgen lichtgroen, later grijsbruin, met stervormige haren, hierdoor iets ruw aanvoelend. Bladeren ovaal tot elliptisch (omgekeerd-eirond), enigszins op die van V. x burkwoodii 'Burkwood' gelijkend, 5-7 cm lang, 3-4 cm breed, top spits, glimmend donkergroen,
onderzijde lichter. In zeer koude gebieden is de struik bladverliezend en is de herfstkleur rood
tot oranjerood. Bloemen in knop roze, geopend wit, begin mei, in 5-8 cm grote, bolvormige
tuilen. Vruchten elliptisch, 1-2 cm lang, dofrood, later zwart, vanaf eind augustus.
'Chesapeake' heeft een goede habitus. Vanwege de afgeplatte vorm kan deze cultivar worden
geplant in grotere plantvakken en ze kan goed worden gesnoeid. Helaas is 'Chesapeake' niet
gemakkelijk te kweken.
o Viburnum 'Chippewa' (D.R. Egolf, U.S. National Arboretum, Washington DC, USA,
1985)
(Viburnum japanicum x V. dilatatum 'Catskill')
Compacte, fijnvertakte halfwintergroene struik tot 2.5 m hoog en ca. 3 m breed. Jonge twijgen
donkergroen, soms (purper)rood getint, later bruingrijs met opvallende lenticellen. Bladeren
6-11 cm lang, eirond tot omgekeerd-eirond, bovenzijde glimmend donkergroen, onderzijde
aanmerkelijk lichter (gelig groen), vrijwel kaal, top toegespitst, rand gaaf of boven het midden
onregelmatig gezaagd. In zeer koude streken is de plant deels (of geheel) bladverliezend en
verkleurt het blad naar purperrood. Bloemen wit, in 10-18 cm grote, iets afgeronde tuilen,
begin mei. Vruchten langwerpig, eerst rood, later donkerrood, vervolgens zwart, vanaf eind
augustus, tot diep in de winter aan de struik blijvend.
Tijdens de keuringen bleek dat 'Chippewa' minder winterhard is dan in de literatuur is
vermeld en dat de Nederlandse winters iets te streng zijn om er deze cultivar zonder schade
door te laten komen.
? Viburnum 'Conoy' (D.R. Egolf, U.S . National Arboretum, Washington DC, USA, 1988)
(Viburnum x burkwoodii x V. x carlcephalum)
syn. Viburnum x burkwoodii 'Conoy'
De cultivar 'Conoy' is de jongste aanwinst uit het zeer omvangrijke en succesvolle kruisingsprograrnrna van het U.S . National Arboretum. Hoewel de kruising al in 1968 werd gemaakt,
heeft het tot 1988 geduurd voordat men 'Conoy' op de markt bracht. Het is een compacte,
wintergroene struik, die opvalt door de lage habitus. De oorspronkelijke plant was na 17 jaar
slechts 1.5 m hoog en 2.4 m breed. Bladeren glimmend donkergroen, 3.5-5 cm lang, 1.5-2.2
cm breed, elliptisch tot langwerpig. In strenge winters zal het blad iets naar brons verkleuren,
maar gewoonlijk behoudt het blad in de winter de goede donkergroene kleur. Bloemen in
knop donkerrood, geopend crème wit, zwak geurend in afgeplatte tuilen, ca. 6 cm doorsnede,
april-mei. Vruchten van omstreeks eind augustus helderrood, vanaf medio oktober zwart
verkleurend.
Vanwege de goede habitus zal de gebruikswaarde van 'Conoy' vrij hoog zijn. De plant zal
zowel in vakken als solitair geplant goed tot z'n recht komen.
Deze plant kon slechts oppervlakkig worden beoordeeld, reden voor de keuringscommissie
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om 'Conoy' van een"?" te voorzien. In een nieuwe aanplant zal deze cultivar nader worden
beoordeeld.
Viburnum dilatatum THUNB. - Japan
GROEIWUZE: opgaande bladverliezende struik tot ca. 3 m hoog; twijgen groen tot groenbruin,
bedekt met enkelvoudige en stervormige beharing.
BLADEREN: rond tot omgekeerd-eirond of ovaal, 4-10(-12)cm lang, 4-8(-10)cm breed, aan
beide zijden zacht behaard, top plotseling toegespitst, basis rond tot hartvormig, rand grof
gezaagd.
BLOEIWJJZE: plat of iets afgerond, 7-11 cm in doorsnede; bloemen crèmewit met zacht
behaarde kroon, mei-juni; meeldraden boven de kroon uitstekend.
VRUCHTEN: breed-ovaal, besvormig, ca. 8 mm lang, scharlakenrood.
Deze Viburnum is een van de mooiste soorten. Met name de vruchtdracht kan fraai zijn.
Helaas kan het enige jaren duren voordat een exemplaar vruchten draagt. Daarbij moet ook
worden opgemerkt, dat de plant meer vruchten zal dragen, wanneer er twee exemplaren bij
elkaar worden geplant.
Naast de vruchtdracht is ook de goede herfstkleur een positieve eigenschap van V. dilatatum.
Ook hiervoor geldt: bij zaailingen is het niet altijd met zekerheid te zeggen of men een plant
heeft, waarbij deze eigenschap optimaal aanwezig is. Bovengenoemde eigenschappen zijn
meer of minder aanwezig bij de bestaande cultivars. Naast de hieronder beschreven 'Erie'
worden er onder "Niet gekeurde sortiment" nog enkele cultivars van V. dilatatum genoemd.
Alle cultivars van V. dilatatum zijn, evenals de soort, uitstekend winterhard in Nederland. Ze
groeien goed op bijna elke grond.

*

Viburnum dilatatum 'Erie' (D.R. Egolf, U.S. National Arboretum, Washington DC, USA,
1964)
'Erie' is eveneens uit Japans zaad afkomstig. De habitus is breed-spreidend, vermoedelijk ca.
2 m hoog en meer dan 3 m breed. Bladeren variabel in grootte en vorm, 8-12 cm lang, vaak
even breed, top kort toegespitst. 'Erie' is een cultivar, die opvalt door een rijke vruchtdracht
De vruchten zijn iets lichter rood dan die van 'Catskill' (zie "Niet gekeurde sortiment") en
blijven tot diep in de winter aan de plant.
Al vanaf jonge leeftijd bloeien de planten rijk en een leverbare plant zal in de regel ook goed
vruchten dragen.

**

Viburnum opulus 'Compactum'

Viburnum opulus 'Notcutt's Variety'

Viburnum opulus 'Xanthocarpum'

Viburnum 'Pragense'
'!'liv.!i".li!l''. .">7'Vfi~'W'!:<"':r..

Viburnum 'Eskimo' (D.R. Egolf, U.S. National Arboretum, Washington DC, USA, 1982) zie kleurenfoto blz. 90
((Viburnum x carlcephalum x V. utile) x

CV. x

carlcephalum x V. utile))

De cultivar is afkomstig uit dezelfde kruisingsouders als 'Chesapeake', maar nadat de
kruising tussen V. x carlcephalum en V. utile in 1962 was gemaakt, besloot men om in 1967
zaad van zelfbestoven planten te zaaien. Het resultaat werd in 1982 met de cultivarnaam
'Eskimo' op de markt gebracht.
Het is een zeer rijkbloeiende, compacte Viburnum, die niet hoger zal worden dan 1.5 m en
ongeveer 2 m breed. Bladeren elliptisch tot omgekeerd eivormig-elliptisch, 8-10 cm lang, ca.
3.5 cm breed, glanzend groen, enigszins leerachtig, zeer karakteristiek voor deze cultivar.
Bloemen vanaf half april, in bolvormige bloeiwijzen, helderwit, niet geurend. Vruchten ca. 9
mm lang, rond, eerst rood, later zwart, eind augustus.
'Eskimo' is - omdat jonge planten dikwijls al rijk bloeien- al op jonge leeftijd zeer geschikt
voor impuls verkoop. Ondanks de hierboven beschreven positieve eigenschappen, is 'Eskimo'
niet met drie sterren gewaardeerd. De voornaamste redenen hiervoor zijn, dat de bloeiwijzen
te zwaar zijn voor de bloemstelen, waardoor deze gaan hangen en dat de bloemen niet geuren,
iets dat bij viburnums als vanzelfsprekend wordt geacht.
Viburnum farreri STEARN - Noord-China
syn. Viburnum fragrans BGE, NON LorSEL.
GROEIWUZE: vrij smal-opgaande, relatief compacte, bladverliezende struik tot circa 3 m hoog;
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twijgen .roodbruin, kaal, oudere twijgen en stammen met afschilferende bast.
elliptisch tot omgekeerd eirond-elliptisch, 4-7 cm lang, 3-5 cm breed, top spits,
basis wigvormig, rand fijn gezaagd, op nerven aan de onderzijde zeer licht behaard, bij
wrijven onaangenaam geurend.
BLOEIWIJZE: compacte pluim, 3-5 cm lang; afzonderlijke bloemen roze tot zeer lichtroze, ca. 1
cm lang, zeer welriekend, eind oktober-half januari.
VRUCHTEN: besvormig, ca. 1 cm lang, eerst rood, later zwart, omstreeks juli rijp.
BLADEREN:

V.farreri is een zeer bekende in de winter bloeiende plant. Evenals V. x bodnantense (waar V.
farreri één van de ouders van is), kan deze plant al in de late herfst beginnen te bloeien. Als er
een "koudeperiode" komt zal de plant tijdelijk stoppen met bloeien, waarna de hoofdbloei in
februari komt. De bloeitijd is dus sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.
Van deze soort zijn verschillende klonen met weinig bloemen in omloop. Ook zijn er planten
onder deze naam in cultuur, die een fletse bloemkleur hebben. Door middel van selectie (na
zaaien) kan een goede kloon worden gewonnen, die vervolgens vegetatief moet worden
vermeerderd. Verstandiger is het om planten onder de naam V. farreri niet meer te kweken en
deze te vervangen door één van de hieronder genoemde (bekroonde) cultivars. De cultivars
van V. farreri zijn mooie tuinstruiken vanwege de bloeitijd gedurende de winter, de veelal
rijke bloei en de geurende bloemen.
Vibumum farreri 'Album' - zie Viburnum farreri 'Candidissimum'
s Viburnum farreri 'Candidissimum' (W. Purdom, Coombe Wood Nursery, Engeland, ca.
1914)
syn. Vibumum farreri 'Album'
Vibumum fragrans 'Album'
Viburnum plicatum 'Lanarth'

/

Deze witte cultivar werd in het begin van de 20e eeuw in het wild in Noord-China gevonden.
Het is een plant, die in alle opzichten sterk op de soort lijkt, maar verschilt doordat het blad en
de jonge twijgen lichtgroen van kleur zijn. Bloemen helderwit, in iets langere pluimen dan die
van de soort (circa 3-6 cm); vruchten lichtgeeL
Helaas is deze Vibumum - zowel door enten als stekken - niet gemakkelijk te vermeerderen.
Ook kunnen de éénjarige takken (met bloemen) in de winter vaak over een lengte van
10-40(-50) cm insterven. Waardoor dit verschijnsel wordt veroorzaakt is niet bekend. Vanwege deze moeilijkheden besloot de keuringscommissie tot slechts een bekroning met een "s"
(= voor speciale doeleinden, bijv. voor tentoonstellingen in het vroege voorjaar). Op zandgrond heeft de plant minder last van instervende takken dan op (vochtigere) veengrond.

Vibumum farreri 'Compactum' - zie Viburnum farreri 'Nanum'
o Viburnum farreri 'Nanum' (CL Elliott, Engeland, 1937)
syn. Vibumum farreri 'Compactum'
Vibumum fragrans 'Compactum'
Deze cultivar ontstond in de dertiger jaren als heksenbezem in V. farreri. Het is een zeer fijn
vertakt struikje dat slechts een hoogte van 0.75-1.00 m bereikt; twijgen roodbruin (als die van
de soort). Bladeren iets kleiner dan die van de soort.
'Nanum' is als bloemstruik onbruikbaar omdat de planten niet of nauwelijks bloeien. Ook als
bladplant is deze cultivar van zeer weinig waarde.
? Viburnum farreri 'December Dwarf' (vóór 1982)

syn. Vibumum farreri 'Nanum' (rijkbloeiende kloon)
Tijdens de keuringsperiade bleek, dat er een tweede cultivar onder de naam 'Nanum' in
omloop is. Waar de plant oorspronkelijk vandaan komt is niet bekend. Aangezien de "echte"
'Nanum' een armbloemige plant is, heeft de keuringscommissie gemeend deze rijkbloeiende
plant een nieuwe cultivarnaam te geven, namelijk 'December Dwarf' .
Deze plant is veel minder fijn vertakt dan 'Nanum', maar ziet er meer uit als een "miniatuur109

•
Viburnumfarreri" . Het is een compact, dicht vertakt struikje, dat op den duur een maximale
hoogte van ongeveer.1.2 m. zal bereiken. Het belangrijkste voordeel t.o.v. 'Nanum' is de rijke
bloe1. De hoofdbloei valt m december (behoudens vorstperioden).
Omdat er slechts weinig ervaring met deze plant in de praktijk werd opgedaan, is besloten om
ook 'December Dwarf' nogmaals op te planten om deze nader te kunnen beoordelen.

*

in streng~ winters schade zal oplopen wordt het blad al bij lichte vorst bruin, hetgeen
bijzonder ontsierend is.
s. Viburnum x hillieri 'Winton' (Hillier Nurseries, Winchester, Engeland, 1950)
(Viburnum erubescens x V. henryi)

Dit is een hybride van twee Chinese soorten. 'Winton' is de originele geselectee~de kloon, ~e
in 1950 door Hiliier werd gewonnen. Het is een halfwintergroene, breed-sprei~ende stru~~·
Bladeren smal-ovaal, dof donkergroen, bij het uitlopen enigszins bronskleung, ~and. fiJ~
gezaagd. Bloemen in brede, tot ca. 7 cm lange pluimen, crèmewit, geurend naar varulle, JUlll.
Vruchten eerst rood, later zwart.
'Winton' is een mooie hybride die, zeker op jonge leeftijd, in Nederland onvoldoende
winterhard is. Daarom besloot de keuringscommissie deze plant met een "s" te bekronen.

Viburnum farreri 'Farrer's Pink' (vóór 1988; nieuwe naam)
syn. Viburnum farreri 'Roseum'
Viburnum fragrans 'Roseum'
Na in 1910 door William Purdom te zijn geïntroduceerd, werd in 1915 opnieuw materiaal uit
China naar Engeland gestuurd, dit keer door William Purdom en Reginald Farrer. Eén van de
originele - door Farrer gestuurde planten- bleek dusdanig goede eigenschappen te hebben, dat
~en late~ is begonnen deze vegetatief te vermeerderen en te verspreiden. Hoewel deze plant
m eer.ste mstantie (wanneer precies is niet bekend) onder de naam 'Roseum' is verspreid, werd
deze m de jaren tachtig 'Farrer' s Pink' genoemd (zie Bean!Clarke, 1988). In ieder geval is de
oorspronkelijke selectie van William Purdom, Coombe Wood Nursery, Engeland, ca. 1914.
Het is een cultivar, die in alle opzichten gelijk is aan de soort, maar de bloemen zijn veel beter
van kleur, hoewel vrij laat, als het blad al in ontwikkeling is. In knop zijn de bloemen dieproze
en na openen zachtroze. 'Farrer' s Pink' groeit goed en is te allen tijde aan te bevelen boven de
"wilde" V. farreri.

? Viburnum farreri 'Fioretta' (Nederland, vóór 1994)

Ook 'Fioretta' werd in eerste instantie als V. farreri 'Nanum' in de keuring opgenomen. Al
snel bleek dat deze plant verschilde van de andere twee planten, die onder deze cultivarnaam
~aren ingezonden. Gezien de goede keuringsresultaten in de eerste jaren van het project werd
m 1995 besloten deze plant de cultivarnaam 'Fioretta te geven (zie Dendraflora Nr 32, 1995,
p. 101).
'Fioretta' groeit veel hoger dan 'December Dwarf' en 'Nanum' en compacter dan de soort tot
een hoogte van ca. 2(-2.5) m. De tak- en bladkleur en bladstructuur zijn als die van de soort.
Bloemknoppen (donker)roze; geopende bloemen zachtroze tot bijna wit, zeer talrijk, vrij laat.
Gezien de weinige - maar positieve - ervaringen, die met deze plant werden opgedaan, werd
besloten deze Viburnum tijdens een latere beoordeling opnieuw te bekijken.
Viburnum farreri 'Roseum' - zie Viburnum farreri 'Farrer's Pink'
Viburnum fragrans - zie Viburnum farreri

s Viburnum x globosum 'Jermyns Globe' (Hillier Nurseries, Winchester, Engeland, 1964)
(Viburnum davidii x V. calvum)
syn. Viburnum 'Jermyns Globe'

In 1964 ontstond uit zaad van V. davidii een plant, die was gehybridiseerd met V. calvum. Deze
laatste is een Chinese soort, die nauw verwant is aan V. tinus en daar ook sterk op lijkt. V.
calvum is in West-Europa niet voldoende winterhard. De nieuw gevonden hybride werd
beschreven als V. x globosum. Hiliier noemde de oorspronkelijke plant 'Jermyns Globe',
hetgeen slaat op de compacte habitus.
'Jermyns Globe' is een wintergroene struik met een afgeplat-bolvormige habitus. De plant
groeit uit tot een struik van circa 1.5 m hoog en meer dan 2.5 m doorsnede. Bladeren
leerachtig, st~r~ o~ die van V. davidii gelijkend, maar kleiner (ca. 10 cm) en lichter groen,
randen vaak erugszms gegolfd, nerven diepliggend (zoals bij V. davidii); bladstelen opvallend
donkerrood. Bloemen in afgeplatte tuilen, crèmewit, eind mei en voorts nog op verschillende
tijdstippen in het jaar. Vruchten ovaal, staalblauw tot blauwzwart.
'Jermyns Globe' krijgt niet altijd vruchten, evenmin als V. davidii. Deze hybride lijkt daarom
soms mannelijk, ~a~ weer vrouwelijk te zijn. Een alleenstaand exemplaar zal in de regel geen
of slechts zeer weirug vruchten hebben. Beter is het om enkele mannelijke exemplaren van V.
davidii .in de buur~ te ~etten, zodat een zekere kruisbestuiving wordt bewerkstelligd.
Helaas IS deze cultivar m ons land onvoldoende winterhard. Hoewel 'Jermyns Globe' alleen
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In 1907 maakt E.H. Wilson melding van een mogelijke hybride tuss~n.dezelfde ouders .als
'Winton'. In West-Hubei wordt op verschillende plaatsen een intermediair ~~ssen .v. henryz en
V. erubescens gevonden. Dit materiaal werd nooit beschreven met ee? LatiJnSe diagnose. De
naam V. x hillieri is derhalve de enige juiste naam voor deze hybnde.

**

Viburnum 'Huron' (D.R. Egolf, U.S. National Arboretum, Washington DC, USA, 1987)
(Viburnum lobophyllum x V. japonicum)

'Huron' is ontstaan uit een kruising tussen de Japanse soort V. japonicum, een wintergroene
plant met grote glimmend groene bladeren en V. lobophyllum, een middelgrote Chinese soort
met spitse bladeren.
.
./
.
' Huron' is een halfwintergroene heester met een compacte habitus en een dichte vertakking.
De struik bereikt een hoogte van ca. 2.5 m en een breedte van ongeveer 3 m. Bladeren
elliptisch tot omgekeerd-eirond, dofgroen, aan sterkgroeiende scheuten 10-25 cm l~g ~n
5-14 cm breed, rand vanaf eenderde van de bladschijf naar boven, gezaagd, t?P dmdehJk
toegespitst, onderzijde in de oksels van de nerven soms licht behaard. Bloemen m 10-16 cm
grote tuilen, wit, begin mei. Vruchten eerst donkerrood, later zwart, september-oktober(december).
.
' Huron' is een zeer goede Amerikaanse cultivar die naast de ~erboven. beschreven kenmerken een fraaie herfstkleur heeft. De plant is zowel in grotere tumen als m openbaar groen
(vakbeplanting) zeer goed bruikbaar. Solitair geplant draagt deze cultivar nauwelijks vruchten. Een goede bestuiver is V. 'Chippewa'.
Viburnum 'Jermyns Globe' - zie Viburnum x globosum 'Jermyns Globe'
Viburnum x juddii - zie Viburnum carlesii 'Juddii'

Viburnum lantana L. - Wollige sneeuwbal - Midden- en Zuid-Europa, Klein-Azië en
Noord-Afrika
GROEIWIJZE: bladverliezende, iets warrig breed-opgaande opgaande struik tot 4.5 ID: hoo.g;
twijgen dicht bezet met op sterharen gelijkende schubbe?, eerst grijsbruin, later br~mgnJS.
BLADEREN: ovaal, 6-15 cm lang, top spits tot licht toegespitst, voet meestal har~vorrrug, rand
fijn gezaagd, bovenzijde dofgroen en licht behaard, onderzijde li~hter en dicht behaa:d.
BLOEJWIJZE: afgeplatte tuil, 6-10 cm doorsnede; bloemen roomwit, zwak geurend, emd
april-mei(-juni).
VRUCHTEN: langwerpig, ca. 1 cm lang, eerst rood, langzaam verkleurend naar zwart.
Als bos- of haagplant heeft deze soort grote waarde, vooral als o~derbeplanting of. langs
(snel)wegen. Een belangrijk voordeel van V. lantana IS, dat de ~lant m ~e schaduw vnJ goed
groeit. Hoewel deze soort in het verleden veel als onderstam IS gebrmkt, wordt V. lantana
tegenwoordig meestal vervangen door V. opulus.
.
.
Door de belangrijkste positieve eigenschappen v~ V. lantana, ~et mom gevor~de, beharude
blad en de goed kleurende vruchten, is deze gebrmkt om te krmsen, h~~geen leid.de tot ~~ele
cultivars en hybriden (met name met V. rhytidophyllum). De belangnJkste cultivars hiervan
worden genoemd onder V. x rhytidophylloides.
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Viburnurn lantana 'Auratum' - zie Viburnum lantana 'Variegatum'

s Viburnum lantana 'Aureum' (L. Späth, Berlijn, Duitsland, 1921)
syn. Viburnurn lantana var. aureurn E. WOLF
Deze cultivar is in alle delen gelijk aan de soort, maar het blad is opvallend geel van kleur,
vooral in het voorjaar. Later in het seizoen verkleurt het naar geelgroen, waardoor de plant een
enigszins "ziekelijke" indruk maakt. De rode, later zwarte vruchten contrasteren zeer goed
met de gelige bladeren.
~?ewel minder geschikt voor massale aanplantingen is 'Aureum' vooral als solitair op een
JUISte plaats geplant een blikvanger. Het is bovenal een liefhebbersplant
o Viburnum lantana 'Candy' (herkomst onbekend; vóór 1994)
'Candy' is in vrijwel alle delen gelijk aan de soort. De plant heeft een iets betere habitus,
omdat de takken minder warrig groeien. De vruchten zijn iets groter dan die van de soort.
'Candy' voegt weinig toe aan het sortiment.

**

Viburnum lantana 'Mohican' (D.R. Egolf, U.S. National Arboretum, Washington DC,
USA, 1956) - zie kleurenfoto blz. 90
Deze cultivar groeit meer gedrongen dan de soort. De uiteindelijke hoogte is 2(-2.5) men de
breedte ca. 2.5 m. Evenals de soort is het blad dof grijsgroen en behaard. De bloemen in eind
april-begin mei zijn talrijk. Vanaf half juli beginnen de vruchten te kleuren. Eerst zijn deze
oranjerood en het duurt enige weken, voordat deze in september zwart kleuren. De plant bloeit
al op jonge leeftijd.
'Mohican' werd geselecteerd uit een populatie van 87 zaailingen van V. lantana waarvan het
zaad uit Polen afkomstig was. Deze plant is superieur aan de soort.

o Viburnum lantana 'Variegatum' (Engeland, 1770)
syn. Viburnurn lantana 'Auratum' HoRT.
Viburnurn lantana var. variegaturn WEST
'Variegatum' is een inferieure cultivar, die onregelmatig geel gevlekte bladeren heeft. De
struik "loopt sterk terug" . Door consequent de takken met groene bladeren te verwijderen
wordt het "teruglopen" zoveel mogelijk tegengegaan. Het is een liefhebbersplant
o Viburnum 'Oneida' (D.R. Egolf, U.S . National Arboretum, Washington DC, USA, 1967)
(Viburnurn dilafaturn x V. lobophyllurn)

Bladverliezende struik met breed-spreidende tot opgaande habitus, ca. 3.5 m hoog en 3 m
breed; twijgen eerst licht behaard, later kaal met opvallende lenticellen. Bladeren zeer variabel
van vorm: elliptisch, elliptisch-ovaal tot omgekeerd-eirond, top spits of toegespitst, rand
getand doordat de nerven iets zijn verlengd, aanvankelijk licht behaard, spoedig kaal.
De crèmewitte bloemen in mei staan in 10-14 cm brede tuilen en verspreiden een opvallende
geur, die niet door iedereen wordt gewaardeerd. Vruchten ca. 8 mm lang, helderrood, later iets
donkerder, omstreeks eind augustus rijp, tot in december aan de struik blijvend.
Deze Amerikaanse cultivar groeit op jonge leeftijd minder sterk.

Viburnum opulus L. - Gelderse roos - Europa, Klein-Azië, Kaukasus, Noord-Afrika
(Algerië)
GROErwuzE: bladverliezende, breed-opgaande struik, 2-4 m hoog; twijgen lichtgrijs, kaal,
jonge twijgen zeskantig (vooral aan de top).
BLADERE~ :. min of meer rond met 3-5 lobben, tot 12 cm lang, rand onregelmatig getand,
bovenziJde heldergroen, kaal, onderzijde lichter, aanvankelijk licht behaard, later kaal; steel
1.5-2 cm lang; herfstkleur oranjerood tot diep paarsrood.
BLOEIWIJZE: afgeplatte tuil met steriele randbloemen, 8-10 cm doorsnede; bloemen crème wit,
eind mei-juni.
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VRUCHTEN: ovaal, ca. 1 cm lang, helderrood, tot in de winter aan de plant blijvend.
De bekende Gelderse roos is ook in Nederland inheems. Het is een gemakkelijke plant, die
vooral op iets vochtiger plaatsen zoals bosranden, slootkanten en houtwallen voorkomt. Het
. hout van V. opulus is erg hard en werd vroeger gebruikt om pinnen van te maken, waarmee o.a.
schoenzolen werden bevestigd. Zoals met meer inheemse gewassen het geval was (o.a.
Corylus avellana) werden aan V. opulus magische krachten toegeschreven door de Germanen.
De vruchten van V. opulus zijn bijzonder aantrekkelijk, temeer omdat de helderrode bessen
bijzonder lang aan de struik blijven. Ze bevatten een stof, die door de meeste vogelsoorten niet
wordt gewaardeerd en alleen in strenge winters zullen enkele vogelsoorten (kramsvogel en
pestvogel) de bevroren bessen eten.
V. opulus kan behoorlijk te lijden hebben van verschillende ziekten en plagen. Op drogere
standplaatsen kunnen aantastingen door de zwarte sneeuwballuis (Aphis viburni) en andere
luizensoorten tamelijk ernstig zijn. Ook het sneeuwballiaantje kan behoorlijke schade aan het
blad toebrengen. De Gelderse roos kan bovendien ernstig te lijden hebben van echte
meeldauw, een aantasting die alleen chemisch kan worden onderdrukt.
V. opulus wordt de laatste jaren veelvuldig als onderstam gebruikt om andere, moeilijk te
stekken viburnums op te enten.
V. opulus wordt tegenwoordig door diverse systematici beschouwd als een zeer uitgebreide
soort, die over vrijwel het gehele noordelijk halfrond is verspreid. Een eerste aanzet hiertoe
werd in 1911 door H. Takeda (in Bot. Mag. Tokyo 25: 19-27, 1911) gemaakt, door V. sargentii
als variëteit te beschouwen van V. opulus. In 1983 heeft H. Hara (in Ginkgoana nr 5, p. 272,
1983) deze systematiek opnieuw ter sprake gebracht en in 1994 heeft H. Ohashi (in Japanese
Journalof Botany, 69: 23-33, 1994) eveneens voorgesteld om V. sargentii als variëteit van V.
opulus te beschouwen. Hoewel het hier voornamelijk de Aziatische V. sargeutii betreft, heeft
W.L. McAtee in "A Review of the Nearctic Viburnum, 1956" eenzelfde voorstel voor V.
triloburn gedaan. Volgens deze publicaties worden de Aziatische V. sargentii (syn. V. opulus
var. calvescens (REHD.) HARA en V. calvescens var. calvescens REHD.) en de Noord-Amerikaanse V. triloburn als geografische variëteiten van V. opulus beschouwd. Gezien de geringe
verschillen tussen bovengenoemde soorten en zoals uit bovengenoemde publicaties blijkt, is
ook de auteur van dit rapport van mening, dat er waarschijnlijk weinig redenen zijn om deze
systematiek niet te volgen. Toch is in dit artikel (nog) uitgegaan van de huidige opvatting,
namelijk dat het drie gescheiden soorten zijn.
Viburnurn opulus var. arnericanurn - zie Viburnum triloburn

o Viburnum opulus 'Aureum' (Duitsland, vóór 1912)
Deze oude cultivar, die iets kleiner blijft dan de soort, valt op door de gele bladeren. Bij het
uitlopen zijn deze aanvankelijk bronsgeel, maar verkleuren later naar donkergeel. Helaas
verbrandt deze plant zeer gemakkelijk in de volle zon en ook op een plaats in de halfschaduw
zal enige bladverbranding voorkomen. Indien de plant in de schaduw wordt geplant, zal het
blad niet verbranden, maar de kleur is dan niet geel maar groengeel, hetgeen het effect sterk
reduceert. Als het blad niet is beschadigd vormt dit een fraai contrast met de helderrode
vruchten.
Viburnurn opulus var. calvescens - zie Viburnum sargentii

*** Viburnum

opulus 'Compactum' (S.G.A. Doorenbos, Den Haag, Ned., ca. 1935) - zie
kleurenfoto blz. 107

Een bijzonder fraaie dwergvorm van V. opulus, die in alle delen veel kleiner is dan de soort en
niet of nauwelijks hoger wordt dan 1 m. 'Compactum' is een gezonde cultivar, die zeer rijk
bloeit en eveneens zeer rijk vruchten draagt. De bloemen en vruchten zijn min of meer gelijk
aan die van de soort, hetgeen inhoudt, dat deze in verhouding tot het formaat van de plant
relatief groot zijn.
'Compactum' is een zeer waardevolle cultivar, die voor verschillende doeleinden kan word~n
gebruikt. De plant kan uitstekend als solitair in kleine tuinen worden geplant, maar ook m
(grote) plantvakken in openbaar groen en grote tuinen.
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•
Viburnum opulus 'Florida' -zie onder Viburnum opulus 'Roseum'
o Viburnum opulus 'Nanum' (Frankrijk, circa 1841)
syn. Viburnum opulus var. nanum DAVID
Viburnum opulus var. pygmaeum HoRT.
Deze dwerg ontstond, evenals V farreri 'Nanum', als heksenbezem. Daarmee houdt de
parallel met Vfarreri 'Nanum' niet op; ook V opulus 'Nanum' is een dwergstruikje dat zelden
h?ger word~ dan 60 cm en een fijne takstructuur heeft. Het blad is bijzonder klein en op zich
met ~naardig, maar deze plant wordt vaak aangetast door luizen, rupsen of sneeuwbalhaantJes, zodat het blad niet lang gaaf is. De plant bloeit zelden of nooit en zal dus ook geen
vruchten dragen.
Soms wordt ~~t st~uikje genoemd om aan te planten als laagblijvend heggetje. Dit is niet aan te
b~vele~. Er ZIJn bmnen het Viburnum-sortiment planten, die veel beter voor dit doel geschikt
ZIJn (biJVoorbeeld V opulus 'Compactum').

*

Viburnum opulus 'Notcutt's Variety' (Notcutt's Nurseries, Woodbridge, Suffolk, Engeland, vóór 1930) - zie kleurenfoto blz. 107
syn. Viburnum opulus 'Notcutt'
Fors groeiende, breed-opgaande struik, tot ca. 4.5 m. Als jonge plant lijkt deze cultivar veel op
een gewone V opulus, maar later zijn de grotere groeikracht en de dikkere takken het
voornaamste verschil. Ook zijn de bloeiwijzen aanmerkelijk groter (ca. 15 cm), alsook de
vruchten en deze zijn zeer spectaculair.
'Notcutt's Variety' is vermoedelijk ontstaan uit een kruisig tussen V opulus en V opulus var.
trilobum. Het is een fraaie solitairheester en kan eveneens goed in grote plantvakken als
achtergrondbeplanting worden gebruikt. Omdat 'Notcutt's Variety' goed is te forceren
("vervroegen"), behoort deze cultivar- naast V opulus 'Roseum' - tot de meest populaire
Viburnum-cultivars in de snijheesterteelt

o Viburnum opulus 'Park Harvest' (herkomst onbekend; vóór 1988)
Deze geelbladige cultivar lijkt sterk op 'A ureum', met dien verstande dat 'Park Harvest' iets
lichter geel blad heeft en circa 50 cm hoger wordt. De kwaliteiten van 'Park Harvest' zijn te
vergelijken met die van 'A ureum'.

Viburnum opulus var. pygmaeum - zie Viburnum opulus 'Nanum'

*** Viburnum opulus 'Roseum' (Clusius, Nederland, 1594)- Gewone sneeuwbal/Balroosjezie kleurenfoto omslag

syn. Viburnum opulus var. roseum L.
Viburnum opulus 'Sterile' DC.
Zeer bekende en gewilde cultivar met uitstekende kwaliteiten. 'Roseum' is in alle kenmerken
gelijk aan de soort, alleen in de bloeiwijzen zijn grote verschillen. De bloeiwijze van
'Roseum' is bolvormig, en bestaat uitsluitend uit zuiverwitte, steriele bloemen. Door dit
kenmerk is 'Roseum' de bekendste en wellicht ook populairste Viburnum. Het is een
bijzonder_ winterharde vorm, die ook in de koudere gebieden in de Verenigde Staten en
Canada mtstekend voldoet. De plant voldoet zeer goed in grote plantvakken en tuinen, als
achtergrondb~pl::Oting en in de snijheesterteelt De mogelijkheden om de plant te forceren,
zodat de bloeiWIJZen rond de kersttijd al zichtbaar zijn, is een van de belangrijkste redenen
voor de populariteit als snijheester.
De Franse V opulus 'Florida' is door Syndicat d' Amélioration des Plantes Horticoles
C?rne~entales (SAPHO) ontwikkeld als virusvrije plant. Hiervan wordt gecertificeerd matenaal ~-ltg~?eve?. De~~ certificering is niet overdraagbaar. Volgens SAPHO gaat het hier om
een tiJdelijk vrrusvnJ gemaakte V opulus 'Roseum' en geen, op basis van omschreven
morfologische kenmerken, afwijkende cultivar. Dit virusvrije materiaal wordt eveneens
verhandeld met de toevoeging "Sélection Sanitaire".
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Viburnwiz opulus var. sargentii - zie Viburnum sargentii
Viburnum opulus 'Sterile' -zie Viburnum opulus 'Roseum'
· Viburnum opulus var. triloburn - zie Viburnum triloburn

* Viburnum opulus

'Xanthocarpum' (Oostenrijk, 1842) - zie kleurenfoto blz. 107

Een cultivar, die op jonge leeftijd langzaam groeit en de indruk van een kleine, compacte plant
maakt. Als 'Xanthocarpum' enkele jaren vaststaat zal deze forsere takken maken en uiteindelijk zullen de habitus en het formaat niet afwijken van de soort.
Het blad van 'Xanthocarpum' is lichter groen, dan dat van de andere cultivars van V opulus en
- zoals de cultivarnaam al doet vermoeden -zijn de vruchten niet rood. Deze zijn eerst helder
goudgeel, later iets donkerder en wanneer ze rijp zijn bijna doorschijnend.
Er zijn verschillende klonen van 'Xanthocarpum' in ornloop en ook planten onder de naam
'Fructuluteo' (soms gespeld als 'Fructu-luteo') worden soms tot synoniem van 'Xanthocarpum' gerekend. De cultivar 'Fructu-luteo' is wel degelijk een afwijkende vorm. De vruchten
zijn donkerder geel en hebben in alle stadia een rozeachtige gloed.

*** Viburnum 'Pragense' (JosefVik, Praag, Tsjechoslowakije, 1959)- zie kleurenfoto blz. 107
(Viburnum rhytidophyllum x V utile)
syn. Viburnum x pragense KRüssM.
Wintergroene heester met een breed spreidend-opgaande habitus tot ca. 2.5 m hoog en breed.
Jonge twijgen relatief dun en vaak, onder het gewicht van de bladeren;_enigs~ins naar bene~en
hangend. Bladeren als die van V rhytidophyllum, maar aanmerkeliJk klemer,__langwerpigelliptisch tot ovaal, 6-10 cm lang, rand iets naar beneden omgebogen, b?venziJde glanzend
donkergroen, ruw, onderzijde licht grijsgroen, dicht bezet met stervorrmge haren. Bloemen
crèmewit, in half bolvormige tuilen (vóór de winter al zichtbaar), ca. 8-14 cm doorsnede,
april-mei; knoppen vaak zachtroze. Vruchten geen (steriele hybride).
'Pragense' is een bijzonder winterharde hybride, die in 1955 bij toeval in een Praags
gemeenteplantsoen werd ontdekt. Pas in 1959 werd 'Pr~ge~se' b~naa~d. Het i~ e~~ zeer
mooie plant die, hoewel iets minder geschikt voor de parbeubere tum, mtstekend m biJVOorbeeld grote plantvakken kan worden gebruikt. De winterhardheid is daarbij een enorm
voordeel. 'Pragense' kan op voor andere planten zeer ongunstige plaatsen worden geplant.

Viburnum reticulatum - zie Viburnum sieboldii 'Reticulatum'
Viburnum x rhytidophylloides

SuRING .

(1927)

(Viburnum rhytidophyllum x V lantana)
Een forse, opgaande, meestal halfwintergroene struik tot 3.5(-4) m hoog en breed. In deze
hybride zijn zeer duidelijk de kenmerken van beide ouders waar te nemen. Bla~eren ovaal tot
ovaal-langwerpig, 10-20 cm lang, bovenzijde lichter groen dan dat van V rhytzdophyllum en
minder grijsgroen dan dat van V lantana, nerven diepliggend, bovenzijde licht behaard,
onderzijde met dichte stervormige beharing, rand fijn getand. Bloemen in tuile~, ca. 10-18 cm
doorsnede (al vóór de winter zichtbaar), crèmewit, mei-juni. Vruchten ghmmend, aanvankelijk donkerrood, later zwart.
.
Deze hybride werd omstreeks 1925 door K. Perk Vlaanderen, Utrecht als een toevallige
kruising ontdekt. Het type werd in 1927 als V x rhytidophylloides 'Holland', vermoedelijk
door W. Keessen, kwekerij "Terra Nova" te Aalsmeer, uitgegeven (zie aldaar).
Alle cultivars zijn aantrekkelijke struiken, die in het openbaar groen goed als groepsbeplanting kunnen worden gebruikt.
.
Opgemerkt dient te worden, dat bepaalde personen van V rhyti~ophyllum en de hybnd~ V x
rhytidophylloides veellast kunnen hebben van loslatende beharmg van de bladeren. Dit kan
zelfs leiden tot semi-astmatische reacties. Daarom moet aanplant op plaatsen waar veel
publiek is, zoals schoolterreinen, winkelcentra, openbaar groen (dicht langs wandelpaden)
zoveel mogelijk worden voorkomen.
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struik, die op minder zure grondsoorten uitstekend voldoet. Op zuurdere bodems (pH beneden
4.5) zal dè plant iets minder fors worden en sneller het blad laten vallen.

* Viburnum

x rhytidophylloides 'Alleghany' (D.R. Egolf, U.S . National Arboretum, Washington DC, USA, 1958) - zie kleurenfoto blz. 126

Viburnum rhytidophyllum var. aureovariegatum- zie Viburnum rhytidophyllum 'Variega-

(Viburnum rhytidophyllum x V. lantana 'Mohican')
'Alleghany' is een fraaie cultivar die ontstond uit een doelbewuste kruising tussen bovengenoemde ouders. Hierbij moet worden opgemerkt, dat de moederplant (V rhytidophyllum),
door Egolf speciaal voor deze kruising werd geselecteerd. Hoewel de gebruikte moederplant
volgens de beschrijving goede eigenschappen moet hebben gehad, werd deze nooit benaamd
en verspreid als zijnde een verbetering van de soort V. rhytidophyllum.
' Alleghany' valt op doordat de plant een goede, enigszins bolvormige habitus heeft. De
bladeren hebben een donkergroene kleur en deze zijn iets breder dan die van het (oorspronkelijke) type 'Holland'. Belangrijk en positief is dat' Alleghany' niet geheel kaal is in de
winter. Ook bloeit de plant rijk en draagt talrijke vruchten.

tum'

*** .Viburnum

rhytidophyllum 'Green Tromp' (W. van Teylingen, Boskoop, Nederland,

1988)
Een zeer goede plant, die uit een partij zaailingen werd geselecteerd. Orr:d~t V. rhytidophyllu~
in de praktijk meestal door zaaien wordt vermeerderd, ontstaat er variatie e? komen er o~
lauten van inferieure kwaliteit op de markt. 'Green Trum~' (=groene troef) _Is een kl~?n, ~
~en oede habitus heeft en belangrijker, vrijwel het gehele Jaar bladhoudend IS. DaarbiJ bl?elt
' Gr:en Trump' rijk, meestal twee keer per jaar en draagt teven~ goed vruchten. Deze cultivar
is aanvankelijk onder de aanduiding "Ward's Select" verspreid.

o Viburnum x rhytidophylloides 'Holland'
(Viburnum rhytidophyllum x V. lantana)

Viburnum rhytidophyllum 'Roseum' (Mrs Sebag-Montefiore, Plymouth, Engeland, 1938)

0

Vrï ono vallende cultivar, waarvan de bloemknoppen donkerroze zijn. Ook na ~~enen zijn_ de
blo~me:zeer lichtroze. De overige kenmerken zijn als ~-e van de soor~. Helaas ZIJn de oven ge
kwaliteiten van 'Roseum' onvoldoende voor een positieve waardenng.
Hiliier maakt melding van het feit, dat zij vóór 1935 eveneens een kloon met roze blo~~~n
hebben gevonden, die zij onder de naam 'Roseum' kweken en verhandelen. In hoeverre e1 e
klonen gelijk zijn is niet bekend.

'Holland' is het type van V. x rhytidophylloides en is beschreven onder deze hybridesoortnaam. Inmiddels is 'Holland', die slechts eenmaal per jaar bloeit en vrij veel blad verliest
in de winter, overtroffen door 'Alleghany' en 'Interduke'.
Zie voor de herkomst onder V. x rhytidophylloides.

**

Viburnum x rhytidophylloides 'lnterduke' (Dart's Duke®) - (Darthuizer Boomkwekerijen, Leersum, 1971) - zie kleurenfoto's blz. 126 en 143

0

Forse struik met breed-opgaande habitus. Bladeren breed-elliptisch, donkergroen. Bloemen
in mei-juni, de tweede bloei in september-oktober.
Dat de plant twee keer per jaar bloeit houdt in, dat er ook twee keer per jaar vruchten aan de
plant zijn te zien. Ook het feit dat de bladeren zeer lang aan de struik blijven en in milde
winters niet afvallen, was van doorslaggevende aard bij de toekenning van de waardesterren.

syn. Viburnum rhytidophyllum 'Superbum'
..
.
Vrij onbekende vorm, die iets sterker en forser groeit dan de soort. Het is een nJkbloeien.~e
lant met mooie grote bloemen, die bovendien veel vruchten draagt. De bloemknoppe? z1~n
kaneelkleuri . In 1976 werd door H.J. van de Laar een plant meegebrac~t voor de collectw_tum
van het Pro:fstation voor de Boomkwekerij te Boskoop. 'Superb' IS later op bescheiden

o Viburnum x rhytidophylloides 'Willowwood' (H. Tubbs, Willowwood Farm, Gladstone,
New Jersey, USA, 1953)
Deze cultivar lijkt in habitus, bladeren en bloemen sterk op 'Interduke', maar de plant bloeit
niet - zoals deze laatste- twee keer per jaar. Evenals 'Holland' laat deze plant in de winter vrij
veel blad vallen.

Viburnum rhytidophyllum HEMSL. - Centraal- en West-China
GROEIWIJZE: groenblijvende, breed-opgaande struik tot 4 m hoog; twijgen eerst lichtbruin,
later grijsbruin, dicht bezet met stervormige beharing.
BLADEREN: elliptisch tot langwerpig, bovenzijde glimmend donkergroen en rimpelig, onderzijde lichter en dicht bezet met grijze tot geelgrijze stervormige haren, nerven duidelijk
dieper dan de bladschijf, rand gaaf, top spits, voet afgerond.
BLOEIWIJZE: in vrijwel vlakke tuilen, 10-20 cm breed; bloemen crèmewit, mei-juni; bloemknoppen voor de winter al zichtbaar.
VRUCHTEN: langwerpig, ca. 8 mm lang, eerst helderrood, later zwart.
V. rhytidophyllum is in het openbaar groen een populaire en gewilde struik. De kwaliteiten van
deze plant zijn legio. Omdat deze soort groenblijvend is, kan deze goed worden gebruikt om
minder fraaie objecten aan het oog van de voorbijganger te onttrekken. Uiteraard leent V.
rhytidophyllum zich uitstekend om zowel als solitair als in grote groepen te worden aangeplant. Belangrijk is het te weten, dat de plant één van de meest winterharde groenblijvende
viburnums is. Een nadeel van V. rhytidophyllum zou kunnen zijn, dat de planten na de winter
(omstreeks eind april-half mei) gedurende een aantal weken hun blad verliezen. Dit is geen
fraai gezicht en tijdens de keuringen is hier vrij veel aandacht aan besteed.
In cultuur wordt het soms als een nadeel ervaren, dat de bladeren en twijgen gemakkelijk hun
stervormige beharing loslaten, wat tot een behoorlijke irritatie aan ogen en keel kan leiden.
Al met al is V. rhytidophyllum een aantrekkelijke en bovenal zeer bruikbare groenblijvende
116

Viburnum rhytidophyllum 'Superb' (H. Hachmann, Barmstedt, Duitslan~, vóór 1976)

schaal onder kwekers verspreid.
.
.
h
h bb
Evenals de hierboven beschreven 'Roseum' blijkt' Superb' de nadelige e1gensc ap te e en
om in het voorjaar soms veel blad te verliezen.
0

Viburnum rhytidophyllum 'Variegatum' (Pepiniéres Chenault, Orléans, Frankrijk, vóór
1935)
syn. Viburnum rhytidophyllum var. aur~ovariegatum BooM
Vibumum rhytidophyllum var. vanegaturn .KRussM.
Een zeldzame curieuze cultivar met onregelmatig bonte bladeren. Deze zijn bij kh~t uitl?~en
roomgeel geviekt, later verkleuren de vlekken tot roomwit. De plant heeft ster e neigmg
takken met geheel groene bladeren te vormen (terug~oop) .
. .
Deze cultivar is alleen voor liefhebbers interessant en IS slechts van wem1g waarde. De plant
groeit ook minder krachtig dan de soort.

Viburnum sargentii KoEHNE - Noordoost-Azië
syn. Vibumum opulus var. calvescens (REHD.) HARA
Viburnum opulus var. sargentii (KoEHNE) TAKEDA
Vibumum sargentii var. calvescens REHD.
GROEIWIJZE: bladverliezende, opgaande struik tot 3(-3.5) m hoog; twijgen kaa\t:rst grij:k_
bruin, later grijs; jonge twijgen zeskantig, vooral aan de top. Oudere bast I en va
enigszins kurkachtig.
·dd 1 t 1 b
BLADEREN" min of meer rond tot eirond met drie lobben, tot 12 cm lang, ffil es e 0
duidelijk langer dan de buitenste twee, rand grof getan~, bovenzijde helderg;:~-~nb~:i~~
onderzijde lichtgroen tot geelgroen, zeer licht behaard; JOnge bladeren aan va
J
groen, steel met vele, zichtbare klieren.
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BLOEIWIJZE: afgeplatte tuil met steriele randbloemen, 8-12 cm doorsnede; bloemen wit,
mei-juni.
VRUCHTEN: bijna rond, ca. 0.8 cm lang, licht- tot helderrood, tot in de winter aan de plant
blijvend.
V. sargentii lijkt zeer sterk op de Europese V. opulus en wordt door sommige taxonomen ook
tot deze soort gerekend (zie onder V. opulus). In de Verenigde Staten werd deze opgenomen in
het omvangrijke kruisingsprogramma van dr Egolf. Onderstaande cultivars zijn hieruit
ontstaan.

** Viburnum sargentii 'Onondaga' (D.R. Egolf, U.S. National Arboretum, Washington DC,
USA, 1959)
' Onondaga' werd geselecteerd uit zaailingen van V. sargentii. In habitus is deze plant gelijk
aan de soort. Bladeren bij uitlopen bruinrood, langzaam verkleurend naar bruingroen.
Bloemen roomwit. Vruchten helderrood.
Ten aanzien van de vermeerdering zijn met 'Onondaga' weinig problemen en als jonge plant
is de bloei al goed te noemen. Deze cultivar leent zich ervoor om als visueel aantrekkelijk
gewas in container te worden gekweekt.
De fraaie kleur van het jonge blad is het belangrijkste positieve kenmerk van 'Onondaga' . De
bloemen contrasteren zeer mooi met het blad, maar het aantal vruchten is vaak beperkt.
o Viburnum sargentii 'Susquehanna' (D.R. Egolf, U.S. National Arboretum, Washington
DC, USA, 1959)
Forse selectie, iets hoger dan de soort. Deze plant werd in de Verenigde Staten ontwikkeld uit
zaad dat in Japan in het wild werd verzameld. Takken met vrij veel kurk. Bloemen, evenals die
van 'Onondaga', roomwit. Vruchten aanvankelijk groenig geel, later oranjerood en vervolgens dieprood.
Hoewel ' Susquehanna' zeer geschikt is voor landschappelijke beplantingen in grote plantvakken, heeft deze cultivar het nadeel dat de vermeerdering moeizaam is. Daarom zal deze
plant nooit op grote schaal kunnen worden gekweekt.

Viburnum setigerum HANCE. - Centraal- en West-China
GROEIWUZE: bladverliezende, opgaande struik tot 4 m hoog; twijgen kaal, eerst grijsbruin,
later grijs.
BLADEREN: eirond-langwerpig tot ovaal-langwerpig, 5-12 cm lang, bovenzijde glimmend
donkergroen, onderzijde lichter, kaal, rand vanaf eenderde tot de top grof getand, top lang
toegespitst, voet afgerond; jonge bladeren bruingroen.
BLOEIWIJZE: in opstaande tuilen, 3-5 cm breed; bloemen wit, meeldraden even lang of iets
korter dan de kroon, mei-juni.
VRUCHTEN: helderrood, 6-8 mm lang, ovaal.
Dit is een bijzonder mooie soort, die opvalt door het afwijkende blad en de losse groeiwijze.
Helaas is V. setigerum geen gemakkelijke plant. Van nature groeit deze soort in droge
rivierbeddingen en op andere schrale terreinen. In cultuur blijkt V. setigerum vrij gevoelig
voor wisselingen in de teelt, cq. standplaatsomstandigheden. Het gebeurt niet zelden dat
planten "spontaan" afsterven. Ook bij de vermeerdering zijn de resultaten sterk wisselend.
Desondanks is deze soort het proberen waard; eenmaal vaststaand zal V. setigerum uit kunnen
groeien tot een mooie heester, die ook in openbaar groen een goede aanvulling kan zijn.
s* Viburnum setigerum 'Aurantiacum' (Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Verenigde Staten)
Deze cultivar werd in het Arnold Arboretum ontwikkeld uit zaad dat door E.H. Wilson in
1907 in China werd verzameld. Het is een plant, die in alle delen gelijk is aan de soort, maar
waarvan de vruchten prachtig oranjegeel zijn. Helaas zijn ook de overige eigenschappen,
zoals groei en vermeerdering gelijk aan die van de soort.
De nogal ongebruikelijke bekroning komt voort uit het feit, dat deze cultivar wel degelijk iets
toevoegt aan het sortiment, maar gezien de vele moeilijkheden in de teelt wordt deze plant
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slechts tot de categorie "liefhebbersplant" gerekend.
'Aurantiacum' is, zeker op iets oudere leeftijd, een fraaie besheester, die als solitair aangeplant één van de mooiste viburnums is.

Viburnum sieboldii MIQ. - Japan
GROEIWIJZE: bladverliezende, opgaande struik of kleine boom, 3-5 m hoog; twijgen aanvankelijk licht behaard, later kaal, eerst bruingrijs, later grijs.
BLADEREN: elliptisch tot omgekeerd-eirond, 10-14(-20) cm lang, bovenzijde glimmend groen,
onderzijde lichter, op de nerven licht behaard, rand grof gekarteld, top afgerond, voet
wigvormig, bij wrijven sterk en onaangenaam geurend.
BLOEIWIJZE: opstaande pluimen, tot 12 cm breed; bloemen crèmewit, mei-juni.
vRUCHTEN: ovaal, 6-8 mm lang, eerst oranjegeel, later helderrood, nog later zwart en afvallend; steeltjes oranjerood.
Dit is een forse struik tot kleine boom, die opvalt door de voor Viburnum ongewoon
gevormde, frisgroene bladeren. Voorts bloeit deze soort zeer rijk, meestal over de gehele
struik. Vruchten roze, later blauwzwart.
V. sieboldii is een gezonde struik, die goed groeit op allerlei bodems, indien de pH niet te laag
(beneden pH 4.5) is. Belangrijk is, dat deze Viburnum nauwelijks wordt aangetast door luis en
andere plagen. In grote tuinen en in het stedelijk en landschappelijk groen zijn er met deze
sterke en fraaie plant veel mogelijkheden. De vruchten worden graag door vogels gegeten.
o Viburnum sieboldii 'Reticulatum' (herkomst onbekend; ca. 1902)
syn. Viburnum reticulatum HoRT. EX REHo.
Viburnum sieboldii var. reticulatum REHo.
Deze cultivar wijkt af, omdat de plant in alle delen iets kleiner is dan de soort. Opvallend is de
duidelijke nerfstructuur in de bladeren (reticulatus = netvormig).
Deze Viburnum is slechts op zeer kleine schaal in cultuur en is qua sier- en gebruikswaarde
ondergeschikt aan de soort en de hierna te noemen cultivar ' Seneca' .
** Viburnum sieboldii 'Seneca' (D.R. Egolf, U.S. National Arboretum, Washington DC, USA,
1967)
Deze mooie cultivar werd in 1959 uit zaailingen van V. sieboldii geselecteerd, maar is pas in
1967 verspreid. 'Seneca' groeit iets forser dan de soort en zal uiteindelijk een grote struik of
kleine boom van 7-10 m hoogte worden. Al op jonge leeftijd groeit de plant sterk en met
stevige, dikke takken. Evenals de soort bloeit ' Seneca' bijzonder rijk en er worden overvloedig vruchten geproduceerd. Deze zijn aanvankelijk oranjerood, maar verkleuren spoedig
bloedrood en blijven tot in de winter aan de struik, waarna ze zwart worden en afvallen. Ze
worden nauwelijks door vogels gegeten.
Hoewel er in sommige literatuur melding wordt gemaakt, dat deze plant op jonge leeftij d
onvoldoende winterhard zou zijn, is hiervan tijdens de keuringsperiade weinig gebleken. Wel
kan de plant na de winter dode twijgtoppen hebben. 'Seneca' is een zeer aanbevelenswaardige
cultivar.

Viburnum triloburn MARSH.- Noord-Amerika
syn. Viburnum americanum AucT. NON MILL.
Viburnum opulus var. americanum (MILL.) An .
Viburnum opulus var. triloburn (MARSH.) McATEE
GROEIWIJZE: bladverliezende, breed-opgaande struik tot 3 m hoog; twijgen lichtgrijs en kaal;
jonge twijgen zeskantig, vooral aan de top.
BLADEREN: breed-ovaal tot rond met 3-5lobben (meer toegespitst dan bij V. opulus), tot 12 cm
lang, rand onregelmatig getand, bovenzijde heldergroen, onderzijde lichter, kaal, steel ca.
2-3 cm, met enkele (zeer kort gesteelde) klieren; herfstkleur oranje tot diep paarsrood.
BLOEIWIJZE: afgeplatte tuil met steriele randbloemen, 7-10 cm doorsnede; bloemen crèmewit,
meeldraden bijna tweemaal zo lang als de kroon, eind mei-juni.
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•
VRUCHTEN: ovaal tot bijna rond, ca. 1 cm lang, helderrood, tot in de winter aan de plant
blijvend.
Vibumurn triloburn is een grote struik, veelal gezien als de Amerikaanse "tegenhanger" van de
in Europa voorkomende V. opulus. Het is een bijzonder winterharde struik, die- evenals V.
opulus - goed groeit op vochtige standplaatsen. Zoals al onder V. opulus beschreven, ligt het
voor de hand om deze soort als een variëteit van V. opulus te beschouwen.
V. triloburn wordt in de Verenigde staten op redelijk grote schaal gekweekt vanwege de
eetbare vruchten. Deze worden er "American Cranberry" genoemd.
Voor de Nederlandse tuinbouw is V. triloburn niet van groot belang. Behalve de fraaie
'Notcutt' s Variety', die mogelijk een hybride is van V. opulus en V. trilob urn, werden alle
cultivars van laatstgenoemde soort met een "o" beoordeeld.

o Viburnum triloburn 'Alfredo' (Bailey Nursery, Minnesota, USA, vóór 1985)
Een cultivar met een compacte, breed-opgaande habitus. 'Alfredo' wordt ca. 1.5 m hoog en
ongeveer 1 m breed. Het jonge schot is licht bruingroen van kleur, dat in het voorjaar bij het
uitlopen aantrekkelijk is. De herfstkleur is mooi paarsrood. Helaas bloeit 'Alfredo' nauwelijks en worden er dus ook weinig of geen vruchten gevormd.
o Viburnum triloburn 'Bailey Compact' (Bailey Nursery, Minnesota, USA, vóór 1985)
syn. Vibumurn triloburn 'Compactum'
Dit is eveneens een cultivar met een compacte groeiwijze, maar meer opgaand en iets hoger
dan 'Alfredo'. Het jonge blad is ietwat bruin getint.
Vibumurn triloburn 'Compactum' -zie Viburnum triloburn 'Bailey Compact'

o Viburnum triloburn 'Dart's Graduate' (Darthuizer Boomkwekerijen, Leersum, Nederland, 1995)
Dit is een breed-opgaande, compacte, ca. 2.5 m hoge struik. Jonge bladeren licht bruingroen
(als' Alfredo'). Deze cultivar werd geselecteerd vanwege de habitus, maar is nauwelijks meer
in cultuur.
Mogelijk werd deze cultivar al eerder benaamd dan 1995, maar de plant werd in ieder geval
niet met een beschrijving opgenomen bij de "Darthuizer Introducties" in Darthuizer Vademecum, 4de uitgave, 1994.
NIET GEKEURDE SORTIMENT
De onderstaande Vibumurn-soorten en -cultivars konden niet worden gekeurd omdat er tijdens de
keuringsperiade geen (soortecht) materiaal voorhanden was of omdat deze niet in de proefvelden
aanwezig waren. In enkele gevallen gaat het om cultivars die geheel uit cultuur zijn verdwenen.

Viburnum betulifolium BATAL. - West-China
Deze soort werd in 1894 beschreven door de Rus Alexander Batalin, die de plant in West-China
ontdekte. Het is een bladverliezende, 2-4.5 m hoge, opgaande struik (in cultuur zelden hoger dan 2.5
m); twijgen rood- tot purperbruin. Bladeren eirond tot elliptisch ruitvormig, glimmend donkergroen,
in de herfst geel. Bloemen in mei-juni, in opstaande tuilen, tot 10 cm doorsnede; meeldraden langer
dan de kroon. Vruchten in september-oktober, helderrood, relatief klein (ca 6 mm), vrijwel rond.
Vanwege de fraaie kleur van de twijgen en het contrast met het donkergroene blad, dat in de herfst
geel kleurt en de bijzonder mooie vruchten, die tot diep in de herfst aan de plant blijven, wordt V.
betulifoliurn beschouwd als een van de mooiste species. Helaas duurt het vaak vele jaren voordat de
plant rijk bloeit en vruchten draagt. Het verdient aanbeveling om meer struiken (liefst uit zaad
vermeerderd) bij elkaar te planten om kruisbestuiving te bevorderen, teneinde meer vruchten te
krijgen.
Viburnum betulifolium var. aurantiacum
De vruchten van deze variëteit zijn oranjegeel. De overige kenmerken gelijken op die van de soort.
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Viburnum betulifolium 'Trewithen' (G.H. Johnstone, Trewithen, Cornwall, Engeland, vóór

it:z~ cultivar verschilt van de soort, omdat de plant ~p ~en ie~s jong~re leeftijd ~t v~u~~~~~:~~;:;
Deze blijven zeer lang aan de struik hangen, soms t?t m Januari. Het z~t ~r ~a~ m 'M~rit
hoger groeit dan de soort. Deze plant ontvmg alm 1936 een Awar o ar en
·

Viburnum x bodnantense 'Pink Dawn' (herkomst onbekend)
..
.
,
, In
De bloemen van deze onbekende cultivar zouden donkerder roze ZIJn, dan die van ~awn · .
hoeverre deze cultivar verschilt van ' Charles Lamont' is niet bekend. Volgens andere ronnen IS
'Pink Dawn' een synoniem van 'Dawn'.
. N
.
Planten onder deze naam werden halverwege de negenti~e~ jaren do?r.Monrovm ursenes aangeboden. In Nederland zijn geen planten onder de naam Pink Dawn m cultuur.
v·b

m buddlejifolium

cH

WRIGHT - Centraal-China

~i:I:~:~al::r~~~:~r~~~ed!~~~~n~~Jd~uz~:ri~~~~~~:~~:~ t~t ~:~~:~e~e ~::::~~de:~~~~~~e~t::i
0

stervormige haren: Bloemen klein, in iets bolvormige tu~len, in knop vaak zac troze, geopen
.
_
crèmewit tot wit. Vruchten aanvankelijk rood, zeer spoedig z:vart.
v. buddlejifoliurn is een lieff:ebbersplant, die in siV.er- enhge~ru~s~a~~: :~~s~~:r~~~;~~f~~~er
troffen door de diverse cultivars van V. lantana, · x r ytt op Y OI
·

·

b

· f

REG & HERD - Noord-China, Mantsjoerije
V. lantana. Het is een bladv~rliezen~~

~~~u:~~:m:~;;~, ~~~mnauw ·verw~t is aan

~~~~z~;~

~~~f!~~;;~h:~~~db;~b~J &,ora~~~;~~1:1~.e~:~~~;, i~a~l:~~~~~~~:C~~~~;;e~~stelling tot ~ie
van V. lantana, blauwzwart.
h 1·
lt
Deze ·interessante soort is in Nederland slechts op zeer beperkte se aa m cu uur.

Viburnum x burkwoodii 'Carlotta' (W.B. Clarke, San Jose, Californië, USA)
((Vibumurn carlesii x V. utile) x V. carlesii)
T
v.

b kwoodii De plant werd beschreven als een
wordt deze cultivar niet meer gekweekt.

~:r~~t~~t~~~e~s0~~~~t~::v~ ~:~ez~~;fJe~~a~:ChiJ~lijk
Viburnum x burkwoodii 'Savill'

(Vibumurn carlesii x V. utile)
. .
Deze onbekende cultivar zou sterk op V. ' Conoy' lijken. De plant is in Nederland met m cultuur.
V. canbyi - zie Viburnum dentatum

Viburnum davidii FRANCH. - West-China
breed-s reidende habitus. Bladeren
Wintergroene struik, (0.5-) 1.0(-1.5) m hoo~ met ~~n co~pact~ en le!achtig, met drie duidelijke
elliptisch tot langwerpig omgekeerd-eironf, todt. ~~ ang, rozewit in tot 10 cm brede tuilen.
hoofdnerven glanzend donkergroen, gaa ran 1g. oemen
'
·'
·
8 mm lang glimmend donkerblauw .
~r~~~J~~ i~~~~~r:~~ ~:kende en ve;l gekwee~e ~ helaas matig winterharde - soort, die vanwege het
fraaie blad en de mooie vruchten erg popularr IS.
.
..
.. d
lanten in de
Hoewel in één individuele bloem zowel meeldraden als stamper aanwezig ZIJn, ZIJn e P

Ei:;;~;k;i~H!t~::~;:~:~~~i ~!~~~o::~~:~"~=~r:~~:·&~~
"vrouwelijke" individuen.
.
"
.. " "
li'k" kan gedragen. Om
Ook zijn er berichten dat een plant zich afwisselend manneliJk en .vr~u~evDf exemplaren worden
van vruchtzetting te zijn verzekerd, kan er het beste een groep van rmns en

~;~~:~a' is geen geselecteerde kloon - die de status van cultivar heeft - maar een toevoeging, die
soms aan "vrouwelijke" planten wordt gegeven.
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Viburnum 'Decker' (Decker Nursery, Ohio, USA)
Deze cultivar, die niet in Nederland aanwezig is, schijnt een selectie te zijn uit V. 'Pragense'.
Bloemen in knop roze, geopend wit.
Viburnum dentatum L.- Noord-Amerika
syn. V. canbyi SARGENT
V. scabrellum GRAY
Deze soort komt uit Noord-Amerika en het verspreidingsgebied loopt van Maine in het oosten tot
Illinois in het westen en tot Florida en Texas in het zuiden. V. dentatum is een bladverliezende,
opgaande struik tot 5 m hoog, waarbij de eigenschap om sterk groeiende scheuten vanuit de grond te
maken heeft geleid tot de Amerikaanse naam "Arrow wood". Bladeren ovaal-langwerpig tot rond,
driehoekig getand. Bloeiwijze afgeronde tot bolvormige tuilen; afzonderlijke bloemen roomwit en
licht geurend. Vruchten glimmend staalblauw tot blauwzwart, vanaf augustus.
De genoemde bladeren zijn een belangrijk kenmerk om te bepalen, of men met V. dentatum te maken
heeft. Het is een zeer variabele soort, waartoe een aantal variëteiten behoort. Door de variabiliteit van
de soort is het vaak moeilijk te bepalen met welke variëteit men van doen heeft. De meeste variëteiten
komen slechts in een beperkt verspreidingsgebied voor. In de onderstaande opsomming worden
enkele van deze variëteiten genoemd:
var. deamii (REHD.)FERN. - Ohio tot Missouri
Bladeren rond, licht wollig behaard aan de onderzijde, onderzijde bladsteel behaard en met
gesteelde klieren.
var. dentatum L. - Jersey tot Florida en Texas (voornamelijk in kuststreken)
Bladeren ovaal, onderzijde zeer licht behaard tot kaal. Kelk kaal of met klieren.
var. indianense (REHD.) GLEAS. - Indiana tot Illinois
Bladeren rond, kaal, bladsteel alleen aan de basis behaard en aan de bovenzijde met gesteelde
klieren.
var. lucidum AIT.- Maine en New York tot Ohio en Georgia
Bladeren ovaal-langwerpig tot rond, met duidelijk toegespitste top. Groeit op vochtige plaatsen en
in moerassen.
var. scabrellum TORR. & GRAY. - Florida en Louisiana (voornamelijk in kuststeken) en Ohio
Bladeren als die van var. dentatum; kelk en kroon aan de buitenzijde dicht behaard.
var. venasurn (BRIT.) GLEAS. - Massachusetts (kustgebieden) en New Jersey (Pinus-bossen)
Bladeren rond, vaak breder dan lang, leerachtig, dicht wollig behaard. Kelk kaal of met klieren.
Omdat V. dentatum een bijzonder variabele soort is, heeft dit in het verleden aanleiding gegeven tot
veel naamsverwarring en dientengevolge veel synoniemen. De taxonomen zijn het nog niet geheel
eens over de grenzen van de verschillende variëteiten. Het overzicht hierboven is gebaseerd op de
indeling van Gleason in New Britton and Brown. Overigens zijn er taxonomen, die bovenstaande
variëteiten tot aparte species willen verheffen.
Naast de natuurlijke variëteiten zijn er enkele cultivars, bijvoorbeeld: 'Longifolium', 'Morton'
(Northern Burgundy®), 'Perle Bleu', ' Ralph Senior' (Autumn Jazz®), 'Synnestvedt' (Chicago
Lustre®) en ' White and Blue'. De drie van een merk voorziene Amerikaanse cultivars werden door
"Chicagoland Grows Nursery'' op de markt gebracht. Deze drie cultivars werden geselecteerd
vanwege de goede habitus in combinatie met mooie herfstkleuren. Ze worden vooral aangeplant in
het "harde" klimaat van de Noord-Amerikaanse prairies en werden vooral ook voor dit doel
geselecteerd.
Tijdens de keuringsperiade waren er twee klonen van V. dentatum en de cultivar 'White and Blue' in
de opplant aanwezig. Omdat er niet veel over deze soort en cultivars bekend was en onvoldoende
referentiemateriaal voorhanden was, werd besloten om geen keuringsresultaten hierover te publiceren.
Viburnum dilatatum 'Asian Beauty' (herkomst onbekend)
Compacte, spreidend-opgaande plant met donkergroene bladeren en crèmewitte bloemen, gevolgd
door kersrode vruchten, die hun kleur tot in de winter (januari) behouden.
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Viburnum dilatatum 'Catskill' (D.R. Egolf, U.S. National Arboretum, Washington DC, USA,
1958)
. 1954
In
1953 werd in de provincie Matsu, Hondo, Japan, zaad verzameld v~ V.. dï
1 atatum en m . .
werden de eerste zaailingen opgekweekt. De selectie, die in 1958 'Catskill' wer? genoemd, VI~l
eerste instantie op vanwege de compacte, spreidende habitus. Na vermeerde~mg bleke~ oo e
nakomelingen al op jonge leeftijd dezelfde habitus aan te nemen. Bladeren, klem~r dan die van d~
rood. Bloemen
cremewit, omstreeks hal
soort, rond , dof donkergroen, in de herfst
. geel, oranje en
ik bli.
d
JVen .
mei. Vruchten rood, tot diep in de wmter aan de stru

:t

Viburnum dilatatum ' lroquois' (D.R. Egolf, U.S. National Arboretum, Washington DC, USA,
1958)breed-spreidende struik, tot ca. 2.5 m hoog en 4 m breed. Bladeren 11 -.16 cm Iang, geg~oefd ,
Een
donkergroen, in de herfst oranje(ro?d) .. Vrucht~n ovaal, ca. 0,8~ 1 c~. lang, Iets groter dan die van
.
.
andere V. dilatatum-cultivars, tot diep m de wm~e~ aan de strmk blijvend.
'Iroquois' werd geselecteerd uit zaailingen na krmsmg van twee onbenaamde V. dzlatatum-selectles.
De plant viel op doordat deze rijk bloeit en goed vruchten draagt.
Viburnum dilatatum 'Michael Dodge' (Winterthur Gardens, USA)
Deze cultivar heeft, in tegenstelling tot de andere cultivars van V. dilata_tum, gele vruchten. In alle
overige delen is 'Michael Dodge' gelijk aan de soort. De herfstkleur IS donkerrood.
Viburnum erubescens W ALLICH EX. DC. - Nepal.'. West-China. . .
.
Dit is een tamelijk onopvallende plant, die alleen tiJdens de bloeitiJd .aandacht trekt. Het IS een
aande bladverliezende struik, soms een kleine boom. Bladeren elliptisch t.o t ~mgekee.rd-errond
0
( ~ms ov;al) 5-11 cm lang. Bloemen in hangende(!) pluimen, ca. 5 cm lang, vmlwit (~ms Iets roze),
eure;d. Vruchten ovaal tot eivormig, eerst rood, later zwart.
.
..
.
v. eruffescens is niet gemakkelijk te kweken en zal als
plant met gemakkeliJk groeien.
Hoewel deze struik zeker enige sierwaarde heeft, IS var. granllpes meer aan te bevelen.

?e

z~ak

o~k volwa~~en

.
Viburnum erubescens var. gracilipes REHD.
De variëteit gracilipes verschilt vrij sterk van de hierboven beschreven spe~Ies. V. erubescens w~~d
in 1830 door Wallich beschreven aan de hand van in Nepal verzameld matenaal. R~hder beschree m
1913 var. gracilipes aan de hand van in 1907 en 1910 in West-Hupeh en Oost-Sichuan door E.H.
Wilson verzameld materiaal.
.
k r ·k 1
De variëteit gracilipes verschilt in de eerste plaats, doordat de bloem~lmmen aanmer e IJ :g~r
zijn dan die van de soort, namelijk ca. 7-12 cm. Ook zijn de bladeren m de regel onbehaard, t m
tegenstelling tot de soort.
. . k
. s· h
Er is in de literatuur sprake van var. p rattii (GRAEBN.) REHD. Deze variëteit omt ~vene~ns m IC uan
(China) voor en verschilt van de andere V. erubescens-typen in het om~e.keerd-eivo~.rruge blad en de
aarse meeldraden die bij V. erubescens en V. erubescens var. grac1.llpes gee~ ZIJn.
~etgeen in Nederland als V. erubescens var. gracilipes in cultu~r IS, werd m het verleden op
bescheiden schaal verhandeld onder de onjuiste naam V. purdomu.
Viburnum farreri ' Bowles' (herkomst onbekend, vóór 1977) .
De bloemen van deze onbekende cultivar zijn dieper roze dan die van de soort.
V. foetens - zie Viburnum grandiflorum f. foetens

Viburnum furcatum BLUME EX HooK.F. & THoMs. - Japan
syn. Vibumum lantanoides MIQ., NON MicHX.
aande bladverliezende struik tot 3-4 m hoog. Bladeren ronde tot ov~al, 7-15 cm met
top kort toegespitst, voet hartvormig; jonge bladeren brumgroen, later
olijfkleurig, in de h;rfst oranje en rood. Bloemen in vlakke tuilen, met tot 2.5 cm grote, stene e
randbloemen. Vruchten eerst rood, later zwart.
. ..
N d
Deze fraaie maar toch onbekende Vibumum wordt in cultuur dikWIJlS verward me~ een oor Amerikaan;e soort, v. lantanoides MicHX. (syn. V. alnifolium AucT. NON MARSH.). De ?ï~erse klonen
die onder de naam v alnifolium circuleren behoren tot de soort V. lantanoides. Deze IS malle delen
B. d-o

di~;ligg~~de ne;ven

.d~f
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groter dan V furcatum, maar beide soorten lijken bijzonder veel op elkaar, zodat determinatie
moeilijk is. Een belangrijk verschil is, dat V lantanoides veel opslag vanuit de wortel maakt, iets dat
V furcatum niet doet. Dit kenmerk is alleen bij oudere planten te zien. De verwarring wordt vergroot
doordat Miquel de Japanse V furcatum als V lantanoides beschreef. Ook Marshall heeft een plant als
V alnifolium beschreven, maar deze lijkt meer op V opulus dan op V lantanoides.
Sinds enkele jaren is er in Nederland op bescheiden schaal 'Pink Parasol' aanwezig, een nieuwe
Japanse cultivar met lichtroze bloemen.
Viburnum grandiflorum W ALL. Ex DC.- Himalaja (Nepal), Noordwest-India en Noord-Pakistan
Deze soort werd in 1830 door Wallich beschreven. In de loop van de tijd is deze plant meer keren als
V nervosum beschreven. Het is een vrij smal-opgaande struik tot ca. 2.5 m hoog, die enigszins
"stokkerig" groeit. Takken relatief dik, op jonge leeftijd chocoladebruin (met lichtere lenticellen).
Bladeren elliptisch tot smal-ovaal, ca. 8 cm lang, 35 cm breed, leerachtig met vrij diepliggende
nerven, bij wrijven onaangenaam riekend.
Bloemen in compacte, samengestelde pluimen van 5-7 cm lengte, relatief groot (1.7-2 cm), in knop
lichtroze tot donker rozerood, geopend lichtroze tot wit, aangenaam geurend, vanaf december tot
begin maart. De bloei gedurende de wintermaanden en de kleur van bloemen en bloemknoppen is
sterk afhankelijk van temperatuur. Dit kenmerk komt onder meer terug in de cultivars van V x
bodnantense, een hybride tussen V grandiflorum en V farreri .
Helaas is V grandiflorum - een zeer mooie soort - in Nederland niet voldoende winterhard, maar
goede alternatieven zijn aanwezig in de cultivars van V x bodnantense.
Viburnum grandiflorum f. foetens (DEcAJSNE) N.P. TAYLOR & ZAPPI
syn. V foetens DECAISNE
In 1997 publiceerden Taylor en Zappi-na uitvoerige studie- de nieuwe combinatie V grandiflorum
f.joetens. Ervan uitgaande, dat er een zekere variabiliteit binnen de soort V grandiflorum bestaat, is
het zeer aannemelijk V foetens als forma van deze soort te beschouwen. Toch zal een nadere studie
betreffende de status van deze forma noodzakelijk zijn.
De belangrijkste verschillen zijn, dat f. foetens in alle delen kaal is (behoudens een zeer lichte
beharing in de nerfoksels) en in alle delen iets groter. De bladeren kunnen ca. 10-12 cm lang en een
breedte van 4-6 cm hebben. De nervatuur is ietwat minder duidelijk dan bij de soort. De bloemen zijn
in knop gewoonlijk wit of iets roze getint en na openen wit.

Viburnum plicatum 'Rowallane'

Viburnum plicatum 'Shasta'

Viburnum plicatum 'Rowallane'

. ,..~-.·
. =-:o-·-

Viburnum grandiflorum 'Desmond Clarke' (Royal Botanie Gardens Kew, Richmond, Surrey,
Engeland, 1997)
syn. V grandiflorum f. foetens 'Desmond Clarke'
V foetens 'Desmond Clarke'
Deze cultivar is genoemd naar Desmond Clarke, die in "W.J. Bean, Trees and Shrubs, hardy in the
British Isles" een uitgebreide beschrijving geeft van V grandiflorum en V foetens (in dit artikel als
forma van V grandiflorum beschouwd).
'Desmond Clarke' is de cultivarnaam, gegeven aan een oud exemplaar, dat in Kew Gardens staat.
Deze plant is gelijk aan de hierboven beschreven f. foetens, maar doordat 'Desmond Clarke'
vegetatief wordt vermeerderd, wordt variatie hierin uitgesloten.
Viburnum grandiflorum 'Snow White' (Lowndes, Engeland, 1950)
Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het hier om een zeer welriekende, witte cultivar (soms onder
invloed van de temperatuur iets roze). Hieruit kan de conclusie worden getrokken, dat ook deze
cultivar waarschijnlijk tot de f.joetens kan worden gerekend. Bijzonderheden over deze cultivar zijn
niet bekend, temeer omdat 'Snow White' slechts op zeer bescheiden schaal (in Engeland) werd
verspreid. De plant' werd in Engeland ontwikkeld uit in Nepal verzameld zaad.
Viburnum henryi HEMSL. - Centraal-China
Opgaande, groenblijvende struik tot circa 3 m hoog. Bladeren eliptisch-langwerpig tot langwerpig
omgekeerd-eirond, dik en leerachtig, glanzend groen. Bloemen wit, in brede pluimen, naar vanille
geurend. Vruchten rood, vrij snel zwart verkleurend.
Dit is een mooie wintergroene, goed winterharde struik, hoewel de bladeren 's winters vrij ernstig
kunnen worden beschadigd. V henryi is de vaderplant van V x hillieri 'Winton' (zie aldaar) .
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Vibumum hessei-- zie Viburnurn wrightii var. hessei
Viburnurn hupehense REHD. - Centraal-China
Bladverliezende, breed-spreidende struik tot 2.5 m hoog; jonge twijgen zacht behaard. Bladeren
breed..ovaal, tot ca. 8 cm lang, aan beide zijden behaard. Bloemen wit (in knop licht grijsblauw), in
ca. 5 cm brede tuilen, mei-juni. Vruchten rood, talrijk.
V. hupehénse is een mooie, rijkbloeiende soort, die nauw verwant is aan V. dilatatum. Door de
breed-spreidende habitus van de plant wordt de gebruikswaarde voor aanplant in groepen, sterk
verhoogd.
Vibumum lantanoides - zie Viburnurn furcaturn
Viburnurn lentago L. - Oostelijk Noord-Amerika

syn. Vibumum prunifolium HoRT.
Krachtig opgaande, bladverliezende struik of kleine boom tot 10 m hoog. Bladeren ovaal tot
omgekeerd-eirond, ca. 5-10 cm lang, glimmend groen, fijn getand, in de herfst oranjerood; bladstelen gevleugeld. Bloemen crèmewit, in ca. 10 cm brede tuilen, mei-juni. Vruchten blauwzwart,
berijpt, bijzonder lang aan de plant blijvend.
De vruchtdracht van V. lentago is per jaar sterk wisselend en om van voldoende vruchten te zijn
verzekerd, dienen meer exemplaren bijeen te worden geplant. Deze soort groeit van nature op
vochtige, schaduwrijke plaatsen. Op droge en zeer zonnige plaatsen zal de groei te wensen overlaten.
Vibumum lentago 'Pink Beauty' - zie Viburnurn oudurn 'Pink Beauty'
Viburnurn rnacrocephalurn FoRT. 'Sterile' - China (1844)

/

syn. Vibumum macrocephalum var. sterile DtPP.
Viburnum plicatum 'Thunberg's Original'

Viburnum plicatum 'Watanabe'

Viburnum x rhytidophylloides 'Alleghany'

Viburnum x rhytidophylloides 'Interduke'

Bladverliezende, breed-spreidende struik tot 1.5 m hoog. Bladeren ovaal tot omgekeerd-eirond,
donkergroen, bovenzijde zeer licht behaard tot vrijwel kaal, onderzijde met stervormige haren.
Bloemen helderwit, alle steriel, tot 3 cm diameter, in bolvormige, tot 15 cm brede tuilen, mei.
In 1844 werd deze plant door Robert Portune geïntroduceerd en beschreven en hierbij werd - evenals
in eerste instantie met V. plicatum is gebeurd - een steriele tuinvorm als species (namelijk V.
macrocephalum) beschreven. Later werd deze mooie plant var. sterile (nog later cultivar 'Sterile')
genoemd.
In 1860 werd de fertiele vorm als V. macrocephalum (CARR.) REHD. geïntroduceerd en beschreven.
Deze vorm heeft fertiele bloemen in het midden van de bloeiwijze, terwijl de rand bestaat uit tot 4 cm
grote steriele bloemen. De vruchten zijn zwart.
Deze fertiele vorm werd als vaderplant gebruikt om de fraaie hybride V. x carlcephalum te
ontwikkelen.
Viburnurn oudurn L.- Oostelijk Noord-Amerika
Opgaande, bladverliezende struik tot 3 m, in het natuurlijk verspreidingsgebied vaak 4-5 m hoog;
twijgen dun. Bladeren elliptisch, tot 13 cm lang, glimmend groen, dun, in de herfst via rood en oranje
naar donkerrood tot roodbruin. Bloemen in juni-juli in tot 12 cm brede tuilen, roomwit. Vruchten
eerst roze (augustus), langzaam via lichtblauw naar donker blauwzwart verkleurend.
De vruchten van V. nudum vormen de grootste sierwaarde van deze soort. V. nudum var. angustifolium is gelijk aan de soort, maar de bladeren zijn smaller.
Viburnurn oudurn 'Pink Beauty'

syn. Vibumum lentago 'Pink Beauty'
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In de jaren tachtig werd een cultivar onder de naam V. lentago 'Pink Beauty' verspreid. Later bleek
dat deze cultivar niet of nauwelijks anders is dan de soort V. nudum. 'Pink Beauty' zou vruchten
hebben, die langer hun roze kleur behouden, voordat ze blauwzwart worden. Ook zouden de
bloemen lichtroze zijn.
Deze plant is in het verleden ook door zaaien vermeerderd en het is onwaarschijnlijk, dat er nog
"soortechte" exemplaren van 'Pink Beauty' in omloop zijn, als deze werkelijk zou afwijken van de
soort. In de praktijk komt het er op neer dat 'Pink Beauty' gelijk is aan de soort.
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Viburnum nudum 'Winterthur' (Winterthur Botanie Garden, USA)

lichtgroen, zeer glad en glimmend; oude bladeren in de winter vaak oranje(rood). Bloemen in
pluimen, wit, geurend, mei-juni. Vruchten rood, later zwart.
Hoewel deze soort in strenge winters veel kan lijden, zijn oudere planten in Nederland redelijk tegen
vorst bestand. V. odoratissimum is in ieder geval een mooie kuipplant en deze verdient daarom meer
aandacht.
~n Oo~t-Azië komen twee aan V. odoratissimum verwante soorten voor, namelijk V. awabuki en V.
Japomcum. De eerste, een Japanse soort, wordt door vele taxonomen gezien als een variëteit van V.
odoratissimum. Deze plant verschilt van V. odoratissimum, doordat de bladtop spits is (bij V.
odoratissimum afgerond) en de bladrand is meer getand (6-12 tanden bij V. awbuki, bij V. odoratissimum gaafrandig tot 7-tandig is). In de meeste literatuur wordt V. awabuki als een aparte soort
beschouwd, terwijl in de praktijk doorgaans over V. odoratissimum var. awabuki wordt gesproken.

Viburnum tinus L. - Middellandse Zeegebied
Dichte, wintergroene, breed spreidend-opgaande struik tot maximaal 3 m hoog; twijgen licht
paarsgroen, later purperbruin, meestal (licht) behaard. Bladeren smal-ovaal tot omgekeerd-eirond,
3- 10 cm lang, bovenzijde matglanzend donkergroen, onderzijde lichter, rand gaaf, top en bladvoet
spits. Bloemen in 5-7 cm brede, opstaande tuilen, crèmewit, licht geurend, vanafbegin november tot
eind april. Vruchten ovaal, ca. 6 mm lang, eerst zeer donkerblauw, later zwart, soms zeer talrij~.
V. tinus is wellicht de meest bekende wintergroene Viburnum. Sinds een aantal jaren staat deze strmk
enorm in de belangstelling, vooral als potplant voor gebruik op balkon of terras. Een andere
positieve eigenschap is, dat deze soort ook goed in de schaduw en op plaatsen waar zoute wind waait,
kan groeien. De populariteit van V. tinus is niet in de laatste plaats te danken aan de zeer lange
bloeitijd, waarbij vaak zowel bloemen als vruchten tegelijkertijd aan de struik zijn te zien.
In de eerste winter na aanplant van het sortiment, bleken vrijwel alle exemplaren van V. tinus te zijn
doodgevroren. De conclusie, die hieruit (wederom!) kon worden getrokken is, dat V. tinus in het
Nederlandse klimaat onvoldoende winterhard is. Dit leidde ertoe, dat de cultivars van V. tinus niet
verder in de keuring werden betrokken. Toch moet worden opgemerkt, dat de standplaats van de
plant van groot belang is bij het bepalen van de winterhardheid. Op enkele plaatsen in Nederland
kunnen oude exemplaren worden waargenomen, die de strenge winters van 1984-87 zonder
noemenswaardige vorstschade hebben overleefd.

Viburnum opulus 'Annie's Magie Gold' (André van Nijnatten, Zundert, Nederland, 1991)
Een geelbladige cultivar, die iets minder fors groeit dan de soort. Het is een breed-opgaande plant tot
ca. 2 m hoog en breed; jonge twijgen en knoppen 's winters oranjebruin. Bladeren bij het ontluiken
oranje, later geel, in het najaar geelgroen. Bloemen en vruchten als die van de soort.
'Annie's Magie Gold' is op bescheiden schaal in cultuur.

In Frankrijk werd door het Syndicat d' Amélioration des Plantes Horticales Ornementales (SAPHO)
in het begin van de jaren tachtig materiaal van V. tinus virusvrij gemaakt en op de markt gebracht.
SAPHO benadrukt, dat dit materiaal niet blijvend virusvrij is en dat het pertinent geen kloon betreft,
die de status van cultivar mag hebben. V. tinus (Sapho) is dus niets anders dan een (tijdelijk) virusvrij
gemaakte V. tinus en geen, op basis van omschreven morfologische kenmerken, afwijkende cultivar.

'Winterthur' is gelijk aan de soort, maar blijft veel lager. Uiteindelijk zal deze Amerikaanse cultivar
maximaal2 m hoog worden. 'Winterthur' lijkt een aanwinst in het sortiment en wordt in Europa al
op bescheiden schaal gekweekt.

Viburnum odoratissimum KER.-GAWL. - Noord-India, Burma, Oost-Azië, Zuidwest-China
~eer mooie, tot 5 m hoge, wintergroene struik. Bladeren dik, leerachtig, elliptisch, ca. 15 cm lang,

/

Viburnum opulus 'Leonard's Dwarf' (Verenigde Staten)
Een A_merikaanse cultivar die (nog) niet in Europa in cultuur is. Uit diverse catalogi kan worden
afgeleid, dat deze plant sterk op 'Compactum' lijkt.

Viburnum opulus 'Tatteri' (Tatter, vóór 1896)
Oude, witbonte cultivar, die waarschijnlijk niet meer in cultuur is. Bloeiwijzen bolvormig met alleen
- zoals bij 'Roseum' - steriele bloemen.

Viburnum prunifolium L. - Oostelijk Noord-Amerika
Opgaande struik tot 5 m hoog, vaak ook kleine boom. De hoofdtakken groeien vrij steil omhoog, de
la.terale takken staan h?rizontaal af. Bladeren breed-elliptisch tot ovaal, 3-8 cm lang, top spits, rand
fiJn getand. Bloemen m tot 10 cm brede tuilen, april-mei. Vruchten blauwzwart.
De grootste sierwaarde van deze soort is in de herfst als de vruchten op kleur zijn en het blad goed
oranje tot donkerrood is gekleurd.
De Arnerik_a~se cultivar 'Mary Henry' verschilt van de soort, doordat het blad bij het uitlopen fraai
bronskleung 1s en een goede herfstkleur heeft. In praktijk wordt deze soort nogal eens verward met
V. .zentago. Naast het feit dat laatstgenoemde soort twee keer zo hoog wordt zijn er nog enkele
evidente verschillen, namelijk:

Viburnum lentago
- winterknoppen grijs
- bladsteel duidelijk gevleugeld
- bloeitijd mei-juni
- vruchten circa 1.5 cm groot

Viburnum prunifolium
- winterknoppen groen, soms iets rood behaard
- bladsteel niet of zeer smal gevleugeld
- bloeitijd april-mei
- vruchten circa 1 cm groot

De verwarring wordt vergroot door het bestaan van een intermediair tussen V. lentago en V.
prunifolium, V. xjackii genaamd. Deze oude hybride (vóór 1900) lijkt meer op V. lentago dan op V.
prunifolium.

Viburnum prunifolium HoRT. - zie Viburnum lentago
Viburnum scabrellum - zie Viburnum dentatum
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Voor de volledigheid volgt hier een beknopt overzicht van de voornaamste in Nederland aanwezige
cultivars:

Viburnum tinus 'Anvi' (Spirit®) (Antigone Plantenvermeerdering BV, Boskoop, 1993)
Een uit zaailingen geselecteerde cultivar, die opvalt door een zeer regelmatige opbouw van de
takken. ' Anvi' bloeit bovendien rijk en draagt evenals ' Gwenllian' gelijktijdig bloemen en vruchten.
Viburnum tinus 'Bewley's Variegated' (Verenigde Staten)
Bontbladige cultivar, die enigszins op de oude 'Variegatum' lijkt, maar minder regelmatig geelbont
is. Het sierlijke uiterlijk van de plant wordt verkregen door de onregelmatig gevormde bladeren.
Viburnum tinus 'Compactum' (herkomst onbekend)
Compacte, opgaande groeiwijze. Bladeren iets kleiner dan die van de soort.
Viburnum tinus 'Eve Price' (Sir Henry Price, Wakehurst Place, Ardingly, Sussex, Engeland,
1960)
Bekende cultivar, waarvan de bloemen een paarsroze tint hebben. Hoewel 'Eve Price' al sinds 1905
bekend is, werd deze pas in 1960 benaamd.

Viburnum tinus 'Exbury Form' (herkomst onbekend, vóór 1965)
Tijdens de keuringen bleek deze cultivar de meest winterharde in de collectie te zijn. B lader~n
opvallend glimmend. De plant lijkt zeer veel op 'Lucidum', maar deze laatste is zeer vorstgevoelig.
Ook 'Exbury Form' zou volgens Engelse gegevens niet winterhard zijn.
Viburnum tinus 'French White' (Efford and Long Ashton Research Stations, Engeland, 1987)
Sterk groeiende en rijkbloeiende cultivar met zuiverwitte bloemen in forse bloeiwijzen. De plant
werd al in eind jaren zeventig door John Hedger geselecteerd in een bestand in Devon, maar werd pas
in 1987 benaamd en verspreid.

Viburnum tinus 'Gwenllian' (Royal Botanie Gardens Kew, Richmond, Surrey, Engeland, vóór
1980)
Bekende, zeer rijkbloeiende, compacte cultivar, die tegelijkertijd bloemen en vruchten draagt. In
1992 werd de plant bekroond met het predikaat: "Beste nieuwigheid Plantarium ' 92".
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Viburnum tinus 'Little Bognor' (J. Hedger, New Place Nurs., Pulborough, West-Sussex, Eng.,
vóór 1985)
Eveneens een van de beter winterharde cultivars met al eind augustus roze getinte bloemen in grote
tuilen. De plant werd geselecteerd in een heg nabij Little Bognor in West-Sussex.
Viburnum tinus 'Lucidum' (herkomst onbekend)
syn. Viburnum tinus var. lucidum (MILL.) ArT.
Deze cultivar is in alle delen groter dan de soort. Bloeitijd voornamelijk in maart-april. Het is een van
de minst winterharde in het sortiment.

Viburnum tinus 'Macrophyllum' (herkomst onbekend)
Een vorm met aanmerkelijk grotere bladeren dan die van de soort. Ook zijn deze meer behaard. Er
blijken verschillende klonen onder de naam 'Macrophyllum' in omloop te zijn. Deze verschillen
meestal slechts in detail, maar hebben alle groter blad dan de soort.
Viburnum tinus 'Purpureum' (herkomst onbekend)
Mooie cultivar waarvan de jonge bladeren opvallend groenpurper zijn gekleurd. Ook het volwassen
blad is enigszins purperkleurig getint.
Viburnum tinus 'Spring Bouquet' (Monrovia Nurseries, Azusa, Californië, USA, vóór 1980)
Een cultivar met een compacte groeiwijze. Jonge bladeren bruinig groen, later donkergroen.
Bloemen wit met roze gloed.
Deze plant werd vóór 1980 door Monrovia Nurseries in de handel gebracht onder de niet geldige
naam 'Compactum'.
Viburnum tinus 'Variegatum' (herkomst onbekend)
Bladeren roomwit tot crèmegeel gerand. Dit is een bontbladige cultivar, die in Nederland onvoldoende winterhard is.
Viburnum triloburn 'Dart's Sunny Boy' (Darthuizer Boomkwekerijen, Leersum, Nederland,
1987)
Forse struik met oranjegele, later rode bessen. Deze cultivar werd geselecteerd uit geïmporteerde
zaailingen. De plant werd slechts op bescheiden schaal gekweekt en is thans vrijwel zeker uit de
cultuur verdwenen.
Viburnum triloburn 'Wentworth' (F. Andrews, Lancaster, New Hampshire, USA, circa 1915)
Breed-opgaande struik tot 3.5 m hoog en ongeveer even breed. Vruchten helderrood, zeer lang (tot
diep in de winter) aan de plant blijvend.
Deze selectie werd gemaakt vanwege de rijke vruchtdracht en de smaakvolle vruchten. 'Wentworth'
wordt daarom regelrnatig in catalogi aangeprezen.

Viburnum wrightii 'Hessei' (H.A. Hesse, Weener (Ems), Duitsland, vóór 1912)
syn. Viburnum hessei KoEHNE
Viburnum wrightii var. hessei (KüEHNE) REHD.
Dezé plant is in alle delen kleiner dan de soort. Bladeren vlakker, rand minder getand, in de herfst
- d
b ·· d
t
schitterend rood.
Een belangrijk verschil is, dat de meeldraden even lang zijn als de kroon, terWIJ1 eze IJ e soor
langer zijn.
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Viburnum utile HEMsL. - Centraal-China
Tot 2 m hoge, wintergroene struik met "open" habitus. Takken vrij dun, sierlijk gebogen. Bladeren
smal-ovaal tot ovaal-elliptisch, glimmend donkergroen, onderzijde wit of lichtgrijs behaard. Bloemen in tuilen, wit, aangenaam geurend, eind april-mei. Vruchten eerst blauwzwart, later zwart.
V. utile is een ondergewaardeerde soort, waarvan de positieve eigenschappen duidelijk zichtbaar zijn
in de hybride V. x burkwoodii, waarvan V. utile de vaderplant is geweest.
Viburnum wrightii MrQ.- Japan, Sachalin, Korea en China
Opgaande, bladverliezende struik tot ca. 3 m hoog (in cultuur vaak veel kleiner). Bladeren breed
omgekeerd-eirond tot bijna rond (grootste breedte altijd boven het midden), 8-14 cm groot, aanjonge
scheuten veelallangwerpig omgekeerd-eirond, top plotseling toegespitst, rand grof gezaagd, donkergroene, in de herfst (bruin)rood. Bloemen wit, mei, in tot 8 cm brede tuilen. Vruchten glimmend
rood.
V. wrightii is een mooie, maar helaas niet gemakkelijke plant, die uitbundig bloeit en een zeer rijke
vruchtdracht heeft.
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SURVEY OF THE POSITIVELY ASSESSED VIBURNUM CULTIVARS

OVERZICHT POSITIEF GEWAARDEERDE VIBURNUM-CULTIVARS
Waard. Viburnum-cultivars
***
*
**
***
*
*
**
***
***
**
*
s
*
**
s
*
s
s
**
s
**
***
*
***
*
*
**
***
**
s*
**

x bodn. 'Charles Lamont'
- 'Dawn'
- 'Deben'
x burkw. 'Anne Russell'
- 'Burkwood'
- 'Compact Beauty'
- 'Mohawk'
x carlcephalum
carlesii 'Aurora'
-'Diana'
- 'Juddii'
'Chesapeake'
dilatatum 'Erie'
'Eskimo'
farreri 'Candidissimum'
- 'Farrer's Pink'
x glob. 'Jermyn's Globe'
x hillieri 'Winton'
'Huron'
lantana 'Aureum'
- 'Mohican'
opulus 'Compactum'
- 'Notcutt's Variety'
- 'Roseum'
- 'Xanthocarpum'
x rhytidoph.' Alleghany'
- 'Interduke'
rhytidoph. 'Green Trump'
sargentii 'Onondaga'
setigerum 'Aurantiacum'
sieboldii 'Seneca'

"'

"'
"'

h...
h...
h...
h...

"'

"'

"'
"'
h...
"'

h...

"'

..."'
h...
h...

"'
"'

"'
"'
"'
"'
h...
h ...

...

"'
"'

"'

Hoogte

Bloeiw.

Bloemkleur

Vruchten

3.0 m
3.0 m
3.0 m
2.5 m
2.5 m
1.5 m
2.5 m
2.5 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
2.0 m
2.0 m
1.5 m
1.5 m
2.0 m
1.5 m
2.0 m
2.5 m
1.5 m
2.5 m
1.0 m
4.0 m
4.0 m
3.5 m
3.5 m
3.5 m
3.0 m
3.0 m
4.0 m
4.0 m

pluim
pluim
pluim
bolv.
bolv.
bolv.
bolv.
bolv.
bolv.
bolv.
bolv.
bolv.
vlak
bolv.
pluim
pluim
vlak
pluim
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
bolv.
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak

roze
roze
roomwit
wit
wit
wit
wit
wit
lichtroze
wit
rozewit
wit
wit
wit
wit
zachtroze
wit
roomwit
wit
roomwit
roomwit
wit
wit
roomwit
wit
roomwit
roomwit
roomwit
roomwit
wit
roomwit

blauwig
blauwig
blauwig
zwart
zwart
zwart
zwart
zwartblauw
zwartblauw
zwartblauw
zwart
rood+
lichtgeel
zwart
blauwzwart
zwart
zwart
zwart
zwart
rood+
rood+
geel+
zwart
zwart
zwart
zwart
rood+
zwart

"' = Bladverliezend; ... = Bladhoudend; h... = half bladhoudend
+ = Gewaardeerd voor de bloemen én de vruchten

SUMMARY
With the exception of Viburnum plicatum and cultivars
Viburnum is a genus of great importance. Many of the old known species and cultivars are cultivated already for
a very long time in Europe. Examples are V. x bodnantense, V. x carlcephalum, V. opulus and V. plicatum.
Besides, recent years have seen an enormous production of V. tinus and its cultivars. V. opulus 'Roseum' and V.
opulus 'Notcutt's Variety' are used as cut branches or as cut flowers.
For omamental value in every season there is at least one striking Viburnum beginning with spring flowering
plants, like V. x burkwoodii, V. x carlcephalum and V. carlesii. Somewhat later comes V. plicatum, foliowed by
summer-flowered species. Already in August-September the ftrst fruits ripen. The berry colours vary from
yellow (V. opulus 'Xanthocarpum') todark red (V opulus 'Notcutt's Variety') and dark blue (V davidii and V.
dentatum).
The leaves of some viburnums especially the American ones are coloured very nicely in auturnn. A special
group is formed by the so-called "winter flowering" viburnums. The flowers of these are fragrant. Some are
evergreen, others semi-evergreen.
In 1995 an assortrnent was planted out to be assessed for its omamental value and its utility value for gardens.
During the judging period a doctoral thesis about Viburnum in the French language was published by Valéry
Malécot, entitled: "Approche Systématique et Phylogénétique du genre Viburnum". In the present report the
systematics of Viburnum are largely based on this thesis.
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Valuat. Viburnum cultivars
**'* x bodn. 'Charles Lamont'
* . - 'Dawn'
** - 'Deben'
*** x burkw. 'Anne Russell'
* - ' Burkwood'
* - 'Compact Beauty'
** -'Mohawk'
*** x carlcephalum
*** carlesii 'Aurora'
** - 'Diana'
* - 'Juddii'
s 'Chesapeake'
* dilatatum 'Erie'
** ' Eskimo'
s farreri 'Candidissimum'
* - 'Farrer's Pink'
s x glob. 'Jermyn's Globe'
s x hillieri 'Winton'
** 'Huron'
s lantana 'Aureum'
** - 'Mohican'
*** opulus 'Compactum'
* - 'Notcutt's Variety'
*** - 'Roseum'
* - 'Xanthocarpum'
* x rhytidoph.' Alleghany'
** - ' Interduke'
*** rhytidoph.'Green Trump'
** sargentii ' Onondaga'
s* setigerum 'Aurantiacum'
** sieboldii 'Seneca'

"'
"'
...
s"'
s...
s...
s...

"'
"'
"'
"'
s...
"'

s...

"'
..."'
s...
s...

"'
"'
"'
"'
"'
s"'
...
s...

...
"'
"'
"'

Height

Inflor.

Fl. colour

Fruits

3.0 m
3.0 m
3.0 m
2.5 m
2.5 m
1.5 m
2.5 m
2.5 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
2.0 m
2.0m
1.5 m
1.5 m
2.0 m
1.5 m
2.0m
2.5 m
1.5 m
2.5 m
1.0 m
4.0 m
4.0m
3.5 m
3.5 m
3.5 m
3.0 m
3.0 m
4.0 m
4.0m

paniele
paniele
paniele
globular
globular
globular
globular
globular
globular
globular
globular
globular
flat
globular
paniele
paniele
flat
paniele
flat
flat
flat
flat
flat
globular
flat
flat
flat
flat
flat
flat
flat

pink
pink
cr.-white
white
white
white
white
white
soft pink
white
rosy-white
white
white
white
white
soft pink
white
cr.-white
white
cr.-white
cr.-white
white
white
cr.-white
cr.-white
cr.-white
cr.-white
cr.-white
cr.-white
white
cr.-white

bluish
bluish
bluish
black
black
black
black
dark blue
dark blue
dark blue
black
red+
1. yellow
black
dark blue
black
black
black
/ black
red+
red +
yellow +
black
black
black
black
red +
black

"' = deciduous; ... =evergreen; s... = semi-evergreen
+ = A warded for the flowers and the fruits

This Viburnum-report is not a complete survey of the genus Viburnum.
Ir. M.A.H. Hoffman describes the V. plicatum assortrnent also in this number.
From early days Viburnum has been classified in the Cap rifoliaceae. It is a very heterogenous family, a
polyphyletic family. A farnily with groups related to each other without a (clear) collective origin.
Related to Caprifoliaceae is Adoxaceae more closely than was assumed till now. Th1s means, that the
Caprifoliaceae sensu lato (in large sense) can be divided in smaller families, while some genera, in earlier times
classified under the Caprifoliaceae, now can be classified under the Adoxaceae. One of these genera could be
Viburnum. On the other hand, there are some systematists who split Viburnum off from the Adoxaceae and
propose a monotypical farnily, the Viburnaceae. Viburnums are evergreen or deciduous shrubs, sometimes
smal! trees. Inflorescence as a rule is a cyme, sometimes a paniele CV. erubescens), sphencal or flattened,
sometimes with sterile marginal flowers. Flowers white, cream-coloured or pink, often (strongl~) fragrant.
Calyx smal!, with five teeth. Five stamens and a three-lobed stigma. Fruit a dry or fleshy stone frmt w1th one
seed.
Although the flowers are dioecious, it is not uncommon to plant some species and cultivars together for they
only develop fruits, if they are planted in groups toencourage cross pollination. It is also wellknown that some
species can manifest themselves alternatively male or female.
.
The natura! area of distribution of Viburnum extends itself over the moderate zone of the northern heilllsphere,
North-America, Europe and (South)Eastern-Asia. In Centra!- and South-America and in Indonesia and New
Guinea occur tropical viburnums. The majority of species grow in Centra!- and Western-China.
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Viburnum can be propagated by means of summer cuttings. Some cultivars are propagated b

aftin because

?ra~~~) p~ts gr~w m~re VI~orously, but the rootstock (mostly V opulus) develops many root~fc'kers fso-called

WI
.
num er o cultivars can hardly or not at all be propagated by cuttin s amon st th
halurn and V carlesii. Theseneed to be grafted on V opulus, because these grO\! betterongV op~~/th·anx
car!Vcep
1
on . antana.
·

T~~ o~imum ~H for Vi~urnum is between ~.5 and ~· Some species, such as V rhytidophyllum prefer alkaline
SOI/s. .. oredanV more VI urnun:s are grown m contamers. V tinus is grown in pots. Also V x carlcephalum V
car esu an . opulus are cultivated m containers.
' ·
Usually viburnums do not suffer ~ery much from diseases and insect pests.
'f~li~n;~ ;ere assessed from spnng 1996 up ~ntil and including the winter of 1998-1999. In the winter of
.
- .
e greater part of the V tmus-collectwn, planted out in the open was frozen so severl that it was
Impossible hto assess them. In the part "Not assessed assortment" will be gi~en a short survey of ihe cultivars
present m t e Netherlands.
In ~otal6b2 iibu;num-cultivars were assessed, of ~hic~ 30 were positively assessed. 25 cultivars received an "o"
an .can e ost ~om the assortlnent Without harmmg It. Of7 cultivars too little was known these will be ·ud ed
ag~~ later. In this Judgmg report these cultivars are described too, but are marked with a q~estion mark (!,?")g ·
anticipatwn of a later assessment.
· •m

ÜBERSICHT POSITIV BEWERTETE VffiURNUM-SORTEN
Anerk.

Viburnum-Sorten

...
...
...

***

x bodn. 'Charles Lamont'
*
- 'Dawn'
**
- 'Deben'
*** x burkw. 'Anne Russell'
*
- 'Burkwood'
*
-'Compact Beauty'
**
-'Mohawk'
*** x carlcephalum
*** carlesii 'Aurora'
**
- 'Diana'
*
- 'Juddii'
s 'Chesapeake'
* dilatatum 'Brie'
** 'Eskimo'
s farreri 'Candidissimum'
*
- 'Farrer's Pink'
s x glob. 'Jermyn's Globe'
s x hillieri 'Winton'
** 'Huron'
s lantana 'Aureum'
**
- 'Mohican'
*** opulus 'Compacturn'
*
- 'Notcutt's Variety'
***
- 'Roseum'
*
- 'Xanthocarpum'
* x rhytidoph. 'Alleghany'
**
- 'Interctuke'
*** rhytidoph.'Green Trump'
** sargentii 'Onondaga'
s* setigerum 'Aurantiacum'
** sieboldii 'Seneca'

h ...
h ...
h ...
h ...

...
...

...
...
h ...

...

h ...

...
...
...

h ...
h ...

...
...

...
...
...

...
h ...
h ...

...
...

...
...

Höhe

BI. stand

3.0 m
3.0 m
3.0 m
2.5 m
2.5 m
1.5 m
2.5 m
2.5 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
2.0 m
2.0 m
1.5 m
1.5 m
2.0 m
1.5 m
2.0m
2.5 m
1.5 m
2.5 m
1.0 m
4.0 m
4.0m
3.5 m
3.5 m
3.5 m
3.0 m
3.0 m
4.0 m
4.0m

Rispe
Rispe
Rispe
kugelig
kugelig
kugelig
kugelig
kugelig
kugelig
kugelig
kugelig
kugelig
flach
kugelig
Rispe
Rispe
flach
Rispe
flach
flach
flach
flach
flach
kugelig
flach
flach
flach
flach
flach
flach
flach

Bl.farbe

Früchte

ros a
ros a
rahmweiB
wei13
wei13
wei13
wei13
wei13
heliros a
wei13
rosaweiB
wei13
wei13
wei13
wei13
hellrosa
wei13
rahmwei13
wei13
rahmweiB
rahmwei13
wei13
wei13
rahmwei13
wei13
rahmwei13
rahmwei13
rahmwei13
rahmwei13
wei13
rahmwei13

bläulig
bläulig
bläulig
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
d. blau
d. blau
d. blau
schwarz
rot+
hellgelb
schwarz
d. blau
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
rot+
rot+
gelb +
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
rot+
schwarz

ZUSAMMENFASSUNG
Die Gattung Viburnum gehört zu den gärtnerisch wichtigen Gehölzsippen. Zahlreiche Arten und Sorten sind
seit langer Zeit in Europa in Kultur. Dazu gehören beispielsweise V. x bodnantense, V. x carlcephalum, V
opulus .und V plicatum. V tinus und deren Sorten werden in groBen Stückzahlen für eine Kultur in Kübeln
herangezogen. V opulus ' Roseum' und V opulus 'Notcutt's Variety' werden für die Gewinnung von Schmuckzweigen kûltiviert.
Die Gattung Viburnum ist über eine lange Zeit des Jahres durch ihre Blüten und Früchte attraktiv. V x
burkwoodii, V x carlcephalum und V carlesii sind ausgesprochene Frühjahrsblüher, etwas später beginnt V
plicatum zu blühen, gefolgt von einigen sommerblühenden Arten. Bereits im August-September färben sich bei
einigen Arten die Früchte. Deren Farbskala reicht von Gelb bei V opulus ' Xanthocarpum' bis dunkeirot und
dunkelblau, z. B. bei V davidii und V dentatum. Vor allem die amerikanischen Arten und Sorten fallen durch
eine schöne Herbstfärbung der Blätter auf. Einige winterblühende Arten bilden eine sehr aparte Gruppe Init
stark duftenden Blüten. Mehrere Arten sind immergrün.
Im Jahr 1995 wurde ein Sortiment aufgepflanzt urn den Zier- und Gebrauchswert überprüfen zu können.
Während der Prüfungsperiode ist in Frankreich eine Arbeit von Valéry Malécot Init dem Titel "Approche
Systématique et Phylogénétique du genre Viburnum" erschienen. Die Systematik der Gattung Viburnum in
diesem Prüfungsbericht basiert überwiegend auf der in Frankreich erschienenen Arbeit.
Bei dem varliegenden Viburnum-Rapport handelt es sich nicht urn eine Übersicht über die Gattung Viburnum.
Ir. M. A. H. Hoffrnan beschreibt vielrnehr nur das Sortiment von V plicatum.
Stets gehörte die Gattung Viburnum zu der sehr heterogenen Falnilie der Caprifoliaceae. Es handelt sich urn
eine Familie von Initeinander verwandten Gruppen, die keinen deutlich erkennbaren gemeinsamen Ursprung
haben. Das bedeutet, daB die Familie in mehrere kleinere Falnilien aufgespaltet werden kann, u. a. in die nahe
verwandte Familie der Adoxaxeae, zu der dann u. a. die Gattung Viburnum gehört. Es gibt aber auch
Systematiker, die die Gattung Viburnum aus der Familie der Adoxaceae auslösen und eine monotypische
Familie der Viburnaceae aufstellen.
Viburnum-Arten sind sommer- oder immergrüne Sträucher oder kleine Bäume. Die Blüten erscheinen gewöhnlich in flachen Zymen oder zuweilen in Ähren (V erubescens) oder in ballförlnigen otler abgeflachten
Trugdolden, gelegentlich Init sterilen Randblüten. Die stark duftenden Blüten sind weiB, cremeweiB oder rosa
gefärbt. Sie besitzen einen kleinen Kelch Init 5 kurzen Zähnen und einen 3lappigen Stempel. Die Frucht ist eine
trockene oder fleischige Steinfrucht Init einem einsalnigen Steinkern.
Obschon die Blüten einhäusig sind, kommt es bei einigen Arten und Sorten nur nach einer Kreuzbestäubung zur
Fruchtbildung. Es ist ebenfalls bekannt, daB sich die Blüten abwechselnd märmlich oder weiblich manifestieren
können.
Das natürliche Verbreitungsgebiet der Gattung Viburnum erstreckt sich über die gemäBigte Zone der nördlichen
Halbkugel von Nord-Amerika, Europa und Südost-Asien. Einige Arten kommen auch in Mittel- und SüdAmerika, sowie in Indonesien und Neu Guinea vor. Das Verbreitungszentrum der Gattung liegt in Mittel- und
West-China.
Die Gattung Viburnum kann vegetativ durch Sommerstecklinge vermehrt werden. Einige Arten werden auch
veredelt, urn ein stärkeres Wachstum zu erreichen. Als Unterlage dient gewöhnlich V opulus, die aber reichlich
Wildtriebe bildet. Einige Formen lassen sich schwer oder gar nicht durch Stecklinge vermehren, dazu gehören
V. x carlcephalum und V carlesii. Sie werden auf V opulus veredelt. Sie gedeihen auf dieser Unterlage besser
als auf V lantana.
Der optimale pH-Wert für Viburnum liegt zwischen 4,5 und 5,0. Einige Arten, vor allem V rhytidophyllum, sind
kalkverträglich. Viburnum werden vermehrt in Containern herangezogen, nicht nur V tinus, sondern auch V. x
carlcephalum, V carlesii und V opulus.
DiePflanzen wurden vom Frühjahr 1966 bis im Winter 1998/99 beurteilt. Im Winter 1995/96 sind die meisten
im Preiland aufgepflanzten V tinus so stark zurückgefroren, daB eine Beurteilung nicht möglich war. Im
Abschnitt "Das nicht beurteilte Sortiment" wird eine knappe Übersicht über die in den Niederlanden kulti vierten Arten und Sorten gegeben.
Insgesamt wurden 62 Viburnum-Sorten beurteilt, 30 davon positiv, 25 Sorten wurden Init "o" bewertet, sie
können deshalb ohne Nachteile aus dem Sortiment genommen werden. Von 7 Sorten ist bisher so wenig
bekannt, das sie erst später beurteilt werden können. Sie sind in dem varliegenden Körungsbericht zwar
aufgenommen worden, die Beurteilung des Gebrauchswertes wird aber durch ein "?" offengelassen.

"' = Laub abw~~fe~d; .._ = immergrün; h ... = halb immergrün
+ = Bewertet fur dte Blüten und die Früchte
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