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1)

plicO;t~m

(Japanse

~neeuwbal)

behoort tot de Caprifoliaceae en wordt door meni een

~eschouwd als een van de momste sierheesters. Vooral als bloeiende plant wordt Japanse sneeu!bal
Hoog gewaardeerd. Daarnaast h~eft dez~ heester ~e~.meerwaarde door de vruchten en de herfstkleur.
et meest.kenmer~e~? va~ V piLcaturn IS de groeiWIJze: de (zij)takken staan vaak vrijwel horizontaal
~~waarbiJ deb.loeiWIJZen m twee rijen over bijna de volle lengte aan de bovenzijde van de ziJ' takken
ZIJn gerangschikt.
V~

1993 to.t 1998 heeft op het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop een sortiment
Vzbumumphcatum van 15 verschillen.de c.~ltivars ter beoordeling op geplant gestaan. Het onderzoek
~ert ~e~ncht op verzoek van de KonmkliJke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) Deze
ee t m et k~der van ~en ~terrenkeuring van het hele geslacht Vibumum nog twee andere colÎecties
beoord~eld (zre elder~ r.n d1~ nu~~r). De planten zijn gedurende vier seizoenen beoordeeld, waarbï
g.elet op de JUISte
(soortechtheid), verschilpunten tussen de cultivars (voor
1 en~~ r.catle) ~n d~ geb.ru~kswaarde als tuinplant. Naast de in dit rapport gegeven cultivarbeschriJVlll~en, IS d.e rdentrtert van de cultivars ook vastgelegd op dia's en in herbariumexemplar
en.
Deze bevmden zrch op het proefstation in Boskoop.
Gedurende het onderz?ek. ?eeft de keuringscommissie van de KVBC een waardevolle inbren
gehad. Naast de..gebrmkehjke sterrenwaarderingen voor de cultivars, werden (praktïk) e
biJVOorbeeld vermeerdering, ziektegevoeligheid en groeikracht. Hierbd
het
IJ ZOn er e ~oskoopse kweker en kenner van het _Yibumum-sortiment Ward van Teylingen worden
genoemd. HiJ beheert ook een deel van de narronale collectie van de KVBC 0 k d F
Vibumum -special'IS t/taxonoom Va1ery
o
e ranse
, Malécot heeft veel waardevolle gegevens· verschaft.

~:or~~IS

~dentrtert

goed~

even~
m~efin

~~.rsch~ft ~ver

VERSPREIDING

Viburnum plicatum is inheems i~ Japan (Honshu, Shikoku en Kyushu), Korea, Taiwan en China De
soort komt veelal voor als strmkgewas in de bergen.
·
MORFOLOGIE
~burnum plicatum is een bl.~dver~e~ende

struik, tot 4 m hoog, meestal breed met veelal horizontaal
staand~ takken. Schors gnJsbrmn; Jonge scheuten iets behaard. Bladeren tegenoverstaand eirond
tot omge eerd-erron~, 7-12 cm lang, met toegespitste top, afgerond tot wigvormig aan de b;sis aan
de rand ge~aagd, (vnJwel) kaal aan de bovenzijde, aan de onderzijde vaak iets behaard· in de h~rfst
~eerdof mmde~ purperrood verkleurend; bladsteel circa 2 cm. Bloeiwijzen een tuil op' korte takjes
aan lt bovenzr~de, over de gehele lengte van horizontale takken), gewoonlijk met één bladpaar met
opva ende stenele randbloemen (lokbloemen), bij enkele cultuurvormen volledig steriel e~ dan
bolrond,. tot ~0 cm breed; de schutbla~en en schutblaadjes vallen vroegtijdig af. Bloemen niet
geurend, ~tenele randbloemen 5-12, wrt, soms met iets paarsrode randen, tot 4 cm breed met
a?.Ymmetnsc?e lobben, de grootste lob aan de buitenzijde; de 50-100 fertiele bloemen in het mldden
ZIJn veel klemer, 2-5 mm breed en groenwit van kleur. Meeldraden circa 1Y2 x zo lang als de
kroonlobben, de helrnhokjes. ~ichtgeel. Vruchten (steenvrucht met één steen) breed-ellipsvormi
en biJ
rijping naar zwart verkleurend. Bloeitijd in mei en juni
5-6 mm lang,
sommige cultlvars eruge nabloei van augustus tot oktober.
' J

~erst ro~d

v~lledige

b1~

TAXONOMIE
~an d~ soort Vi~umum plicatum.hebben taxonomen in het verleden al de nodige tijd besteed. Het
g~ng met ~ozeer om de omgrenzmg van de soort, maar vooral om de naam Hieronder volgt een
mteenzettmg:
·
Thunberg beschreef twee eeu~en geleden in eerste instantie twee vormen van deze huidige soort· v
tomentosurn (de normale fertlele vorm; 1784) en V plicatum (een steriele cultuurvorm; 1794) . .
') Onderzoeker sortiment Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop .
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Hiermee begon de 'verwarring. Dit werd enkele jaren later rechtgezet door Maximowicz: de steriele
V plicatum werd onderdeel van V tomentosurn THUNB. Rehder concludeerde in 1945 terecht dat V
tomentosurn THUNB. uit 1784 een ongeldige naam is, omdat in 1778 V tomentosurn LAM. al gegeven
was voo,r de thans bekende V lantana. Zodoende werd dus V plicatum de juiste naam voor de soort,
waarbij de steriele vormen vallen onder V plicatum f. plicatum en de gewone fertiele vormen onder
V plicatum f. tomentosurn (THUNB.) REHD. Ongelukkigerwijs is nu de oude Japanse steriele
cultuurvorm, het type-exemplaar van de soort V plicatum geworden. Dit is hoogst ongebruikelijk,
maar door strikte navolging van de regels zijn dit nu de correcte botanische benamingen. Binnen de
taxonomie is nu een discussie gaande om voor dit soort gevallen de botanische namen aan te passen,
maar hierover is het laatste woord nog niet gezegd. Een andere discussie die is gevoerd, is de status
van dit huidige steriele type-exemplaar; er is recent een voorstel gedaan om er de status van cultivar
aan te geven. In feite voldoet de plant aan alle criteria van een (vegetatief vermeerderde) cultivar.
Ook voor de praktijk is dit wenselijk. Daarbij is in eerste instantie de naam V plicatum 'Sterile'
voorgesteld, maar deze is ongeldig (de aanduiding 'Sterile' bestaat al bij V macrocephalum 'Sterile'
en het is geen woord in een moderne taal). Vervolgens is in Engeland de naam V plicatum
' Thunberg's Original' voorgesteld. Dit is een goede suggestie, die ook in dit rapport is overgenomen.
Voor de indeling van de soorten in secties binnen het geslacht, neemt Viburnum plicatum een
enigszins geïsoleerde plaats in. Deze soort vormt in zijn eentje de Sectie Pseudopulus. Hiermee is de
bekende V opulus (Sectie Opulus) nog één van de meest verwante soorten.
Voor de indeling binnen de soort zijn in de loop van de jaren enkele formae, variëteiten en!of
subspecies beschreven. Hiervan zijn de al genoemde f. plicatum en f. tomentosurn het meest bekend.
De andere zijn:
/
- subsp. glabrum (NAKAI) KlTAMURA (syn. var. glabrum (NAKAI) HARA en f. glabra (NAKAI) REHDER):
plant groter dan de soort, minder behaard; bladeren tot 15 cm lang (Honshu).
- f. lanceatum (REHD.) REHD.: als f. parvifolium, maar bladeren lancetvormig, minder plotseling
toegespitst, iets meer behaard en minder steriele bloemen per bloeiwijze. Geïntroduceerd in 1892.
- f. parvifolium (MIQ.) REHD. (syn. var. parvifolium MrQ.): bladeren ovaal tot langwerpig, 3-5 cm
lang. Plant kleiner en langzamer groeiend (bij varieteit-opvatting valt hier f. watanabei onder).
- var. formosanum Y.C. LIU & C.H. Ou: geen beschrijving bekend.
-var. watanabei HoNDA: kleine struik, gewoonlijk niet hoger dan 50 cm (op natuurlijke standplaats);
bladeren langwerpig, 3-5 cm lang en 2-2.5 cm breed, spits, met minder zijnerven dan de soort;
steriele bloemen tot 1 cm breed; bloeitijd mei-november. Komt alleen voor bij Gotenba aan de voet
van de Mount Fuji.
Er is bij het bovenstaande heel wat geschoven in de status van subspecies, variëteit en forma. Het
gebruik van deze namen in de boomkwekerij is in het algemeen niet zinvol (bij Viburnum plicatum).
VERMEERDERING
De cultivars van Viburnum plicatum worden gewoonlijk vermeerderd via zomerstek of door enten.
Het zomerstek wordt gemaakt in mei-juni, als het jonge schot 6-8 cm lang is. Van de meeste cultivars
is het bewortelingspercentage van zomerstek vrij hoog tot zeer hoog. Van enkele cultivars, vooral de
langzame groeiers zoals 'Thunberg's Original' en 'Pink Beauty', is het bewortelingspercentage
lager, maar is nog altijd acceptabel. Aangeraden wordt om de gestekte planten twee jaar vast te laten
staan, omdat met name bij het verplanten in een jong stadium veel planten uitvallen.
Bij vermeerdering middels enten ligt het slagingspercentage vooral bij de zwakke groeiers hoger.
Ook de groeikracht is doorgaans sterker, dan bij gestekte planten. Bij enten wordt gewoonlijk V
opulus als onderstam gebruikt. Bij enten op V lantana komt onverenigbaarheid op lange termijn
voor.
Ondanks dat bij geënte planten het slagingspercentage hoger ligt en de groeikracht sterker is, zijn
gestekte planten van een betere kwaliteit. De planten zijn gedrongener, bloeirijker en hebben geen
opslag (wilde uitlopers van de onderstam). Hiervoor moet door de afnemer wel een hogere prijs
worden betaald. Die is hiertoe lang niet altijd bereid, hetgeen veel te maken heeft met onwetendheid
over het kwaliteitsverschil.
Ook vermeerdering via winterstek of afleggen is mogelijk, maar dit wordt veel minder gedaan, daar
deze vermeerderingsmethoden minder rendabel zijn.
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GEBRUIKSWAARDE
BLADEREN: ovaal, groot, 5-9 x 3-6 cm, lichtgroen; herfstkleur vrij opvallend rood.
BLOEIWUZE: vlak, groot, 6-10 x 2 cm, met 6-12 steriele randbloemen.
BLOEMEN: fertiel en steriel; steriele bloemen wit, diameter 3-5 cm; kroonlobben typisch naar
beneden gebogen, elkaar sterk overlappend, breed, grootste circa 2 x 2 cm; bloeitijd laat
(mei-juni).
VRUCHTEN: zeer talrijk, laat (augustus-september).

Standplaats
~-b
.

z~u~;:a~. ~~c:;~:b~:e~s h:t beste ?P grondsoorten,

die niet extreem zijn in vochtgehalte en

groeit goed in de zon of half~ch:~ew~~,t~~~!o;;h:~:~~:~ bo~ems zijn ru
1 ·et geschikt. De pl~t
veel minder.
en e P anten ang en slap en bloeien

1

De cultivar ' Cascade' behoort tot de top drie van het sortiment Viburnum plicatum. Vanwege
de zeer mooie en rijke bloei in combinatie met de goede vruchtzetting, gemakkelijke
vermeerdering, goede herfstkleur en goede gezondheid, is de plant gewaardeerd met drie
sterren. In 1972 is deze al hoog gewaardeerd met een getuigschrift Eerste klas van de KVBC.
De groeiwijze van deze cultivar is te vergelijken met 'Mariesii', maar deze laatste is nog
platter, iets fijner van bouw, minder gezond en de bloei en vruchtzetting is vroeger. Bovendien
zijn de kroonlobben van 'Mariesii' minder groot en breed en zijn ze niet naar beneden
gebogen. Deze Nederlandse cultivar is ontstaan als een zaailing van 'Rowallane'.
o Viburnum plicatum 'Dart's Red Robin' (Darthuizer Boomkwekerijen, Leersum, Nederland, ca. 1985)
GROEIWIJZE: matig dicht vertakt, 1-2 m hoog en 1-2 m breed, met schuin opgaande takken.
BLADEREN: ovaal, klein, 3-4 x 1.5-2.5 cm, groen; herfstkleur vrij opvallend rood.
BLOEIWUZE: vlak, klein, 3-5 x 1 cm, met 5-8 steriele randbloemen.
BLOEMEN: fertiel en steriel; steriele bloemen wit met vrij opvallend paarsrode randen, diameter 2-2.5 cm; kroonlobben vrij breed, grootste circa 1.3 x 1 cm; bloeitijd laat (mei-juni).
VRUCHTEN: talrijk, laat (augustus-september).

O n der h oud

:~~~~~~::~~~ ~~~~ t;l:~~~e~te~d~~~~~~en in tuin of plantsoe?. Snoe~en is niet of nauwelijks

'Dart' s Red Robin' wordt niet verder aanbevolen. De groei is vrij zwak en de bloei en
vruchtdracht valt in sommige jaren erg tegen (beurtjaren). Soms kan met name de vruchtdracht erg mooi zijn, maar dat is bij onder andere 'Rowallane' en 'Pink Beauty' ook. Deze
beide cultivars zijn sterker, bloeirijker en zijn daarom hoger gewaardeerd. Het verschil met
'Rowallane' zit vooral in de kleinere bladeren en bloeiwijzen en de meer paarsrode randbloemen.
De naam ' Dart' s Red Robin' slaat op de talrijke (rode) vruchten, waarvoor de cultivar in de
eerste plaats is geselecteerd. De plant is ontstaan als zaailing van ' Rowallane' .

~anbevolen. Als de plant echt oud wordt en de~~~~~ ~=tn;;~~d~~~~~~~r~~t~~ bloei) wo~dt

d:~ogde ~oei, dan kan de plant fli~ worden teruggezet (bv. tot circa 30 cm boven d~o;o~~or oet

Sno~~~~r): de plant gem~eli.Jk worden verjongd. De doorbloeiers ('Watanabe' e~ 'Su~tr
e

nnen eventueel m het vroege voorjaar iets worden teru

kni

~~~:~~~~~~~en en in de (na)zomer en herfst nog rijker bloeien. In het voo~~~ bfot~i~a~~~~~t:~
*

Viburnum plicatum 'Grandiflorum' (Engeland, vóór 1900)
syn. Viburnum plicatum 'Rotundifolium'

KEURI N GSRAPPORT
Waardering (Valuation!Anerkennung):

***

= uitstekend (excellentlausgezeichnet)
"'*
· =zeer goed (very good!sehr gut)
* = goed (good!gut)
s = voor speciale doeleinden (jor special purposes!
für Spezialzwecke)
o =kan vervallen (can be eliminated!entbehrlich)

Vibumum plicatum sensu stricto - zie Viburnum plicatum 'Thunberg's Original'

*** ~~~;::a: ~~~a~~~ 'Cascade' (Fa Jac. Schoemaker, Boskoop, Nederland, circa 1970) _zie
G:~~~~z:ist:~~~ ~~e~~rtakt, zeer breed, 1-2 m hoog en 2-4 m breed, met horizontaal tot
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GROEIWIJZE: matig dicht vertakt, 1.5-2.5 m hoog en 1.5-3 m breed, met schuin afstaande
takken.
BLADEREN: breed-(eirond-)ovaal, groot, 5-9 x 4-7 cm, (donker)groen met vrij sterke rode tint;
herfstkleur zeer opvallend rood.
BLOErwuzE: bolvormig, zeer groot, 8- ll x 6-7 cm, met circa 65 steriele bloemen; assen
relatief dik.
BLOEMEN: alle steriel, wit met iets paarsrode randen, diameter 2-3 cm; kroonlobben vrij breed,
grootste circa 1.5 x 1.2 cm; bloeitijd zeer vroeg (begin mei).
VRUCHTEN: geen.
Deze cultivar is zeker niet de sterkste in dit sortiment. Vooral van strenge vorst kan de plant
erg lijden, doordat de toppen van de twijgen (of nog meer) invriezen. Onder gunstige
omstandigheden kan deze steriele cultivar bijzonder mooi bloeien. In de herfst heeft Grandiflorum' een zeer opvallend rode bladkleur. Vanwege deze combinatie van goede en slechte
eigenschappen heeft de keuringscommissie een waardering van één ster toegekend.
Het meest kenmerkend van de plant zijn de zeer grote bolvormige bloeiwijzen en het grote en
relatiefbrede blad. Hierin zit ook het verschil met de eveneens steriele 'Thunberg' s Original'.
Daarnaast is de bloei iets vroeger.
Over de juiste naam is nogal onduidelijkheid: 'Grandiflorum' of 'Rotundifolium'. Ondanks
dat H.J. Grootendorst in 1979 al terecht concludeerde dat 'Grandiflorum' de oudste en
daarmee juiste naam is, wordt ook nu nog meestal de naam 'Rotundifolium' gebruikt. Dit
moet dus veranderen.
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* blz.
Viburnum plicatum 'Lanarth' (Williams Lanarth Engeland vóór 1930) · kl
-"
108
'
'
,
- Zie euremoto

De nieuwe Amerikaanse 'Newport' is een hoog gewaardeerde cultivar. De plant wordt vooral
gewaardeerd vanwege de zeer compacte, bolronde groeiwijze, de rijke bloei met mooie
bolvormige bloeiwijzen. Daarbij groeit deze goed en is deze gemakkelijk te vermeerderen,
zeker vergeleken met de twee andere steriele cultivars 'Thunberg's Original' en 'Grandi·fiorum'.
Door de zeer compacte groeiwijze, volledige steriliteit en de vrij smalle kroonlobben is deze
plant gemakkelijk te onderscheiden van de andere steriele cultivars.
Vanwege de dichte groeiwijze en goede groei is deze cultivar zeer geschikt voor vakbeplanting. In Amerika wordt deze cultivar ook wel aangeboden onder de cultivarnaam
'Newzam' (of wellicht met de handelsaanduiding Newzam).

GROfEIWIJZdE: matig dicht vertakt, vrij breed, 1.5-3 m hoog en 2-4 m breed met schui·n
a~e~n.
'

:~~~:~;~. (e:nd-)?vaal,

gr6oot, 5-9 x 3-5 cm, (licht).groen; herfstkleur opvallend rood.
. · v . , VriJ ~oot, - ~ x 2 cm, met 6-8 steriele randbloemen.
BLOEMEN. f~rtiel en stenel; stenele bloemen wit, diameter 2-3.5 cm· kroonlobb
··
1
grootste crr~~ 1.8 ..x 1 cm; bloeitijd zeer vroeg (begin mei).
,
en VriJ sma,
VRUCHTEN: VriJ talriJk, vroeg Guli-augustus).

~e~e c~lt{~~lij~ erg veel op het type V. plicatum f. tomentos urn, zoals dat in Nederland wordt
r . an e · et IS een sterke plant met een goede groei en bloei. De sierwaarde van deze
cultiVar moet ond~rdoen voor andere, zoals 'Cascade', 'Shasta' en 'Rowallane' D
"
ster als comproffils.
. aarom een
In de handel wordt deze plant soms aangeboden als 'Mariesii' en ander

* Viburnum plicatum 'Pink Beauty' (Verenigde Staten, vóór 1970)- zie kleurenfoto blz. 108
GROEIWIJZE: matig dicht vertakt, 1-2 m hoog en 1-2 m breed, met schuin opgaande takken.
BLADEREN: (eirond-)ovaal, vrij klein, 3.5-6.5 x 2-4 cm, groen; herfstkleur tamelijk opvallend
rood.
BLOEIWIJZE: vlak, groot, 6-9 x 2 cm, met 4-6 steriele randbloemen.
BLOEMEN: fertiel en steriel; steriele bloemen wit met zeer opvallend paarsrode randen (witroze), diameter 2-4 cm (zeer variabel); kroonlobben vrij smal, grootste circa 2.5 x 1.5 cm;
bloeitijd vrij laat en lang (mei-juni).
VRUCHTEN: talrijk, middelvroeg (augustus).

·

~ussen deze ~wee cultivars zijn duidelijk; 'Mariesii' is veellager en bred:r~~~ D~l~~~~~I~e~

irt ~everne Is v~el groter. Deze laatste bloeit iets vroeger en de bladkleur is i!ts Jonkerder
s e P anten met naast elkaar staan is het onderscheid niet of nauwelijks te bepalen. ·

**

Viburnum plicatum 'Mariesii' (Veitch, Engeland, 1902)
GROE~WIJZE: matig dicht vertakt, laag en zeer breed, 1-1.5 m hoog en 2-3 m b d
bonzontaal afstaande takken.
ree , met

'Pink Beauty' is de meest "roze" in dit sortiment. Met name hierom is een positieve
waardering gegeven. Een hogere waardering dan één ster zat er niet in, omdat de plant erg
langzaam groeit en niet elk jaar goed bloeit en vruchten draagt. Bovendiewis de plant vrij
moeilijk te kweken (naast de langzame groei een laag bewortelingspercentage van zomerstek
en veel uitval bij het verplanten).
De intensiteit van de paarsrode randen van de randbloemen varieert per locatie, met weersomstandigheden en het bloeistadium. Naarmate de bloemen verouderen neemt de paarsrode
kleur toe. Ook bij stress (vooral droogte) vormt de plant meer paarsrode kleurstoffen. Teveel
zon lijkt weer nadelig voor de ontwikkeling van paarsrode kleurstof.
De groeiwijze van 'Pink Beauty' komt overeen met' Dart's RedRobin' en ' Rowallane', maar
vooral de paarsrode randen van de bloemen is onderscheidend.

BLADEdREN: (eirond-)ovaal, vrij groot, 3-8 x 2.5-5 cm, lichtgroen; herfstkleur vriJ. opvallend
roo .
BLOEIWIJZE: vl~k, groot, 7-10 x 2 cm, met 6-8 steriele randbloemen
BLOEMEN: fertiel e~ steriel; steriele bloemen wit, diameter 2.5-4 c~· kroonlobb
·
breed, groots~~ crrca 2 x 1.5 cm; bloeitijd vroeg (mei).
,
en matig
VRUCHTEN: talriJk, matig vroeg (augustus).

~M~e~' \~ ~anwege d~ mo?ie lage groeiwijze en rijke bloei en vruchtdracht hoog gewaar-

eerd. . e IC te g~voelighei? voor spint en voor bladverbranding in de zomer staat een
waar ering met drie sterren lil de weg.
·· d 1
Het meest kenmerkend van deze cult"
hDet lichtgroene.?lad, dat
e IJ ~or t. aarentegen ZIJn de bloeiwijzen groot.
!~~~n~~~ekraktuur st.aan tegenstrijdige ?erichten over vruchtdracht slecht tot zeer goed. WaarJ J omt dit, omdat er verschillende klonen onder de naam van 'Mar· .. , · m1
zijn (o a 'Lanarth')
k
d
Iesu lil o oop
· ·
, maar oo om at mogelijk bestuivers moeten worden aan e lant
eenJo~~e vrucht~acht. Deze bestuivers kunnen bij slecht weer tijdens de bloei h~:werkv~~~
he· bUI ~~e~en. d onze proef h~eft de plant altijd redelijk tot goed vrucht gezet (omdat
ms es . Ivmg oor andere cultivars rmmschoots mogelijk was).

flf~~aal) ~n

i~v~ ::;~er eva~~ee;enb~~~e:rg;~~~':'n~z~a~~~~sz~':

1~0~~~~~:i~0~ij~~s~: ~~~c~~ ~~~n:enu;~~agp~~~~~
qe~f~
~
~l~ev~~~~~
~~~~
~~:
1
1ert1e e vormen van V. plicatum populair
d D
·
vorm (de h .di 'T.h b ,
. . ~ewor en: aarvoor wasmEuropa vooral de steriele
UI ge
un erg s Origlilal ) populmr.

Viburnum plicatum 'Nanum Semperflorens' -zie Viburnum plicatum 'Watanabe'

**

Viburnum plicatum 'Newport' (Verenigde Staten, vóór 1990)
GROEIWIJZE: zeer dicht vertakt, bolrond, 1.5-2.5 m hoog en 1 5-2 5 m b d
h ·
opgaande takken.
· ·
ree , met sc Ulil

B~~~~~EN: (eirond-)ovaal, vrij groot, 5-8

x 3-6 cm, groen; herfstkleur tamelijk opvallend

BLOEIWIJZE: bolvo~mig, vrij groot, 5-7.5 x 4 cm, met circa 65 steriele bloemen

BLOE~EbNl : ~l·l·ed steriel, wit,. diameter 2-3 cm; kroonlobben vrij smal grootste cir~a 1 3 x 0 7

cm, oeitiJ vroeg (mei).
VRUCHTEN: geen
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·

·

Viburnum plicatum 'Rotundifolium' - zie Viburnum plicatum 'Grandiflorum'

**

Viburnum plicatum 'Rowallane' (Noord-Ierland, vóór 1942)- zie kleurenfoto's blz. 125
GROEIWIJZE: matig dicht vertakt, 1.5-2.5 m hoog en 1.5-2.5 m breed, met schuin opgaande
takken.
BLADEREN: ovaal(-omgekeerd-eirond), vrij groot, 4-8 x 3-5 cm, groen; herfstkleur zeer
opvallend rood.
BLOEIWIJZE: vlak, groot, 6-9 x 2 cm, met 6-8 steriele randbloemen.
BLOEMEN: fertiel en steriel; steriele bloemen wit met iets paarsrode randen, diameter 2.5-4
cm; kroonlobben vrij breed, grootste circa 2 x 1.8 cm; bloeitijd vrij laat, mei( -juni).
VRUCHTEN: zeer talrijk, matig vroeg (augustus).
'Rowallane' heeft de mooiste en rijkste vruchtdracht van alle V. plicatum-cultivars. Ook als
bloemplant en vanwege de herfstkleur is deze cultivar zeer goed. De plant kon niet hoger dan
met twee sterren worden gewaardeerd, omdat de groei vrij langzaam is en een zeer rijke bloei
en vruchtdracht niet elk jaar is gegarandeerd.
Het verschil met 'Lanarth' (en 'St Keverne') zit vooral in de bladvorm, de iets kleinere
bladeren, de tragere groei, de minder brede en horizontale groeiwijze en de grotere en relatief
iets bredere kroonlobben. Voor verschillen met 'Pink Beauty' en 'Dart's Red Robin', zie
aldaar.
De plant is geselecteerd in en geïntroduceerd vanuit het park "Rowallane" in Noord-Ierland,
vandaar de naam.
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Viburnum plicatum 'Shasta' (U.S. National Arboretum, Washington DC, USA, 1979)- zie
kleurenfoto blz. 125
matig dicht vertakt, vrij breed, 1.5-2.5 m hoog en 2-3.5 m breed, met horizontaal
tot schuin afstaande takken.
BLADEREN: ovaal, groot, 4-9 x 3-5.5 cm, (licht)groen; herfstkleur vrij opvallend rood.
BLOEIWIJZE: scherm- tot iets bolvormig, groot, 6-10 x 3 cm, met 6-12 steriele randbloemen en
tot 10 lokbloemen in het midden.
BLOEMEN: fertiel en steriel; steriele bloemen wit, diameter 2.5-4 cm; kroonlobben vrij smal,
grootste circa 1.8 x l cm; bloeitijd zeer vroeg (begin mei).
VRUCHTEN: talrijk, vroeg (juli-augustus).

GROEIWIJZE:

Binnen het V plicatum-sortiment is 'Shasta' een uitstekende aanwinst. Vanwege de rijkere
bloei en vruchtdracht is de plant een verbetering van 'Lanarth' en 'St Keverne'.
De meest typerende kenmerken van 'Shasta' zijn de iets bolvormige bloeiwijzen (er zit een
aantal lokbloemen in het midden) en de vrij smalle kroonlobben (van de randbloemen).
Hiermee is de cultivar goed te onderscheiden van de andere cultivars, zoals 'Lanarth', 'St
Keverne' en 'Rowallane'.
'Shasta' is een zaailing van een plant, die is ontstaan in 1954 uit een kruising van een f.
tomentosurn en de cultivar 'Mariesii'. In 1979 is de plant in Amerika geïntroduceerd. Al in
1982 is deze door het Proefstation onder Nederlandse kwekers verspreid.

*

Viburnum plicatum 'Shoshoni' (U.S. National Arboretum, Washington DC, USA, 1986)
vrij dicht vertakt, vrij breed, 1.5-2 m hoog en 2-3 m breed, met horizontaal tot
schuin afstaande takken.
BLADEREN: (eirond-)ovaal, vrij groot, 3-8 x 2-5 cm, groen; herfstkleur opvallend rood.
BLOEIWIJZE: vlak, groot, 8-10 x 2 cm, met 6-12 steriele randbloemen.
BLOEMEN: fertiel en steriel; steriele bloemen wit, diameter 2.5-4 cm; kroonlobben vrij smal,
grootste circa 1.8 x 1.2 cm; bloeitijd vroeg (mei).
VRUCHTEN: talrijk, vroeg (juli-augustus).
GROEIWIJZE:

Vibumum X rhytidophylloides 'Interduke' (Dart's Duke®)
Caragana arborescens 'Yellow Tip'

Calluna vulgaris 'David Hagenaars'

'Shoshoni' is nog maar enkele jaren in Nederland, waardoor de ervaringen bij kwekers
schaars zijn. Wel is de plant vanaf vrijwel het begin tot het eind van de sortimentsproef
beoordeeld. De cultivar is geïntroduceerd in Amerika als een zeer comracte plant ( 1.2 m na 17
jaar). Op het proefveld van het Proefstation in Boskoop groeide de plant in vijf jaar uit tot ruim
1.5 m hoog. Hiermee verschilt 'Shoshoni' nauwelijks van 'Lanarth' en 'St Keverne'.
'Shoshoni' is iets compacter en de bloeiwijzen zijn ook iets groter. Daarbij is de vruchtdracht
iets rijker.
De plant is een zaailing van' Shasta', ontstaan na zelfbestuiving in 1967. Het is een compacte,
rijkbloeiende en goed vruchtdragende kloon.
Vibumum plicatum 'Sterile' -zie Viburnum plicatum 'Thunberg's Original'
o Viburnum plicatum 'St Keverne' (Williams, Engeland, vóór 1950)
halfdicht vertakt, vrij breed, 1.5-3 m hoog en 2-4 m breed, met horizontaal tot
schuin afstaande takken.
BLADEREN: (eirond-)ovaal, groot, 5-9 x 3-5 cm, groen; herfstkleur opvallend rood.
BLOEIWIJZE: vlak, vrij groot, 6-8 x 2 cm, met 6-8 steriele randbloemen.
BLOEMEN: fertiel en steriel; steriele bloemen wit, diameter 2-3 cm; kroonlobben matig breed,
grootste circa 1.5 x 1 cm; bloeitijd zeer vroeg (begin mei).
VRUCHTEN: vrij talrijk, vroeg (juli-augustus).

GROEIWIJZE:

De cultivar 'St Keverne' is vrijwel identiek aan 'Lanarth' (zie aldaar). Daarom en omdat de
plant in Nederland nauwelijks wordt gekweekt, wordt aangeraden 'St Keverne' verder niet
meer te kweken. De plant is destijds geselecteerd als een goed groeiende selectie uit f.
tomentosum.

**
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Viburnum plicatum 'Summer Snowflake' (University of British Columbia, Botanical
Garden, Vancouver, Canada, circa 1985)
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GROEIWIJZE:

vrij smal, dicht vertakt, 1-2 m hoog en 0.8-1.5 m breed, met schuin opgaande

takken.
ovaal, klein, 3.5-5 x 2-3 cm, donkergroen; herfstkleur matig opvallend rood.
vlak, vrij klein, 5-7 x 1 cm, met 7-10 steriele randbloemen.
"BLOEMEN: fertiel en steriel; steriele bloemen wit, diameter 2-2.5 cm; kroonlobben vrij breed,
grootste circa 1.2 x 1 cm; bloeitijd mei-juni met sterke nabloei in augustus-september.
VRUCHTEN: talrijk, laat (augustus-september).
BLADEREN:

BLOEIWIJZE:

'Summer Snowflake' is in Nederland nog vrij onbekend. De cultivar lijkt op de veel beter
bekende 'Watanabe'. Ten opzichte van deze laatste is met name de bladkleur van 'Summer
Snowflake' donkerder. Dit leidt tot een mooi contrast met de witte bloemen, waardoor de
plant als verbetering van ' Watanabe' wordt beschouwd.
Kenmerkend van ' Summer Snowflake' zijn verder de nabloei in augustus en september, de
vrij smalle groeiwijze en de kleine, donkergroene bladeren en vrij kleine bloeiwijzen, maar
ook de kroonlobben van de randbloemen zijn iets breder en de vruchten iets later rijp.
De plant is in het begin van de jaren '60 in Japan in het wild verzameld; via "Alpenglow
Gardens" in Surrey, Engeland is deze plant in 1975 in de botanische tuin van de UBC
terechtgekomen. Hier is de plant enkele jaren later benaamd en vandaar uit geïntroduceerd.

***

Viburnum plicatum 'Thunberg's Original' (Japan, vóór 1712) - zie kleurenfoto blz. 126

syn. Viburnum plicatum 'Sterile'
Viburnum plicatum sensu stricto
vrij breed, 1-1.5 m hoog en 1.5-2 m breed, met horizontaal tot schuin afstaande
,
BLADEREN: (eirond-)ovaal, vrij groot, 4.5-8 x 3.5-5 cm, groen met vrij sterke rode tint;
herfstkleur opvallend rood.
BLOEIWIJZE: bolvormig, vrij groot, 5-8 x 4-7 cm, met circa 75 steriele bloemen.
BLOEMEN: alle steriel, wit met iets paarsrode randen, diameter 2.5-3.5 cm; kroonlobben vrij
smal, grootste circa 1.7 x 1 cm; bloeitijd vroeg en lang! (mei-juni))
VRUCHTEN: geen.
GROEIWIJZE:

takken.

'Thunberg's Original' is niet alleen de oudste cultivar, maar volgens velen ook de allermooiste. Door de prachtige bloei met bolvormige bloeiwijzen (sneeuwballen) in combinatie
met de vrij geringe hoogte is het een ideale plant voor kleine tuinen. Ondanks dat de cultivar
geen vruchten draagt en de aanzienlijke uitval bij het stekken en bij verplanten (kwekerijfase),
krijgt de plant - door de voortreffelijke sierwaarde - toch drie sterren.
Deze zeer oude kloon (en tevens type-exemplaar van de soort) was al vóór 1712 aanwezig in
Japanse en Chinese tuinen. Vanuit China is de plant in 1846 door Robert Portune naar Wisley
gehaald. Daar werd de plant eerst overschaduwd door V. macrocephalum. In 1860 werd vanuit
Japan door Portune een nieuw exemplaar naar Standish gestuurd en daar was de plant meer
succesvol. Deze plant vormde de basis voor verder Europees succes. De Nederlandse naam
Japanse sneeuwbal voor V. plicatum is gebaseerd op deze plant.
Over de naam van deze plant is veel onenigheid geweest. De plant heeft inmiddels al 30
namen toegekend gekregen(!). Dat het hier om een cultivar gaat en niet om de soort zoals pas
zeer recent is ingezien mag nu duidelijk zijn (zie ook onder kopje "Taxonomie").

*

Viburnum plicatum 'Watanabe' (K. Watanabe, Japan, circa 1960) - zie kleurenfoto blz. 126

syn. Viburnum plicatum 'Nanum Semperflorens'
GROEIWIJZE:

vrij smal, dicht vertakt, 1-2 m hoog en 0.8-1.5 m breed, met schuin opgaande

takken.
ovaal, vrij klein, 3.5-5 x 2-3.5 cm, groen; herfstkleur matig opvallend rood.
vlak, vrij klein, 5-7 x 1 cm, met 7-10 steriele randbloemen.
BLOEMEN: fertiel en steriel; steriele bloemen wit, diameter 1.5-2.5 cm; kroonlobben smal,
grootste circa 1.3 x 0.6 cm; bloeitijd mei-juni met sterke nabloei in augustus-september.
VRUCHTEN: talrijk, matig vroeg (augustus).
BLADEREN:

BLOEIWIJZE:

144

Eén van de meest gekweekte cultivars van V. plicatum is 'Watanabe' . Tot voor kort terecht,
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want door de compacte groeiwijze, rijke bloei en vruchtdracht en sterke nabloei, is het een
prima plant. Toch is 'Watanabe' nu overklast door' Sumrner Snowflake' (zie aldaar). Het gaat
de keuringscommissie te ver om 'Watanabe' met een "o" te beoordelen, maar het kweken van
'Sumrner Snowflake' boven 'Watanabe' wordt thans wel aanbevolen.
De plant is als zaailing geselecteerd uit een populatie wilde planten aan de voet van de Mount
Fuji, door de Japanse kweker Kenji Watanabe, in 1956. De hele populatie, die afweek
vanwege de gedrongen groei, is beschreven als var. watanabei HoNDA.
Over de naamgeving van deze cultivar is veel onenigheid (zie de synoniemen). Dat het om een
cultivar gaat lijkt duidelijk, er is namelijk een bewuste selectie van één plant uit de populatie
gemaakt voor gebruik als sierplant. De Latijnse naam 'Nanum Semperflorens' is vrijwel
zeker ongeldig, omdat de selectie in 1956 is gemaakt en het lijkt erg onwaarschijnlijk, dat de
plant al vóór 1959 is benaamd en beschreven.
De cultivaraanduiding 'Watanabe' wordt (in Nederland) het meest gebruikt en is zeer
waarschijnlijk correct. De latinisering 'Watanabei', die ook nogal eens wordt gebruikt is niet
correct (de botanische naam var. watanabei HoNDAis pas in 1962 gepubliceerd).
De plant kan evenals 'Sumrner Snowflake' laag worden gehouden door deze iets terug te
knippen in het vroege voorjaar; de hoofdbloei is dan in de zomer en herfst.

NIET GEKEURDE CULTIVARS
Viburnum plicatum 'Dart's Noble Star' (Darthuizer Boomkwekerijen, Leersum, Nederland,
1998)
Deze Viburnum is ontvangen door de Darthuizer Boomkwekerijen als V. plicatum 'Rotundifolium'
(= 'Grandiflorum' !), maar is afwijkend vanwege de paarsroze bloemen. Ter onderscheiding kreeg de
plant een nieuwe cultivarnaam.
Viburnum plicatum 'Chyverton' (Engeland, vóór 1964)
Lage, zeer breed-spreidende vorm, tot 1.2 m hoog en 6 m breed. Bloeiwijzen bolvormig met steriele
bloemen. De plant ontving een Award of Merit op de Chelsea Show in Londen in 1985.

Viburnum plkatum 'Triumph'
Compacte vorm tot 1 x 1 m; bloemen wit (steriel en fertiel), vruchten vrij weinig.
LIJS'f VAN CULTIVARNAMEN ZONDER BESCHRIJVINGEN (de meeste namen zijn afkomstig uit .de Verenigde Staten)
Viburnum
Viburnum
Viburnum
Viburnum

plicatum
plicatum
plicatum
plicatum

Viburnum plicatum 'Nanum'
Bolvormig, zeer zwak bloeiend; goede herfstkleur. De naam is niet correct, óf de plant moet vóór
1959 zijn ontstaan en onder deze naam zijn beschreven.
Viburnum plicatum 'Rosace' (Carl Kern, Wyoming Nursery, Cincinnati, Ohio, USA, 1953)
syn. Viburnum plicatum 'Pink Sensation'
Viburnum plicatum 'Kern's Pink'
Bloeiwijze bolvormig; bloemen alle steriel, wit met opvallend rode randen; bladeren met donkerrode tint.
Groeikracht matig. Mutant van 'Thunberg' s Original'.
Viburnum plicatum 'Roseum' (Brooklyn Botanical Gardens, New York, USA, vóór 1959?)
Randbloemen eerst 'wit, later paarsrood verkleurend. Lijkt zeer veel op 'Pink Beauty'; is waarschijnlijk zelfs identiek.
Viburnum plicatum 'Sawtooth' (Verenigde Staten)
Grote, witte, bolvormige bloeiwijzen.
Viburnum plicatum 'Summer Stars' (University of British Columbia Botanical Garden, Canada)
Waarschijnlijk identiek aan 'Watanabe' (en 'Fujisanense').
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plicatum
plicatum
plicatum
plicatum

'Prostratum'
'Snowfall'
'Summer Pastel'
'Weeping Magie '

GEBRUIKSWAARDETABEL POSITIEF GEWAARDEERDE VIBURNUM PLICATUM
Bladkleur

Cultivars

Waardering

Hoogte
(m)

Groeiwijze

Bladlengte
(cm)

'Cascade'
'Grandiflorum'
'Lanarth'
'Mariesii'
'Newport'
'Pink Beauty'
'Rowallane'
' Shasta'
'Shoshoni'
'Sumrner Snowflake'
'Thunberg's Original'
'Watanabe'

***
*
*
**
**
*
**
***
*
**
***
*

1 -2
1.5-2.5
1.5-3
1 -1.5
1.5-2.5
1 -2
1.5-2.5
1.5-2.5
1.5-2
1 -2
1 -1.5
1 -2

zeer breed
vrij breed
vrij breed
zeer breed
bolrond
half breed
half breed
vrij breed
vrij breed
vrij smal
vrij breed
vrij smal

5 - 9
5 - 9
5 - 9
7 -10
5 - 8
6 - 9
4 - 8
4 - 9
3 - 8
3.5- 5
4.5- 8
3.5- 5

Cultivars (vervolg)

Bloeiwijze

Bloemkleur

Bloeitijd

Vruchtdracht

Herfstkleur

'Cascade'
'Grandiflorum'
'Lanarth'
'Mariesii'
' Newport'
'Pink Beauty'
'Rowallane'
'Shasta'
'Shoshoni'
'Sumrner Snowflake'
'Thunberg's Original'
' Watanabe'

vlak
bol
vlak
vlak
bol
vlak
vlak
±bol
vlak
vlak
bol
vlak

wit
wit
wit
wit
wit
witroze
wit
wit
wit
wit
wit
wit

laat
zeer vroeg
zeer vroeg
vroeg
vroeg
vrij laat
vrij laat
zeer vroeg
vroeg
nabloei!
vroeg
nabloei!

zeer talrijk
geen
vrij talrijk
talrijk
geen
talrijk
zeer talrijk
talrijk
talrijk
talrijk
geen
talrijk

redelijk
uitstekend
goed
redelijk
redelijk
redelijk
uitstekend
goed
goed
matig
goed
goed

Viburnum plicatum 'Fujisanense' -zie Viburnum plicatum 'Summer Stars'

Viburnum plicatum 'Mary Milton' (Spring Meadow ?, USA)
Bloemen steriel, paarsrood. Verbetering van 'Rosace' omdat de bloemen beter op kleur (paarsrood)
blijven.

Viburnum
Viburnum
Viburnum
Viburnum

'Igloo'
'Mt Fuji'
'Pink Prelude'
'PopCorn'

lichtgroen
(donker)gr.
(licht)gr.
lichtgroen
groen
groen
groen
/ (licht)gr.
groen
donkergroen
groen
groen
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SUMMARY
From 1993 up to and including 1998, 15 different Viburnum plicatum cultivars were judged at the Research
Station for Nursery Production Boskoop at the request of the Royal Boskoop Horticultural Society (KVBC).
Attention was paid to whether they were true to name and their utility value in private gardens.
During the research, information of a practical value was delivered on propagation, susceptibility for diseases
and vigour, etc. .
Viburnum plicatum is native in Japan, Korea, Taiwan and China. It is a deciduous shrub, to 4 m high, mostly
broad withoften horizontally protrading branches. Inflorescences have sterile marginal flowers, some cultivars
with completely sterile flowers and in that case spherical, to 10 cm wide.
Two centuries ago Thunberg described two forms of this present species: V. tomentosum (the normal fertile
form; 1784) and V. plicatum (a sterile cultural form; 1794). This is when the confusion began. The situation was
corrected some years later by Maximowicz: the sterile V. plicatum became part of V. tomentosum THUNB..
Rehder concluded in 1945 rightly that V. tomentosum THUNB. from 1784 was an invalid name, because in 1778
the name, V. tomentosum L AM., had already been given to the wellknown V. lantana. That is why V. plicatum
became the accepted name for this species, whilst the sterile forms fall under V. plicatum f. plicatum and the
common fertile forms under V. plicatum f. tomentosum (THUNB.) REHD. Unfortunately, the old Japanese sterile
cultural form has now become the type-specimen of the species V. plicatum. This is extremely unusual, but
strictly followil).g the rules these are now the correct botanical names. In England there has been proposed for
this sterile plant the name V. plicatum 'Thunberg' s Original'. This is adopted in this report.
The cultivars of Viburnum plicatum are propagated by summer cuttings or grafting. Nowadays V. opulus is
much used as a rootstock.
In general in the Netherlands the winter hardiness of Viburnum plicatum is good to very good. Young specimen
can freeze somewhat. The cultivar 'Grandiflorum' can sometimes freeze to death in severe winters.
The positively assessed assortment.

ZUSAMMENFASSUNG
Von 1993 bis 1998 sind an der Proefstation voor de Boomkwekerij in Boskoop 15 verschiedene Viburnum
plicatum-Sorten durch die Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) untersucht und beurteilt
worden. Berücksichtigt wurden Sortenechtheit, Merkmale für eine sichere Identifikation und der Gebrauchswert als Gartenpflanze.
Während der Untersuchungsperiode wurden auch die Möglichkeiten zur Vermehrung, die Resistenz gegen
Krankheiten und die Wüchsigkeit untersucht.
Viburnum plicatum hat ihre natürliche Verbreitang in Japan, Korea, Taiwan und China. Es ist ein sommergrüner, bis 4 m hoher, meist breitwüchsiger Strauch mit horizontal abstehenden Zweigen und Ästen. Die
Blütenstände sind mit sterilen Randblüten ausgestattet, bei einigen Sorten sind alle Blüten steril, die Blütenstände dann ballförmig und bis 10 cm breit.
Thunberg hat vor etwa zweihundert Jahren zwei Arten beschrieben: V. tomentosum (die normale, fertile Form;
1784) und V. plicatum (eine sterile Kulturform; 1794). Hiermit begann die Verwirrung. Sie wurde einige Zeit
später durch Maximowicz aufgehoben: die sterile V. plicatum wurde eine Unterart von V. tomentosum THUNB.
Rehder hat 1945 zu Recht angemerkt, daB V. tomentosum THUNB. von 1784 ein ungültiger Name sei, weil1778
V. tomentosum LAM. für die heutige V. lantana vergeben worden war. Folglich wird V. plicatum der gültige
Name der Art, wobei die sterile Form als V. plicatum f. plicatum, die fertile Form als V. plicatum f. tomentosum
(THUNB.) REHD. bezeichnet wird. Unglücklicherweise ist nun die alte japanische Kulturfarm das Typ-Exemplar.
Dies ist recht ungewöhnlich, aber die strikte Einhaltung der Regeln führt zu der heute gültigen Benennung. In
England wird für die sterile Form der Name V. plicatum 'Thunberg' s Original' benutzt. Dem wird im
vcrliegenden Rapport gefolgt.
Die Sorten von V. plicatum werden durch Stecklinge oder Reiserveredlungen vermehrt.
Die Winterhärte von V. plicatum ist in den Niederlanden im allgemeinen gut bis sehr gut. Junge Exemplare
können leichte Frostschäden davontragen. Bei 'Grandiflorum' können Totalschäden auftreten.

148

/

