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SINOCALYCANTHUS CHINENSIS

BLOEMEN: alleenstaand, eindstandig, diameter 7-10 cm, schotelvormig, crèmekleurig, niet geurend;
twee kransen van 8 tot 11 bloemdekbladen (tepalen), buitenste krans 2 tot 4 cm lang en 1 tot 3 cm
breed, wit, rand vaak zachtrose, binnenste krans 1 tot 1.5 cm lang en tot 1 cm breed, basis wit,
toppen wasachtig, crèmegeel, basis aan de binnenzijde paarsrood; meeldraden 18 tot 25, kransstandig, geel.
BLOEITUD: eind mei-half juni, soms een tweede bloei omstreeks eind augustus.
VRUCHTEN·: peervormig, zeer op die van Calycanthus gelijkend, eerst groen, later bruin.
VOORLOPIGE INDRUK

Het komt zelden voor dat een winterhard houtig gewas wordt aangetroffen, dat nog niet in één van de
standaardwerken is beschreven. Dit is het geval met Sinocalycanthus chinensis. Pas in 1963 is
Sinocalycanthus voor het eerst beschreven. Nu, na bijna 30 jaar, is deze soort - ook bij dendrologennog nauwelijks bekend. Deze zeldzame heester zou meer moeten worden aangeplant, want het is
zeker een aanwinst voor het sortiment.
EERSTE KENNISMAKING
In 1963 is de plant door W.C. Cheng en S.Y. Chang beschreven onder de naam Calycanthus
chinensis. Een jaar later hebben de auteurs besloten om de naam te veranderen en de plant onder te
brengen in een nieuw, door hen voorgesteld geslacht, namelijk Sinocalycanthus. Dit, omdat de
bloemen van Sinocalycanthus dusdanig afwijken van die van Calycanthus, dat beide planten niet in
één geslacht zijn onder te brengen. Hieruit kan dus meteen de conclusie worden getrokken, dat de
familie van de Calycanthaceae geen drie maar - sinds 1964 - vier geslachten telt, namelijk
Calycanthus, Chimonanthus, I deospermum en Sinocalycanthus. Het geslacht I deospermum wordt
soms in een aparte familie ondergebracht.

Het is zeker de moeite waard om met Sinocalycanthus chinensis meer ervaring op te doen. Deze nog
zeer onbekende heester kan op een zonnige of halfbeschaduwde plaats als blikvanger in tuinen en
parken worden aangeplant.
De plant bloeit eind mei - iets na de overdadige voorjaarsbloei - met grote, zeer spectaculaire
bloemen, die sterk gelijken op die van Magnolia sieboldii. Zoals vaker met grote bloemen kunnen
deze bij aanhoudend donker en nat weer enigszins smetten.
De struik groeit goed op elke grondsoort. De groei is soms iets te krachtig en onder het gewicht van
de tamelijk grote en dikke bladeren kunnen de takken iets overhangen. Desgewenst kan door
regelmatige snoei een goed gevormde, steviger struik worden verkregen.
Sinocalycanthus is in Nederland voldoende winterhard. De plant loopt vrij laat uit en kan daarom
alleen van een zeer late nachtvorst te lijden hebben, maar de eventuele beschadiging wordt spoedig
hersteld. Deze interessante "nieuwe" heester kan door zomerstek worden vermeerderd.
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VERSPREIDING BINNEN EN BUITEN CHINA
Uit de soortnaam blijkt al dat Sinocalycanthus inheems is in China, en wel in de provincie Zhejiang
in Oost-China. De plant groeit daar op slechts enkele beboste berghellingen tussen 600 en 900 meter
hoogte. Toen er in het begin van de jaren tachtig vanuit de Chinese botanische tuinen weer volop zaad
kon worden uitgewisseld met westerse tuinen, kwamen de eerste zaden van Sinocalycanthus naar
Europa en Noord-Amerika. Het waren de medewerkers van de Botanical Garden van de University
of British Columbia in Vancouver (Canada) en het Strybing Arboretum in San Francisco (USA), die
de eerste planten kweekten uit zaad dat in 1980 werd ontvangen uit de botanische tuin van Shanghai.
Alleen de plant die op een universiteitscampus in Seattle staat, komt uit zaad, dat afkomstig is uit
Hangzhou.
Sinds de verspreiding van de zaden uit China zijn er planten aanwezig in Canada, Groot-Brittannië,
Nederland en de Verenigde Staten. Op enkele kwekerijen in Boskoop is de plant in kleine aantallen
in cultuur.

Sinocalycanthus ebioensis CHENG & CHANG (CHENG & CHANG) - zie kleurenfoto
syn. Calycanthus chinensis CHENG & CHANG
GROEIWUZE: brede, meerstammige struik, in herkomstgebied tot 3 m hoog, bladverliezend.
Opm.: de takken zijn enigszins overhangend, waardoor de struik een iets warrig karakter krijgt.
TAKKEN: jonge twijgen heldergroen; oude twijgen bleek grijsbruin met vele lenticellen; takeinden
afgeplat; knoppen verscholen in de plaatselijke verbreding van de twijg.
Opm.: gedroogde en gekneusde takken hebben een typische geur, als die van Calycanthus.
BLADEREN: tegenoverstaand, breed-elliptisch tot omgekeerd eirond, tot 24 cm lang en tot 16 cm
breed (bij oudere planten iets kleiner), gaafrandig en licht gegolfd; bij uitlopen bronskleurig en
glimmend, later lichtgroen tot bleekgroen; top toegespitst, basis stomp tot breed-wigvormig,
nerven diepliggend; bladsteel 0.5-1 cm lang.
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Sinocalycanthus chinensis
a. bloeiende tak; b. vooraanzicht van de bloem; c. volgroeide zaaddoos;
d. in de lengte opengesneden zaaddoos met drie rijpe zaden. Tek. G .B. Straley.
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