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HEPTACODIUM MICONIOIDES

In het begin van deze eeuw onderscheidde de bekende dendroloog Alfred Rehder het geslacht

Heptacodium. Tien jaar geleden werden door Amerikanen de eerste zaden hiervan in China
verzameld. De eerste ervaringen met deze volslagen onbekende heester, die bekend werd onder de
thans als een synoniem beschouwde naam H.jasminoides, zijn veelbelovend. Het ziet er naar uit dat
deze plant, die behoort tot de Caprifoliaceae, een welkome aanvulling op het handelssortiment zal
worden. Het zal echter nog wel tot de eeuwwisseling duren alvorens Heptacodium voldoende is
vermeerderd om op uitgebreide schaal te worden aangeplant. Er nu over schrijven heeft wel iets weg
van het maken van een geboortekaartje. Het duurt nog enkele jaren voordat de plant gemakkelijk zal
zijn te verkrijgen. Op dit tijdstip is het vooral van belang dat kwekers worden geïnformeerd over het
bestaan en de potentiële mogelijkheden van het gewas. De belangstelling van dendrologen spreekt
verder voor zich!
Beschrijving:

Heptacodium miconioides REHDER - Centraal- en Oost-China - blz. 69, 72 en kleurenfoto
syn. Heptacodium jasminoides AIRY SHAW
GROEIWIJZE: breed opgaande, veelstammige bladverliezende, 3-4 m hoge struik, in herkomstgebied
tot 7 m.
BAST: oudere twijgen geelbruin tot bruin en afschilferend (zoals bij Kolkwitzia); jonge twijgen
gnjsgroen.
BLADEREN: tegenoverstaand, langwerpig eirond, 9-16.5 cm lang, 3.5 -8 cm breed, vrijwel gaafrandig,
donkergroen, basis hartvormig, top lang toegespitst, 3 evenwijdig lopende nerven (!); bladsteel
kort, 7- 10 mm; herfstkleur purperachtig.
BLOEIWIJZEN: in de top van de scheut, in de oksels van alle bladeren - ook de gereduceerde - met
zij scheuten, aan het uiteinde afgesloten met een "hoofdje"; aldus ontstaat een losse pluim met
"hoofdjes " (zie nr. I van de tekening); de eindstandige "hoofdjes" bestaande uit een krans van 6
bloemen, daarboven al of niet een tweede krans van 1-4, maximaal 6 bloemen; iedere krans
omgeven door een omwindsel, de binnenste bladeren daarvan onderling vergroeid (zie nr. 4 van de
tekening).
BLOEMEN: bloemsteeltje zeer kort; kelk 5-lobbig, klein, paarsrood, na de bloei uitgroeiend en
blijvend; kroon 5-lobbig, wit, buis en kroonslippen 5 mm lang; helmdraden wit; zoet geurend.
VRUCHTEN: langwerpig, 7-10 mm lang, 3 mm breed, lichtgroen, bij rijping glimmend rose tot purper,
omgeven door uitgegroeide paarsrode kelk, 9-12 mm lang. Opmerking: Of de zaden in Nederland
kiemkrachtig zijn is niet bekend.
De naam Heptacodium is afgeleid uit het Grieks en betekent "hoofdje met 7 bloemen". Rehder
baseerde de naam op zijn waarnemingen aan het bloemhoofdje. Dit had boven de krans van zes
bloemen nog een topbloempje. Nu de plant in cultuur kan worden bestudeerd, blijkt dat de
bloemhoofdjes meestal meer dan zeven bloemen hebben. De opbouw van de bloeiwijze met kransen
gelijkt op die van het verwantè geslacht Leycesteria.
Ook de bladeren van beide geslachten gelijken enigszins op elkaar. De nervatuur van Heptacodium is
zeer kenmerkend en komt overeen met die van vertegenwoordigers van de niet verwante tropische
plantenfamilie Melastomataceae . Het later uitgroeien van de kelk heeft Heptacodium gemeen met
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De soortnaam leidde Rehder af van de volgens hem grote gelijkenis van de bloemen en de
bloeiwijzen met die van het tot de Melastomataceae behorende geslacht Miconia.
GESCHIEDENIS
Meer dan een eeuw geleden , namelijk op 13 september 1877 verzamelde de Engelse plantkundige
William Hancock planten in de Oostchinese provincie Zhejiang (Chekiang) . In de Wating Shan
(Wating-gebergte) bij de plaats Ningpo vond hij op een hoogte van900mboven zeeniveau op een
vochtige rotsachtige standplaats hem onbekende planten. Het herbariummateriaal met de verzamelnummers Hancock 22 en Hancock 98 belandde in het herbarium van de bekende Royal
BotanieGardensin Kew (Londen). Daar lagen ze lang ongedetermineerd. Op het herbariumvel van
één had iemand ooit " Jasminum " geschreven . Op dat van de ander stond "Apocynaceae".
Op het materiaal dat Ernest Wilson onder nr. 2232 in het westen van de Chinese provincie Hubei
(Hupeh)- eveneens op een hoogte van 900 m - verzamelde, baseerde Rehder het geslacht Heptacodium en de soort H. m iconioides. Wilson vermeldde dat het ging om een zeldzame plant.
In 1952 publiceerde Airy Shaw in het Kew Bulletin Hancock ' s planten als een tweede soort van
Rehder's geslacht Heptacodium en noemde de soort H. jasminoides. De soortaanduiding heeft
betrekking op de gelijkenis van de uitgegroeide kelk met de bloemen van Jasminum. In dezelfde
aflevering van het Kew Bulletin werd een bijdrage van C.R. Metcalfe geplaatst, waarin vooral op
basis van de anatomie werd aangetoond, dat de twee soorten voldoende verschilden en dat de
plaatsing van het geslacht door Rehder in de Capnfoliaceae terecht was. Veel opwinding ontstond er
niet door deze publikaties, want beide soorten waren niet in cultuur. In de bekende dendrologische
handboeken werd het geslacht daarom niet opgenomen.
HERONTDEKKING
In de herfst van 1980 hielden Amerikaanse en Chinese plantkundigen een gezamenlijke plantenverzamelre is in China, de "Sino-American Botanical Expedition " (SABE). Deze expeditie werd
georganiseerd door de Academia Sinica en de American Society of Botany. Tijdens deze reis
bezochten ze op I november de botanische tuin van Hangzhou (Hangchow) in de provincie
Zhejiang. Tijdens de rondgang werd door de Chinezen aan dr. Theodore R. Dudley van het National
Arboretum (NA) en dr. Stephen Spongberg van het Arnold Arboretum (AA) een plant getoond van
He praeodium. Vooral Dudley raakte hierdoor zeer opgetogen. Hij had over het geslacht gelezen in de
tijd dat hij studie had gemaakt van de Caprifoliaceae. De Chinese begeleiders reageerden zeer
welwillend op het verzoek van de beide Amerikanen om zaden (feitelijk vruchten) te mogen
meenemen. Volgens het verslag van de reis werden deze dan ook gretig en inhalig geplukt. De plant
zelf was een veelstammige struik van 5 m hoog met overhangende twijgen en stond in de volle zon .
Deze Heptacodium was gekweekt uit zaad dat was verzameld in een beschermd natuurgebied
ongeveer 800 ki lometer ten zuiden van Hangzhou, hetzelfde gebied waar Hancock een eeuw eerder
de soort had verzameld . De soort is op de natuurlijke standplaats uiterst zeldzaam.
Op dit moment stammen alle planten - die in cultuur zijn - af van bovengenoemde plant, maar die
werd in publikaties steeds aangeduid als H. jasminoides.
Nu de Chinese botanici meer studie hebben kunnen maken van het geslacht, is gebleken, dat zij
slechts één soort- namelijk H. miconioides - kunnen onderscheiden. De plant is opgenomen in het
Red Data Book van zeldzame en bedreigde planten van China en Mongolië. Als areaal wordt
vermeld: de provincies Anhui (Ahnwei) , Hu bei en Zhejiang. In deze drie provincies is He praeodium
zeldzaam. Elders is de plant nog niet waargenomen.
INTRODUCTIE
De zaden, die de bovengenoemde Amerikanen in Hangzhou hadden verzameld, werden in hun
arboreta gezaaid onder de nummers AA 1549-80 en NA 49226. In het AA werden hieruit 6 en in het
NA 11 planten gekweekt. Van deze laatste, of waarschijnlijker van een groter oorspronkelijk aantal,
werden er al snel enkele afgestaan aan het Cary Arboretum. Het AA verkreeg in het voorjaar van
1981 nog een tweede pakket zaden via de zaadlijst (Index Seminum) van de botanische tuin van
Hangzhou. Ook andere botanische tuinen en arboreta hebben dus in die tijd de mogelijkheid gehad
om zaden van deze zeldzame soort te verkrijgen. Het is onbekend hoeveel en welke tuinen inderdaad
toen zaden hebben gekregen en wat ervan is geworden. Het AA verkreeg zoals al eerder vermeld uit
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het monster 6 zaailingen en mogelijk zelfs 9. Toen men eenmaal zaailingen had verkregen, was men
vooral in het AA zeer actief om meer kennis van het gewas op te doen. Allereerst ten aanzien van de
winterhardheid . De planten bleken zeer vorstbestendig. In het AA doorstonden ze onbeschermd 23
graden vorst (en niet 40 graden zoals abusievelijk door mij in 1989 in het Vakblad voor de
Boomkwekerij werd gemeld). Er werd geen enkele beschadiging of invriezen van de takken
geconstateerd.
Al snel bleek verder, dat de planten zeer gemakkelijk van zomerstek waren te vermeerderen en in de
periode 1983-1985 vond al een aanzienlijk aantal planten zijn weg naar arboreta en botanische
tuinen in de USA en Canada. Ook in de Royal Botanie Gardens Kew en in de Royal Botanie Garden
in Edinburgh verkreeg men in 1985 jonge planten, evenals op enkele kwekerijen in Canada en
Engeland. Ook ons land wordt daarbij vermeld. Voor zover bekend had deze vermelding betrekking
op de Darthuizer Boomkwekerijen B.V. in Leersum. De heer L.K.J. Ilsink van dit bedrijf kreeg al in
1983 tijdens een bezoek aan het AA van Gary Kolier 5 bewortelde stekken. In zijn artikel in
Arnoldia, gepubliceerd in de herfst van 1986, vermeldt Kolier dat de Darthuizer Boomkwekerijen in
1985 over 5 zaailingen beschikten , verkregen van het National Arboretum. Zijn geheugen liet hem
hier even in de steek.
AMERIKAANSE ERVARINGEN

Het is opvallend dat in de USA diverse mensen al snel veel mogelijkheden in Heptacodium zagen,
vooral toen duidelijk werd dat de plant zeer gemakkelijk was te kweken. Dit onbekende houtige
gewas was gemakkelijk van zomerstek te vermeerderen, groeide snel en was goed te verplanten.
Zeer interessant was het bloeiseizoen, dat- afhankelijk van het plaatselijke klimaat- viel tussen begin
augustus en begin oktober. Eerst ontwikkelen zich de heerlijk geurende witte bloemen en daarna de
paarsrode vruchten, die volgens sommige Amerikanen voor de sierwaarde het belangrijkst zijn.
Behalve in het AA werd vooral in het North Carolina State University Arboretum onderzoek aan
Heptacodi um verricht. De onderzoeker aldaar, dr. A. Raulston, is zeer enthousiast over de moge! ijkheden, vooral die als potplant. Aangezien Heptacodium een kortedagplant is, moet het heel wel
mogelijk zijn de plant op elk moment van het jaar te laten bloeien. De groei zou dan wel met
groeiremmers in de hand moeten kunnen worden gehouden. Kolier ziet mogelijkheden in het
kweken van de plant als een stamboom van maximaal 6 m hoog. Ook het blad van Heptacodium
wordt hoog gewaardeerd en daarbij wijst men op de karakteristieke drie diepliggende nerven, de
donkergroene bladkleur, de late bladval en de purperachtige herfstkleur. De natuurlijke groeiwijze
van de plant, een meerslammige struik, wordt vooral voor de grotere particuliere tuinen en de
landschappelijke beplanting als een grote aanwinst gezien. De struik is ook goed tegen droogte
bestand.

exemplaar het mooiste was dat hij ooit had gezien!
In 1988 is men op de Darthuizer Boomkwekerijen met de vermeerdering begonnen. Door de auteur
werd in 1989 in nr.47 van het Vakblad voor de Boomkwekerij de plant onder de aandacht van de
boomkwekers gebracht. Kort daarna werd in nr.23 van het bovengenoemde Bulletin door J. de
Bruijn aandacht besteed aan He praeodium onder de titel " Bloem der zeven zonen". Mevrouw W.
Wessel-Brand vervaardigde een zeer gedetailleerde tekening voor het Bulletin en deze mocht bij dit
artikel in Dendraflora worden overgenomen. De plant werd getoond en in artikelen steeds genoemd
met de nu onjuiste naam H. jasminoides.
CoNCLUSIE

Heptacodium miconioides kan worden beschouwd als een interessante aanwinst voor het sortiment.
De struik heeft de volgende kwaliteiten en mogelijkheden:
• bloeiperiode (in Nederland) van eind augustus tot bijna eind oktober.
• sierwaarde wordt bepaald door de sterk geurende witte bloemen, de paarsrode vruchten en het
drienervige, donkergroene blad dat zeer laat afvalt.
• gemakkelijk door middel van zomerstek te vermeerderen.
• voldoende winterhard.
• gedijt goed in de schaduw en kan tegen droogte.
• goede drachtplant voor bijen.
• afzet als bloeiende plant in container.
• te kweken als stamboom.
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HEPTACODIUM IN NEDERLAND

Toen de heer Ilsink de planten kreeg had hij geen enkel idee over de mogelijkheden ervan. Allereerst
stond de naam in geen enkel dendrologisch handboek, zodat hij er niets over te weten kon komen .
Zolang de plant niet bloeide, viel deze in de kwekerij ook niet op. Er was daarom nog geen aanleiding
om de planten aan vakgenoten en klanten te tonen of om deze op grotere schaal te vermeerderen. In
1985 bloeiden ze voor het eerst, maar nog zo weinig, dat het niet de aandacht trok. Ook de
standplaats onder eiken was daar debet aan. Wel kon worden vastgesteld, dat ze op een schaduwrijke
plaats wel goed groeiden. Ook de strenge winters doorstonden ze zonder enige schade. In september
1986 werd door de heer Ilsink een takje van He praeodium getoond op de jaarlijkse Dendrologendag
te Wagemngen. Behalve de auteur van dit artikel had niemand ooit van de plant gehoord. In 1985 had
hij er namelijk één gekregen voor de collectie van het Von Gimborn-arboretum. Deze bloeide in
1987 eind september/begin oktober zeer uitbundig op de kwekerij.
Ook in de Botanische Tuinen van de Landbouwuniversiteit werd in de herfst van 1986 één van de 5
originele exemplaren geplant. De onbekende heester kon ook hier nog niet direct op zijn waarde
worden beoordeeld. Maar in nr. 19 van het Bulletin van de Botanische Tuinen Wageningen meldt dr.
O.O. Wijnands enthousiast, dat de plant op l oktober nog in volle bloei staat. In 1989 is de bloei zeer
uitbundig en toen trok de struik veel bewonderaars tijdens de Dendrologendag en tijdens een
excursie van de deelnemers aan het Acer-symposium van de International Dendrology Society. Eén
van die deelnemers was Barry Yinger, die als voormalig Curator of Asian Plants ll originele planten
in de China Valley van het National Arboretum had geplant. Hij bekende dat het Wageningse

70

71

Heptacodium miconioides

72

