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SOPHORA JAPONICA

Sophorajaponica (Legurninosae) heeft zijn natuurlijk verspreidingsgebied in China en Korea, niet
in Japan, zoals in de naam wordt gesuggereerd. S. japonica wordt in Japan wel veel aangeplant.
De boom groeit van nature op een lernige grond in een klimaat, dat in de winter droog en koud is en
in de zomer warm en vochtig. Het verspreidingsgebied in China ligt ten zuiden van Beijing
(Peking) en ten noorden van de J angtsekiang. Dit is een grotendeels vlak gebied met een
neerslaghoeveelheid van circa 800 mm per jaar, maar deze is onregelmatig verdeeld over de
seizoenen.
Enkele boomsoorten die in dit gebied voorkomen zijn ook in Nederland bekend. Voorbeelden
hiervan zijn Ailanthus sp., Castanea sp. Cedrela sinensis, Paulownia tomentosa, Populus simonii,
Salix babytonica en U/mus japonica.

De Nederlandse naam voor Sophora japonica luidt honingboom, soms ook wel snoerboom,
hetgeen duidt op de ingesnoerde peulen. In China wordt de boom wel rond pagodes aangeplant,
vandaar dat ook over pagodeboom wordt gesproken.
Sophora japonica werd in 1747 in Frankrijk geïntroduceerd. Het oorspronkelijke exemplaar is
nog te zien in de Parijse Jardin des Plantes. Vanwege de Iaat in de zomer vallende bloei heeft S.
japonica sierwaarde en zeker in warme en droge streken kan de bloei opvallend mooi zijn. De
boom is niet gevoelig voor uitlaatgassen en uitstoot van industriegassen en groeit bovendien ook
goed in een verdichte grond. Door deze eigenschappen is S. japonica zeer geschikt als boom in
stedelijke gebieden en op industrieterreinen. Ook wordt deze boomsoort goed door bijen bezocht,
maar de bloei is niet altijd uitbundig.
Er bestaat veel variatie binnen de soort zoals in vorm, groeikracht, blad- en bloemkleur, bloeirijkdom en winterhardheid. Bij selectie van goede typen moet hieraan veel aandacht worden besteed.
Omdat Sophora japonica in de natuur weinig eisen aan de grond stelt, is het te verwachten dat er
zich in cultuur ook nauwelijks moeilijkheden zullen voordoen. De boom groeit goed op allerlei
gronden, zowel kalkrijke als zure en is niet erg droogtegevoelig. Ook zout wordt redelijk goed
verdragen. Jonge bomen kunnen nog gevoelig zijn voor vorst; bij iets oudere bomen komt dat
nauwelijks of niet voor.
Helaas ziet men vaak kankerachtige bruine plekken op stam en takken; dit wordt veroorzaakt
door Fusarium lateritium. Ook door Neetria galligena kan de boom soms worden aangetast. Deze
schimmel is voornamelijk op het dode hout waar te nemen.

SORTIMENT
Sophora japonica - China (ingev. Frankrijk 1747)
boom, tot ongeveer 20 m hoog, meestal met brede, afgeplatte kroon; stam kort en
zwaar, dikwijls vergaffeld, zelden recht, schors grijsbruin, gegroefd; jonge takken groen, zware
takken grillig gevormd, onderste takken afhangend.

GROEIWIJZE:

I)

.

Rijksinstituut voor onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" te Wagenmgen.

BLADEREN: geveerd, 15-25 cm lang, blaadjes 9-15, eirond tot elliptisch, 2-6 cm lang, toegespitst,
gaafrandig, onderzijde blauwgroen, zwak behaard; bladsteelvoet verdikt; knoppen klein, diep
verzonken, zwartbruin behaard met onduidelijke schubjes.
BLOEMEN: tweezijdig symmetrisch, 1.5 cm lang, in opstaande, tot 30 cm lange pluimen, roomwit
tot roomgeel, met veel honing, augustus-september (-oktober).
VRUCHTEN: tot 8 cm lange peulen, tUSSen de zaden ingesnoerd.

Er zijn enkele verschillende klonen van de treurvorm 'Pend~la' i_n omloop~ die onderlin~ niet vee~
verschillen. De eerste bomen werden ve~spreid d~?r ~oddrges m het begm van de vonge eeuw,
omstreeks 1850 werden zaailingen vanUit FranknJk m de handel gebracht.
..
.
De cultivar 'Pendula' dient op hoog- of halfstam te worden geën~. Jonge bomen Z~Jn met goed
winterhard de lange takken sterven dikwijls zeer ver terug. Ook m _oudere bomen IS steeds veel
dood hout'aanwezig. Soms sterven vrij dikke, oude takken plotselmg af.

Sophorajaponica komt in Nederland vrij algemeen voor als parkboom. In Arnhem, Eindhoven
en Hilversum zijn enkele lanen beplant met nu al oudere bomen, die een enigszins afgeplatte, brede
kroon hebben.
In Nederland bloeit S. japonica maar zelden; vruchten worden bijna nooit gevormd. Door het vrij
sterk uitgebreide wortelgestel, te zamen met een penwortel, verankert de boom zich goed.
Omdat zaailingen van S. japonica nogal variëren, verdient het aanbeveling een goede selectie te
kiezen of een benaamde cultivar.

Sophora japonica var. pubeseens (ingev. 1830)
syn. Sophora pubeseens
Sophora korolkowii
GROEIWIJZE: tamelijk grote boom, habitus als die van de soort; jonge t~ijgen behaard.
BLADEREN: blaadjes iets groter dan die vanS. japonica, tot 8 cm lang, smal, m V -vorm gevouwen,
onderzijde zacht behaard.
BLOEMEN: groenig wit met lilakleurige tint.

Sophora japonica 'Columnaris' (Frankrijk, vóór 1907)

Deze zeldzame boom is in Nederland niet of nauwelijks in cultuur; de groei en ?.e vorm !~ten te
wensen over. Een oud exemplaar staat in een arbo~~tu!fi te Segrez, FranknJk . Ook m het
Woldering Park te Enschede komt deze behaarde varretert voor.

GROEIWIJZE: vrij smalle zuilvorm.
BLADEREN: gelijk aan die van de soort.
BLOEMEN: niet bekend.
Deze zuilvorm is - althans in Nederland - niet in cultuur. Het zou aanbeveling verdienen deze
cultivar terug te vinden; er is namelijk volop belangstelling voor zuilvormen, die van belang zijn
voor kleine tuinen en smalle straten.

Sophora japonica 'Regent' (Princeton Nurseries, Princeton, U .S.A., 1964)

GROEIWIJZE: boom met breed-ovale habitus en stevige rechte stam, 10-15 m hoog, 4~5 m breed6
BLADEREN: donkergroen, glarrzend, groter dan die van de soort, 18-25 cm lang, blaadjes 9-15, 3cm lang.
.
.
/
BLOEMEN: roomwit, in grote opstaande plmmen, augustus-september.

Sophora japonica 'Dot' (S. Dot, Barcelona, Spanje, circa 1920)
syn. Sophora japonica 'Crispa'?

GROEIWIJZE: kleine boom met gedeeltelijk hangende en gedraaide takken.
BLADEREN: gelijk aan die van de soort.
BLOEMEN: niet bekend.
Deze in Nederland niet bekende kleine boom is waarschijnlijk synoniem metS. japonica 'Cris pa',
een oude, onbelangrijke cultivar.
Sophora japonica 'Harry van Haaren' ("De Dorschkamp", Wageningen, 1986)- foto blz. 71

GROEIWIJZE: boom, tot 20 m hoog en ongeveer even brede kroon; stam grijsbruin.
BLADEREN: in vorm gelijk aan die van de soort, in het voorjaar helder goudgeel, in de loop van
de zomer vergroenend.
BLOEMEN: roomwit tot roomgeel, talrijk.
Deze prachtige boom werd in Maastricht in de stedelijke beplantingen ontdekt door H.A.J.
(Harry) van Haaren, verbonden aan "De Dorschkamp" te Wageningen. Deze vitale, nu ongeveer
honderd jaar oude boom is circa 19 m hoog, 19 m breed en heeft een stamomtrek (op borsthoogte)
van 2. 70 m. De goudgele, jonge bladeren in het voorjaar zijn zeer opvallend. De boom is in de
nazomer overdekt met talrijke, grote bloem pluimen. Dit type is nog in geen enkel dendrologisch
standaardwerk beschreven.
Bij gelegenheid van het afscheid van Harry van Haaren bij "De Dorschkamp" in januari 1986 - in
verband met het bereiken van de vut-gerechtigde leeftijd - werd deze door hem ontdekte,
bijzondere boom van Sophora japonica naar hem vernoemd (zie "Groen", nr. 2, 1986).
Deze nieuwe cultivar zal in 1986 via "De Dorschkamp" worden verspreid.
Sophora japonica 'Pendula' (ingev. 1827)

GROEIWIJZE: tamelijk kleine treurboom, tot 8 m hoog, doch vaak veel breder, dikwijls met een
bizarre kroon; takken onregelmatig hangend en gedraaid.
BLADEREN: iets groter en langer dan die van de soort, vrijwel kaal.
BLOEMEN: als die van de soort; in Nederland vrijwel nooit aanwezig.
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Sophora japonica 'Harry van Haaren'
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De bekende Princeton Nurseries vond een goed groeiende boom in een partij zaailingen. Hiervan
werd vegetatief vermeerderd en deze selectie kreeg de naam 'Regent'. Deze mooie cultivar heeft
stevig blad en een opvallend rechte stam. Ook in ons klimaat bloeit 'Regent' rijk en al op jonge
leeftijd, in een tijd dat er vrijwel geen andere bomen bloeien. (U.S. Plant Patent 2338).
Zie ook Dendraflora 19 (1982): 77.
Sophora japonica 'Variegata'
kleine boom, habitus niet bekend.
blaadjes roomwit gevlekt en gespikkeld.
niet bekend.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
BLOEMEN:

Een slecht groeiende, in Nederland onbekende cultuurvariëteit. De herkomst van deze bonte vorm
is niet te achterhalen.
Sophora japonica 'Violacea' (ingev. Frankrijk 1858)
grote boom, habitus gelijk aan die van de soort.
gelijk aan die van de soort.
in grote pluimen, wit met paarsrose gloed, september-oktober.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
BLOEMEN:

In Nederland is deze uit China afkomstige cultivar niet aanwezig. De boom is wel aangeplant in de
Jardin des Plantes te Parijs en heeft ook vele jaren in de Engelse Kew Gardens gestaan. Deze
cultivar bloeit alleen na zeer warme zomers. Verder verschilt 'Violacea' niet van de soort.
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SUMMARY
Sophora japonica and its cultivars are described in Dendraflora because of a recent assessment.
Recently too, a tree ofgreat omamental value has been rediscovered in Maastricht. It is a nicetree
with bright golden-yellow young leaves, turning yellowish-green at maturity.
This one hundred year old specimen has been named after the man who found it, Mr. Harry van
Haaren at Wageningen. At the moment some Dutch nurserymen are propagating this new
cultivar.
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