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EUONYMUS
BLADHOUDENDE SOORTEN EN CULTIVARS

Het geslacht Euonymus (vroeger Evonymus) behoort tot de familie van de Celastraceeën en
telt ongeveer 170 soorten. De Euonymus-species groeien van nature voornamelijk in Azië
(o.a. Himalaja, China en Japan); voorts 9 soorten in Noord-Amerika, 1 in Noord-Afrika, 1
of 2 op Madagascar, 1 in Australië en 4 in Europa. In Nederland is slechts 1 soort inheems,
namelijk Euonymus europaeus (Kardinaalsmuts).
SORTIMENT. Het Euonymus-sortiment bestaat uit bladhoudende en bladverliezende soorten.
Er zijn enkele bladhoudende soorten, die -wanneer deze zijn aangeplant in koudere gebiedengedeeltelijk hun bladeren kunnen afwerpen.
Vele van de Aziatische soorten zijn niet winterhard en worden daarom in Nederland niet geteeld. Het belangrijkst voor Nederland zijn een tamelijk groot aantal cultivars van de bladhoudende, goed tot zeer winterharde Euonymus jortunei var. radicans. In Amerika en ook
in Nederland wordt nog steeds gezocht naar betere cultivars. Zij worden meestal als bodembedekkers aangeplant.
/
De overige winterharde soorten die in dit rapport werden opgenomen zijn: Euonymus myrianthus en een winterharde vorm van Euonymus japonicus.
In de bloemisterij wordt op grote schaal een aantal goud- en zilverbonte cultivars geteeld van
de laatstgenoemde soort, die overigens zeer nauw verwant is aan Euonymus fortunei.
KEURINGEN. Omdat het sortiment nog steeds wordt uitgebreid en vanwege de grote vraag
naar de cultivars van Euonymus jortunei en andere, werd door de Keuringscommissie van
de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen in 1971 besloten het in Nederland geteelde sortiment op te planten op de sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop en op sier- en gebruikswaarde te beoordelen. Naast de op de sortimentstuin
aangeplante collectie, werd in 1977 een uitgebreid sortiment planten gekeurd op de Darthuizer Boomkwekerijen B.V. te Leersum.
In dit keuringsverslag zal alleen het bladhoudende sortiment worden behandeld. In 1980 zullen de bladverliezende soorten, variëteiten en cultivars worden opgeplant om deze te bestuderen en om ze over enkele jaren op sier- en gebruikswaarde te kunnen keuren. Te zijner tijd
zal hierover een publikatie volgen.
BENAMING. De systematiek van het grote geslacht Euonymus is nog niet zo diepgaand bestudeerd, dat er sprake is van een zekere stabilisatie van de benaming en de omgrenzingen van
de soorten en variëteiten.
Het meest wordt R.A. BLAKELOCK gevolgd, die in het Kew Bulletin 1951 (blz. 210-290) een
beknopt overzicht van het geslacht publiceerde, getiteld: "A SYNOPSIS OF THE GENUS
EUONYMUS".
Bij Euonymus jortunei is de problematiek omtrent de benaming zo mogelijk nog groter,
omdat de zaailingen gedurende een aantal jaren in het jeugdstadium verkeren, dat zeer verschilt van de volwassen plant. Dit is een zelfde ontwikkeling als bekend is van klimop (Hedera). De planten die in dit jeugdstadium Uuveniele stadium) zijn, de jeugdvormen dus,
worden vaak aangeduid met de term "radicans-vormen". Het volwassen stadium of
bloeistadium (adulte stadium), worden "vegetus-vormen" genoemd. Beide vormen worden
ook vaak tot verschillende variëteiten gerekend, namelijk de jeugdvormen tot var.
radicans; de volwassen vormen tot var. vegetus.
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Consulentschap in Algemene Dienst voor de Boomkwekerij; Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop.
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In feite is vrijwel het gehele Euonymus jortunei-sortiment terug te voeren tot Japanse herkomsten. Van de soort Euonymus jortunei wordt volgens de Flora van Japan (1965) en
Trees & Shrubs (Vol. 11, 1973) van W. J. BEAN in Japan alleen de var. radicans aangetroffen.
Deze variëteit komt op alle hoofdeilanden voor en voorts op de Rioekioe Eilanden in het
zuiden.
Met de benaming "vegetus" wordt een introductie aangeduid van het noordelijk eiland
Hokkaido en wel van een zeer winterharde volwassen vorm, die daarom behoort tot de var.
radicans. Denaan 'Vegetus' (of zoals vroeger 'Vegeta') kan dus feitelijk alleen aan de originele introductie van Hokkaido worden gegeven. Het is niet met zekerheid na te gaan, welke
van de als 'Vegetus' benaamde, volwassen vormen tot bovengenoemde introductie kan worden teruggeleid.
VERMEERDERING. De groenbladige cultivars van Euonymus jortunei zijn gemakkelijk door
stekken te vermeerderen. Het bewortelingspercentage van de grootbladige bonte 'Silver
Queen' was in het verleden aanmerkelijk lager. In een stekproef op het Proefstation voor de
Boomkwekerij te Boskoop in 1975 bleek het bewortelingspercentage van 'Silver Queen' bijna gelijk te zijn aan dat van de overige bontbladige cultivars.

KEURINGSRAPPORT
Waardering:

***
**
*

uitstekend (excellent)
zeer goed (very good)
= goed (good)
s
voor speciale doeleinden (jor special purposes)
o = kan vervallen (can be eliminated)

Euonymus fortunei- China, Korea en Japan
syn. Euonymus jortunei var. jortunei- China en Korea, ingevoerd in U .S.A 1907
Dit is de eigenlijke soort die in Nederland niet, of althans niet meer in cultuur is. De
bladeren zijn elliptisch tot eivormig, 2-6 cm lang, min of meer leerachtig en weinig
getand.
Euonymus jortunei komt in Europese en Amerikaanse kwekerijen alleen voor in de
vorm van de in Japan in het wild verzamelde, winterharde var. radicans. Uit deze variëteit ontstond een groot aantal cultuurvariëteiten.
Euonymus fortunei var. radicans - Japan, ingevoerd Nederland 1860
syn. Euonymus radicans
Hierbij kunnen een jeugdvorm en een volwassen vorm worden onderscheiden. De
jeugdvorm is een kruipende of tot circa 6 m hoog klimmende struik; de takken bewortelen wanneer deze met de grond in aanraking komen. De bladeren zijn eivormig tot
elliptisch, (1-)2-3 cm lang, afgerond getand, groen tot donkergroen, vaak met lichtere
nerven.
Op latere leeftijd, vooral tegen muren of in bomen, als de plant circa 5 m hoog is, kan
het volwassen stadium worden bereikt en de plant kan bloeien en vruchten dragen. Bij
de volwassen vormen zijn in vergelijking tot de jeugdvormen de bladeren groter, ronder en steviger, meestal frisgroen en matglanzend, zowel in de zomer als gedurende de
winterperiode. Bovendien zijn de takken doorgaans dikker en van sommige cultivars
breekbaar. Enkele dragen rijkelijk, andere daarentegen zeer weinig vruchten. De
vruchten zijn witachtig geel tot groengeel en wanneer deze opengaan worden de zaden
met hun prachtige, oranje zaadmantel zichtbaar. De volwassen vorm kan als struik tot
circa 1.5 m (met ten dele liggende, vaak spontaan bewortelende takken), of tegen muren tot ruim 5 m hoogte uitgroeien.
10

Uit de zeer variable, winterharde var. radicans zijn in cultuur een flink aantal, c~ltiva~s
(jeugdvormen) geselecteerd. Dit zijn bijvoorbeeld: 'Azusa', 'Dart's Carpet., Dart s
Gem', 'Dart's Ideal', 'Emerald 'n Gold', 'Kewensis', 'Longw~od' .:n 'Vanegat~s' .
De planten die als Euonymus jortunei 'R~dicans' il_l cultuur ZIJn, ZIJn nogal vanabel
en hebben geen bijzondere sierwaarde. BIJ de keunng werden deze daarom met een
"o" gewaardeerd.
Enkele typische, benaamde "volwassen" vorme~ ~ijn: 'Carrierei', 'Dart's Cardinal',
'Emerald Charm', 'Emerald Leader' en 'Sarcox1e .

CULTUURVARIËTEITEN
Euonymus fortunei 'Azusa' (Monrovia Nursery Co., U .S.A. vóór 1974)
GROEIWIJZE: laag en breed, met kruipende takken, min of meer los.
..
BLADEREN: klein, groen tot donkergroen met lichter gekleurde nerven, onderZIJde
gedurende de winter violetpurper.
Een uit Amerika afkomstige, kleinbladige cultivar. Bij de keuring konden nog geen
waardesterren worden toegekend. 'Azusa' zou een goede bodembedekker kunnen
zijn.
Euonymus fortunei 'Canadale Gold' (Canadale Nursedes Ltd., Cana)la 1974)
syn. Euonymus jortunei 'Bold Gold'
GROEIWIJZE: breed opgaand met stevige takken, dicht.
BLADEREN: tamelijk groot, helder grijzig groen met opvallend goudgele, later
roomkleurig gele rand .
Deze nieuwe grootbladige bonte cultivar werd als zaailing _geselecteerd; de naam is geregistreerd door de Canadian Omamental Pla~t FoundatiOn (197~_).
De zeer winterharde 'Canadale Gold' werd met gekeurd, maar !Ijkt een goede aanwinst in het geteelde sortiment. Aanvankelijk is dez~ cultivar bekend geworden onder
de naam 'Bold Gold'. Werd in 1978 in Nederland mgevoerd.
o Euonymus fortunei 'Carrierci' (Frankrijk 1881)
GROEIWIJZE: zeer breed opgaand, tot 1.5 m hoog met ten dele liggend~, zelden
spontaan bewortelende takken, of tot een flinke hoogte tegen muren kllmmend.
BLADEREN: smal tot soms breed elliptisch, (3-)5-7 cm lang, glanzend donkergroen,
lang gesteeld, hier en daar zilverwit gerand en/ of gevlekt..
VRUCHTEN: tamelijk groot, geelwit met rose en fel oranJe zaadmantel, soms
talrijk.
De cv. 'Carrierei' is een volwassen vorm en dateert al van de v~rige eeuw. ~ij wordt
thans door vele nieuwe selecties overtroffen en kan uit het gecultiveerde sortiment verdwijnen, temeer daar hij ook minder winterha~d schij~t te zijn ...
Een zilverbonte mutatie van deze cultivar werd m 1914 m FrankriJk gewonnen en verspreid onder de naam 'Silver Queen' (zie aldaar) .
o Euonymus fortunei 'Coloratus' (uit Japan ingevoerd U.S.A. 1914)
syn. Euonymus radicans 'Coloratus'
GROEIWIJZE: zeer breed spreidend tot kruipend met ten dele opstaande takken, 50
cm hoog.
BLADEREN: groot, 5-7 cm lang, breed elliptisch, dun, matglanzend d?nkergroen,
in de herfst opvallend bronskleurig, o nder zijde purpe rk 1e u r 1g.
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De bekende cv. 'Coloratus' is al vele jaren in cultuur, maar sinds de introductie van de
lager groeiende' Dart's Blanket' heeft het geen zin meer 'Coloratus' in het sortiment te
handhaven, vandaar de "o" bij de keuring.
De hierboven bedoelde groeiwijze en hoogte hebben betrekking op de jeugdvorm Uuveniele stadium), zoals van 'Coloratus' wordt geteeld en als bodembedekker wordt
aangeplant.
Van tijd tot tijd komen in beplantingen, maar ook wel (in jongere exemplaren) in kwekerijen, planten met hard groeiende takken voor, die zich tot enorme struiken van
ruim 2.5 m hoogte en meer dan 5 m breedte kunnen ontwikkelen en die 's winters hun
bladeren vrijwel geheel afwerpen. De planten zijn dan overgegaan in het volwassen
(adulte) stadium. Deze planten met dikke, min of meer bruinrode takken, dragen
bloemen en talrijke zeer kleine, geelgroene vruchten, die zich althans in Nederland niet
openen. Hun sierwaarde is daarom zeer gering. Dergelijke planten worden soms ten
onrechte Euonymus kiautschovicus genoemd.

***

Euonymus fortunei 'Dart's Blanket' (Darthuizer Boomkwekerijen 1969)
GROEIWIJZE: laag, tamelijk breed, plat-spreidend met enkele opgaande takken, 40
cm hoog.
BLADEREN: tamelijk groot, elliptisch tot eirond, dun, 3-5 cm lang, donkergroen,
in de herfst diep bronskleurig met purperrode onderzij de.

Is evenals de oude cv. 'Coloratus' een jeudvorm. Vanwege zijn spreidende groeiwijze
is 'Dart's Blanket' uitzonderlijk goed als bodembedekker te gebruiken.
De plant werd uit zaailingen geselecteerd door de Darthuizer Boomkwekerijen B.V. te
Leersum en in 1969 voor het eerst verspreid.

***

Euonymus fortunei 'Dart's Cardinal' (Darthuizer Boomkwekerijen 1965)
Euonymus fortunei 'Vegetus Cardinal'
GROEIWIJZE: breed opgaand tot struikvormig, 100(-120) cm; takken tamelijk
breekbaar.
BLADEREN: breed elliptisch tot vrijwel rond, frisgroen, dik.
VRUCHTEN: geelwit, talrijk; zaden met oranje zaadmanteL

Een bijzonder waardevolle volwassen vorm, die om zijn rijke vruchtdracht werd geselecteerd. Is in kwekerijen ook bekend geworden onder de naam 'Vegetus Cardinal'.
Hij gelijkt zeer veel op het oude 'Vegetus'-type, dat rijkelijk vruchten draagt en waarvan de takken nogal breekbaar zijn (zie onder Euonymus fortunei 'Vegetus').

**

Euonymus fortunei 'Dart's Carpet' (Darthuizer Boomkwekerijen 1971)
GROEIWIJZE: zeer laag tot kruipend, circa 30 cm hoog,
BLADEREN: klein, 2-3 cm lang, dof donkergroen, in de winter zwak bronskleurig.

Deze kleinbladige cultivar is geselecteerd uit zaailingen en is als bodembedekker bijzonder geschikt; vanwege zijn krachtige groei wordt de bodem snel bedekt.
o Euonymus fortunei 'Dart's Dab' (Darthuizer Boomkwekerijen 1969)
GROEIWIJZE: laag, min of meer plat-bolrond, 30 cm hoog.
BLADEREN: matig groot, 2-4 cm, vrijwel rond, frisgroen.
Deze cultivar, die op een kleinere "uitgave" van 'Vegetus' gelijkt, had als zaailing meteen al het aanzien van een volwassen vorm, hetgeen een grote uitzondering is! Helaas
maken jonge, snel groeiende planten kruipende takken met smallere blaadjes ("terugslag") zoals die van de jeugdvorm (var. radicans), vandaar de "o" bij de keuring.
De plant werd gewonnen door J. van Alphen te Voorschoten en in 1969 in de handel
gebracht door Darthuizer Boomkwekerijen B.V. te Leersum.
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Euonymus fortunei 'Dart's Discovery' (Darthuizer Boomkwekerijen 1970)
GROEIWIJZE: zeer laag, spreidend met opgaande takken.
BLADEREN: matig groot, groen, 's winters aan de onderzijde purperrose, aan de
opgaande takken min of meer hangend.

0

In de zestiger jaren werd deze cultivar als een onbenaamde vorm uit Duitsland geïmporteerd. Het is tamelijk snelle groeier, die de bodem goed bedekt.
(?) Euonymus fortunei 'Dart's Gem' (Darthuizer Boomkwekerijen 1975)
GROEIWIJZE: breed opgaand, tamelijk laag.
BLADEREN: klein, helder groen, soms met zilverbonte

.
.
vlekJeS en streepjes.

Deze cultivar is als onbenaamde plant uit Engeland (oorspronkelijk uit Korea) geï_mporteerd. De plant is als bodembedekker geschikt; de juiste waarde kon bij de keunng
nog niet worden bepaald.

**

Euonymus fortunei 'Dart's ldeal' (Darthuizer Boomkwekerijen 1970)
GROEIWIJZE: zeer laag, spreidend, iets opstaande takken, tot 40 cm hoog.
BLADEREN: matig groot, opvallend lichtgroen.

Het mooie frisgroene blad van deze cultivar is erg aantrekkelijk. Hij kan zeer goed als
bodembedekker worden aangeplant.
o Euonymus fortunei 'Emerald Beauty' (Corliss Bros., U.S.A.)
Deze cultivar werd omstreeks 1970 uit de Verenigde Staten geïmporteerd, maar deze is
slechts op kleine schaal vermeerderd en verspreid en later uit de cultuur genomen.

**

Euonymus fortunei 'Emerald Charm' (Corliss Bros., U.S.A.)
GROEIWIJZE: breed opgaand, tot circa 1 m hoog.
BLADEREN: breed elliptisch, glanzend (licht-)groen, gelijkvormig.
VRUCHTEN: geelwit, talrijk; zaden met oranje zaadmanteL

Een zeer goede volwassen vorm voor beplanting van grote vakken. 'Emerald Charm'
bleek in de loo~ van de jaren de beste te zijn van de groenbladige 'Emerald'-typen.
o Euonymus fortunei 'Emerald Cushion' (Corliss Bros., U.S.A.)
GROEIWIJZE: breed opgaand, tot 1.25 m hoog, compact.
BLADEREN: matig groot, donkergroen.
Deze, overigens niet aanbevolen cultivar kan als rand- of lage heggeplant worden gebruikt. De plant vormt op oudere leeftijd bloem- e_n vruchttak.~en met g:_ote\e en rondere bladeren. Hij zou in Nederland minder wmterhard ZIJn dan biJV. Emerald
Charm'.
Gezien de hoogte (tot 1.25 m) van de in Nederland aanwezige planten moet de "soortechtheid" in twijfel worden getrokken. De echte 'Emerald Cushion' schijnt een zeer
dichte dwergstruik te zijn, die in Amerika en Canada een maximale hoogte van 60 cm
en een breedte van 90 cm kan bereiken.

***

Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' (Corliss Bros., U.S.A. 1960) - foto blz. 14
GROEIWIJZE: breed opgaand, tot 1.25 m of klimmend tegen muren.
BLADEREN: matig groot, min of meer rond, 2-4 cm lang, grijzig groen met onregelmatige, zilverwitte rand.
Uitstekende, zeer winterharde "grootbladige" cultuurvariëteit, die voor allerlei doeleinden kan worden gebruikt. 'Emerald Gaiety' kan worden beschouwd als een grovere
"uitgave" van de oude 'Variegatus'.
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***

Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold' (Corliss Bros., U.S.A. 1967)
GROEIWIJZE: breed opgaand, tamelijk dicht, tot circa 50 cm hoog.
BLADEREN: klein, groen tot iets grijs met goudgele rand, in de winter verkleurend
tot oranjeachtig purperrose.

Zeer fraaie kleinbladige cultuurvorm, uitermate geschikt voor allerlei doeleinden. Het
is in feite een 'Variegatus' met goudbonte blaadjes!
In het najaar is 'Emerald 'n Gold' aanmerkelijk meer goudgeel in blad dan de cultivars 'Gold Tip' en 'Sheridan Gold'.
o Euonymus fortunei 'Emerald Pride' (Corliss Bros., U.S.A.)
GROEIWIJZE: breed opgaand, tot 80 cm hoog en breed.
BLADEREN: groot, breed elliptisch tot rond, dofgroen.
Een 'Vegetus'-type dat uit de cultuur kan worden genomen, zonder het sortiment te
schaden. De cultivars 'Emerald Charm' en 'Sarcoxie' zijn aanbevelenswaardiger!
Euonymus fortunei 'Golden Prince' -

*

zie Euonymus jortunei 'Gold Tip'

Euonymus fortunei 'Gold Tip' (Woodland Nurs., Canada 1972)
syn. Euonymus jortunei 'Golden Prince'
GROEIWIJZE: breed opgaand, matig hoog, 70 cm.
BLADEREN: matig groot, groen met goudgele, later roomwitte rand.

Het blad van deze Canadese aanwinst heeft de grootte van 'Emerald Gaiety'. De kleur
van het blad is witachtig geel; het verandert in de winter weinig van kleur.
De plant werd door Monrovia Nursery Co., U.S.A. onder de naam 'Golden Prince'
verspreid, maar de oudste en correcte naam is 'Gold Tip'.
Euonymus fortunei 'Gracilis' -zie Euonymus jortunei 'Variegatus'

o Euonymus fortunei 'Kewensis' (Engeland, 1893)
GROEIWIJZE: zeer laag, dicht, tot 5 cm hoog, of vele takken tezamen een piramide
vormend tot circa 30 cm hoog, of klimmend tegen muren.
BLADEREN: bijzonder klein, 0.5-0.8(-1.2) cm, vrijwel rond met met enkele tanden
langs de rand.
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'

De zeer kleinbladige cv. 'Kewensis' wordt vaak beschouwd als een synoniem van 'Minimus'. Dit is onjuist. De uit Frankrijk afkomstige cv. 'Minimus' heeft iets grotere
blaadjes. Beide behoren tot de var. radicans.
s Euonymus fortunei 'Longwood' (U.S.A.)
syn. Euonymus jortunei radicans 'Longwood'
GROEIWIJZE: kruipend, gedrongen, tot 25 cm hoog.
BLADEREN: klein, groen.

o Euonymus fortunei 'Emerald Leader' (Corliss Bros., U.S.A. 1967)
GROEIWIJZE: laag, dicht, breed met min of meer opstaande takken tot 60 cm
hoog.
'
BLADEREN: groot, breed elliptisch tot rond dofgroen.
VRUCHTEN: talrijk.
'
Een volwassen vorm, die -.~ond~r het so:timent te schaden- uit de cultuur kan worden
genom~n ..Ook vanwege ZIJn mmdere wmterhardheid; dit laatste zou volgens sommigen emgszms te wensen over laten.

Een radicans-type, afkomstig uit de Verenigde Staten; kan als bodembedekker worden gebruikt.
o Euonymus fortunei 'Minimus' (Simon-Louis Frères, Frankrijk 1912)
GROEIWIJZE: laag, dicht, iets hoger dan 'Kewensis'.
BLADEREN: zeer klein, 1-1.5 cm, vrijwel rond.
Het blad van 'Minimus' is groter dan dat van de er sterk op gelijkende cv. 'Kewensis'.
Beide cultuurvariëteiten behoren tot de var. radicans, maar zij zijn niet identiek, zoals
soms in de literatuur wordt vermeld.
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o Euonymus fortunei 'Radicans'
De planten die als 'Radicans' in cultuur zijn, zijn nogal variabel en hebben geen bijzondere sierwaarde. Bij de keuring werden deze daarom met een "o" gewaardeerd .
Zie voorts onder Euonymus fortunei var. radicans (blz. 10).
Euonymus fortunei 'Reticulatus' (Japan, ingevoerd Nederland 1860)
syn. Euonymus fortunei 'Pictus'
GROEIWIJZE: kruipend of klimmend met spontaan bewortelende takken.
BLADEREN: klein, groen; opvallend witachtige nervatuur.

Deze, thans zeer zeldzame, oude Japanse cultivar werd niet gekeurd.
Het materiaal, dat onder deze naam werd ingezonden, en dat nog op enkele boomkwekerijen in cultuur is, bleek niet tot de echte 'Reticulatus' te behoren. De ingezonden plant was weliswaar een radicans-type maar hij heeft geen bijzondere sierwaarde.

**

Euonymus fortunei 'Sarcoxie' (Sarcoxie Nurseries, U.S.A. 1950)
GROEIWIJZE: breed struikvormig, takken hoog opgaand, tot 1.5 m of hoger.
BLADEREN: groot, breed elliptisch, 4-6 cm lang, glanzend frisgroen.
VRUCHTEN: groot (groter dan van de 'Emerald'-cultivars).

Een zeer winterharde, krachtig groeiende cultuurvariëteit uit U.S.A., die bijzonder geschikt is voor de beplanting van grote vakken en taluds. ' Sarcoxie' is een van de meest
waardevolle cultivars, die -vergeleken met de andere cultivars uit zijn groep- een vrij
sterke groei heeft.
o Euonymus fortunei 'Sheridan Gold' (Sheridan Nurseries, Canada 1972)
GROEIWIJZE: breed opgaand, spreidende takken, later compact, tot ca. 50 cm
hoog.
BLADEREN: tamelij k klein, variabel in grootte, donkergroen, vooral in de zomer
groengeel, geel gevlekt of geheel geel.
De totale kleurindruk van deze winterharde, snelgroeiende, Canadese selectie uit de
var. radicans is geel, vergeleken met de witachtig gele kleur van de cv. 'Gold Tip' .
Euonymus fortunei 'Silver Gem' -

**

Eounymus fortunei 'Silv·er Queen' (Frankrijk 1914) - foto blz. 16 en 18
GROEIWIJZE: lage, breed spreidende tot opgaande struik (80 cm) of aanmerkelijk
hoger klimmend tegen muren.
BLADEREN: bij het ontvouwen roomgeel, later groen met grijs, breed roomwit gerand en/ of gevlekt, elliptisch tot soms breed eivormig, (2-)4-6 cm lang.
VRUCHTEN: witgeel met rose tint, weinig of geheel ontbrekend.

Bijzonder mooie, groo t bI ad i ge bon t e vorm, die is ontstaan als een mutant
(sport) uit de cv. 'Carrierei'; heeft echter in strenge winters van vorst te lijden. ' Silver
Queen' kan iets minder gemakkelijk door stekken worden vermeerderd dan de andere
bonte cultivars.
Deze mooie cultuurvorm wordt vaak verward met de kleinbladige 'Variegatus' (syn.
'Silver Gem'). Zie hiervoor onder Euonymus fortunei ' Variegatus'.

Euonymus fortunei 'Silver Queen'

***
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zie Euonymus f ortunei 'Variegatus'

Euonymus fortunei 'Sunshine' (Jac. Schoemaker, 1978)
GROEIWIJZE: breed opgaand, matig hoog.
BLADEREN: matig groot (3-4 cm), grijzig groen met brede goudgele, later iets
lichter gekleurde rand.
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Een nieuwe, bijzonder mooie selectie met goudbont blad, die als een sport met grovere
takken en groter blad is ontstaan uit de veel geteelde Amerikaanse cv. ' Emerald 'n
Gold'.
De nieuwe in Nederland gewonnen 'Sunshine' werd op de Tentoonstelling " Herfstweelde '78" te Boskoop bekroond met een Gouden Medaille van de Kon . Vereniging
voor Boskaapse Culturen.
Euonymus fortunei 'Surrey Marble' (Engeland vóór 1976)
GROEIWIJZE: breed met opgaande takken, circa 40
BLADEREN: smal elliptisch, frisgroen, 3-4 cm lang;

cm hoog.
aan sommige takken zilverwit

gevlekt en gespikkeld of wit gerand.
Deze Engelse selectie is een jeugdvorm en is nog niet op zijn waarde beoordeeld; lijkt
echter geen bijzondere aanwinst te zijn in het geteelde sortiment.
'Surrey Marble' werd in 1976 door het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop uit Engeland geïmporteerd.

s Euonymus fortunei 'Tustin' (U.S.A.)
GROEIWIJZE: zeer plat tot kruipend, enkele opgaande takken, circa 30 cm hoog.
BLADEREN: langwerpig, 2-4 cm lang, grijsachtig groen, opvallend generfd, langs
de rand zwaar getand-gezaagd.
Deze uit Californië afkomstige cultuurvariëteit kan zeer snel de grond bedekken, maar
heeft verder geen bijzondere sierwaarde. 'Tustin' lijkt enigszins op Euonymus jortunei 'Coloratus'. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat het hiervan een zaailing is.

Euonymus fortunei 'Variegatus'

**

Euonymus fortunei 'Silver Queen'
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Euonymus fortunei 'Variegatus' (Japan, ingevoerd Nederland 1860)- foto blz. 19
syn. Euonymus jortunei 'Argenteomarginatus'
Euonymus jortunei 'Gracilis'
Euonymus jortunei 'Silver Gem' (Veitch Nurs., Engeland 1885)
GROEIWIJZE: breed opgaand tot kruipend met spontaan bewortelende twijgen tot
40 cm hoog of hoog tegen muren klimmend.
.. .
.
BLADEREN: klein, elliptisch tot eirond, 2-4 cm lang, griJZig groen met smalle Witte
rand, in de winter vaak iets purperrood getint of gevlekt.

Dit is de zeer algemeen bekende, bijzonder vorstresistente zilverbo_ntbladige ~lant.' die
vaak om en langs kleine tuinen als haagje wordt aangeplant. Indien de cv. Vanegatus' tegen muren wordt geplant, kan deze een fli~ke hoogte bereiken. _De bla?eren
worden dan vaak ook iets groter en er kan verwarnng ontstaan met de mmder wmterharde, grootbladige 'Silver Queen'.
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De oude, uit Japan afkomstige 'Variegatus', die de laatste 10 à 20 jaren steeds meer in
kwekerijen, tuincentra e.d. onder de naam 'Gracilis' wordt aangeboden moet thans
-zoals vroeger- weer 'Variegatus' worden genoemd. De Engelse kweker en plantkundige J.H. Veitch noemde deze plant in 1885 'Silver Gem', maar hierdoor ontstond een
grote verwarring met de in 1914 in Frankrijk uit 'Carrierei' ontstane mutant, die bekend werd onder de naam 'Silver Queen' (zie aldaar).

** Euonymus fortunei 'Vegetus' (Japan, ingevoerd U.S.A. 1876)
syn·. Euonymus radicans 'Vegetus'
GROEIWIJZE: breed liggende of opgaande struik tot circa 1.5 m hoog.
BLADEREN: breed elliptisch tot nagenoeg rond, frisgroen, dik en stevig, matglanzend.
VRUCHTEN: geelwit tot geelgroen, talrijk, soms gering of geheel afwezig; zaden
met oranje zaadmanteL
De planten, die in de kwekerijen onder deze benaming aanwezig zijn, zijn nogal variabel in groei en bladvorm. Er is onder andere een type 'Vegetus' met aanvankelijk weinige, zeer breekbare, spreidende, aan de top opstijgende takken. Dit type draagt
gewoonlijk volop vruchten en gelijkt zeer veel op de door de Darthuizer Boomkwekerijen B.V. te Leersum uit zaailingen geselecteerde en in 1965 verspreide cv. 'Dart's
Cardinal' (zie aldaar). Een andere vorm met vele, meer opstaande, aanmerkelijk
minder beekbare takken, draagt slechts zelden vruchten. Deze is zeer geschikt als
bodembedekker.
Euonymus fortunei 'Vegetus Cardinal' - zie Euonymus jortunei 'Dart's Cardinal'
(?) Euonymus fortunei 'Woodland' (Woodland Nurs., Canada 1972)
GROEIWIJZE: krachtig, tot matig hoog.
BLADEREN: tamelijk klein, rondachtig,

donkergroen.

Bij de keuring kon over de waarde van deze nieuwe Canadese cultivar nog geen oordeel worden gegeven. Dit gewas komt in blad en habitus enigszins overeen met de Nederlandse cv. 'Dart's Dab'.

Euonymus kiautschovicus- China (incl. Hainan), ingevoerd U.S.A. ca. 1860
syn. Euonymus patens
Krachtig opgaande struik tot 2(-6) m hoog. De vrij dunne, glanzende bladeren zijn
breed elliptisch tot breed omgekeerd eirond met wigvormige basis, aan de top afgerond tot plotseling toegespitst, aan de rand gezaagd, 3-5 cm lang, 1.5-2.5 cm breed.
De grote, tot 6 x vertakte bloeiwijzen, steken buiten de bladeren uit. J?e afgeplatbolronde vruchten zijn bleek (soms roseachtig) van kleur en hebben een diameter van
5-8 mm.
Deze soort, hoewel beter vorstresistent dan Euonymus japonicus, is in Nederland niet
voldoende winterhard en wordt daarom nauwelijks gekweekt.
De plant, die in collecties in Nederland onder de naam Euonymus kiautschovic~s
voorkomt, is de bloeivorm (adulte stadium) van Euonymus jortunei 'Coloratus', die
tot enkele meters hoogte kan uitgroeien.
De Amerikaanse cultivars van Euonymus kiautschovicus, namelijk 'Desert Green'
(Monrovia Nurs.), 'Dupont' (Willis Nurs.), 'Manhatten' (Monrovia Nurs.) en 'Newport' (Monrovia Nurs.) zijn in Nederland evenmin in cultuur.
o Euonymus myrianthus- West-China, ingevoerd 1908
syn. Euonymus sargentianus
Forse struik tot 2 m hoog en breed; in het land van herkomst uitgroeiend tot een hoogte van ruim 5 m. De bladeren zijn smal elliptisch met wigvormige voet, 8-12 cm lang,
3-4 cm breed, lang toegespitst, gezaagd, dof tot matglanzend groen. De groengele
bloemen en geelachtige vruchten zitten binnen in de struik verscholen, vandaar dat de
sierwaarde van deze soort zeer gering is.
/
Euonymus myrianthus is een niet geheel winterharde species, die in Nederland slechts
sporadisch onder de naan E. sargentianus voorkomt.
zie Euonymus kiautschovicus

Euonymus patens Euonymus radicans -

zie Euonymus jortunei var. radicans

Euonymus japonicus (Zuid-Japan, Korea, ingevoerd Engeland 1804)
Opgaande struik, in Japan en Korea 5-8 m hoog. De leerachtige, meestal donkergroene bladeren zijn zeer variabel in vorm en grootte, (1-)3-7.5 cm lang. In juni-juli verschijnen de groenachtige witte bloemen. De zalmrose vruchten hebben witte zaden
die met een oranje zaadmantel zijn bedekt.
'
Deze soort is in Nederland niet of nauwelijks winterhard. In de bloemisterij en in botanische collecties komt een aantal goud- en zilverbonte cultuurvormen voor.
Euonymus japonicus 'Robustus' (Japan)
GROEIWIJZE: steil opgaand met stevige takken, tot ruim 2 m hoog.
BLADEREN: breed omgekeerd eirond tot breed elliptisch, 5-7.5 cm lang, matglanzend lichtgroen, leerachtig.
Thans is deze in Nederland winterharde cultivar nog slechts sporadisch in cultuur. In
d.e literatuur wordt de cv. 'Robustus' ook wel beschreven als een winterharde, geografische vorm (f. robustus) van de soort Euonymus japonicus. In het Amerikaanse boek
"Hortus Third" (1977) wordt met Euonymusjortunei 'Robustus' zeer waarschijnlijk
dezelfde plant bedoeld, maar dit is vrijwel zeker onjuist!
De zeldzame cv. 'Robustus' werd niet gekeurd. Deze plant moet niet worden verward
met de in Nederland niet winterharde Euonymus japonicus 'Macrophyllus', die in
sommige dendrologische werken de synoniemnaam "robustus" draagt.
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AANBEVOLEN EUONYMUS
Waarde

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

Soorten en cultivars

Bladkleur

Groeiwijze

Hoogte

jortunei 'Dart's Blanket'
'Dart's Cardinal'
'Dart's Carpet'
'Dart's Ideal'
'Emerald Charm'
'Emerald Gaiety'
'Emerald 'n Gold'
'Gold Tip'
'Sarcoxie'
'Silver Queen'
'Sunshine'
'Variegatus'
'Vegetus'

donkergroen
frisgroen
donkergroen
lichtgroen
(licht)-groen
zilverbont
goudbont
goudbont
frisgroen
zilverbont
goudbont
zilverbont
frisgroen

plat-spreidend
breed opgaand
kruipend
spreidend
breed opgaand
breed opgaand
breed opgaand
breed opgaand
breed opgaand
breed spreidend
breed opgaand
breed opgaand
breed opgaand

40 cm
100 cm
30 cm
40 cm
100 cm
125 cm
50 cm
70 cm
150 cm
80 cm
80 cm
40 cm
150 cm
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NIET AANBEVOLEN EUONYMUS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Overtrofjen door:
** fortunei 'Sarcoxie'
***
'Dart's Blanket'
**
'Dart's Carpet'
**
'Dart's ldeal'
**
'Emerald Charm'
***
'Dart's Cardinal'
**
'Vegetus'
**
'Sarcoxie'
s - 'Longwood'
s - 'Tustin'
**
'Dart's Carpet'
***
'Sunshine'

fortunei 'Carrierei'
'Coloratus'
'Dart's Dab'
'Dart' s Discovery'
'Emerald Cushion'
'Emerald Leader'
'Emerald Pride'
'Kewensis'
'Minimus'
'Radicans'
'Sheridan Gold'

SUMMARY

The evergreen .(orms of Eu on y mus, mostly betonging to the versafile Eunymus jortunei
have ~een studted by the author over the past jour yaers. A large col/eetion was available in
the tnal grounds of the Experimental Station at Boskoop and the Darthuizer Boomkwekerijen, Leersum. The latter has grown seedlings of various jorms and has named a number of
c/ones out of these seedlings. The larger part of the cultivars of recent date originated in the
U.S.A., notably the "Emerald" jorms, introduced by Corliss Bros. U.S.A.
T_he evaluat~on merit stars (see page JO) were given, after three years judging, by the SelecttOn Commtttee of the Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen.
Eu ony mus narnes are ojten problematic, because many seedlings hold their juvenile state
over a long period; plants of this juvenile state are ojten rejerred to as betonging to "radican~"· T~e adult growth with much larger leaves is ojten called the "vegetus"-jorm. Several
culttvars mtroduced recently have proved to be unstable in habit and size of leaves. This is
no doubt the reason jor the conjusion in many so-ca/led "Emerald"-forms.

*** 'Emerald Gaiety'- broad spreading, twining to 1 mor climbing against a wal/ to 3 m.
Leaves medium-sized, more or less round, (2-)3-4 cm, green with irregular silvery white border (see photograph page 14). This hardy cultivar can be considered as the adult
counterpart of the small-leaved 'Variegatus'.
*** 'Emerald 'n Gold'- compact, densely branched shrub to 50 cm; leaves very smal/,
gray-green with golden border, in winter partly changing to orange-red and pink.
* 'Gold Tip' (syn. 'Golden Prince') - broadly spreading bush; leaves medium-sized,
grey-green with golden-yellow, later creamy border.
** 'Sarcoxie'- broad, spreading to upright growing bush to 1.5 m high; leaves large (4-6
cm) glistening deep green; jew jruits. Very hardy, robust growing adult jorm jrom the
U.S.A . A fine plant jor larger areas.
** 'Si/ver Queen' - low, broadly spreading bush to 0.80 m, much higher when climbing
against a wal/. Leaves medium-sized, (2-)4-6 cm long, elliptic to broad-ovate, creamy
yellow when unjolding, soon green with broad creamy-white border or blotched. An
old, but still very good, large silver-bordered jorm, a sport on cv. 'Carrierei'. 'Si/ver
Queen' may suffer slightly jrom jrost in severe winters (ft is more difjicult to grow
from cuttings than other cultivars).
'Si/ver Queen' withits rather large leaves (see photographs, pages 16 and 18) has ojten
been conjused with the small-leaved 'Variegatus', which is known under the name
'Si/ver Gem'.
*** 'Sunshine'- a beautiful new cultivar, originated at Boskoop as a mutant of 'Emerald
'n Gold'; habit broadly spreading and partly upright; the medium-sized (3-4 cm) leaves are a/most twice as large as those of 'Emerald 'n Gold'; they are green with a braad golden-yellow border.
** 'Variegatus' (syn. 'Argenteomarginatus', 'Gracilis', 'Si/ver Gem') -'trailing or climbing jorm, ojten seen growing against a wal/, also as smal/ edging plant. Leaves smal!,
elliptic to ovale, 2-3(-4) cm long, green with smal/ white border, ojten tinged purplishred or blotched in winter.
Ij climbing against a wal! the leaves are slightly larger, causing conjusion with the
medium-sized leaved 'Si/ver Queen'. The original name is 'Variegatus' (1860). Jas.H.
Veitch named this Japanese plant 'Si/ver Gem' in 1885; this latter name is somelimes
used jor the cv. 'Si/ver Queen'.
** 'Vegetus'- broad to creeping bushy plant, up to 1.5 m high; leves large, a/most rounded, green, of thick texture. Fruits rarely. This is an adult jorm.
The clone with spreading, very brittie branches, more erect at the tips of the branches
hearing fruits projusely is described under 'Dart's Cardinal'.

The recommended cultivars of Eu on y musfort u n ei are:

*** 'Dart's Blanket' - low spreading bush up to 40 cm high; leaves rather large, thin, 3-5
cm long, dark green, in autumn deep bronze-green, conspicuously purplish-red underneath. An impravement on the well-known 'Coloratus'. Excellent groundcover jor
large areas.
*** 'Dart's Cardinal: (syn. 'Vegetus Cardinal') - broad bushy habit, plant to 1 m high;
branches very brtttle; leaves broadly ovate to a/most round, light green, thick texture.
Fruits numerous, white with orange coated seeds. An adult plant.
** 'Dart's Carpet'- creeping, leaves smal/, dull green, in winter bronze-green. A vigorous
small-leaved groundcover.
** 'Dart's !deal' - low, spreading to 40 cm. high; leaves medium sized, light green. This
groundcover was selected mainly jor its attractive light green joliage.
** 'E_merald Charm_'- broad spreading to bushy, 1 m high; leaves broadly elliptic, glistemng green. Frutts numerous, white, seeds orange-coloured. A very good "adult"
plant usejul for co vering large areas. Seems the most stabie and reliable of the several
green "Emerald"-jorms jrom the U.S.A.
22

The cultivars, not recommended are listed on page 22. T hese are superseded by the cultivars, mentioned in the right
column .
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