BOOMKWEKERIJ

Het is een onderschatte sierwaarde in de winter: de kleur
van takken. Wie kennis van
het sortiment heeft, kan vrij
eenvoudig een wintertuin vullen met heesters en bomen
die fel gekleurde takken hebben. Winterbloeiers ertussen
maken het nog kleurrijker.
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H

eesters en bomen met gekleurde takken zijn binnen verschillende plantgeslachten te vinden. Van oudsher zijn
de gekleurde takken van Cornus bekend. Deze
makkelijk te kweken heester werd en wordt
nog altijd veel in het openbaar groen toegepast.
Minder bekend zijn de gekleurde takken en
stammen bij diverse Acer. Met name de duurdere aanschafprijs van deze heesters houdt ze
nog altijd wat onzichtbaar binnen het totale
heestersortiment. Gekleurde takken bij bomen
zijn vooral te vinden bij Salix. Wie goed rondkijkt, ontdekt echter veel meer. Bij verschillende boom- en heestergeslachten zijn incidenteel
vertegenwoordigers te vinden die in de winter,
als het blad is gevallen, opvallen met kleurrijke
takken of een kleurrijke stam.

HERFSTBOEKET
Cornus, de kornoelje, is de bekendste plant
met gekleurde wintertakken. Veel mensen kennen de bloedrode takken van C. alba ‘Sibirica’
die bloemisten graag verwerken in herfst- en
winterboeketten. Ook andere cultivars van C.
alba vallen op met hun bloedrode takken. De
geelbontbladige ‘Gouchaultii’ en ‘Spaethii’ zijn
voorbeelden. Bij ‘Kesselringii’ hebben de twijgen een zwartrode kleur en bij ‘Elegantissima’
zijn ze weer wat lichter net als bij de minder
bekende C. amomum. Opvallend is C. sericea
‘Flaviramea’, de Canadese kornoelje, met heldergroene, bijna geelgroene twijgen. Hoe meer
zonlicht, hoe geler. ‘Budd’s Yellow’ en ‘White Gold’ hebben eveneens opvallende groene
twijgen. ‘Cardinal’ heeft groenrode twijgen. Bij
C. sanguinea, de rode kornoelje, vallen ‘Green
Ligth’ en ‘New Green’ op met hun heldergroene takken.
Een Cornus die de laatste jaren steeds populairder wordt, is C. sanguinea ‘Midwinter Fire’.
De cultivars ‘Magic Flame’ en ‘Winter Beauty’
zijn vergelijkbaar, alle drie hebben ze twijgen
die in de winter helder oranje kleuren en van
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Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire’

Aandacht voor
gekleurde wintertakken
grote afstand opvallen. Dezelfde oranje tint zit
in de twijgen van Salix alba ‘Chermesina’. Wie
deze wilg knot, heeft elk jaar jonge twijgen tot
circa 2 meter lengte die zeer sterk verkleuren. S.
‘Flame’ is vergelijkbaar. S. ‘Golden Ness’ vormt
goudgele twijgen en is qua habitus vergelijkbaar. Salix heeft overigens ook vertegenwoordigers die opvallen met sterk gedraaide twijgen die veel met Pasen worden verhandeld.
Bij S. alba ‘Dart’s Snake’ en S. ‘Caradoc’ hebben
die gedraaide takken ook nog eens een mooie
lichtoranje kleur. S. purpurea tot slot heeft donkere dieppurpere twijgen en bijna zwart zijn ze
bij S. gracilistyla ‘Melanostachys’.

SLANGENHUID
Het geslacht Acer heeft ook veel te bieden in
de winter. Er is de groep slangenhuidesdoorns
die opvalt met hun groenwit gestreepte bast A. davidii is veruit de bekendste - maar ook als
het gaat om gekleurde twijgen is er van alles. Bij
de bomen valt bijvoorbeeld de vederesdoorn,
A. negundo ‘Winter Lightning’, op. Deze cultivar heeft heldergele takken. Geel tot geeloranje zijn de jonge twijgen van A. rufinerve ‘Winter Gold’. Rode takken zijn te vinden bij A. x
conspicuum ‘Candy Stripe’ en A. pensylvanicum ‘Erythrocladum’. Beide horen tot de slan-

genhuidesdoorns, dus de rode twijgen zijn
voorzien van witte strepen. Heldergroene twijgen heeft onder andere A. palmatum ‘Aoyagi’.
Wie blijft zoeken naar gekleurde wintertakken
vindt alsmaar meer. Fraxinus excelsior ‘Allgold’
is een es die tot flinke hoogte uitgroeit en in de
winter opvalt met heldergele twijgen. Minder
bekend en eveneens met gele takken is Sophora japonica ‘Golden Standard’. Meer oranje
van kleur zijn de twijgen bij Tilia cordata ‘Winter Orange’ en bij Tilia platyphyllos ‘Rubra’ zijn
de twijgen rood.
Witte en grijze takken en stammen zijn er ook.
Uiteraard is de berk de bekendste boom met
een witte stam. Wie zoekt bij de sierheesters
van Rubus komt ook van alles in wit en grijstinten tegen. R. lasiostylus, R. cockburnianus en R.
thibetanus (bekendst is ‘Silver Fern’ met varenachtig loof) hebben twijgen die opvallend zilverwit berijpt zijn.
Niet alleen vanwege kleur zijn stammen en takken interessant. Liquidambar heeft een opvallende kurkbast, de takken van Euonymus alata
zijn ‘gevleugeld’ en Stewartia heeft net als Platanus een gevlekte stam. Allemaal goede wintereigenschappen. Wie durft, combineert dit
alles met de diverse winterbloeiers die er zijn.
Zo hoeft een wintertuin nooit meer saai te zijn.

