BOOMKWEKERIJ

Loropetalum is een plant die
tot voor een aantal jaren geleden onbekend was. Langzaam
echter treedt hij op de voorgrond. Vooral de cultivars met
het donkere loof - waartegen
de meestal roze getinte bloemen fraai afsteken - groeien in
populariteit.
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oropetalum is een plantengeslacht dat
behoort tot de Hamamelidaceae. Deze
toverhazelaarfamilie is een familie met
boeiende vertegenwoordigers. Liquidambar,
Parrotia en Fothergilla zijn representanten
waarvan in de herfst het loof prachtig verkleurt.
Corylopsis en Hamamelis zijn blikvangers
omdat hun uitbundige, vaak opvallend gekleurde bloei aan vaak nog kale takken verschijnt.
Minder bekende vertegenwoordigers zijn Disylium, Disanthus en Sycopsis. Dat Loropetalum
tot de Hamamelidaceae behoort, bewijzen de
bloemen die vrijwel identiek zijn aan die van
Hamamelis. De wetenschappelijke naam Loropetalum is opgebouwd uit de Latijnse woorden
lorea en petalum. Lorea betekent riemvormig
en petalum staat voor kroonblad. Samen verwijzen de woorden naar de bloemvorm van
Loropetalum. Die bloemen, die met drie tot zes
bijeen staan, hebben korte onopvallende kelkbladeren en lange, vrij vertaald riemvormige,
kroonbladeren. Deze kroonbladeren zijn iets
gedraaid en vaak fel gekleurd. Elke bloem heeft
steeds vier kroonbladeren. Als Nederlandse
namen voor Loropetalum zijn heksenstruik en
Chinese franjeboom bekend. De Engelsen spreken over fringe flower, ofwel de franjebloem.

ROODBLADIG
Zoals de botanici het momenteel bekijken,
kent Loropetalum slechts één soort; L. chinense. Deze bladhoudende en bossige heester is
inheems in China, Japan en het noordoostelijk deel van India (Assam) en is in die omgeving met name te vinden in rotsachtige heuvelgebieden en droge en open stukken bos. Met
zijn gesloten habitus haalt de soort een hoogte
net boven de twee meter, soms ontwikkelt zich
een kleine meerstammige boomvorm. Kenmerkend voor de heester is de spreidende, ietwat
horizontale takstand zoals we die ook kennen
van Parrotia en Hamamelis. Vanwege die spreidende takstand is de plant eenvoudig als lei- of
bonsaivorm te gebruiken. In de zuidelijke lan56 VISIE24 januari 2014

Loropetalum chinense ‘Rapsberry’

Loropetalum treedt
langzaam op de voorgrond
den worden cultivars soms op hoogstam geënt
zodat een kleine boomvorm ontstaat. Het blad
van Loropetalum is smal ovaal en vaalgroen
van kleur. Op zijn natuurlijke standplaats bloeit
de soort in de maanden februari, maart en april.
De bloemkleur is crèmegeel. Na de bloei verschijnen kleine nootachtige capsules waarin
zich steeds twee zaden bevinden.
L. chinense f. rubrum heeft blad dat een bronsrode kleur heeft. Vanuit deze vorm heeft Loropetalum de markt veroverd en zijn er cultivars verschenen waarbij het blad een belangrijke sierwaarde vormt. Meest bekend is L. chinense
‘Burgundy’ waarvan de bladkleur bij het uitlopende blad nog donkerder rood is en de bloemen paarsroze zijn. Met die blad- en bloemkleuren is verder ontwikkeld en inmiddels is
er keus uit een behoorlijk aantal cultivars die
opvallen met roodachtig blad en paarsroze
bloemen die in het vroege voorjaar verschijnen.
Gedurende de zomer is er een lichte doorbloei.
L. chinense ‘Daybreak’s Flame’ heeft lilapaarse
bloemen, bij L. chinense ‘Rapsberry’ is de kleur
sterker en het best als fuchsiaroze te omschrijven. L. chinense ‘Plum Delight’ heeft paarsrode
bladeren en bloemen en L. chinense ‘Sizzling
Pink’ heeft rood uitlopend blad en helderroze
bloemen. L. chinense ‘Fire Dance’ wordt veel

aangeboden en heeft roodachtig uitlopend
blad en helder fuchsiaroze bloemen. L. chinense ‘Pearl’ (Black Pearl) heeft zeer donkerrood
blad en dieproze bloemen.
L. chinense ‘Snow Muffin’ is de meest compact
groeiende variëteit tot 60 cm hoogte en met witte bloemen. L. chinense ‘Snow Dance’ blijft ook
compact en valt op met licht tot citroengroen
blad waartegen de heel lichtgele, bijna witte
bloemen een beetje wegvallen.

VORSTBESCHERMING
Loropetalum is een gezonde en makkelijke plant die echter slechts weinig vorst verdraagt en daarom in de Nederlandse tuin enige beschutting vraagt. Eventueel is de plant ook
goed in kuipen te houden die bij vorst naar binnen gaan. De heester is wel geregeld te zien in
Engelse tuinen die in milde klimaatzones liggen
en ook in het zuiden van Frankrijk wordt hij aangeplant. Net als Hamamelis houdt Loropetalum
niet van kalk in de bodem. Die bodem moet verder goed gedraineerd zijn en humusrijk. Daarnaast is een standplaats in de zon aan te bevelen. Snoeien dient bij voorkeur te gebeuren na
de bloei, nieuwe bloemen verschijnen het volgende jaar op de nieuw gevormde twijgen. Via
stek is de plant te vermeerderen.

