BOOMKWEKERIJ

Hovenier Johan van Frankenhuyzen zit met zijn bedrijf
midden in de Betuwe. Wanneer de fruitbomen bloeien
en de bloesemtochten druk
bezocht worden, stopt iedereen bij de Paulownia in zijn
voortuin. ‘Voor velen is het een
onbekende boom.’
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JOHAN VAN FRANKENHUYZEN:

Plantnaam: Paulownia tomentosa
Groeivorm: boom, 10-15 meter
Blad: hartvormig-breed ovaal, tot 40 cm
Bloem: lilablauw, in pluimen
Bijzonderheden: bloeit vóór bladontwikkeling

‘Een blikvanger in de Betuwe’

P

aulownia behoorde voorheen, als enige
boom, bij de familie van de Scrophulariaceae. Tegenwoordig heeft deze boom
een ‘eigen’ familie; de Paulowniaceae. De Russische grootvorstin Anna Paulowna Romanov
(1795-1865), die in 1816 huwde met de toenmalige Nederlandse kroonprins Willem van
Nassau, die later als koning Willem II werd
gekroond, had Paulownia als lievelingsboom.
Vandaar dat de boom naar haar vernoemd is,
net als het dorp Anna Paulowna en de Anna
Paulownapolder. De Nederlandse naam is
Anna Paulowna-boom. Het geslacht kent circa zeventien soorten waarvan er voor ons land
slechts één van belang is; P. tomentosa. De
soortnaam tomentosa betekent viltig en verwijst naar de fijne beharing op alle jonge delen
van de boom.

BLAUWE REGEN
Hovenier Johan van Frankenhuyzen is fan
van Paulownia tomentosa. In zijn eigen voortuin staan verschillende exemplaren. Wanneer
de boom in bloei staat, vrijwel gelijktijdig met
de vele fruitbomen in de Betuwe waar hij zich
heeft gehuisvest, blijven passanten vaak stil
staan. “De boom is voor velen onbekend. Het
meest vaak hoor je de naam blauwe regen vallen, dat heeft uiteraard met de blauwe bloemen
te maken. De bomen in mijn tuin hebben zich
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echter al tot volle wasdom ontwikkeld, waardoor het verschil met de klimmende blauwe
regen overduidelijk is.”
Van Frankenhuyzen kreeg de ‘moederboom’
van een boomkweker. “Hij ging een perceel
leegruimen en ik vroeg om een aparte boom.
Ik kreeg een flink exemplaar van hem mee.
Omdat de zaden redelijk makkelijk kiemen,
groeien er inmiddels een paar zaailingen die
zich hebben mogen ontwikkelen.”
Delen van P. tomentosa – van oorsprong
afkomstig uit China, maar al lang geleden in
Japan en Korea geïntroduceerd – worden in de
regionen waar hij van nature groeit zowel in de
medicinale als cosmetische wereld gebruikt.
Daarnaast is het lichte hout dat de boom produceert geliefd als timmerhout. Begin negentiende eeuw kwam P. tomentosa richting Europa waar volwassen bomen tot boven de 10
meter hoogte groeien. De min of meer ronde kroon haalt een breedte van circa 9 meter.
Vanwege die forse maat gebruikt Van Frankenhuyzen de boom niet vaak. “Er is ruimte voor
nodig. De boom groeit ook snel. Ik adviseer
hem in boerderij- en landschappelijke tuinen,
maar ook in een stadspark kan hij zich voluit
ontwikkelen.”
Snoeien kan goed en ook knotten is mogelijk.
“Maar dan ontwikkelen zich forse scheuten
met heel groot blad.” Van Frankenhuyzen geeft

er de voorkeur aan om takken tot 1/3 terug te
snoeien. Die correctiesnoei vindt plaats net
na de bloei. “Houd daarbij wel de vorm in de
gaten.”

WINTERSILHOUET
Kenmerkend voor het wintersilhouet van P.
tomentosa is de open structuur met de relatief dikke takken die weinig zijhout hebben.
Die takken staan over het algemeen breed uit.
Al voor de winter vormen zich de lichtbruine
pluimen met bloemknoppen die de hele winter sterk opvallen. Behalve de bloemknoppen zijn in deze periode ook de doosvruchten
opvallend aanwezig. Gedurende de zomer zijn
die doosvruchten nog heldergroen, maar is het
blad eenmaal van de boom gevallen dan kleuren ze roestoranje tot bruin.
Vanaf mei openen zich de paarsblauwe bloemen. Die vormen forse opstaande pluimen,
zijn klokvormig en circa 6 centimeter lang. Het
grote blad doet denken aan dat van Catalpa,
maar is opvallend viltig behaard. Daarnaast is
het blad bij P. tomentosa tegenoverstaand, dit
in tegenstelling tot Catalpa waar het vaak in
groepen van drie staat.
P. tomentosa is als jong exemplaar gevoelig
voor vorst. “Ik heb daar hier in het open land
zelden problemen mee gehad. Zeker volwassen exemplaren zijn sterker dan gedacht.”

