BOOMKWEKERIJ

Tangui Rabin is verantwoordelijke van het tuin-equipe in Jardin Exotique de Kestillec. Voor
de plantenliefhebber is het er
smullen. Tetrapanax prijst hij
voor Nederland aan. ‘Hier in
de zachte Bretonse winters
soms bladhoudend, in Nederland bladverliezend.’
Tekst en fotografie: Emiel van den Berg

D

e Araliaceae, ofwel de klimopfamilie,
herbergt verschillende bekende plantgeslachten als Aralia, Fatsia, Hedera en de kruisingsvorm x Fatshedera. Minder
bekende vertegenwoordigers voor de Nederlandse tuin zijn Kalopanax, Eleutherococcus
en Tetrapanax. Die laatste is in de Nederlandse
tuinen steeds vaker aan te treffen.
De geslachtsnaam Tetrapanax is samengesteld
uit de Griekse woorden tetra en panax. Tetra
betekent vier en verwijst naar de viertallige
bloemen. Panax is de Griekse aanduiding voor
de Araliaceae. Letterlijk betekent de naam: een
aan Panax verwant geslacht met 4-tallige bloemen. Van T. papyrifera, de enige soort, betekent
de soortnaam papier leverend. T. papyrifera is
inheems op het eiland Taiwan, dicht tegen de
Chinese kust. In China is de plant op veel plaatsen gecultiveerd en wordt hij gekweekt voor
het Chinese rijstpapier.

CÔTE D’AMOR
Jardin Exotique de Kestillec is gelegen in Côte
d’Amor, de Noordelijke kuststrook van Bretagne. Tangui Rabin is de head-gardener in deze
tuin waar de eerste planten rond 1880 de grond
in gingen. Veel wat er groeit is van behoorlijk
omvang, maar door de jaren heen is er steeds
verjonging geweest. De tuin heeft een jungle-achtige uitstraling vanwege de vele subtropische planten afkomstig van continenten
beneden de evenaar. Die planten gedijen hier
prima omdat de warme golfstroom die hier
binnenkomt, zorgt nauwelijks vorst in de winters. “Afgelopen winter daalde het kwik enkele
nachten tot -8°C, maar dat is extreem.”
In de tuin laat Rabin in een beschutte vallei
verschillende vertegenwoordigers zien van
de Araliaceae, ook diverse subtropische vormen die enkele graden vorst kunnen trotseren.
Schefflera is een voorbeeld, in de tuin groeien
een aantal indrukwekkende soorten met groot
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TANGUI RABIN:

‘Spectaculair
grote bladeren’
decoratief blad zoals S. rhododendrifolia. Op
de vraag welke vertegenwoordigers ook kans
maken in de Nederlandse tuin antwoordt hij
resoluut Tetrapanax.
In Jardin Exotique de Kestillec groeit Tetrapanax als forse heester, soms kleine boom. “Mooi
is de etage-achtige habitus. Dat maakt de plant
karakteristiek, zeker als lage, middelhoge en
hoge exemplaren afgewisseld worden.” In het
oorspronkelijke groeigebied is Tetrapanax bladhoudend, in Bretagne meestal ook en in Nederland valt het blad ’s winters af. “In een kas blijft
het blad wel jaarrond aan de plant.”
Dat blad staat aan rechtopgaande stammen en
is gelobd. Meest opvallend is de omvang, tot
1 meter doorsnede. Voor Nederland behoort
Tetrapanax tot de groep planten met de allergrootste bladeren. Inmiddels is bekend dat hij
tot -20°C verdraagt. Dan kan de gehele plant
bovengronds afsterven, maar in het voorjaar is
het herstel krachtig. “Bij ons in Bretagne blijft het
blad in vorstvrije winters wel aan de plant. Soms
halen we dat na de winter weg, want beschadi-

Plantnaam:
Tetrapanax papyrifer rijstpapierplant
Groeivorm:
heester tot
kleine boom
Blad:
gelobd, tot 100 cm
doorsnede
Bloem:
wit, september/
oktober
Bijzonderheden:
opvallend groot blad

ging door stevige wind komt geregeld voor.”
In de Bretonse tuin bloeit Tetrapanax elk jaar.
De grote trossen vol witte bloempjes lijken op
die van Aralia en Fatsia en verschijnen vanaf september. In Nederland hangt alles af van
de zomertemperatuur. Is de nazomer warm en
zonnig dan vormen zich bloemknoppen die
zich in een warme oktobermaand kunnen openen. Dit is echter een zeldzaamheid. Nadeel
van Tetrapanax is volgens Rabin de verspreiding via ondergrondse wortels. “Dat wordt nog
eens bevorderd als de plant gesnoeid wordt.
Ook als je met de schop wortels doorsteekt,
betekent dit meteen volop scheuten die de
grond uitschieten.”
Tetrapanax verlangt een lichte, humeuze en
voedselrijke bodem. Heeft de plant het naar
zijn zin dan kan de groei behoorlijk fors zijn.
Vermeerdering is mogelijk door te zaaien,
te stekken en uiteraard het uitgraven van de
ondergrondse uitlopers. ‘Rex’ is de bekendste
cultivar, deze is winterharder en heeft een forsere groei. ‘Variegata’ is een zeldzame vorm
met witgevlekt blad.

