BOOMKWEKERIJ

Bloeiende bomen voor zomer
en nazomer zijn schaars. Daarom is groenbeheerder Sander
Spiering fan van Sophora japonica. ‘Het duurt een paar jaar
voordat deze honingboom voluit gaat bloeien, maar het is uiteindelijk een feest om er een in
volle bloei te mogen bewonderen.’
Tekst en fotografie: Emiel van den Berg

H

et afwisselende geslacht Sophora
maakt deel uit van de vlinderbloemfamilie, de Fabaceae en telt zo’n vijftig
soorten die voornamelijk in de (sub)tropische
gebieden van Azië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika en Zuid-Europa voorkomen. Er zijn bladhoudende en bladverliezende soorten in zowel
boom- als struikvorm. Kenmerkend voor alle
soorten is het decoratieve geveerde blad en
de vrijwel altijd opvallende bloei. Slechts een
enkele soort is bestand tegen het Nederlandse klimaat waarvan S. japonica de bekendste is.
De naamgeving van Sophora is momenteel
wat ingewikkeld. Recent onderzoek heeft tot
de conclusie geleid dat de soort S. japonica een
naamsverandering moest ondergaan. Tegenwoordig heet deze Styphnolobium japonicum.
Bij de andere Sophora-soorten is de geslachtsnaam behouden gebleven. Ondanks de verandering van de wetenschappelijke geslachtsnaam is de Nederlandse naam gelijk gebleven;
honingboom. Ook Japanse pagodeboom komt
nog wel eens voor.
De eerste exemplaren van Styphnolobium
japonicum kwamen in de achttiende eeuw richting Europa. In Kew Gardens is een exemplaar
te bewonderen uit 1762. Imposant zijn vaak
ook de oude treurvormen van de cultivar ‘Pendula’ in botanische en historische kasteeltuinen.

GEMEENTEHUIS
Sander Spiering is teamleider van het team
Realisatie en Beheer in de Brabantse gemeente Dongen. Binnen de gemeente valt de diversiteit aan groen op. Ook bij de bomen. Bij de
ingang van het gemeentehuis staat een fraai
exemplaar van de honingboom. “Ruim dertig
jaar oud. Dagelijks zie ik hem als ik naar mijn
werk ga en steeds geniet ik van de mooie en
losse kroonvorm.”
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Sophora japonica

Plantnaam: Styphnolobium japonicum (Sophora)
Groeivorm: middelgrote boom
Blad: samengesteld, donkergroen
Bloem: roomwit, in pluimen
Bijzonderheden: (na)zomerbloeiend

SANDER SPIERING:

‘In nazomer overladen
met witte bloempluimen’
De bladverliezende S. japonicum haalt in volwassen vorm een hoogte van ruim 15 meter,
maar doet daar wel heel wat jaren over. De
kroonvorm is eerst rond en later waaiervormig. Opvallend is de lichtdoorlatendheid vanwege het samengestelde blad dat elke najaar
lang aan de boom blijft. Dat donkergroene
blad is opgebouwd uit zeven tot zeventien
deelblaadjes die in de herfst naar geel verkleuren. “De boom bij het gemeentehuis staat bijna helemaal in de bestrating en doet het toch
goed. Behalve mooi als solitair in park of groenstrook is hij dus ook geschikt als straatboom in
wat bredere profielen.” Daarnaast verdraagt de
honingboom droogte en diverse grondsoorten – van veen is hij geen liefhebber. Ook is hij
strooizouttolerant. Wind of vervuilde lucht vormen eveneens geen probleem.
In de winter is de honingboom eenvoudig te
herkennen aan de groene kleur van de jonge
twijgen die tevens voorzien zijn van veel licht
gekleurde lenticellen. Noemenswaardig is nog
dat het hout van een volgroeide honingbomen
erg duurzaam is, vergelijkbaar met dat van de
tamme kastanje.
Meest opvallend van S. japonica is de late bloei
in de tweede helft van de zomer, een periode

waarin maar weinig bomen bloeien. De roomwitte tot -gele bloemen zijn circa 1,5 cm groot
en staan in tot 30 cm lange eindstandige pluimen. “Nadeel is wel dat de boom pas goed gaat
bloeien als hij tien tot vijftien jaar vast staat.
Geduld is vereist.”

DRACHTBOOM
Daarnaast hangt de mate van bloei af van de
hoeveelheid zonuren. Hoe warmer en zonniger
de zomer, hoe rijker de bloei. “In volle bloei is
de boom een plaatje. Als de fraaie, losse kroonvorm in augustus, september overladen is met
witte pluimen, lijkt het alsof de boom met kant
is beladen. Een feest.” Vanwege de vele nectar
is de honingboom een prima drachtplant, zijn
Nederlandse naam is daarom goed gekozen.
Na de bloei verschijnen er tot 8 cm lange, ingesnoerde peulen.
“Aandachtspunt is dat een jonge boom enigszins vorstgevoelig is. In de beginjaren is daarom soms begeleidingssnoei nodig. Op de juiste plaats levert de boom weinig problemen
op; er zijn nauwelijks ziekten of aantastingen.”
De cultivar ‘Regent’ is uniformer dan de soort
en blijft wat kleiner. “Beter geschikt als straatboom.”

