BOOMKWEKERIJ

Houtige gewassen die in de
nazomer en vroege herfst
bloeien, zijn er niet veel. Heptacodium is een goed voorbeeld; opvallend met die bloei,
maar ook in de winter interessant vanwege zijn decoratieve
stam. Alberto Stuurbrink: “De
grillige habitus is extra.”
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Heptacodium miconioides

Plantnaam: Heptacodium - zevenzonenboom
Groeivorm: heester tot kleine boom
Blad: langwerpig, eirond
Bloem: wit, in pluimen
Bijzonderheden: bloeit in nazomer

‘Heptacodium is goed voor
de biodiversiteit’

P

as sinds een aantal jaren staat Heptacodium in de belangstelling. De eerste
exemplaren van deze recent ’ontdekte’ heester kwamen echter al in 1877 richting Europa. De Engelsman William Hancock
trof de tot dan toe nog onbekende plant in
Oost-China aan en bracht enkele exemplaren
naar Kew Gardens in Londen. Daar was er
amper interesse voor. Pas toen Ernest Wilson
precies dertig jaar later enkele exemplaren
naar de Verenigde Staten stuurde, kreeg de
plant zijn huidige naam.
Ook daarna ging het langzaam met Heptacodium. Pas in 1952 verscheen er een eerste beschrijving van de plant. Men had op
dat moment nog het idee dat er twee soorten
bestonden; H. miconioides en H. jasminoides.
Later werd dit teruggebracht tot één soort.
Pas toen men de winterhardheid in de gaten
kreeg, kwam de tot dan toe onbekende zevenzonenboom in cultuur, ook in Nederland.
Het geslacht Heptacodium behoort tot de
Caprifoliaceae, de kamperfoeliefamilie, en
heeft bekende familiegenoten als Weigela,
Abelia en Symphoricarpos. De soort H. mico48 • BLOEMBOLLENVISIE • 12 oktober 2017

nioides kent vooralsnog geen cultivars.
Tijdens de beurs GrootGroenPlus was het
thema My Favourite Plant! Elke beursdeelnemer kreeg de vraag welke plant zijn favoriet is.
Alberto Stuurbrink van Batouwe Boomkwekerijen koos voor H. miconioides. Hij vindt dat
deze plant diverse voordelen heeft. “Hij bloeit
lang, rijk en zoetgeurend, van begin september tot in oktober.” De zuiverwitte bloemen,
circa 1 centimeter groot, staan in grote pluimen. Iedere bloem aan de top van de hoofden zijscheuten is omgeven door een krans van
drie tot zes andere bloemen. Aan deze bijzonderheid heeft H. miconioides ook zijn Nederlandse naam zevenzonenboom te danken;
Heptacodium betekent letterlijk hoofdje met
zeven bloemen. Extra is dat Heptacodium
gedurende de bloeitijd een goede drachtplant
is voor bijen en andere insecten.

PURPERROOD
Als de witte bloemkroon afvalt, groeit de kelk
uit en kleurt deze purperrood. Langzaam verandert de witte bloei in een dieprode ‘nabloei’
en kleuren alle bloempluimen in hun geheel

rood. Hoe warmer de weersomstandigheden,
hoe roder de kelken. Overigens heeft Heptacodium deze eigenschap gemeen met familiegenoot Abelia.

GRILLIGE HABITUS
H. miconioides groeit van nature in Oost-China. Daar komen boomvormen voor van boven
de zeven meter hoogte. In Nederland vormt
zich een forse, bladverliezende heester tot
vier meter hoogte en breedte die kan uitgroeien tot een kleine meerstammige boom. Vanuit boomkwekersoogpunt vindt Stuurbrink
Heptacodium eigenlijk een gedrocht. „Grillig
en krom groeiend, vrij lastig om als boom met
rechte stam te kweken. Vooral struikenkwekers zijn er daarom in geïnteresseerd.” De animo voor meerstammig neemt toe en Heptacodium lift daarop mee, temeer omdat zowel
de stam als de dikke takken een grijskleurige
bast hebben die sterk afschilfert. „Een wintersierwaarde die de aandacht van architecten
en andere liefhebbers trekt. Mensen die eens
wat anders willen dan een ‘stijve hark’ uit de
laanboomkwekerij.”

