BOOMKWEKERIJ

Parrotia persica is de laatste jaren aan een behoorlijke opmars bezig. Zowel de
(meerstammige) boom- als
heestervormen vinden gretig
aftrek. De plant heeft jaarrond
sierwaarde en wordt meestal toegepast als blikvangende
solitair, weet tuinontwerper en
verkoopadviseur Michel Tang.
Plantnaam: Parrotia persica - (Perzisch) ijzerhout
Groeivorm: zowel heester als boomvorm
Blad: ovaal, groen, purperrode rand
Bloem: rood, einde winter
Bijzonderheden: intense herfstverkleuring
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D

e familie van Hamamelidaceae, de
toverhazelaarfamilie, kent interessante vertegenwoordigers. Van de, meestal kleine geslachten is Hamamelis veruit de
bekendste. Deze staat momenteel overal in
bloei, het is de meest opvallende winterbloeier. Op de grens van winter en lente openen zich
de bloemen bij Coryopsis, een familielid. Andere, minder bekende familieleden zijn Fothergilla,
Disanthus, Parrotiopsis en Parrotia.
Anders dan tot voor kort werd gedacht, kent het
geslacht Parrotia niet één maar twee soorten.
Bekend is P. persica, het Perzische IJzerhout, dat
enkele cultivars kent. In 1997 bleek uit onderzoek dat Hamamelis subaequalis, een boom van
Chinese afkomst, slechts in detail van Parrotia
verschilt. Vandaar dat is besloten ook deze soort
bij Parrotia in de te delen: P. subaequalis.
De geslachtsnaam Parrotia verwijst naar de
Duitse natuurkundige en plantenverzamelaar
Friedrich Parrot (1792-1841). Op zoek naar planten reisde hij in de eerste helft van de negentiende eeuw gedurende vele jaren onder andere
door gebieden in de Kaukasus en de Pyreneeën.
Als hoogleraar gaf hij verschillende publicaties
over zijn reizen uit.

BREDE HEESTERS
Michel Tang, tuinontwerper en adviseur particuliere verkoop bij Ten Hoven Bomen, is liefhebber van Parrotia persica. “Een sterke ziektevrije
plant, het hele jaar door interessant.” Hij doelt
als eerste op de habitus, die overigens behoorlijk kan variëren. De soortnaam persica verwijst
naar de streek waar Parrotia van nature voorkomt: het noorden van Iran, het vroegere Perzië. Daar groeit de plant in loofhoutbossen in het
kustgebied langs de Kaspische zee waar zaailingen uitgroeien tot forse heesters. Die heesters
zijn vaak breder dan hoog en met hun zware en
54 • BLOEMBOLLENVISIE • 18 februari 2016

Parrotia persica

MICHEL TANG:

‘Jaarrond sierwaarde,
zelfs in de winter’
horizontaal spreidende vertakking vormen ze
ondoordringbare groenmassa’s. Eenmaal boom
geworden, in de natuurlijke habitus vrijwel altijd
meerstammig, ontstaat een afgeplat bolvormige kroon. Ondanks dat de trage groei, vormen
hoogtes tot 10 meter geen uitzondering. “Heestervormen in een particuliere tuin vragen ruimte, daarom zijn de smalblijvende cultivars steeds
meer gevraagd. Die smalblijvende cultivars zijn
de bekende ‘Vanessa’ en de minder bekende
‘Bella’. De eerste is inmiddels redelijk goed te verkrijgen, bij de tweede is dat wat lastiger.”
‘Vanessa’ is geselecteerd uit zaailingen uit het
noorden van de Kaukasus en heeft een boomvormige habitus met rechte stam. Afhankelijk
van de opkweek kan de boom laagvertakkend
of op hoogstam worden geleverd. Uiteindelijk
vormt zich een ovale kroon met een hoogte tot
10 meter. Het jonge loof is roodachtig, de intense
herfstkleur is gevarieerd. ‘Bella’ is een selectie uit
dezelfde regio en daarom, net als ‘Vanessa’, zeer
winterhard. De habitus is smal opgaand. Het jonge blad heeft een rode bladrand. Al in de zomer
begint de roodverkleuring van het gehele blad en
dat wordt richting de herfst alleen maar sterker.
Michel benadrukt dat Parrotia, naast de herfstverkleuring, meer sierwaarde heeft. “Na de blad-

val wordt het mooie grillige takkenspel zichtbaar, dat geeft een sterk wintersilhouet.” Aan de
iets behaarde en grijs gekleurde twijgen bevinden zich viltige donkerbruine bloemknoppen.

WINTERBLOEI
In de winter, afhankelijk van de temperatuur
kan dit al vanaf begin januari zijn, gaan de
knoppen open. De bloei is minder spectaculair
dan bij de toverhazelaar. “Toch is Parrotia met
zijn felrode bloemen van circa 2 centimeter
een bijzonder verschijning in de winter.” Overigens gaat het niet om doorsnee bloemen; de
kroonbladeren ontbreken waardoor een bloem
slechts uit dicht opeen staande roodgekleurde
meeldraden bestaat. Wat in de winter eveneens
opvalt, met name bij oudere exemplaren, is de
afschilferende stam. Deze wordt lichtgrijs met
paarsbruine vlekken.
In zijn oorspronkelijke groeiomgeving staat
Parrotia in de halfschaduw van bomen. Daar
ontwikkelt de herfstverkleuring zich het
mooist. “Aandachtspunt is wel de bodem. Parrotia verlangt een vochthoudende grond.”
Naast Parrotia noemt Michel Liquidambar styraciflua ‘Stared’, Cersis canadensis ‘Forest Pansy’, Nyssa sylvatica en Sorbus ‘Dodong’ andere
bomen met een intense herfstverkleuring.

