BOOMKWEKERIJ

Meerstammige bomen met
een natuurlijke uitstraling
zijn volgens tuinadviseur en
hovenier Michel van Kammen
tegenwoordig graag geziene gasten in de tuin. Kwekers
springen daar op in en de keuze is inmiddels behoorlijk
groot. Cercis behoort tot zijn
persoonlijke favorieten.
Plantnaam:
Cercis siliquastrum – Judasboom
Groeivorm:
(meerstammige) boom, tot 10 m
Blad:
rond tot niervormig
Bloem:
paarsroze, in bundels
Bijzonderheden:
bloei op kale takken en stam

Tekst en fotografie: Emiel van den Berg

D

e familie van vlinderbloemigen (Fabaceae) behoort met ruim 700 geslachten tot de op twee na grootste
familie van bloeiende planten. Vertegenwoordigers komen over de hele wereld voor. Enkele
grote geslachten zijn Acacia (meer dan 1.000
soorten), Mimosa (ongeveer 500 soorten) en
klaver (circa 250 soorten). Familieleden die in
de Nederlandse tuin zijn te vinden, zijn Robinia, Laburnum - beide rijkbloeiende bomen en Cytisus, Lespedeza en Indigofera. De laatste
drie zijn dankbare bloemheesters. Fabaceae
is van groot economisch belang, omdat ook
de peulvruchten ertoe behoren. Deze eiwitrijke landbouwgewassen - waaronder bonen,
erwten, tuinbonen, pinda’s en sojabonen - zijn
wereldwijd belangrijk voor de voedselvoorziening.
Cercis is een minder bekende vertegenwoordiger van Fabaceae. De geslachtsnaam is een verbastering van het Griekse ‘kerkis’, de naam voor
een ouderwets gereedschap dat bij het weven
gebruikt werd. Vanwege de vergelijkbare vorm
van de peul heeft de plant zeer waarschijnlijk
deze naam gekregen. In de soortnaam siliquastrum is ’siliqua’ terug te vinden, Latijns voor
peul. Het geslacht Cercidiphyllum is geen familielid. Letterlijk vertaald, betekent deze naam
‘blad als Cercis’. Behalve bijna identiek blad
hebben de twee planten niets gemeen.

TRANSPARANT
Michel van Kammen heeft een tuinadviesbureau en hoveniersbedrijf in Friesland. In
zijn tuinen gebruikt hij graag meerstammige
bomen. “Bomen met een natuurlijke uitstraling. Dat natuurlijke aspect is iets wat steeds
belangrijker wordt in de hedendaagse tuin.” Bij
aanschaf kiest hij graag voor exemplaren van
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Cercis siliquastrum

MICHEL VAN KAMMEN:

‘Alle seizoenen sierwaarde’
gen. “We passen daarbij altijd grondverankering toe om te voorkomen dat je, voor het zicht
storende, steunpalen moet gebruiken.”
Tot zijn favorieten rekent hij Cercis siliquastrum, de judasboom. Een boom met een
Mediterrane uitstraling. Van nature groeit de
judasboom in gebieden rondom de Middellandse Zee, het Midden-Oosten en het westelijk deel van Azië, tot in Afghanistan. Daar
is hij te vinden aan rivieroevers, maar ook op
droge kalkrijke berghellingen. Vanuit een forse
struikvorm ontstaat een meerstammige boom
die een hoogte tussen de 6 en 10 meter bereikt.
Jonge exemplaren groeien eerst nog recht
omhoog, oudere exemplaren gaan grillig de
breedte in om uiteindelijk een ronde kroon te
vormen. De stam krijgt een grijze kleur en blijft
lang glad, jonge twijgen hebben een roodbruine tot bijna zwarte kleur en zijn glanzend. De
uiteinden hebben een kenmerkende zigzagsgewijze groei.
Om de habitus goed tot zijn recht te laten
komen, gebruikt Van Kammen de snoeischaar.
“Als ontwerper vind ik de architectonische
waarde van een plant belangrijk. In de regel
laten we zeven tot tien hoofdstammen staan.
Die mogen doorgroeien om de structuur te
behouden. Belangrijk is jonge scheuten en
kleine zijtakken van die hoofdstammen weg te

knippen. Dat geeft een transparant eindresultaat, een boom die zonlicht filtert.”

ROZE EN WIT
Het blad van de judasboom - de Nederlandse
naam verwijst naar de legende dat Judas zich,
na zijn verraad, aan deze boom heeft verhangen - is rond tot niervormig, een bladvorm die
maar bij weinig planten terug te vinden is. Het
heeft een doffe, blauwgroene kleur, een stompe top en is tot circa 13 cm breed. Voor vrijwel
alle Cercis geldt dat het blad bloeit in bundels
en dat die bundels op jonge en oude takken, en
zelfs op de stam verschijnen.
Kenmerkend is ook dat de bloemen zich openen nog voordat het blad zich heeft ontwikkeld.
De soort heeft paarsroze bloemen, cultivars
zijn er met lichtroze en witte bloemen. “Voor
welke we kiezen, hangt af van het beplantingsschema en de onderbegroeiing. Bloeit de
onderbeplanting wit dan kiezen we voor een
roze tint, een witbloeiende boom krijgt roze
onderbeplanting.” Van Kammen prijst Cercis
zeker niet alleen vanwege de habitus en de
vroege bloei. Het ovale blad vindt hij decoratief en in de herfst is er de bladverkleuring en
vormen zich lang aanblijvende peulen. “In de
winter gaat alle aandacht uit naar de karakteristieke habitus.”

