BOOMKWEKERIJ

Het coniferengeslacht Chamaecyparis kent een enorme
diversiteit. De soorten worden
groots, bij de cultivars is er keuze uit tal van dwergen. ‘Bij ons
in De Walburg staan volgroeide exemplaren, dan zie je pas
goed de waarde’, aldus Hay
Bedaux.
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H

et geslacht Chamaecyparis kent een
enorme diversiteit aan groeivormen.
Bij de soorten zelf is er al behoorlijk wat variatie mogelijk, maar interessanter
wordt hij bij de vele cultivars. Daar is afwisseling in groeivormen – zowel opgaand als spreidend – en omvang. Daarnaast komen verschillende bladkleuren voor als groen, blauwgrijs en
geel(groen), en hebben sommige cultivars een
winterverkleuring. Tot slot zijn er verschillen in
structuur van takken en schubben. Niet voor
niets dat een groot aantal vertegenwoordigers
al eeuwenlang in tuinen wordt aangeplant.
Chamaecyparis behoort tot de cipressenfamilie, de Cupressaceae, waartoe onder andere ook Juniperus en Thuja behoren. De wetenschappelijke naam is opgebouwd uit de
Griekse woorden chamai (laag) en kuparissos (cipres). De Nederlandse naam dwerg- of
schijncipres verduidelijkt deze vertaling.
Chamaecyparis behoort niet meer tot de meest
populaire tuinplanten – in de jaren zeventig en
tachtig van de vorige eeuw was met name C.
lawsoniana ‘Columnaris’ een veel aangeplante haagplant – maar langzaam lijkt de conifeer weer in populariteit te stijgen. Met name
de bladkleuren en de snoeibaarheid zijn grote
pluspunten.

DE WALBURG
Hay Bedaux van De Walburg Tuinen/De Walburg Hoveniers is, samen met zijn vrouw Jacqueline, al geruime tijd verantwoordelijk voor
het in stand houden van De Walburg. Deze
historische tuin is aangelegd door Hetty Cox
(1921-2001), generatiegenoot van Mien Ruys.
Bijzonder in de tuin is het sortiment en vooral
het feit dat dit sortiment zich hier tot volle wasdom heeft kunnen ontwikkelen. Bedaux: “We
vinden het belangrijk De Walburg te behouden
voor hovenier en tuinarchitect.” Bij een rondgang valt de hoeveelheid coniferen op en de
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Chamaecyparis pisifera ‘Squarrosa’

Plantnaam: Chamaecyparis pisifera –
Japanse of Sawara-cipres
Groeivorm: opgaand groeiende
conifeer, ± 30 m
Blad: donkergroene schubben
Bloem: onopvallend
Bijzonderheden: variatie in cultivars

HAY BEDAUX:

‘De cultivars hebben
ideale tussenhoogte’
afwisseling daarvan met bladverliezende heesters en bomen. Over de belevingswaarde: “Wintergroen is natuurlijk heel belangrijk en aan
bijzondere groeivormen geen gebrek.” Tot de
favorieten behoren vooral enkele cultivars van
C. pisifera.
De soort C. pisifera is een smal, later breed,
kegelvormige conifeer die in zijn natuurlijke
habitat – delen van Japan – soms tot 50 meter
hoogte groeit. De bast bij oude exemplaren is
glad en roodbruin en heeft ribbels en diepe
scheuren. Hij bladdert in lange stroken af. De
schubben staan dicht tegen de platte, bruine
en ruw aanvoelende twijgen. Die schubben
zijn glimmend donkergroen en hebben aan
de onderzijde blauwwitte vlekjes. Eenmaal
volwassen produceert de boom grijsgroene
kegels. De soort kent een groot aantal cultivars
waarvan er verschillende in De Walburg groeien. “Cultivars met een ideale tussenhoogte,
goed aan te planten vóór de wat grotere struikbomen of aan de rand van een gazon.”

SNEEUWSCHADE
De cultivar ‘Squarrosa’ heeft volgens Bedaux
prachtig zacht, grijsgroen loof. “Piramidaal
gesnoeid leent deze zich voor een monumen-

tale toepassing. Snoeien voorkomt tevens het
uiteenvallen van de plant.” ‘Squarrosa Dumosa’
heeft een eveneens losse habitus, maar maakt
telkens weer nieuwe ‘pieken’ die in de winter
purper verkleuren. ‘Plumosa’ heeft een trage
groei en ‘Plumosa Rogersii’ groeit meer breed
dan hoog. “De structuur valt steeds meer op
naarmate deze langzame groeier veroudert.”
Wat bekender is de geelgroene ‘Filifera Aurea’
met als belangrijkste sierwaarde de overhangende twijgen met geelgroene uiteinden. “Liever niet snoeien.” Veel voordelen dus, maar
als belangrijkste nadeel het uiteenvallen bij
sneeuwval. “Takken breken dan makkelijk af
en dat herstelt niet meer. Je moet hun groei in
de gaten houden.”
Het mag duidelijk zijn dat Bedaux het jammer
vindt dat er tegenwoordig slechts bescheiden
vraag is naar coniferen. “Waarschijnlijk nog
steeds een afrekening met de talrijke coniferentuintjes uit de jaren zeventig en tachtig.” De
tuinen van De Walburg laten de waarde van de
verschillende coniferen zien. “Monumentale
bouwstenen.” Zo zijn er ook te volle wasdom
uitgegroeide Pinus te zien en indrukwekkende
exemplaren van Thujopsis dolobrata, Microbiota decussata en Cryptomeria japonica.

