BOOMKWEKERIJ

De maretak is vooral bekend
vanwege zijn legendes en
mystiek. Daarnaast zijn de
takken met witte bessen in
de decembermaand geliefd
bij de bloemisten. ‘En ook in
de tuin stijgt de belangstelling
voor deze halfparasiet’, vertelt
maretakkenspecialist Ad van
der Maden.
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V

iscum behoorde lange tijd tot de vogellijmachtigen, de Loranthaceae, een
familie die circa duizend soorten tweezaadlobbige planten telt. Inmiddels hebben
botanici de plant ingedeeld bij de Santalaceae,
de sandelhoutfamilie. Ook deze kent honderden soorten, voornamelijk groeiend in de tropen. In Nederland zijn twee soorten belangrijk; Thesium (bergvlas) en Viscum (maretak).
Liggend bergvlas is een halfparasiet die leeft
op glad – en geel walstro, weidebergvlas is een
halfparasiet die leeft op grassen. Ook Viscum is
een halfparasiet, levend op verschillende houtige gewassen.
Half parasitair wil zeggen dat de plant leeft van
de voedingsstoffen van een andere plant, maar
doordat hij ook zelf groene delen heeft, kan
hij ook zelf voedingsstoffen omzetten. Parasitaire planten halen al hun benodigde voedsel uit de andere plant. Sommige parasitaire
planten maken zelfs geen bladeren of wortels.
Bremraap bijvoorbeeld; deze plant vormt zelf
geen bladgroen en is voor zijn voedingsstoffen
geheel afhankelijk van een gastheer. De grote
bremraap parasiteert op de brem.

TREURENDE APPEL
Ad van der Maden is een groenman pur sang
en een bekende voor de gerenommeerde kwekers van Nederland. In zijn proeftuin – een echte verzamelaarstuin – staan tal van planten die
kwekers aan hem meegegeven om te testen.
Van der Maden is vooral bekend als maretakkenspecialist. Hij kweekt maretakken op verschillende bomen, een specialisme dat slechts
weinig kwekers onder de knie hebben. Zijn
website www.maretakkenman.nl staat bol van
vakmanschap en enthousiasme.
Maretak, Viscum album, groeit in Nederland
vooral op populieren en appelbomen. En van
nature alleen in zuidelijk Limburg. “Zie je ze
noordelijker in Nederland, dan zijn ze zeker
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Viscum album – Maretak

Plantnaam: Viscum album – Maretak
Groeivorm: wintergroene halfparasiet
Blad: langwerpig, leerachtig
Bloem: geelgroen, voorjaar
Bijzonderheden: glanzende (vaak) witte bessen

AD VAN DER MADEN:

‘Maretak liefst op sierbomen’
uitgezet.” Overigens komt de maretak geregeld ook op andere bomen voor. In de tuin van
Van der Maden zijn ze te vinden op Sorbus,
Crataegus, Mespilus, Carpinus en incidenteel
op Quercus. “Ik zet de bessen met het zaad zelf
op die bomen. Hoe, is het geheim van de smid,
maar ik probeer het zoveel mogelijk op sierboompjes.” Opmerkelijk zijn de maretakken die
hij op treurende appelbomen heeft gezet. “Die
bomen zijn op zich al een zeldzaamheid, het
eindresultaat is daarom meer dan bijzonder.”
Overigens groeien maretakken van nature
zeker noordelijker dan Limburg. “Vanaf Denemarken kom je ze weer in de vrije natuur tegen.
Waarom dat is, weet niemand.” Wie een boom
met een maretak koopt, kan die echter overal
planten. “Maretak trekt zich maar weinig aan
van de omgevingsfactoren.

HARD EN ZACHT HOUT
Wat de sierwaarde betreft heeft de maretak
veel te bieden. Om te beginnen is de plant
wintergroen en is de habitus enigszins rond.
“Maretak groeit vanuit het hart naar alle richtingen, dus met de zwaartekracht mee, en

tegen de zwaartekracht in. Zo blijft hij het best
in balans.” In de winterperiode, als de loofbomen kaal zijn, vallen de wintergroene ‘bollen’
het sterkst op. Na de onopvallende bloei in het
voorjaar verschijnen de witte bessen van circa
1 cm doorsnede. Een dubbele wintersierwaarde, vandaar ook de verschillende wintertradities met maretak. In Engeland is het elkaar
kussen onder de maretak, rond de kerstdagen,
volksgebruik nummer één. Vaak worden bossen maretak boven de deuropening gehangen, overigens niet alleen in Engeland. Van der
Maden noemt ook nog V. cruciatum, een zeldzaamheid met rode bessen.
Groeit een maretak eenmaal op zijn gastheer
dan is het onderhoud volgens Van der Maden
te verwaarlozen. Hij benadrukt nog wel het
verschil van groeien. “Op het harde appel- en
eikenhout is de groei traag. Daar vormen zich
compacte bollen, de maretak moet daar echt
zijn best doen. Op het zachte hout van populier vormen zich gemakkelijk grote planten.”
Van der Maden ziet voor de particuliere tuin
zeker toekomst met de maretak. “Het aanbod
is uiteraard bescheiden.”

