BOOMKWEKERIJ

Binnen de groep klimplanten
blijft Campsis een trouwe vertegenwoordiger. Er zijn weinig ontwikkelingen bij de twee
soorten en hun kruisingsvorm.
Nieuw zijn volgens hovenier
Carlo van den Eijnden wel de
hoogstamvormen. ‘Deze zijn te
gebruiken als zomerbloeiende
boom.’
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D

e krachtig groeiende klimplant Campsis kent slechts een paar soorten. C.
grandiflora groeit van nature in Centraal China – in Hubei en Jiangxi – in heuvelachtige gebieden en tot circa 100 meter hoogte. C. radicans is een bekende tuinplant die
van nature voorkomt in Noord-Amerika. Daar
groeit deze soort in bossen en struikvegetaties
waar hij op vruchtbare bodems kan uitgroeien
tot een ware plaag. Met behulp van hechtwortels zoekt hij zijn weg naar boven. Naast deze
twee soorten telt het geslacht een kruisingsvorm met diverse cultivars.
Het geslacht Campsis behoort tot de trompetboomfamilie, de Bignoniaceae. Deze grote familie van tweezaadlobbigen telt een groot
aantal vertegenwoordigers waarvan de meeste in de (sub)tropische regiones voorkomen.
In Nederland zijn met name Catalpa en Incarvillea bruikbaar. De eerste is de fors uitgroeiende trompetboom, ook verkrijgbaar als bolvorm
op stam. De tweede is de tere tuingloxinia, een
vaste plant met voorjaarsbloei. De geslachtsnaam Campsis komt van het Griekse kampsis
dat buigen of krommen betekent en verwijst
naar de naar elkaar toegebogen meeldraden.

KRUISINGSVORM
C. grandiflora heeft een bescheiden groeihoogte tot circa 6 meter. Kenmerkend zijn de
kale twijgen, zonder hechtwortels, die om alles
heen slingeren wat ze op hun weg tegenkomen. De bloemen staan in losse trossen en de
bloemkleur is oranjerood met geel. Zijn vorstgevoeligheid maakt hem echter niet geschikt
voor aanplant in de Nederlandse tuin. C. radicans heeft eveneens een slingerende groeiwijze maar vormt ook hechtwortels, de soortnaam
radicans betekent letterlijk wortelend. C. radicans verdraagt het Hollandse klimaat beter
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C. x tagliabuana ‘Mme Galen’

Plantnaam: Campsis - Trompetklimmer
Groeivorm: sterk groeiende klimplant
Blad: oneven geveerd
Bloem: trompetvormig, juni-augustus
Bijzonderheden: bloeiend in (na)zomer

CARLO VAN DEN EIJNDEN:

‘Ook mooi op hoogstam’
dan C. grandiflora. Op een beschutte zuidmuur, waar extreme koude geen toegang heeft,
kan de plant hier tot maximaal 10 meter hoogte
groeien. Er zijn een aantal bruikbare cultivars.
C. x tagliabuana is ontstaan uit een kruising
tussen de twee genoemde soorten. Van C. radicans heeft hij de sterke groei en de hechtwortels. De bloemen zijn vaak oranje tot rood. De
bekendste cultivar is ‘Mme Galen’. Deze rijke
bloeier heeft zalmoranje bloemen en wordt tot
circa 5 meter hoog.
Hovenier Carlo van den Eijnden van Eijndeloos Groen past ‘Mme Galen’ graag toe. Niet
als klimmer overigens. “In de tuinen die ik aanleg, worden relatief weinig klimmers gebruikt.
Daarnaast is Campsis een forse groeier die
behoorlijk wat ruimte nodig heeft.” Van den
Eijnden gebruikt graag hoogstam boomvormen van deze trompetklimmer, zoals de
Nederlandse naam luidt. Het woord trompet is
terug te voeren naar de karakteristieke bloemvorm van Campsis.

KLEINE TUIN
Bij een kweker ontdekte Van den Eijnden de
op stam geënte vormen van C. x tagliabuana
‘Mme Galen’. “Natuurlijk, het is een klimplant,
maar op hoogstam ontstaat een boomvorm
met hangende twijgen waaraan gedurende

de zomer bloemen verschijnen.” Zomerbloeiende bomen vindt hij een aanwinst voor de
tuin. “Eigenlijk ken ik niet veel alternatieven.
Zomerbloeiende bomen zijn er eenvoudigweg
weinig.”
Vanwege de krachtige groei van Campsis heeft
een hoogstamvorm zijn voorkeur. Omdat jaarlijks na de winter kan worden teruggesnoeid,
blijft de omvang van de boom beperkt. “Dat is
een voordeel aangezien de tuinen in Nederland vaak te klein zijn voor echte bomen.”
Behalve de bescheiden omvang noemt Van
den Eijnden als voordelen het sierlijke blad
– ‘mooi bewegend in de wind’ – en de rijke
bloei. Nadeel kan zijn het jaarlijks na de winter
terugsnoeien van de lange twijgen. Aandachtspunt is het feit dat Campsis graag een voedzame kalkrijke grond en een warme standplaats
heeft. “Het is geen inheemse plant, maar hij
verdraagt de Nederlandse winters over het
algemeen goed.”
Een noemenswaardige variëteit is nog C. x
tagliabuana ‘Kudian’ (Indian Summer). Deze
selectie groeit slechts tot 4 meter hoog en produceert veel bloemen in grote, hangende trossen. De bloemen zijn oranjerood en de meeldraden contrasterend lichtgeel. In 1998 won
de cultivar op Plantarium goud voor de beste
nieuwkomer.

