BOOMKWEKERIJ

Sarcococca is een wintergroene plant met een compacte
groeiwijze. Zeker geen blikvanger. Toch blijft iedereen er
stil bij staan wanneer de bloemen zich in de winter openen.
Oud-kweekster Eleonore de
Koning: ‘Met zijn geur vrolijkt hij
de wintertuin helemaal op.’

ELEONORE DE KONING:

‘Zet hem dicht
bij de voordeur’
Tekst: Emiel van den Berg
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S

arcococca is een plantengeslacht afkomstig uit de palmboomfamilie, de
Buxaceae. Buxus is de naamgever, Pachysandra is een ander bekend familielid. Sarcococca telt circa veertien soorten, het blad
van deze soorten is grover dan dat van Buxus
en staat verspreid op de takken. Buxus heeft
tegenoverstaand blad. Overeenkomst tussen
de twee geslachten is de vlezige, witte wortel.
Verschil is weer dat Sarcococca tweehuizig is;
mannelijke en vrouwelijke bloemen zitten aan
verschillende planten. De bessen komen uiteraard alleen bij vrouwelijke planten voor.
Alle Sarcococca-soorten zijn bladhoudend en
groeien van nature in delen van India, China en
Maleisië. Eveneens voor (vrijwel) alle soorten
geldt dat ze uitgroeien tot (middel)lage, compacte heesters. Omdat ze niet allemaal even
winterhard zijn worden in ons land slechts drie
soorten gekweekt; S. hookeriana, S. confusa en
S. ruscifolia. De belangrijkste variëteit voor ons
land is S. hookeriana var.humilis. Het Latijnse
woord humilis staat voor laagblijvend.

ZEEUWSE TUINEN
In de jaren tachtig en negentig van de vorige,
en de eerste jaren van deze eeuw, was de kwekerij van Eleonore de Koning in Zeeland een
begrip. Ze startte ermee in een periode dat tuinieren alleen was weggelegd voor de ‘happy
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few’ en concentreerde zich op ‘vaste planten
met allure’. Haar sortiment was vooral gebaseerd op die planten die te bezichtigen waren
in de bekende Zeeuwse tuinen. Heesters speelden een bescheiden rol, maar op de vraag wat
haar favoriete winterheester is, antwoordt ze al
snel Sarcococca. “Om te beginnen vanwege de
wintergroene eigenschap. Dat vergeten mensen vaak, maar wat mij betreft moet een derde van de planten in de tuin bladhoudend zijn.”
S. hookeriana is de bekendste vertegenwoordiger. Opgaand groeiend, in zijn natuurlijke habitat tot bijna 2 meter hoogte. In Nederland blijven de planten aanzienlijk lager. Het
blad van deze soort is langwerpig en glanzend
donkergroen met een wat grijzige gloed. Vanaf eind december – de Engelsen noemen hem
Christmas Box ofwel kerstbuxus – verschijnen
de bloemen. “Die vallen niet echt op, maar de
geur is overweldigend. Zet de plant daarom
in de buurt van de voordeur, zodat je er in de
winterperiode goed van kunt genieten. Of in
een pot, zodat je hem makkelijk dichtbij kunt
halen.” In Zeeland zag De Koning de plant geregeld bij klanten. “Veelal liefhebbers die wat van
het sortiment afwisten. Binnen die groep was
Sarcococca aardig bekend.”
De belangrijkste variëteit is S.hookeriana var.
humilis. Vanuit kruipende wortelstokken
komen er steeds nieuwe opgaande stengels
te voorschijn, tot amper 50 centimeter hoogte.
Deze verschijnen dicht tegen de moederplant
aan. Van hinderlijk woekeren, is absoluut geen

Plantnaam: Sarcococca - vleesbes, zoete buxus
Groeivorm: compacte, wintergroene heester
Blad: glanzend donkergroen
Bloem: wit, in winterperiode
Bijzonderheden: sterk geurende
bloemen

sprake. De kleine bladeren staan dicht tegen de
stengels aan zodat een vergelijking met Buxus
gemakkelijk gemaakt is. “Snoei wordt goed verdragen. Wat je er vanaf knipt, is eventueel goed
te stekken.”
De bekende cultivar ‘Purple Stem’ onderscheidt zich door de purperrode kleur van jonge twijgen en bladstelen. Het blad blijft wat
smaller. ‘Winter Gem’ is een nieuwe selectie
met een compacte habitus.

TAAK VOOR TUINCENTRA
De soort S. confusa heeft stevige stengels van 1
meter hoog. Het vrij kleine blad staat meer verspreid over de stengels. S. ruscifolia is de minst
bekende en de minst winterharde. Deze soort
blijft onder een meter hoog en de bessen zijn
rood.
De Koning prijst de eigenschap dat Sarcococca geen grote wensen heeft als het gaat om de
grondsoort. “Hoewel ik heb gemerkt dat hij op
minder kalkrijke (zand)grond beter groeit.”
Extra vindt ze de bessen die de plant vormt.
“Jammer genoeg soms wel wat verstopt tussen
het blad.” Nadeel is dat de grootste sierwaarde
vooral in de wintermaanden waarneembaar is.
“Dan gaat vrijwel niemand tuinplanten kopen,
tuinbezitters moeten er echt op geattendeerd
worden. Daar ligt een taak voor tuincentra.”

