BOOMKWEKERIJ

Coniferen spelen nog altijd een
ondergeschikte rol in de tuin.
Hovenier Ernst Baas probeert
daar verandering in te brengen. In overleg met een kweker
bekijkt hij welke coniferen voor
bijvoorbeeld vormsnoei zijn te
gebruiken. ‘Met onder andere
Juniperus kan dat.’
Tekst en fotografie: Emiel van den Berg
Met Juniperus zijn verrassende combinaties te maken

J

uniperus behoort tot de familie van Cupressaceae, telt circa zestig soorten en kent
een grote diversiteit aan groeivormen.
Van smal opgaand, breed spreidend, compact
bolvormig tot kruipend. Voor de kleine tuin
komen vooral de dwergvormen en bodembedekkers in aanmerking. Het loof bestaat vooral bij jonge planten uit stekelige naalden. Later
vormen zich meestal schubben die dicht tegen
de twijg gedrukt staan.
Juniperus zou zijn naam te danken hebben aan
het oude Keltische woord ‘jeneprus’ dat stekelig betekent. In het Frans is het woord verbasterd tot ‘genièvre’ (jenever). In Nederland worden de vruchten van Juniperus communis, de
jeneverbes, gebruikt om jenever zijn aroma
te geven en in Noorwegen wordt er bier van
gebrouwen.
J. chinensis – Chinese jeneverbes – is afkomstig
uit Noordoost-Azië en berucht om zijn stekeligheid. J. horizontalis kent veel bodembedekkende cultivars. De soort wordt in het Nederlands
kruipende jeneverbes genoemd. J. × pfitzeriana is het kruisingsresultaat van J. chinensis en
J. sabina. Ook deze soort kent spreidende groeiers waarbij de kleur geel prominent aanwezig
is. Van J. squamata is de bekende cultivar ‘Blue
Carpet’ een wat ruige kruiper met grove takken
en een opvallend blauwgrijze kleur.

ROTONDE
Ernst Baas van Ernst Baas Hoveniers is voorstander van het gebruik van coniferen. Om die
plantgroep te promoten onderneemt hij allerlei acties. Zo nam hij deel aan Plantarium 2014.
Hoveniers uit de regio mochten tuinontwerpen met een pakkende sfeer indienen en twintig bedrijven werden uitgenodigd om die tuinen ook uit te voeren op de middenas van de
beursvloer. Zijn bedrijf won de eerste prijs vanwege de vernieuwende toepassing van coniferen. “Coniferen hebben een jaren ’60-’70-imago, veel mensen vinden ze saai, maar er zijn
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ERNST BAAS:

‘Verrassen
met coniferen’
zeker mogelijkheden om te combineren met
hedendaagse beplanting.”
Groot voordeel van coniferen vindt Baas dat
de plant jaarrond body en kleur geeft. Daarom ziet hij mogelijkheden als vervanger van
de veel gebruikte Buxus, Ilex en Taxus – overigens ook een conifeer – die alom in tuinen in
blok- en bolvorm worden toegepast. “Binnen
de coniferengroep zijn er meerdere planten
die zich lenen om in vorm te snoeien.” Omdat
de keuze binnen coniferen groot is, roept hij
geregeld de hulp in van coniferenkweker Paul
Bremmer. “Hij heeft veel meer sortimentskennis dan ik.”
Voor een rotonde bij Waddinxveen maakte
Baas een beplantingscombinatie waarin hij
J. chinensis ‘Blue Alps’ gebruikte. Met de
bedoeling de aanplant op den duur tot een
strak blok te knippen. Het blauwe loof van de
Juniperus combineert hier mooi met de roze
bloei van de bodembedekkende Sedum en het

Plantnaam: Juniperus chinensis ‘Blue
Alps’ – Chinese jeneverbes
Groeivorm: bodembedekkende conifeer
Blad: naald/schubvormig, blauwgrijs
Bloem: onopvallend
Bijzonderheden: in vorm te snoeien

siergras Deschampsia dat al vroeg in de zomer
rijkelijk bloeit en daarna goudgeel verkleurt cq
verdroogt. “Een jaarrond interessante combinatie. Belangrijk, want dagelijks passeren hier
veel mensen. Het moet er altijd goed uitzien,
daarom verzorgen we zelf ook het onderhoud.”

OUT-OF-THE-BOX
De kruipende jeneverbessen plantte Baas dicht
op elkaar. “Vanaf dag één moest het een gesloten uitstraling hebben.” Als de planten een stevig geheel vormen, snoeit hij de blokvorm er
in. In dit voorbeeld speelt de bladkleur van
de conifeer een belangrijke rol, net als de fijne
structuur. “Die leent zich prima tot snoeivormen.” De reacties op de aanplant zijn divers.
De meeste mensen vinden het positief verrassend. Collega-hoveniers vinden het soms
bizar. “Maar veel zeggen ook dat ze zelf best
zo’n combinatie hadden willen bedenken, dat
het ze inspireert om zelf ook meer met coniferen te gaan doen. Het is out-of-the-box denken.”
Ondanks dat het overleg met gemeente en
provincie wat voeten in aarde had – “een privaat aangelegde rotonde in provinciaal gebied
is niet standaard” – zijn ook de reacties uit die
hoeken positief. Baas overlegt daarom met
Bremmer om in de toekomst meer verrassende combinaties met coniferen te realiseren.
“We hebben veel ideeën.”

