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Plantnaam: Corylopsis - Schijnhazelaar
Groeivorm: compacte heester
Blad: eirond, dof (blauw)groen
Bloem: lichtgeel, vroege voorjaar
Bijzonderheden: bloeit vóór de bladontwikkeling

DIONYSIOS SOFRONAS:

‘Mooi in overgang
naar voorjaar’
Voor de meeste mensen kan de lente niet vroeg genoeg beginnen. Planten die als eerste bloeien zijn daarom geliefd. Corylopsis behoort daartoe, vindt Dionysios Sofronas, directeur van een
hoveniersbedrijf. ‘Die bloeit al bij de vroegste voorjaarszon, een
mooie opvolger voor de winterbloeiende Hamamelis.’
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orylopsis is een bekende heester, maar
hij groeit slechts op bescheiden schaal in
tuinen. Belangrijkste reden is misschien
wel zijn vroege bloei. Consumenten gaan bij de
vroegste voorjaarszon nog niet massaal naar het
tuincentrum. Hetzelfde geldt voor diverse andere vertegenwoordigers van de Hamamelidaceae,
de toverhazelaarfamilie, waartoe Corylopsis
behoort. Parrotia en Hamamelis bloeien in de
winter, Fothergilla al wat verder in het voorjaar.
Voor al deze planten geldt dat ook hun herfstverkleuring een belangrijke sierwaarde is.
Corylopsis kwam ruim een eeuw geleden vanuit
China en Japan richting Europa. Pas rond die tijd
werden deze landen toegankelijk voor de buitenwereld en planthunters kregen zo een nieuwe
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paradijselijke bestemming waar veel onbekend
plantmateriaal te vinden was. De bekende Duitse planthunter Von Siebold ontdekte daar Corylopsis en bracht diverse soorten mee naar onze
contreien.
De wetenschappelijke naam Corylopsis verwijst
naar Corylus. Het Griekse woord opsis betekent
uiterlijk. De naam refereert dus naar de uiterlijke
overeenkomsten tussen de twee planten, in dit
geval de bladvorm.

TWEE SOORTEN
Als Nederlandse naam heeft Corylopsis ‘schijnhazelaar’ gekregen. Ook hier wordt de link gelegd
met Corylus, de echte hazelaar (hazelnoot). Beide planten hebben breed-ovaal tot eirond blad
met een toegespitste top, waarbij het blad van
Corylus vaak wat grover en onregelmatiger is. De
bladovereenkomsten zorgen niet voor verwar-

ring tussen de twee geslachten, want de verschillen zijn verder overduidelijk. Corylopsis bloeit
in trossen en produceert geen grote vruchten.
Corylus bloeit in katjes en geeft nootvruchten. De
hazelaar wordt daarom ingedeeld in een andere familie, vroeger die van de Betulaceae, tegenwoordig die van de Corylaceae .
Voor Dionysios Sofronas, directeur van Aardoom
Hoveniers uit Ridderkerk, is Corylopsis een van
zijn favorieten voor de voorjaarsperiode. “Heel
vroeg lichtgeel bloeiend, nog voordat het blad
verschijnt. Een mooie opvolger van Hamamelis die net daarvoor, gedurende de wintermaanden, bloeit.” Hij merkt, net als de andere bedrijven
van Dutch Quality Gardens waarbij het bedrijf is
aangesloten, dat groen in belangstelling stijgt en
er dus weer meer ruimte komt voor weinig aangeplante heesters als Corylopsis. “Ik begon bijna
de moed te verliezen, promoot al jaren de groene, duurzame en levende tuin. Vanaf 2016 hebben we gelukkig weer opvallend veel aanvragen
voor groene tuinen.”
Voor Sofronas zijn C. pauciflora en C. spicata de
twee belangrijkste soorten. De eerste blijft het
kleinst, circa 1 meter hoog en 2 meter breed. De
soortnaam pauciflora betekent ‘met weinig bloemen’ en slaat op de aanwezigheid van slechts drie
bloemen per tros. Het aantal trossen is echter zo
rijk dat een exemplaar in volle bloei onmogelijk
over het hoofd gezien kan worden. C. spicata is
de wat grotere uitvoering, deze soort groeit tot circa 2 meter hoogte en wordt soms tot wel 3 meter
breed.

NIET DOMINANT
Ook na de vroege voorjaarsbloei in maart en april
is er volgens Sofronas nog sierwaarde, zonder
dominantie. Hij noemt Corylopsis sierlijk vanwege de iets afhangende takken die de breedte
ingaan. “Het frisgroene blad is wat gerimpeld en
licht behaard. Aaibaar.”
Sofronas gebruikt beide soorten het liefst als solitair of in kleine groepen. “In grote vlakken bodembedekkende vaste planten, liefst gecombineerd
met bolgewassen.” Hij combineert daarbij ook
graag met lage grassen die voor een interessant
herfst- en winterbeeld zorgen. “Zo ontstaat uiteindelijk een goed gevulde beplanting in afwisselende hoogtes, kleuren en bloeitijden.” Mooi
meegenomen is het feit dat zo’n beplanting ook
onderhoudsvriendelijk is. Omdat de beplanting niet meteen goed gesloten is, en solitairen
als Corylopsis pas na een aantal jaren een flinke omvang hebben, is er de eerste jaren wel wat
extra onderhoudswerk om alles onkruidvrij te
houden.

