Physocarpus

– Keuringsrapport en
sortimentsonderzoek
H. Wischmann & R.T. Houtman
Maar weinig houtige gewassen stijgen binnen relatief korte tijd
zó sterk in populariteit als Physocarpus. In de laatste 30 jaar werden
meer dan 40 nieuwe cultivars geïntroduceerd. De meeste met
succes. Er is een grote vraag naar deze sterke, veelzijdige heesters.
Vanwege deze populariteit vond de keuringscommissie het logisch
om deze cultivars aan een sterrenkeuring te onderwerpen.
Dit gebeurde in internationaal (Euro-trials) verband.

Physocarpus behoort tot de Rosaceae (Rozen
familie). Binnen deze familie, waarin uitersten als
Acaena, Dryas, Prunus en Malus (appel) worden
geplaatst, worden drie onderfamilies onder
scheiden met daaronder een aantal stammen.
Physocarpus wordt geplaatst in de stam Neillieae,
samen met Neillia en Stephanandra, wat dus de
meest nauwe verwanten van Physocarpus zijn.
Alle Physocarpus zijn bladverliezende struiken met
verspreid staande, enkelvoudige bladeren. De tak
ken en twijgen zijn steeds iets hoekig en de oudere
takken en stammen zijn sterk en fraai afbladde
rend. Dit heeft Physocarpus de Amerkaanse naam
ninebark opgeleverd, vrij vertaald: “met negen
basten”. De bladeren zijn ovaal, handlobbig of
handspletig met drie tot vijf lobben. Bij uitlopen
zijn de bladeren vaak iets brons of bruin getint.
De bloemen verschijnen in opstaande, halfronde
tot ronde tuilen en zijn witroze tot wit. De bloem
knoppen zijn vaak lichtroze. De bloemen worden
gevolgd door kleine, afhankelijk van de soort,

in meer of mindere mate opgeblazen vruchten
waarin kleine zaden zitten. Dit verklaart de Neder
landse naam Blaasspirea. De vruchten zijn groen
tot aantrekkelijk bruinrood tot rood gekleurd.
Het geslacht kent slechts zes soorten, waarvan
er vijf in Noord-Amerika voorkomen en één in
Noordoost-Azië. Over de in Azië voorkomende
soort, P. amurensis, is de minste discussie.
P. alternans (M.E. Jones) J.T. Howell
Dichtvertakte struik die circa 1,5 m hoog wordt.
Twijgen kaal of met sterharen bezet. Bladeren
eirond tot bijna rond, 0,5-2 cm lang en bijna even
breed, met een ronde tot (ondiep) hartvormige
bladvoet. De bladeren zijn gewoonlijk 3-5-lobbig,
maar kunnen ook 7-lobbig zijn of ongelobd. Blad
randen gekarteld tot dubbel gekarteld en bladtop
afgerond. De bovenzijde is vrijwel kaal tot kaal, de
onderzijde is viltig behaard, in ieder geval op de
nerven. De bloemen zijn wit tot rozewit en staan
in halfronde, armbloemige tuilen van circa 3 cm
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Bodembedekkende Physocarpus capitatus ‘Tilden Park’ met solitaire Viburnum sargentii ‘Onondaga’
(foto: bd)

in doorsnede. Iedere tuil bevat 5-10 (15) bloemen.
De kelkbladen zijn bezet met sterharen. De vruch
ten staan per individuele bloem steeds alleen of
in paren bijeen. Als ze in paren staan zijn ze tot
de helft aan elkaar vergroeid. Deze soort komt
voor aan de westzijde van de Rocky Mountains, in
Idaho, Wyoming, Utah, Colorado, Californië en
Nevada. De struik groeit in drogere, rotsachtige
gebieden tussen 1.500-3.100 m. P. alternans is in
Europa waarschijnlijk niet in cultuur.

Korea en Oost-Rusland. Volgens Bean lijkt de
soort sterk op P. opulifolius, maar verschilt hier
van door de grotere, vaker 5-lobbige, aan de
onderzijde behaarde bladeren en de donsachtig
behaarde vruchten. De vruchten staan per indivi
duele bloem steeds met 3-4 bijeen.
P. capitatus (Pursh) Greene
Brede, lage tot middelhoge struik, in hoogte vari
ërend tussen 1 m en ruim 4 m, afhankelijk van de
groeiomstandigheden. Kan worteluitlopers vor
men. Takken vaak overhangend, oude bast grijs en
afbladderend, jonge twijgen kaal of met fijne ster
haren bezet. Bladeren breed eirond tot omgekeerd
breed eirond, meestal 3-lobbig, soms 5-lobbig,
aan korte scheuten 3-7 cm lang en 2-4 cm breed,
aan lange groeischeuten groter, tot 10 cm lang en
evenredig breed. Bladtop afgerond tot spits, blad
voet rond tot (ondiep) hartvormig. Bladranden
onregelmatig gekarteld tot dubbel gezaagd-getand,
onderzijde van het blad donsachtig behaard.

P. amurensis (Maxim.) Maxim.
Lage tot middelhoge struik, in hoogte variërend
tussen 1 en 3 m. De 3- tot 5-lobbige bladeren zijn
breed eirond en 5-10 cm lang en breed. De onder
zijde van het blad is in meer of mindere mate
donsachtig behaard. De bloemen zijn wit, waarbij
de kroonbladen aan de buitenzijde donsachtig
behaard zijn. De driehoekige kelkbladen en de
vruchten zijn dicht donsachtig behaard.
P. amurensis komt voor in Noord-Oost China,
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onderzijde is dat precies andersom, die is gewoon
lijk bezet met sterharen, maar soms kaal. De witte
bloemen staan in tuilen bijeen, met 15-20 bloemen
per tuil. Zowel de kelkbladen als de bloemstelen
zijn donsachtig behaard. De vruchten staan per
individuele bloem steeds met 2, soms 3 bijeen en
zijn tot halverwege aan elkaar vergroeid. Ze zijn
dicht bezet met sterharen en de verdroogde stijlen
zijn duidelijk zichtbaar aan de toppen. Ze bevatten
steeds 1 of 2 peervormige zaden.
P. malvaceus komt voor in het noordwestelijk deel
van Noord-Amerika, van British Columbia en
Alberta in Canada en Oregon, Idaho en Montana
in het noorden van de Verenigde Staten, zuide
lijker langs de westelijke Rocky Mountains in
Washington, Wyoming, Utah, Colorado, Nevada,
Arizona en New Mexico tot in het westen van
Texas. Deze soort is nauw verwant aan P. monogynus, die meer naar het oosten voorkomt. P. malvaceus is groter, heeft een meer opgaande groeiwijze
en heeft groter blad. De vruchten staan per indi
viduele bloem steeds met 2 of 3 bijeen. Ze zijn tot
(ruim) halverwege met elkaar vergroeid en bezet
met een dichte, beharing van sterharen. Iedere
vrucht bevat steeds 1 of 2, peervormige zaden.

De afbladderende bast van Physocarpus opulifolius
‘Diabolo’ (foto: rh)

Bloemtuilen halfrond tot bijna rond, bestaand
uit 30-50 bloemen. Bloemen wit, soms iets roze
getint, met (donsachtig) behaarde kelkbladen en
bloemsteel. De vruchten staan per individuele
bloem steeds met 3-5 bijeen, zijn kaal (volgens
Boom alleen aan de toppen behaard) en aan de
basis met elkaar vergroeid. Ze bevatten gewoonlijk
2 peervormige zaden.
Het verspreidingsgebied van P. capitatus loopt
van zuidelijk Alaska tot Zuid-Californië en oos
telijk tot Montana en Utah. Deze soort groeit in
lager gelegen gebieden, voornamelijk op zonnige
hellingen, langs stroompjes en moerassen en in
open, vochtige bossen. P. capitatus kan worden
beschouwd als de westelijke variant van P. opulifolius. De plant groeit gewoonlijk meer spreidend,
het blad is aan de onderzijde (duidelijker) dons
achtig behaard en de zaden zijn peervormig.

P. monogynus (Torr.) Coult.
Lage struik, gewoonlijk niet hoger dan 1 m,
waarvan de oude bast donker bruingrijs en sterk
afbladderend is. De jonge twijgen zijn glad tot
iets bezet met sterharen. De bladeren zijn breed
eirond tot rond, maar soms ook smal eirond tot
niervormig. Gewoonlijk zijn ze 3-lobbig maar
soms ook 5-lobbig. Ze zijn diep gelobd en
1,5-4 cm lang en 2-4,5 cm breed, met een
(ondiepe) hartvormige bladvoet en dubbel gekar
telde tot dubbel gezaagde bladranden. De boven
zijde van het blad is (vrijwel) kaal, de onderzijde
is sterk variabel qua beharing, van (vrijwel) kaal
tot bezet met sterharen. De armbloemige bloem
tuilen zijn halfrond tot afgeplat en maximaal 3,5
cm in doorsnede. Ze bestaan uit 10-30 bloemen.
De bloemen zijn wit, vaak iets roze getint. De
vruchten staan per individuele bloem in paren,
soms ook alleenstaand of met 3 bijeen. Ze zijn tot
(ruim) halverwege met elkaar vergroeid en donzig
behaard. Iedere vrucht bevat 1-3 peervormige
zaden.

P. malvaceus (Greene) O. Kuntze
Relatief lage struik met een opgaande groeiwijze,
in hoogte variërend van 1-2 m. Oude bast bruin
grijs tot zwartgrijs en sterk afbladderend. De jonge
twijgen zijn kaal tot dicht bezet met sterharen. De
bladeren zijn breed eirond tot rond en gewoonlijk
3-lobbig. Alleen aan lange groeischeuten soms
5-lobbig. Ze zijn 2-8 cm lang en breed met een
dubbel gekartelde tot (dubbel) gekarteld-gezaagde
bladrand en een ronde tot hartvormige bladvoet.
De bovenzijde van het blad is gewoonlijk kaal,
maar kan iets bezet zijn met sterharen. Bij de
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Waar P. malvaceus aan de westzijde van de Rocky
Mountains voorkomt, ligt het verspreidingsgebied
van P. monogynus juist aan de oostzijde van deze
bergketen. Deze soort komt voornamelijk voor
in Colorado, maar het verspreidingsgebied loopt
van Montana via South Dakota, Colorado en
New Mexico naar het westen van Texas en van
daaruit oostelijk tot in Arizona en Nevada.
Het is opvallend dat de beschrijvingen van deze
soort in de literatuur nogal uiteen lopen. De
meeste literatuur meldt dat deze soort niet hoger
wordt dan circa 1 m, maar er wordt ook melding
gemaakt van 2 m hoge struiken. Ook lijkt er een
grote variatie te zijn in bladvorm; van ongelobd tot
5-lobbig.
Het exemplaar van P. monogynus, dat als referen
tie in de opplant stond, lijkt niet soortecht te zijn
geweest (zie onder “Hybriden?”)

Physocarpus opulifolius ‘Donna May’ (Little Devil)
(foto: hw)

de meest gekweekte soort en ook de soort waaruit
veruit de meeste cultivars zijn ontstaan.
In de natuur komt een geelgroenbladige variëteit
voor: P. opulifolius var. aureus. Hieruit is halver
wege de 19e eeuw de geelbladige cultivar ‘Luteus’
geselecteerd. Toch wordt ook de cultivar ‘Luteus’
nog vaak als var. aureus of ‘Aureus’ aangeduid.
De variëteit P. opulifolius var. intermedius wordt
soms als aparte soort beschouwd. Deze variëteit
blijft met circa 1,5 m hoogte kleiner dan
P. opulifolius. Ook zijn onrijpe vruchten behaard.
Het verspreidingsgebied van var. intermedia
beslaat het noordelijk en oostelijk deel van het
verspreidingsgebied van P. opulifolius en loopt
van Ontario in Canada via de staten in het cen
trum van de Verenigde Staten naar Noord-Mexico.
Over het algemeen groeit P. opulifolius var.
intermedius op drogere plaatsen dan P. opulifolius.

P. opulifolius (L.) Maxim.
Middelgrote struik tot circa 3 m hoog, waarvan
de oude bast bruin en sterk afbladderend is. De
bladeren zijn variabel van vorm, van eirond tot
omgekeerd eirond. Ze zijn in ieder geval steeds
langer dan breed. De bladeren zijn gewoonlijk
3-lobbig, soms 5-lobbig. In de literatuur is er grote
verdeeldheid over het aantal lobben. Zo vermeldt
Krüssmann dat de bladeren steeds 5-lobbig zijn,
terwijl Bean (en anderen, die dit waarschijnlijk
hebben overgenomen) schrijft dat de bladeren
3-lobbig tot ongelobd zijn. De bladeren zijn
4-9 cm lang en breed en hebben een breed wig
vormige tot ondiep hartvormige bladvoet. Ze zijn
aan beide zijden kaal, hoewel de onderzijde soms
iets viltig behaard kan zijn. De bloemen verschij
nen in halfronde tuilen, die veel bloemen (30-50)
per tuil bevatten. Ze zijn wit, vaak met een (licht)
roze tint en ook de bloemknoppen zijn vaak rozeachtig getint. De bloemsteel is gewoonlijk dons
achtig behaard, maar kan ook vrijwel kaal zijn.
De vruchten staan per individuele bloem steeds
met 3-5 bijeen en zijn aan de basis met elkaar ver
groeid. Ze zijn vrijwel kaal en bezitten 2 eivormige
zaden.
P. opulifolius is een zeer variabele soort die in het
gehele oostelijke deel van Noord-Amerika, van het
noorden van Canada tot in Florida en westelijk tot
in Colorado en South Dakota voor komt. Het is

Hybriden?

Het is bekend dat Physocarpus gemakkelijk hybri
diseert, ook al zijn er geen soorthybriden beschre
ven. De variabiliteit zoals beschreven in diverse
literatuur kan dus ook voortkomen uit het feit dat
men hybriden heeft omschreven. Opvallend is dat
alleen de Colorado Flora expliciet vermeldt dat
P. monogynus en P. opulifolius gemakkelijk met
elkaar hybridiseren als beide in hetzelfde gebied
voorkomen. In deze gebieden zijn de meeste
exemplaren hybriden.
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alleen aan de basis vergroeid en kaal. Ook waren
de vruchten steeds zonder zaden. Opvallend aan
deze plant was dat deze in de nazomer nog wat
herbloei gaf. Dit deden ook verschillende cultivars
(‘Hoogi021’ en ‘SMPOTW’). Bij de in de keurings
opplant aanwezige cultivars waren typische ken
merken van P. opulifolius niet altijd terug te vin
den. Diverse cultivars hadden eigenschappen van
de plant die als P. monogynus in de opplant stond
(en waarschijnlijk een hybride was).
Bij het traceren van de kruisingsouders van de
cultivars werd duidelijk dat er is gekruist met
P. opulifolius var. nanus. De Naamlijst van Houtige
Gewassen (2016-2020) beschouwt P. opulifolius
var. nanus als een synoniem voor P. monogynus.
Andere taxonomen zien P. opulifolius var. nanus
als synoniem voor P. opulifolius ‘Nanus’, een culti
var die alleen in de Verenigde Staten in cultuur is.
Of dit een cultivar van P. opulifolius is of van
P. monogynus, is onduidelijk. Omdat er binnen het
keuringsonderzoek geen sluitende conclusie kon
worden getrokken of de bewuste plant nu
P. monogynus is of een cultivar van P. opulifolius,
wordt in dit artikel vooralsnog de traditionele
taxonomie gevolgd.
Het is dus nodig dat er meer (DNA) onderzoek
gedaan zal moeten worden naar de species van
Physocarpus en de verschillende cultivars die
hieruit zijn ontstaan. Volgens onderzoek van Oh
(2015) is het DNA van P. opulifolius intermediair
tussen dat van P. capitatus en van P. monogynus.
Dit zou erop kunnen wijzen dat P. opulifolius van
hybride-origine is. Mocht inderdaad vast komen
staan dat P. opulifolius var. nanus feitelijk P. monogynus is, dan wijzigen in ieder geval de namen van
de cultivars waarin deze ouder is gekruist: ‘Donna
May’, ‘Hoogi021’, ‘Seward’, ‘SMPOTW’, ‘SMNPMS’,
‘SMPOMINI’, ‘Tres’, ‘ZLEBic5’ en ‘ZLEYel2’.
Van zowel P. malvaceus, P. monogynus en
P. opulifolius is bekend dat deze eenzelfde aantal
chromosomen hebben (2n=18). Dit betekent dat
ploïdieverschillen in elk geval geen kruisings
barrière veroorzaken en de soorten mogelijk kun
nen kruisen, wat in feite is wat de Colorado Flora
ook opmerkt. Het is op dit moment niet duidelijk
en ook niet te bewijzen, of de huidige cultivars
behoren tot P. opulifolius of dat dit (mogelijk
complexe) hybriden zijn. Ook hierover kan verder

Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’
(foto: rh)

Het is bekend dat Physocarpus een verplichte
kruisbestuiver is en zelf-incompatibel. Er moeten
dus steeds twee of meer planten bij elkaar staan
om bestuiving te laten plaatsvinden. Dat Physocarpus gemakkelijk hybridiseert en dat ook de culti
vars gemakkelijk kruisen is bewezen doordat uit
zaden, geplukt van geelbladige cultivars na vrije
bestuiving, ook rood-/bruinbladige nakomelingen
groeien en andersom. Ook kruist P. capitatus met
P. opulifolius, waarbij een uitsplitsing zichtbaar
is tussen nakomelingen die meer op P. capitatus
lijken en nakomelingen die meer op P. opulifolius
lijken, inclusief de variatie aan bladkleuren.
Zoals al bij P. monogynus genoemd, waren de
planten in de keuringsopplant waarschijnlijk niet
soortecht. Ten eerste waren ze met een hoogte
en breedte van circa 2 m beduidend forser dan
zou moeten. De bladvorm en bladbeharing klopt
met de beschrijvingen, maar de planten in het
keuringsveld hadden ook bladeren met ronde
bladvoeten. Ook het aantal bloemen per tuil en het
formaat van de tuilen klopt met de beschrijving,
hoewel de tuilen van de opgeplante exemplaren
relatief klein waren. Maar de voornaamste discre
pantie is bij de vruchten te vinden. De vruchten
van P. monogynus staan per individuele bloem
steeds in paren of zijn alleenstaand. Ook zijn deze
tot (ruim) halverwege met elkaar vergroeid en
donzig behaard. Bij de planten van P. monogynus
in de opplant stonden de vruchten per individu
ele bloem steeds met 3-4 bijeen en waren deze
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DNA onderzoek uitsluitsel geven. De meeste cul
tivars vormen overigens wel kiemkrachtige zaden,
na kruisbestuiving.

gedrongen groeiende cultivars kunnen ook prima
in vakbeplantingen worden toegepast. Voor de
hand liggend zijn dit onder andere ‘Donna May’,
‘Hoogi016’, ‘SMPOTW’ en de andere “klein
bladige” cultivars. Maar ook ‘Dart’s Gold’, ‘Minall2’
en ‘Rubella’ lenen zich hier prima voor. Omdat
de planten zo sterk zijn, kunnen ze zowel in de
particuliere tuin als in de openbare ruimte prima
worden gebruikt.
Een andere toepassing van Physocarpus kan zijn
als (blok)haag. Kies hiervoor niet de sterkst groei
ende cultivars, omdat deze vaker gesnoeid moeten
worden. Met het beschikbare palet aan bladkleu
ren kunnen verassende hagen worden gecreëerd.
Over het algemeen heeft Physocarpus weinig last
van aantastingen. Natuurlijk kan er wel eens luis in
de planten zitten. Dit gebeurt meestal in het voor
jaar als de planten volop in de groei zijn, maar in
het algemeen groeien de planten er snel overheen
en zijn ze de rest van het seizoen luisvrij. Ook
kunnen de planten worden aangetast door spint
of meeldauw. Dit lijkt vooral een Amerikaans
probleem, in Noordwest-Europa worden deze
aantastingen zelden of nooit geconstateerd.

Sier- en gebruikswaarde

Van de zes soorten wordt alleen P. opulifolius op
redelijke schaal gekweekt. Twee andere soorten,
P. capitatus en P. monogynus zijn al moeilijker
in de handel te vinden. De andere drie soorten
worden niet of nauwelijks gekweekt. De gekweekte
soorten hebben weliswaar een hoge gebruiks
waarde, maar geen hoge sierwaarde. De planten
zijn sterk, hebben een enorm regeneratievermogen
en groeien op vrijwel iedere bodem. Ook is
Physocarpus uitstekend winterhard; P. capitatus
is winterhard tot USDA zone 6 (circa -17 °C),
P. monogynus tot USDA zone 6 en P. opulifolius
is winterhard tot USDA zone 3 (circa -35 °C).
Beperkt tot de in cultuur zijnde soorten is de
afbladderende bast van P. opulifolius en P. monogynus een ondergewaardeerde sierwaarde. Als
de struiken iets worden opgesnoeid, wordt de
prachtige bast zichtbaar. Ook de bloei kan uitbun
dig en fraai zijn, al is het maar gedurende enkele
weken in het late voorjaar. Vooral de vruchten van
P. opulifolius hebben sierwaarde, deze zijn fraai
bruinrood tot rood en contrasteren goed met het
groene blad.
De grote sier- en gebruikswaarde is echter te
vinden in de vele cultivars die het geslacht heeft
voortgebracht. Er is een enorme variatie in groei
wijze, van bijna kruipend, tot circa 4 m hoog en
van struiken met breed overhangende twijgen tot
dichtvertakte opgaande struiken. Ook in blad
grootte is er variatie, maar belangrijker nog is de
variatie in bladkleuren. Naast geelbladige culti
vars, zijn er cultivars met alle schakeringen tussen
groen en purperzwart. In de herfst kleuren de
donkerbladige cultivars vaak aantrekkelijk oranje
of rood. Maar de herfstkleuren zijn nooit dermate
spectaculair dat het waard is Physocarpus speciaal
voor de herfstkleuren aan te planten. De bloemen
en soms fraai gekleurde vruchten voegen daar bij
veel cultivars nog iets extra aan toe.
Physocarpus kan worden toegepast als bodem
bedekker (P. capitatus ‘Tilden Park’), de forsere
cultivars kunnen goed in kleine groepen of als
solitair worden toegepast. Met name de meer

Keuringsrapport

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Eurotrials deelnemers in 2014, in Piikkiö, Finland,
werd door de KVBC voorgesteld om een inter
nationale keuring van Physocarpus cultivars te
organiseren. Henk Wischmann had toen al veel
cultivars verzameld, omdat het oorspronkelijk de
bedoeling was deze keuring nationaal te organise
ren. Maar omdat er internationaal veel interesse
in dit geslacht is, bleken de andere Euro-trials
participanten ook enthousiast. Het is de bedoeling
om in Dendroflora nr. 57 een overzicht te geven
van de resultaten in de deelnemende landen.
De planten werden in de zomer van 2015 gestekt
door Darthuizer Boomkwekerijen te Leersum en
in najaar 2016 naar de verschillende deelnemende
landen gestuurd. In Nederland werden de planten
opgeplant op de Sortimentstuin Harry van de
Laar in Boskoop (veengrond), met een schaduw
collectie bij Henk Wischmann te Leersum (zand
grond). Vervolgens werden de planten gekeurd in
2018 en 2019 en 2020.
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1 Physocarpus opulifolius ‘Krynsii’
2 Physocarpus opulifolius ‘Chameleon’
3	
Physocarpus opulifolius ‘Jefam’ (Amber Jubilee)
4	
Physocarpus opulifolius ‘Podaras 2’ (Caramel Candy)
5 Physocarpus opulifolius ‘Anny’s Gold’
6 Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’
7 Physocarpus opulifolius ‘Luteus’
8	
Physocarpus opulifolius ‘Minange’ (Angel Gold)
9 Physocarpus opulifolius ‘Nugget’
10 Physocarpus opulifolius ‘Andre’
11 Physocarpus opulifolius ‘Corona’
12 Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’
13 Physocarpus opulifolius ‘Donna May’ (Little Devil)
14 Physocarpus opulifolius ‘Gelesq’ (Red Esquire)
15	
Physocarpus opulifolius ‘Jonight’ (Midnight)
16	
Physocarpus opulifolius ‘Minall2’ (All Black)
17 Physocarpus opulifolius ‘Minbla2’ (Black Light)
18	
Physocarpus opulifolius ‘Mindia’ (Diable d’Or; Coppertina)
19 Physocarpus opulifolius ‘Perspectiva’
20 Physocarpus opulifolius ‘Podaras 1’ (Burgundy Candy)
21 Physocarpus opulifolius ‘Podaras 3’ (Lemon Candy)
22 Physocarpus opulifolius ‘Red Baron’
23 Physocarpus opulifolius ‘Rubella’
24	
Physocarpus opulifolius ‘Seward’ (Summer Wine)
25	
Physocarpus opulifolius ‘Tuilad’ (Lady in Red)
26 Physocarpus opulifolius ‘Zdechovice’
27 Physocarpus opulifolius ‘Hoogi016’ (Little Angel)
28 Physocarpus opulifolius ‘Hoogi021’ (Little Joker)
29	
Physocarpus opulifolius ‘SMPOTW’ (Tiny Wine)
30 Physocarpus opulifolius ‘Schuch’
31 Physocarpus capitatus ‘Tilden Park’

31

30
33

dendrofl ora 56 [2020]

P. capitatus ‘Tilden Park’
(foto: hw)

P. opulifolius ‘Andre’
(foto: hw)

P. opulifolius ‘Anny’s Gold’
(foto: rh)

P. opulifolius ‘Chameleon’
(foto: hw)

Beoordelingen

lichtpaars, later zwart. Bloeitijd mei-juni.
Vruchten: tuilen opstaand, lichtbruin.
Hoewel de volwassen bladeren donkergroen zijn,
is het jonge blad geelgroen. De vruchttuilen zijn
niet erg opvallend en bestaan uit relatief weinig
vruchten. Tilden Park is een goede bodembedek
ker. De op de grond liggende takken wortelen
makkelijk en de plant weet binnen de kortste
keren een aanzienlijk oppervlak te bedekken.
Vrijstaand groeit de plant gemakkelijk uit tot een
diameter van 5 m met een hoogte van 1-1,5 m.
Een duidelijk verschil met de soort P. capitatus,
die circa 4 m hoog wordt. Bloemen en vruchten
zijn niet erg opvallend en soms hebben de planten
last van taksterfte.
‘Tilden Park’ is in 1963 door Wayne Roderick op
ruim 450 m (1500 ft) hoogte op Mt. San Bruno,
in het Tilden Regional Park, Berkeley, California,
Verenigde Staten van Amerika, op zijn natuur
lijke vindplaats geselecteerd. In 1964 werd de
plant voor het eerst vermeerderd en kort daarna
geïntroduceerd. De eerste beschrijving werd echter
pas in 1968 gepubliceerd (E. McClintock &
W. Knight, “Flora of San Bruno”, Proceedings
California Academy Sciences, 33(20):646, 1968).
‘Tilden Park’ is bij uitstek een plant voor toepas
sing in de openbare ruimte. De sierwaarde is te
gering om deze cultivar aan te bevelen voor de
particuliere tuin. Het is toch een buitenbeentje in
het geslacht, daarom heeft de keuringscommissie
‘Tilden Park’ met een “s” bekroond (voor speciale
doeleinden).

*
P. opulifolius ‘Andre’
(Michal Andrusiv, Litomyšl, Tsjechië, voor 2004)
Struik (h x b): 2,5-3,0 m x 2,25 m
Twijgen: licht roodbruin, kaal
Bladeren: eirond-rond, 3-lobbig, lobben gepunt,
bladrand gekarteld, bladvoet breed hartvormig.
Bovenzijde iets glanzend donker purperbruin en
kaal, onderzijde donker geelgroen en kaal, met
uitzondering van kleine toefjes sterharen in de
nerfoksels aan de bladbasis.
Bloeiwijze: vrijwel rond, circa 3,5 cm in diame
ter, met circa 40 bloemen per tuil, bloemsteel kaal.
Bloemen: circa 1,0 cm in diameter, kroonbladen
vrijwel rond, 3,5 mm lang en breed, lichtroze,
naar rozewit verbloeiend. Kelkbladen donsachtig
behaard. Bloemen met circa 20 witte meeldraden,
helmhokjes paars, later zwart. Bloeitijd mei-juni.
Vruchten: tuilen opstaand, per individuele
bloem steeds 3-5 vruchten bijeen, aan de basis
vergroeid, bruinrood, zaden peervormig.
Bij het uitlopen zijn de bladeren roodbruin, later
worden ze purperbruin. Deze in Tsjechië ver
edelde cultivar groeit uiteindelijk uit tot een grote,
volle struik. ‘Andre’ ontstond uit een kruising tus
sen ‘Luteus’ (als ‘Aureus’) en ‘Diabolo’. De plant
lijkt erg veel op ‘Mindia’, maar het blad van ‘Andre’
is helderder en roder. De plant bloeit meestal rijk.

gekeurde Physocarpus die beduidend sterker
bleken. Hierdoor konden geen goede waarnemin
gen worden gedaan. De bladeren van ‘Anny’s Gold’
zijn middengroen met een gele tot groengele rand.
Met name aan snelgroeiende, jonge scheuten zijn
de bladeren soms geheel groengeel. Op zich is
dit een kleur die door geen andere cultivar wordt
benaderd. De bloei is wit.
Tussen 2010 en 2020 is ‘Anny’s Gold’ kwekers
rechtelijk beschermd geweest. Omdat het CPVO
geen apostrof ’s in cultivarnamen accepteert heette
de plant ‘Annys Gold’, maar omdat de ICNCP dit
wel doet wordt de naam hier geschreven zoals
deze is bedoeld: ‘Anny’s Gold’.

*** = uitstekend
** = zeer goed
*
= goed
s
= voor speciale doeleinden
o
= kan vervallen
(NB) = niet beoordeeld
De hoogte en breedte van de planten is gemeten
in het laatste jaar van de keuringen (2020).
De planten werden gestekt in 2015, ten tijde
van de metingen waren ze dus vijf jaar oud.
s
P. capitatus ‘Tilden Park’
(Dr. Roy L. Taylor, University of British Columbia
Botanical Garden, Vancouver, British Columbia,
1964)
Struik (h x b): 0,5-0,75 m x 2,0 m
Twijgen: geelgroen, bovenzijde licht bruinrood,
kaal, vaak relatief dik.
Bladeren: rond, 3-lobbig, de bladen aan de
groeischeuten zijn breed eirond en dieper gelobd,
lobben iets spits, bladrand gezaagd, bladvoet
hartvormig. Bovenzijde dof donkergroen, licht
behaard, onderzijde middengroen, dicht dons
achtig behaard. Bladsteel ook behaard.
Bloeiwijze: halfrond, circa 4,0 cm in diameter,
met 10-55 bloemen per tuil, bloemsteel dicht
donsachtig behaard.
Bloemen: circa 1,2 cm in diameter, kroonbladen
rond, 5 mm lang en 4,5 mm breed, wit.
Kelkbladen dicht donsachtig behaard. Bloemen
met 25-35 witte meeldraden, helmhokjes
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P. opulifolius ‘Aureus’: P. opulifolius ‘Luteus’
o
P. opulifolius ‘Chameleon’
(Michal Andrusiv, Litomyšl, Tsjechië, 2006)
Struik (h x b): 1,0-1,5 m x 1,5 m.
Twijgen: licht roodbruin, kaal.
Bladeren: smal eirond, iets gerimpeld, 3-lob
big, diep gelobd, lobben smal en stomp, bladrand
diep gekarteld-gezaagd, bladvoet smal wigvormig.
Bovenzijde dof donkergroen, naar de rand lichter
groen verblekend en aan de randen geel, onder
zijde donker geelgroen, beide zijden kaal.
‘Chameleon’ werd begin van de 21e eeuw
gevonden als sport in ‘Andre’. Het bonte blad
is zeer onstabiel en de plant vormt gemakkelijk
egaal donkerbladige scheuten. Als cultivar is
de plant daardoor niet goed bruikbaar.
De donkerbladige scheuten hebben veel weg

o
P. opulifolius ‘Anny’s Gold’
(Kwekerij J.J. Bos, Wilp, 2010)
De planten in de keuring bleken niet bijzonder
sterk en werden meerdere keren door nachtvorst
beschadigd. Dit in tegenstelling tot alle andere
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P. opulifolius ‘Dart’s Gold’
(foto: rh)

P. opulifolius ‘Diabolo’
(foto: rh)

P. opulifolius ‘Donna May’ (Little Devil)
(foto: rh)

P. opulifolius ‘Gelesq’ (Red Esquire)
(foto: hw)

van ‘Zdechovice’, die net als ‘Andre’ ontstond
uit een kruising tussen ‘Luteus’ en ‘Diabolo’.
Een aanzet tot knopvorming en bloei wordt wel
gevormd maar de bloemtuilen komen niet tot
ontwikkeling en bloemen worden dus ook niet
gevormd.

minder last van zonnebrand en behoudt het de
gele kleur tot ver in de zomer. Dit in tegenstelling
tot ‘Luteus’ en ‘Minange’, die de neiging hebben
groener te worden en toch iets gevoeliger zijn voor
zonnebrand. Bij late nachtvorst kan het blad wat
bevriezen, iets waar alle geelbladige cultivars last
van kunnen hebben. De vruchten zijn geelgroen
tot iets roodachtig, maar kleuren vaak snel bruin,
hetgeen een minder fraai beeld geeft.

In juni 1968 werd, tussen circa 120.000 zaailingen,
één plant met donker blad gevonden. Vervolgens
is er jarenlang niets met de plant gedaan en raakte
deze bijna in de vergetelheid. Toen het geslacht
Physocarpus tegen het einde van de vorige eeuw
populairder werd, introduceerde Kordes Jung
pflanzen, Bilsen, Duitsland, de plant alsnog.
‘Diabolo’ was de eerste donkerbladige cultivar
van Physocarpus en het is nog steeds een goede
plant gebleken. Vooral toen men startte met ver
edelen van Physocarpus is ‘Diabolo’ veel gebruikt.
Voornamelijk omdat het de enige cultivar met
donker blad was. Af en toe vormt zich een twijg
met groene bladeren (of deels groen gekleurde
bladeren), maar dit zet zich verder in de struik niet
door. De bruinrode vruchten steken mooi af tegen
het donkere blad. In de Verenigde Staten werd
plant patent aangevraagd onder de cultivarnaam
‘Monlo’.

Bloeiwijze: halfrond, circa 4,0 cm in diameter,
met 35-50 bloemen per tuil, bloemsteel kaal.
Bloemen: circa 1,1 cm in diameter, kroonbladen
breed eirond, 5 mm lang en 4 mm breed, lichtroze,
naar rozewit verbloeiend. Kelkbladen donsachtig
behaard. Bloemen met circa 20 witte meeldraden,
helmhokjes paars, later zwart. Bloeitijd eind meijuni.
Vruchten: tuilen opstaand, per individuele
bloem steeds 4 vruchten bijeen, aan de basis
vergroeid, bruinrood, zaden peervormig.
Sterke struik, maar niet zo fors als verschillende
andere donkerbladige cultivars. Toch is de han
delsnaam enigszins misleidend, een struik van
2 m hoog is zeker niet “Little”. Het jonge blad is
fraai oranjeachtig roodbruin en wordt later in de
zomer mooi donkerbruin. De bruinrode vruchten
steken mooi af tegen het blad.
‘Donna May’ ontstond uit de kruising (‘Diabolo’
× P. opulifolius var. nanus) × P. opulifolius var.
nanus. Over de plant die twee keer werd gebruikt
als vaderplant, P. opulifolius var. nanus is discussie
(zie onder “Hybriden?”). Donna May is de naam
van de moeder van de winner.

*
P. opulifolius ‘Dart’s Gold’
(Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum, 1969)
Struik (h x b): 1,5 m x 1,75 m
Twijgen: geelgroen, kaal.
Bladeren: eirond-breed eirond, 3-lobbig, lobben
iets spits, vaak zeer ondiep gelobd, dof, bladrand
fijn gekarteld-gezaagd, bladvoet ondiep hart
vormig tot hartvormig. Beide zijden geel, boven
zijde met groene nerven, onderzijde met geel
groene nerven. Bovenzijde kaal, onderzijde kaal,
met uitzondering van kleine toefjes sterharen in
de nerfoksels aan de bladbasis.
Bloeiwijze: halfrond, circa 4,0 cm in diameter,
met 40-60 bloemen per tuil, bloemsteel kaal.
Bloemen: 1,0-1,1 cm in diameter, kroonbladen
breed eirond, 3,5 mm lang en 3 mm breed, wit.
Kelkbladen donsachtig behaard. Bloemen met
circa 30 witte meeldraden, helmhokjes paars,
later zwart. Bloeitijd mei.
Vruchten: per individuele bloem steeds 4 vruch
ten bijeen, aan de basis vergroeid, geelgroen tot
iets roodachtig, zaden eivormig.
Van de geelbladige cultivars scoorde ‘Dart’s Gold’
het hoogst. De plant blijft duidelijk lager dan de
twee vergelijkbare geelbladige cultivars ‘Luteus’ en
‘Minange’. Over het algemeen heeft het gele blad

*
P. opulifolius ‘Diabolo’
Syn. P. opulifolius ‘Monlo’
(Hans Theodor Schadendorf Baumschule,
Barmstedt, Duitsland, 1995)
Struik (h x b): 2,5-3,0 m x 2-2,5 m
Twijgen: grijsbruin, kaal.
Bladeren: eirond-rond, 3-lobbig, ondiep gelobd,
toppen afgerond, bladrand gekarteld tot gekarteldgetand, bladvoet ondiep hartvormig tot hart
vormig. Bovenzijde dof donker purperbruin en
kaal, onderzijde midden-geelgroen, alleen op de
nerven licht behaard.
Bloeiwijze: halfrond, circa 4,0 cm in diameter,
met 40-60 bloemen per tuil, bloemsteel kaal.
Bloemen: circa 1,0 cm in diameter, kroonbladen
breed eirond tot bijna rond, 5 mm lang en 4 mm
breed, rozewit, crèmewit verbloeiend. Kelkbladen
donsachtig behaard. Bloemen met 20-30 witte
meeldraden, helmhokjes donkerpaars, later zwart.
Bloeitijd eind mei-begin juni.
Vruchten: tuilen opstaand, per individuele
bloem steeds 4-5 vruchten bijeen, aan de basis
vergroeid, bruinrood, zaden peervormig.
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**
P. opulifolius ‘Donna May’ (Little Devil)
(David C. Zlesak, University of Wisconsin, River
Falls, Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika,
2010)
Struik (h x b): 2,0 m x 2,25-2,50 m
Twijgen: roodbruin, kaal.
Bladeren: eirond, 3-lobbig, lobben spits, blad
rand gekarteld, bladvoet zeer ondiep hartvormig.
Bovenzijde iets glanzend donker roodbruin en
kaal, onderzijde groenbruin met lichter groen
bruine nerven en kaal, met uitzondering van
kleine toefjes sterharen in de nerfoksels aan de
bladbasis.

o
P. opulifolius ‘Gelesq’ (Red Esquire)
(M.M.H. Schuurbiers, Boomkwekerij H. Knol,
Eefde, 2009)
Struik (h x b): 1,0 m x 1,5 m
Twijgen: roodbruin, kaal.
Bladeren: eirond-breed eirond, 3-lobbig, lobben
spits met iets afgeronde toppen, bladrand gekar
teld, bladvoet ondiep hartvormig tot hartvormig.
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P. opulifolius ‘Hoogi016’ (Little Angel)
(foto: rh)

P. opulifolius ‘Hoogi021’ (Little Joker)
(foto: rh)

P. opulifolius ‘Jefam’ (Amber Jubilee)
(foto: rh)

P. opulifolius ‘Jonight’ (Midnight)
(foto: rh)

Bovenzijde licht glanzend purperbruin, onderzijde
donker groengeel, beide zijden kaal.
Bloeiwijze: halfrond, 3,0-4,0 cm in diameter, met
30-40 bloemen per tuil, bloemsteel kaal tot zeer
licht behaard.
Bloemen:, 0,9-1,0 cm in diameter, kroonbladen
breed eirond tot breed omgekeerd eirond, 4 mm
lang en 3 mm breed, witroze, vrijwel wit verbloei
end. Kelkbladen iets donsachtig behaard. Bloemen
met 25-30 witte meeldraden, helmhokjes paars,
later zwart. Bloeitijd eind mei-begin juni.
Vruchten: tuilen opstaand, vruchten roodbruin.
‘Gelesq’ vormt een vrij open en vooral brede
struik. Samen met ‘Minall2’ is ‘Gelesq’ de laagst
groeiende cultivar in het gekeurde sortiment. De
plant bloeit niet erg rijk en na de bloei worden ver
houdingsgewijs weinig vruchten per tuil gevormd.
Het één van de cultivars met zeer donker blad,
maar de struikvorm en de bloeirijkheid laten te
wensen over. Andere, zeer hoog gewaardeerde
cultivars bloeien ook niet rijk, maar deze hebben
een betere habitus en mooier (donkerder) blad.
‘Gelesq’ is ontstaan uit een kruising tussen ‘Dia
bolo’ en ‘Dart’s Gold’.

zeer licht glanzend roodbruin en kaal, onderzijde
bruingroen en kaal, met uitzondering van kleine
toefjes sterharen in de nerfoksels aan de bladbasis.
Bloeiwijze: halfrond, circa 2,5 cm in diameter,
met 35-40 bloemen per tuil, bloemsteel kaal.
Bloemen: 0,6-0,7 cm in diameter, kroonbladen
breed eirond tot rond, 3 mm lang en 2,5 mm
breed, lichtroze, wit verbloeiend. Kelkbladen iets
donsachtig behaard. Bloemen met circa 25 witte
meeldraden, helmhokjes paars, later zwart. Bloei
tijd eind mei-begin juni.
Vruchten: bruinrood
De plant loopt uit met roodachtig bronskleurige
bladeren die in de loop van het voorjaar verkleu
ren naar roodbruin. De jonge bladeren hebben
vaak ontsierende gele randen, wat afbreuk doet
aan de sierwaarde. Dit is echter van tijdelijke aard,
‘Hoogi016’ is bovenal een rijk bloeiende, middel
hoge, roodbladige cultivar met een prachtige
struikvorm. De bruinrode vruchten vallen tussen
het bruinrode blad niet erg op. ‘Hoogi016’ ont
stond als mutant in ‘Andre’.

groen met donker geelgroene nerven en kaal,
met uitzondering van kleine toefjes sterharen in
de nerfoksels aan de bladbasis.
Bloeiwijze: halfrond, 1,8-2,0 cm in diameter,
met 20-40 bloemen per tuil, bloemsteel kaal.
Bloemen: circa 0.6 cm in diameter, kroonbladen
breed eirond, 2,5 mm lang en 2 mm breed, roze
wit. Kelkbladen iets donsachtig behaard. Bloemen
met circa 20 witte meeldraden, helmhokjes paars,
later zwart. Bloeitijd mei-begin juni.
Vruchten: roodbruin
Opvallend is, dat ‘Hoogi021’ de enige andere plant
is die, naast de in de keuring als P. monogynus
aanwezige plant, een rijke tweede bloei liet zien in
het najaar. Ook P. ‘SMPOTW’ geeft enige nabloei,
maar minder rijk. ‘Hoogi021’ groeide beduidend
lager dan de P. monogynus in de opplant. Het is
een goede compacte struik met zeer donker, klein
blad. De kleine tuilen met roodbruine vruchten
vallen niet erg op en geven eigenlijk eerder een
wat rommelig beeld. Deze cultivar ontstond als
zaailing van ‘Diabolo’, met een onbekende bestui
ver als vader.

zondering van kleine toefjes sterharen in de nerf
oksels aan de bladbasis.
Bloeiwijze: halfrond tot rond, circa 3,5 cm in dia
meter, met 35-45 bloemen per tuil, bloemsteel kaal
Bloemen: circa 1,0 cm in diameter, kroonbladen
breed eirond tot rond, circa 5 mm lang en breed,
lichtroze, wit verbloeiend. Kelkbladen iets dons
achtig behaard. Bloemen met circa 25 witte meel
draden, helmhokjes paars, later zwart. Bloeitijd
mei- juni.
Vruchten: tuilen opstaand, per individuele
bloem steeds 4 vruchten bijeen, aan de basis
vergroeid, bruinrood, zaden peervormig.
Het voorjaarsblad van ‘Jefam’ behoort tot het
mooiste in het geslacht Physocarpus. De jonge
bladeren zijn diep oranje tot bruinrood. Deze
verkleuren vervolgens bruingroen, waarbij ze vaak
een opvallende gele rand hebben, wat ontsierend
is. Later in de zomer kleurt het blad bronsgroen,
waarbij de meeste bladeren een donkere rand
houden. De plant bloeit niet erg rijk, waardoor
iets van de sierwaarde verloren gaat. Maar als
bladplant is ‘Jefam’ bijzonder mooi. De mooie
bruinrode vruchten steken goed af tegen het
bronsgroene blad.
‘Jefam’ is een kruising tussen ‘Diabolo’ en ‘Dart’s
Gold’. De handelsnaam Amber jubilee is gegeven
ter ere van het diamanten jubileum van de Engelse
Queen Elizabeth.

**
P. opulifolius ‘Hoogi021’ (Little Joker)
(Handelskwekerij G. Hoogenraad, Ederveen,
2015)
Struik (h x b): 1,5 m x 1,5 m
Twijgen: bruin, kaal.
Bladeren: smal eirond, 3-lobbig, blad aan kort
loten zeer ondiep gelobd, lobben spits met iets
afgeronde toppen, bladrand gezaagd, bladvoet
rond. Bovenzijde zeer donkergroen met een
zwartbruine gloed en kaal, onderzijde donker

*** P. opulifolius ‘Hoogi016’ (Little Angel)
(Pavel Schuch, Kostelec nad Černými lesy,
Tsjechië, 2014)
Struik (h x b): 1,50-1,75 m x 1,50-1,75 m.
Twijgen: purperrood, kaal.
Bladeren: breed eirond, 3-lobbig, lobben spits,
bladrand gezaagd, tanden met stompe toppen,
bladvoet (zeer) ondiep hartvormig. Bovenzijde
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**
P. opulifolius ‘Jefam’ (Amber Jubilee)
(Rick Durand, Jeffries Nurseries Ltd.,
Portage la Prairie, Manitoba, Canada, 2010)
Struik (h x b): 2,0 m x 2,0 m
Twijgen: groenbruin, iets rood getint, kaal
Bladeren: eirond, 3-lobbig, lobben stomp,
bladrand gekarteld, bladvoet (breed) hartvormig.
Bovenzijde dof bronsgroen en kaal, onderzijde
licht bronsgroen tot lichtgroen en kaal, met uit

**
P. opulifolius ‘Jonight’ (Midnight)
(John Jones, Hyfryd Plants Nurseries, Newton,
Wales, Verenigd Koninkrijk, 2013)

39

dendrofl ora 56 [2020]

Struik (h x b): 2,0 m x 1,75 m
Twijgen: donker bruinrood, kaal
Bladeren: breed eirond-rond, 3-lobbig,
lobben iets spits, bladrand gekarteld, bladvoet
breed wigvormig tot breed hartvormig. Boven
zijde iets glanzend bruinzwart en kaal, onderzijde
bruingroen en kaal, met uitzondering van kleine
toefjes sterharen in de nerfoksels aan de bladbasis.
Bloeiwijze: halfrond, circa 4,0 cm in diameter,
met 45-55 bloemen per tuil, bloemsteel kaal.
Bloemen: circa 1,0 cm in diameter, kroonbladen
breed eirond, circa 6 mm lang en 5 mm breed,
lichtroze, rozewit verbloeiend. Kelkbladen
donsachtig behaard. Bloemen met 30-35 witte
meeldraden, helmhokjes paars, later zwart.
Bloeitijd eind mei- juni.
Vruchten: tuilen opstaand, vruchten bruinrood.
Dit is een van de meest donkerbladige cultivars.
Zoals bij meerdere donkerbladige cultivars het
geval, is ook bij ‘Jonight’ de bloei beperkt. Ook
contrasteren de rijpe vruchten niet erg met het
donkere blad. Het is een middelhoge struik met
een mooie compacte groei. ‘Jonight’ werd gese
lecteerd uit een zaaimengsel, geoogst van ‘Dart’s
Gold’ en ‘Diabolo’.

P. opulifolius ‘Jonight’ (Midnight)
(foto: rh)
40

P. opulifolius ‘Krynsii’
(foto: rh)

redelijk forse struik. Het is een goede cultivar,
maar geen uitblinker tussen de andere middelhoge
bruinrood-bladige cultivars. Het feit dat de plant
wat beperkt bloeit en daardoor ook weinig vruch
ten geeft speelt daarbij ook mee.
o
P. opulifolius ‘Krynsii’
(voor 1904)
Struik (h x b): 2,5-3,0 m x 3,0 m
Twijgen: lichtgroen tot bruinrood, kaal
Bladeren: eirond-smal eirond, 3-lobbig,
lobben spits, bladrand gekarteld-gezaagd, bladvoet
breed wigvormig tot breed (ondiep) hartvormig.
Bovenzijde dof middengroen en kaal, onderzijde
lichtgroen en kaal, met uitzondering van kleine
toefjes sterharen in de nerfoksels aan de bladbasis.
Jonge bladeren geelgroen en aan de onderzijde op
de nerven iets behaard.
Bloeiwijze: afgeplat halfrond, circa 5,0 cm in
diameter, met 35-55 bloemen per tuil, bloemsteel
kaal.
Bloemen: 1,0-1,2 cm in diameter, kroonbladen
rond, circa 3 mm lang en breed, lichtroze, snel
wit verbloeiend. Kelkbladen donsachtig behaard.
Bloemen met 30-40 witte meeldraden, helmhokjes
paars, later zwart. Bloeitijd mei-juni.
Vruchten: per individuele bloem steeds
3-5 vruchten bijeen, aan de basis vergroeid,
met een korte snavel aan de top, bruinrood.
Van de gekeurde cultivars is dit een van de sterkst
groeiende planten. De bladlobben zijn opvallend
spits. De enigszins hangende tuilen met bruinrode
vruchten steken mooi af tegen het groene blad.

*
P. opulifolius ‘Korona’
(Michal Andrusiv, Litomyšl, Tsjechië, 2006)
Struik (h x b): 1,5-1,75 m x 1,5 m
Twijgen: roodbruin, kaal.
Bladeren: eirond, 3-lobbig, lobben spits, blad
rand gekarteld, bladvoet (ondiep) hartvormig.
Bovenzijde glanzend bruinrood en kaal, onder
zijde donker geelgroen met bruine, zeer licht
behaarde nerven en met kleine toefjes sterharen
in de nerfoksels aan de bladbasis.
Bloeiwijze: halfrond, circa 3,5 cm in diameter,
met 35-60 bloemen per tuil, bloemsteel kaal.
Bloemen: circa 1,0 cm in diameter, kroonbladen
breed eirond, circa 4 mm lang en breed, lichtroze,
rozewit verbloeiend. Kelkbladen iets donsachtig
behaard. Bloemen met circa 25 witte meeldraden,
helmhokjes paars, later zwart. Bloeitijd juni.
Vruchten: per individuele bloem steeds
4-5 vruchten bijeen, aan de basis vergroeid,
bruinrood, zaden peervormig.
‘Korona’ (soms foutief gespeld als ‘Corona’)
ontstond als knopmutant van ‘Andre‘. Het is een
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P. opulifolius ‘Luteus’
(foto: rh)

P. opulifolius ‘Minall2’ (All Black)
(foto: bd)

P. opulifolius ‘Minange’ (Angel Gold)
(foto: hw)

P. opulifolius ‘Minbla3’ (Black Light)
(foto: rh)

Daarbij komt dat de eerste vruchten al gekleurd
zijn als de laatste bloemen nog bloeien. Dit mooie
effect is echter van zeer korte duur, terwijl het
verder een grove, groenbladige stuik is zonder
aanvullende sierwaarde.
De planten in de keuring zijn afkomstig van een
plant die in 1982 vanuit Polen geïmporteerd is.
De exacte herkomst van deze cultivar is niet na te
gaan, maar Vilmorin (Parijs) maakt in er 1904 al
melding van. In de annalen van het Arnold Arbo
retum (Harvard University, Jamaica Plain, Massa
chusetts, Verenigde Staten van Amerika) komt de
plant ook voor; in de winter van 1933-1934 is één
plant zeer zwaar beschadigd, terwijl een tweede
plant onbeschadigd door de winter kwam.

breed, wit. Kelkbladen iets donsachtig behaard.
Bloemen met circa 30 witte meeldraden, helm
hokjes paars, snel zwart kleurend. Bloeitijd eind
mei-juni.
Vruchten: tuilen iets afhangend, per individuele
bloem steeds 3-4 vruchten bijeen, aan de basis
vergroeid, bruinwit tot roodachtig, zaden peer
vormig.
Evenals bij ‘Minange’ worden de gele bladeren
in de loop van de zomer steeds groener. De plant
groeit hoger dan ‘Dart’s Gold’ en het blad is min
der goed bestand tegen zonnebrand. Redenen om
geen sterren toe te kennen. ‘Luteus’ is een oude
selectie uit de geelgroenbladige P. opulifolius var.
aureus.

o
P. opulifolius ‘Luteus’
Syn. P. opulifolius var. aureus (in part)
P. opulifolius ‘Aureus’
(voor 1864)
Struik (h x b): 2,0-2,5 m x 2,5-2,75 m
Twijgen: geelgroen, kaal
Bladeren: breed eirond, 3-5 lobbig, lobben
stomp, bladrand gekarteld-gezaagd, bladvoet
afgerond tot hartvormig. Beide zijden geel,
bovenzijde met groene nerven, onderzijde met
geelgroene nerven. Beide zijden kaal, met uitzon
dering van iets donsachtige beharing op de nerven
aan de onderzijde van het blad.
Bloeiwijze: halfrond, 4,0-4,5 cm in diameter,
met 50-65 (70) bloemen per tuil, bloemsteel kaal.
Bloemen: circa 1,0 cm in diameter, kroonbladen
breed eirond tot rond, circa 3 mm lang en 2,5 mm

*** P. opulifolius ‘Minall2’ (All Black)
(Hortival Diffusion S.A.S, Beaufort-en-Anjou,
Frankrijk, 2014)
Struik (h x b): 1,0 m x 1,0 m
Twijgen: purperrood, kaal
Bladeren: eirond, 3-lobbig, vrij diepe lobben,
lobben spits, bladrand gekarteld-gezaagd, blad
voet rond tot (breed) hartvormig. Bovenzijde iets
glanzend diep purperrood en kaal, onderzijde licht
grijsrood en kaal, met uitzondering van kleine
toefjes sterharen in de nerfoksels aan de bladbasis.
Bloeiwijze: halfrond, 2,5-3,0 cm in diameter,
met 30-40 bloemen per tuil, bloemsteel kaal.
Bloemen: 0.7-0.8 cm in diameter, kroonbladen
breed eirond, circa 3,5 mm lang en 2 mm breed,
witroze, rozewit verbloeiend. Kelkbladen iets
donsachtig behaard. Bloemen met 20-30 witte

meeldraden, helmhokjes paars, later zwart.
Bloeitijd eind mei-begin juni.
Vruchten: tuilen opstaand, vruchten bruinrood.
Samen met ‘Jonight’, ‘Minbla3’ en ‘Rubella’ is dit
een van de opvallendste donkerbladige cultivars in
de keuring. Het is een lage tot middelhoge struik
met overhangende takken en toch een compacte
groeiwijze. De jonge bladeren zijn helder purper
rood en kleuren vervolgens diep, bijna zwart
achtig, purperrood. Zoals bij meerdere donker
bladige cultivars ook het geval is, bloeit ‘Minall2’
niet erg rijk. Als totaalbeeld is ‘Minall2’ een
schitterende plant.
De plant ontstond uit een kruising tussen een
onbenaamde zaailing Physocarpus, waarvan de
ouders onbekend zijn, en ‘Mindia’.

wit. Kelkbladen donsachtig behaard. Bloemen
met 25-30 witte meeldraden, helmhokjes paars,
later zwart. Bloeitijd eind mei-juni.
Vruchten: tuilen iets hangend, vruchten
bruinwit tot iets roodachtig.
Middelgrote struik, sterk lijkend op ‘Luteus’ en
duidelijk hoger groeiend dan ‘Dart’s Gold’. Het
blad loopt geel uit, maar in de loop van de zomer
verkleurt het naar groengeel. Bij late nachtvorst
kan het blad wat bevriezen, iets waar alle geel
bladige cultivars last van kunnen hebben. In hete
en zonnige zomers is de kans op bladverbranding
groter dan bij ‘Dart’s Gold’. De vruchttuilen zijn
iets hangend en de bruinwitte tot soms iets rood
achtige vruchten zijn aanvankelijk niet storend.
Als deze later bruin kleuren zijn ze wel ontsierend.

o
P. opulifolius ‘Minange’ (Angel Gold)
(Hortival Diffusion S.A.S, Beaufort-en-Anjou,
Frankrijk, 2007)
Struik (h x b): 2,0 m x 2,5 m
Twijgen: groengeel, kaal
Bladeren: eirond, soms smal tot zeer smal eirond
aan de kortloten, 3- 5 lobbig, lobben stomp, aan
de kortloten vrijwel ongelobd, bladrand gekarteld,
bladvoet afgerond tot hartvormig. Bovenzijde
dofgeel met groene nerven en kaal, onderzijde geel
en kaal, nerven aan de onderzijde geelgroen en
iets behaard.
Bloeiwijze: halfrond, 4,5-5,0 cm in diameter,
met 40-75 bloemen per tuil, bloemsteel kaal.
Bloemen: circa 1,0 cm in diameter, kroonbladen
eirond tot rond, circa 4 mm lang en 3 mm breed,

**
P. opulifolius ‘Minbla3’ (Black Light)
(Hortival Diffusion S.A.S, Beaufort-en-Anjou,
Frankrijk, 2018)
Struik (h x b): 1,5 m x 1,75 m
Twijgen: donkerbruin, kaal
Bladeren: eirond, 3-lobbig, lobben iets spits,
bladrand gekarteld-gezaagd, bladvoet breed kort
wigvormig tot zeer ondiep hartvormig. Bovenzijde
dof tot zeer licht glanzend purperzwart en kaal,
onderzijde roodbruin en kaal, met uitzondering
van kleine toefjes sterharen in de nerfoksels aan
de bladbasis.
Vruchten: per individuele bloem steeds 4 vruch
ten bijeen, aan de basis vergroeid, bruinrood,
zaden eivormig. Samen met ‘Jonight’ en ‘Rubella’
is dit een van de meest donkerbladige cultivars
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P. opulifolius ‘Mindia’ (Diable d’Or; Coppertina)
(foto: rh)

P. opulifolius ‘Nugget’
(foto: rh)

P. opulifolius ‘Perspectiva’
(foto: rh)

P. opulifolius ‘Podaras 1’ (Burgundy Candy)
(foto: hw)

in de keuring. Het is een middelhoge struik met
overhangende takken die breder dan hoog wordt.
De compacte groeiwijze maakt de plant geschikt
als (forse) bodembedekker. Zoals bij meerdere
donkerbladige cultivars het geval is, bloeit ‘Min
bla3’ niet erg rijk. Tijdens de keuringsperiode
werden geen bloemen waargenomen.

start in juni, iets later dan bij de meeste andere
cultivars. De bloemen contrasteren mooi met de
bladkleuren. De bruinrode vruchten steken mooi
af tegen het donkerbruine blad. Het is een van de
weinige cultivars die enige herfstkleur geeft. Het
blad kleurt, weliswaar slechts enkele weken, rood.
Als totaalbeeld is ‘Mindia’ een uitstekende cultivar,
die eigenlijk geen echte negatieve kwaliteiten heeft.
‘Mindia’ ontstond uit een kruising tussen ‘Dart’s
Gold’ en ‘Diabolo’.

Vruchten: tuilen opstaand, per individuele
bloem steeds 3-4 vruchten bijeen, aan de basis
vergroeid, bruinwit tot iets roodachtig, zaden
peervormig.
Hoewel ‘Nugget’ feitelijk een van de geelbladige
cultivars is, verkleurt het blad in de loop van het
seizoen steeds verder naar lichtgroen. De plant
heeft een aantal kenmerken die duidelijk afwijken
van andere cultivars, reden om aan te nemen dat
‘Nugget’ andere oudersoorten in zich heeft, maar
het is niet duidelijk welke (zie “Hybriden?”). Zo is
het de enige cultivar waarvan de jonge scheuten
behaard zijn. Ook is het blad aan de bovenzijde
op de nerven behaard. De plant bloeit zeer rijk
maar relatief kort. De bloemtuilen zijn opvallend
klein in verhouding tot die van andere cultivars.
De vruchten hebben echter niet veel sierwaarde.
Los van de (taxonomisch) interessante kenmer
ken is ‘Nugget’ een aardige geelbladige cultivar
naast ‘Dart’s Gold’. Hoewel het blad van ‘Dart’s
Gold’ gedurende het seizoen beter geel blijft en als
“echte” geelbladige cultivar dus beter is. Het iets
minder gele zomerblad van ‘Nugget’ is daarente
gen weer beter bestand tegen zonnebrand dan dat
van ‘Dart’s Gold’. Reden waarom beide cultivars
met één waardester werden bekroond.

gekarteld, bladvoet recht tot ondiep breed hart
vormig. Bovenzijde dof bruinrood en kaal, onder
zijde midden geelgroen en kaal, met uitzondering
van kleine toefjes sterharen in de nerfoksels aan de
bladbasis.
Bloeiwijze: halfrond, circa 3,0 cm in diameter,
met 25-35 bloemen per tuil, bloemsteel kaal.
Bloemen: 1,0-1,2 cm in diameter, kroonbladen
eirond, zeer kort (circa 1 mm) gesteeld, circa
5 mm lang en 3 mm breed, witroze. Kelkbladen
donsachtig behaard. Bloemen met 20-22 witte
meeldraden, helmhokjes paars, later zwart.
Bloeitijd eind mei-juni.
Vruchten: tuilen opstaand, per individuele
bloem steeds 3-4 vruchten bijeen, aan de basis
vergroeid, roodbruin, zaden peervormig.
‘Perspectiva’ heeft een mooie, vrijwel ronde
habitus. Deze cultivar behoort tot de meer com
pacte in het sortiment. Het blad loopt in het voor
jaar opvallend roodbruin uit en tot in het najaar
blijven de roodbruine scheuten fraai contrasteren
met het oudere blad. De kleurindruk van deze
struik is meer gemêleerd dan bij de andere com
pacte donkerbladige planten; een mengsel van
roodbruin, brons en frisgroen.

*** P. opulifolius ‘Mindia’
(Diable d’Or; Coppertina)
(Hortival Diffusion S.A.S, Beaufort-en-Anjou,
Frankrijk, 2003)
Struik (h x b): 1,75-2,0 m x 1,75-2,0 m
Twijgen: bruinrood, kaal
Bladeren: eirond, jong blad zeer smal eirond,
3-lobbig, lobben spits, bladrand gekarteld, blad
voet wigvormig tot rond. Bovenzijde dofbruin en
kaal, onderzijde donker geelgroen met een iets
bruine tint en kaal, met uitzondering van kleine
toefjes sterharen in de nerfoksels aan de bladbasis.
Bloeiwijze: circa 4,0 cm in diameter, met
35-40 bloemen per tuil, bloemsteel kaal.
Bloemen: circa 1,0 cm in diameter, kroonbladen
rond, circa 4 mm lang en breed, lichtroze, rozewit
verbloeiend. Kelkbladen iets donsachtig behaard.
Bloemen met 25-30 witte meeldraden, helmhokjes
paars, later zwart. Bloeitijd juni.
Vruchten: tuilen iets hangend, per individuele
bloem steeds 3-4 vruchten bijeen, aan de basis ver
groeid, bruinrood, zaden eivormig tot peervormig.
Deze middelhoge cultivar loopt in het voorjaar
met fel roodbruine bladeren uit. In de loop van
de zomer kleurt het blad naar bruin. De bloei

P. opulifolius ‘Monlo’: P. opulifolius ‘Diabolo’
*
P. opulifolius ‘Nugget’
(South Dakota State University, Brookings, South
Dakota, Verenigde Staten van Amerika, 1989)
Struik (h x b): 1,5 m x 2,5 m
Twijgen: roodbruin, onderzijde geelgroen getint,
kaal. Jonge twijgen iets donsachtig behaard.
Bladeren: smal eirond-eirond, 3-lobbig, vaak
zeer ondiep gelobd tot ongelobd, lobben spits,
bladrand gekarteld-gezaagd, bladvoet ondiep
hartvormig. Bovenzijde dofgeel, meer groen getint
aan de top, nerven groen, iets aanliggend behaard.
Onderzijde geel met lichtgroene nerven, licht
behaard, vooral op de nerven.
Bloeiwijze: bolvormig, circa 2,5 cm in diameter,
met 15-30 bloemen per tuil, bloemsteel kaal.
Bloemen: circa 0,7 cm in diameter, kroonbladen
vrijwel rond, circa 3 mm lang en breed, wit, met
af en toe een roze zweem. Kelkbladen donsachtig
behaard. Bloemen met 20-25 witte meeldraden,
helmhokjes paars, later zwart. Bloeitijd mei.
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**
P. opulifolius ‘Podaras 1’
(Burgundy Candy)
(Peter Podaras, Cornell University, Ithaca,
New York, Verenigde Staten van Amerika, 2010)
Struik (h x b): 1,75-2,0 m x 1,75 m
Twijgen: donker roodbruin, kaal
Bladeren: eirond-breed eirond, 3-lobbig, lobben

*** P. opulifolius ‘Perspectiva’
(Michal Andrusiv, Litomyšl, Tsjechië, 2005)
Struik (h x b): 1,5 m x 1,5 m
Twijgen: grijsrood, kaal
Bladeren: breed eirond, 3-lobbig soms neigend
naar 5-lobbig, lobben breed gepunt, bladrand
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P. opulifolius ‘Podaras 2’ (Caramel Candy)
(foto: hw)

P. opulifolius ‘Podaras 3’ (Lemon Candy)
(foto: hw)

P. opulifolius ‘Red Baron’
(foto: hw)

P. opulifolius ‘Rubella’
(foto: rh)

iets spits, bladrand gekarteld, bladvoet (ondiep)
hartvormig. Bovenzijde iets glanzend purperzwart
en kaal, onderzijde bruingroen en kaal, met uit
zondering van kleine toefjes sterharen in de nerf
oksels aan de bladbasis.
Vruchten: tuilen opstaand, roodbruin, aan de
toppen van de vruchten zijn de restanten van de
stijlen nog duidelijk zichtbaar.
‘Podaras 1’ vormt een compacte, stevige struik.
Het blad is mooi helder roodbruin als het uitloopt
en kleurt vervolgens purperzwart. Dit is wederom
een donkerbladige cultivar, die niet rijk bloeit.
In het proefveld werden geen bloemen waarge
nomen. De beknopte vruchtbeschrijving werd
gedaan door een andere plant te observeren. Ook
in de Amerikaanse patentbeschrijving wordt aan
gegeven dat er geen bloemen zijn waargenomen.
Dit hoeft echter geen nadeel te zijn; ‘Podaras 1’
scoort als bladplant voldoende hoog om twee
waardesterren te krijgen.
Evenals ‘Podaras 2’ en ‘Podaras 3’ is ook ‘Podaras
1’ ontstaan uit zaad van een onbenaamde zaai
ling van P. opulifolius die vrij werd bestoven. In
de Verenigde Staten wordt de plant verhandeld als
Gumdrop Burgundy Candy.

met een gekartelde bladrand en een hartvormige
bladvoet. Plant bloeit relatief rijk met rozewitte
bloemen. De vruchten zijn roodbruin en staan in
opstaande vruchttuilen.
Omdat er maar één plant in de keuringsopplant
stond en er geen representatieve oudere plant
aanwezig was, konden er te weinig resultaten
worden genoteerd om tot een goed oordeel te
komen. Evenals ‘Podaras 1’ en ‘Podaras 3’ is ook
‘Podaras 2’ ontstaan uit zaad van een onbenaamde
zaailing van P. opulifolius die vrij werd bestoven.
In de Verenigde Staten wordt de plant verhandeld
als Gumdrop Caramel Candy.

Vruchten: tuilen iets afhangend, per individuele
bloem steeds 3-5 vruchten bijeen, aan de basis
vergroeid, roodbruin, zaden peervormig.
Middelhoge struik waarvan het jonge blad bij uit
lopen oranjeachtig bronskleurig is. Dit vormt een
mooi contrast met de jonge roodbruine twijgen.
In de loop van de zomer kleurt het blad naar
bronsgroen. Evenals ‘Jefam’, ‘Perspectiva’ en
‘Schuch’ heeft ook ‘Podaras 3’ in het voorjaar
opvallend oranje bladkleuren. Alle vier genoemde
cultivars zijn ook niet slecht en in meer of mindere
mate aan te bevelen. Reden waarom de cultivars
allemaal waardesterren kregen toegekend.
Evenals ‘Podaras 1’ en ‘Podaras 2’ is ook
‘Podaras 3’ ontstaan uit zaad van een onbenaamde
zaailing van P. opulifolius die vrij werd bestoven.
In de Verenigde Staten wordt de plant verhandeld
als Gumdrop Lemon Candy.

vergroeid, roodbruin, zaden peervormig.
‘Red Baron’ is een zaailing van ‘Diabolo’.
De bladeren hebben een diepere roodbruine kleur
dan de bladeren van ‘Diabolo’. Het is een grote,
sterk groeiende struik die niet veel toevoegt naast
‘Diabolo’.

**
P. opulifolius ‘Podaras 3’ (Lemon Candy)
(Peter Podaras, Cornell University, Ithaca,
New York, Verenigde Staten van Amerika, 2010)
Struik (h x b): 2,0 m x 2,25 m
Twijgen: roodbruin, kaal
Bladeren: eirond, 3-lobbig, lobben afgerond,
bladrand gezaagd, bladvoet wigvormig tot rond.
Bovenzijde iets glanzend donker bronsgroen, iets
groener aan de basis, kaal. Onderzijde donker
geelgroen en kaal, met uitzondering van kleine
toefjes sterharen in de nerfoksels aan de bladbasis.
Bloeiwijze: halfrond, circa 4,0 cm in diameter,
met 45-55 bloemen per tuil, bloemsteel kaal.
Bloemen: 1,1-1,2 cm in diameter, kroonbladen
breed eirond tot rond, circa 4 mm lang en 3,5 mm
breed, wit, iets roze getint. Kelkbladen iets dons
achtig behaard. Bloemen met 25-35 witte meel
draden, helmhokjes paars, later zwart. Bloeitijd
eind mei-juni.

(NB) P. opulifolius ‘Podaras 2’
(Caramel Candy)
(Peter Podaras, Cornell University, Ithaca,
New York, Verenigde Staten van Amerika, 2010)
Stevige en compacte, breed opgaand groeiende
plant met groen blad, dat later in het seizoen
bronsgroen verkleurt. De bladeren zijn 3-lobbig
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*** P. opulifolius ‘Rubella’
(Michal Andrusiv, Litomyšl, Tsjechië, 2007)
Struik (h x b): 1,5 m x 1,25-1,5 m
Twijgen: donker bruinrood, kaal
Bladeren: eirond, 3-lobbig, lobben spits, blad
rand gekarteld, bladvoet hartvormig. Bovenzijde
glanzend, vrijwel zwart met een rode gloed, kaal.
Onderzijde roodbruin en kaal, met uitzondering
van kleine toefjes sterharen in de nerfoksels aan
de bladbasis.
Vruchten: tuilen opstaand, per individuele
bloem steeds 4-5 vruchten bijeen, aan de basis
vergroeid, roodbruin, zaden peervormig.
Samen met ‘Minall2’ behoorde ‘Rubella’ tot de
allerhoogst gewaardeerde cultivars in de keuring.
Het feit dat de plant niet erg rijk bloeit doet daar
niet veel aan af. De plant is als bladplant al zo
goed, dat bloei niet of nauwelijks iets zou toevoe
gen. De plant wordt iets hoger dan ‘Minall2’, maar
blijft iets lager dan ‘Jonight’. De bladkleur is zwar
ter dan bij ‘Minall2’, maar de iets rode gloed over
het blad geeft het een warmere uitstraling dan het
blad van ‘Jonight’.

o
P. opulifolius ‘Red Baron’
(voor 2011)
Struik (h x b): 3,0 m x 3,0 m
Twijgen: bruin-roodbruin, kaal
Bladeren: eirond-rond, 3-lobbig, lobben breed
en spits, bladrand gekarteld, bladvoet rond tot
hartvormig. Bovenzijde iets glanzend zwartbruin
en kaal, onderzijde donker geelgroen en kaal,
met uitzondering van kleine toefjes sterharen in
de nerfoksels aan de bladbasis.
Bloeiwijze: halfrond.
Bloemen: wit met een roze zweem.
Vruchten: tuilen opstaand, per individuele
bloem steeds 3-4 vruchten bijeen, aan de basis

P. opulifolius ‘Ruby Spice’: P. opulifolius ‘Tuilad’
(Lady in Red)
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P. opulifolius ‘Schuch’
(foto: rh)

P. opulifolius ‘Seward’ (Summer Wine)
(foto: rh)

*
P. opulifolius ‘Schuch’
(Michal Andrusiv, Litomyšl, Tsjechië, 2004)
Struik (h x b): 2,5-3,0 m x 2,25 m
Twijgen: lichtbruin, kaal
Bladeren: eirond-rond, 3-lobbig, lobben breed
gepunt, bladrand gekarteld, bladvoet breed wigvor
mig tot ondiep hartvormig. Bovenzijde iets glan
zend donker purperbruin en kaal, onderzijde mid
den geelgroen en kaal, met uitzondering van kleine
toefjes sterharen in de nerfoksels aan de bladbasis.
Bloeiwijze: halfrond tot rond, 3,5-4,0 cm in
diameter, met 45-60 bloemen per tuil, bloemsteel
kaal tot iets donsachtig behaard.
Bloemen: circa 1,0 cm in diameter, kroonbladen
breed eirond tot rond, circa 3,5 mm lang en 3 mm
breed, lichtroze, rozewit verbloeiend. Kelkbladen
iets donsachtig behaard, vooral aan de onderzijde.
Bloemen met 20-40 witte meeldraden, helmhokjes
paars, later zwart. Bloeitijd eind mei-begin juni.
Vruchten: tuilen opstaand, per individuele bloem
steeds 4-5 vruchten bijeen, aan de basis vergroeid,
roodbruin, zaden peervormig.
Het blad van ‘Schuch’ loopt oranjeachtig roodbruin
uit en verkleurt in de loop van de zomer naar
donker purperbruin. De voorjaarskleur is minder
intens dan bij ‘Jefam’ en het zomerblad is niet zo
donker als bij ‘Diabolo’. Toch is het geen onaardige
cultivar, die tot de groeikrachtigere en hogere cul
tivars in het sortiment behoort. Zoals veel cultivars
in de opplant, ontstond ook ‘Schuch’ uit een krui
sing tussen een geelbladige- en een donkerbladige
cultivar. In dit geval waren de ouders ‘Luteus’ en
‘Diabolo’.

*
P. opulifolius ‘Seward’ (Summer Wine)
(Tim Wood, Spring Meadow Nurseries,
Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten
van Amerika, 2003)
Struik (h x b): 2,0-2,5 m x 1,25-1,50 m
Twijgen: grijsbruin en kaal
Bladeren: eirond, 3-lobbig, diep gelobd, lobben
iets gepunt, bladrand dubbel gezaagd, bladvoet
(kort) wigvormig. Bovenzijde iets glanzend,
purperbruin en kaal, onderzijde donker geelgroen
en kaal.
Bloeiwijze: halfrond, 3,5-4,0 cm in diameter,
met 40-60 bloemen per tuil, bloemsteel kaal.
Bloemen: circa 0,8 cm in diameter, kroonbladen
breed eirond, circa 3,5 mm lang en 3 mm breed,
lichtroze, wit verbloeiend. Kelkbladen donsachtig
behaard. Bloemen met 25-30 witte meeldraden,
helmhokjes paars, later zwart. Bloeitijd mei-juni.
Vruchten: tuilen opstaand, per individuele
bloem steeds 3-4 vruchten bijeen, aan de basis
vergroeid, donker roodbruin, zaden peervormig.
Middelhoge tot hoge cultivar waarvan de bladeren
bij uitlopen mooi bronskleurig bruin zijn. Later
verkleuren ze naar purperbruin. Het is een rijk
bloeiende cultivar, waarvan de bloemen fraai
contrasteren met het blad. Helaas is dat niet het
geval met de vruchten; die vallen niet erg op
tussen het donkere blad. ‘Seward’ scoort vooral
op de rijke en fraaie bloei. De plant ontstond uit
een kruising tussen P. opulifolius var. nanus en
‘Diabolo’ (zie voor toelichting bij “Hybriden?”).
P. opulifolius ‘Seward’ (Summer Wine)
(foto: rh)
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de struik ook niet. ‘Tuilad’ komt voort uit zaad
geplukt van ‘Diabolo’, na vrije bestuiving.
De plant heeft Amerikaans plant patent onder de
cultivarnaam ‘Lady in Red’. Maar omdat de patent
aanvraag van latere datum is (18 september 2006)
dan de aanvraag voor EU kwekersrecht
(24 december 2003), is de cultivarnaam ‘Tuilad’
de correcte en vervalt Lady in Red tot de handels
aanduiding. In de Verenigde Staten is ‘Tuilad’ ook
op de markt als ‘Ruby Spice’.

P. opulifolius ‘SMPOTW’ (Tiny Wine)
(foto: vp)

P. opulifolius ‘Tuilad’ (Lady in Red)
(foto: hw)

**
P. opulifolius ‘SMPOTW’ (Tiny Wine)
(Tim Wood, Spring Meadow Nurseries, Grand
Haven, Michigan, Verenigde Staten van Amerika,
2013) Struik (h x b): 1,50-1,75 m x 1,50-1,75 m
Twijgen: bruin en kaal
Bladeren: eirond, 3-lobbig, lobben spits, blad
rand gekarteld, bladvoet rond tot zeer ondiep
hartvormig. Bovenzijde dof bruinzwart en kaal,
onderzijde donker geelgroen en kaal, met uitzon
dering van kleine toefjes sterharen in de nerfoksels
aan de bladbasis.
Bloeiwijze: halfrond, circa 2,5 cm in diameter,
met 30-40 bloemen per tuil, bloemsteel behaard.
Bloemen: circa 0,8 cm in diameter, kroonbladen
rond, circa 3 mm lang en breed, rozewit, wit
verbloeiend. Kelkbladen donsachtig behaard.
Bloemen met 25-25 witte meeldraden, helmhokjes
lichtpaars, later zwart. Bloeitijd mei-juni.
Vruchten: tuilen opstaand, per individuele
bloem steeds 3-4 vruchten bijeen, aan de basis
vergroeid, licht bruinrood, zaden peervormig.
‘SMPOTW’ ontstond uit een kruising tussen
‘Seward’ en een onbekende selectie van
P. opulifolius.
Het fijne blad van ‘SMPOTW’ heeft veel weg
van het blad van de in de opplant aanwezige
P. monogynus. Dit voedt de discussie over de
taxonomie van Physocarpus en of P. opulifolius
var. nanus tot P. opulifolius behoort of dat dit
P. monogynus is (zie onder “Hybriden?”)
De steile groei en het kleine blad maken de plant
geschikt voor kleinere tuinen. De bloei is rijk en
de plant heeft net als P. monogynus in de nazomer

enige nabloei, maar niet zo rijk als ‘Hoogi021’.
De bloemen zijn talrijk en sieren de struik.
De vruchten geven echter weinig sierwaarde.
**
P. opulifolius ‘Tuilad’ (Lady in Red)
(Jonathan J. Tuite, Westacre Gardens, King’s Lynn,
Verenigd Koninkrijk, 2003)
Struik (h x b): 2,5 m x 1,5 m
Twijgen: grijsrood, kaal
Bladeren: eirond-rond, 3-lobbig maar soms
aanzet tot 5-lobbig, lobben breed gepunt, bladrand
gekarteld, bladvoet breed hartvormig. Bovenzijde
iets glanzend, donker roodbruin en kaal, onder
zijde donker geelgroen en kaal, met uitzondering
van kleine toefjes sterharen in de nerfoksels aan de
bladbasis.
Bloeiwijze: halfrond, circa 4,0 cm in diameter,
met 50-65 bloemen per tuil, bloemsteel kaal.
Bloemen: 0,9-1,0 cm in diameter, kroonbladen
breed eirond tot rond, circa 4 mm lang en breed,
lichtroze, rozewit verbloeiend. Kelkbladen dons
achtig behaard. Bloemen met 25-30 witte meel
draden, helmhokjes donkerpaars, meestal zwart.
Bloeitijd eind mei-juni.
Vruchten: tuilen opstaand, per individuele
bloem steeds 4-5 vruchten bijeen, aan de basis
vergroeid, roodbruin, zaden peervormig.
Het jonge blad van deze mooie cultivar is rood
bruin en verkleurt in de loop van de zomer naar
donker roodbruin. Het is een middelhoge tot hoge
cultivar, die verhoudingsgewijs niet breed wordt.
De roodbruine vruchten vallen niet op tegen de
achtergrond van het donkere blad, maar ontsieren
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*
P. opulifolius ‘Zdechovice’
(Michal Andrusiv, Litomyšl, Tsjechië, 2004)
Struik (h x b): 2,0.-2,5 m x 2,0 m
Twijgen: bruinrood, kaal
Bladeren: eirond-rond, 3-lobbig, lobben gepunt,
bladrand gekarteld-gezaagd, bladvoet breed hart
vormig. Bovenzijde iets glanzend, donker purper
bruin en kaal, onderzijde donker geelgroen en
kaal, met uitzondering van kleine toefjes sterharen
in de nerfoksels aan de bladbasis.
Bloeiwijze: halfrond, 3,5-4,0 cm in diameter,
met 40-55 bloemen per tuil, bloemsteel kaal.
Bloemen: 0,8-1,0 cm in doorsnede, kroonbladen
breed eirond tot rond, circa 4 mm lang en 3,5 mm
breed, lichtroze, rozewit verbloeiend. Kelkbladen
iets donsachtig behaard. Bloemen met circa
30 witte meeldraden, helmhokjes paars, later
zwart. Bloeitijd eind mei-juni.
Vruchten: tuilen opstaand, per individuele
bloem steeds 4-5 vruchten bijeen, aan de basis
vergroeid, roodbruin, zaden peervormig.
Evenals meerdere andere cultivars loopt ook
het jonge blad van ‘Zdechovice’ bruinrood uit,
om later donker purperbruin te kleuren. Deze
middelhoge struik scoorde niet extreem hoog in
de keuringen, maar wel zeer constant. Vanaf de
eerste tot de laatste keuring bleef de plant aantrek
kelijk en bewees een waardevolle cultivar te zijn.
‘Zdechovice’ ontstond uit een kruising tussen
‘Luteus’ en ‘Diabolo’. Deze selectie is vernoemd
naar de plaats Zdechovice waar de boomkwekerij
van Pavel Schuch is gevestigd.

P. opulifolius ‘Tuilad’ (Lady in Red)
(foto: rh)

P. opulifolius ‘Zdechovice’
(foto: rh)
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ta be l be kro on de c ult i va r s
Sterren
**

Groenbladig

H x B (m) 1

P. opulifolius ‘Hoogi021’ (Little Joker)

1,5 x 1,5 	zeer donkergroen

Bladkleur
met zwartbruine
gloed

**

P. opulifolius ‘Jefam’ (Amber Jubilee)

2,0 x 2,0

bronsgroen
donker bronsgroen

**

P. opulifolius ‘Podaras 3’ (Lemon Candy)

2,0 x 2,25

s

P. capitatus ‘Tilden Park’

0,75 x 2,0	dof donkergroen

Geelbladig

H x B (m) 1

Bladkleur

*

P. opulifolius ‘Dart’s Gold’

1,5 x 1,75

geel

*

P. opulifolius ‘Nugget’

1,5 x 2,5	geel, groen getint

Sterren

aan de top
Sterren
***
***
*
Sterren

Roodbladig (incl. bruinrood en purperrood)

H x B (m) 1

Bladkleur

P. opulifolius ‘Minall2’ (All Black)

1,0 x 1,0

diep purperrood

P. opulifolius ‘Perspectiva’

1,5 x 1,5

bruinrood

P. opulifolius ‘Korona’

1,75 x 1,5

bruinrood

Bruinbladig (incl. roodbruin en purperbruin)

H x B (m) 1

Bladkleur

***

P. opulifolius ‘Hoogi016’ (Little Angel)

1,75 x 1,75

roodbruin

***

P. opulifolius ‘Mindia’ (Diable d’Or; Coppertina)

2,0 x 2,0

bruin

**

P. opulifolius ‘Donna May’ ((Little Devil)

2,0 x 2,50

donker roodbruin

**

P. opulifolius ‘Tuilad’ (Lady in Red)

2,5 x 1,5

donker roodbruin

*

P. opulifolius ‘Andre’

3,0 x 2,25

donker purperbruin

*

P. opulifolius ‘Diabolo’

3,0 x 2,5

donker purperbruin

*

P. opulifolius ‘Schuch’

3,0 x 2,25

donker purperbruin

*

P. opulifolius ‘Seward’ (Summer Wine)

2,5 x 1,50

purperbruin

*

P. opulifolius ‘Zdechovice’

2,5 x 2,0

donker purperbruin

Zwartbladig (incl. bruinzwart en purperzwart)

H x B (m) 1

Bladkleur

***

P. opulifolius ‘Rubella’

1,5 x 1,5	vrijwel zwart met

**

P. opulifolius ‘Jonight’ (Midnight)

2,0 x 1,75

Sterren

rode gloed

1

bruinzwart

**

P. opulifolius ‘Minbla2’ (Black Light)

1,5 x 1,75

purperzwart

**

P. opulifolius ‘Podaras 1’ (Burgundy Candy)

2,0 x 1,75

purperzwart

**

P. opulifolius ‘SMPOTW’ (Tiny Wine)

1,75 x 1,75

bruinzwart

De hoogte en breedte van de planten op het keuringsveld, gemeten na vijf jaar.

P. opulifolius ‘Minall2’ (All Black)
(foto: bd)
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P. opulifolius ‘Artboe401’ (Red Robe)
(Art Boe, Faribault, Minnesota,
Verenigde Staten van Amerika, 2014)
Sruik tot 2,5 m hoog en breed. Bladeren bij uit
lopen geeloranje en verkleuren daarna naar bruin
rood in de zomer. De bloemknoppen zijn witroze
en de geopende bloemen zijn wit. Ze worden
gevolgd door bruinrode vruchten. ‘Artboe401’
ontstond uit een kruising tussen ‘Diabolo’ en
‘Nugget’.
P. opulifolius ‘Bert Darts G’ (Festivus Gold)
(Boomkwekerij Bert Verhoef,
Hazerswoude-Dorp, 2013)
Bossige, middelgrote struik met geel tot geelgroen
blad. De bloemen zijn wit. ‘Bert Dart’s G’ werd
geselecteerd als zaailing van ‘Dart’s Gold’ na vrije
bestuiving.
P. opulifolius ’Burning Embers’
(East Malling Research Station, East Malling,
Verenigd Koninkrijk, 2009)
Forse, bossig groeiende struik. Het jonge blad is
donker oranjerood tot oranjegroen en verkleurt
vervolgens naar donker roodbruin. De bloemen
zijn lichtroze, verbloeiend naar wit. Ze worden
gevolgd door roodbruine vruchten. Werd gevon
den als zaailing van onbekende ouders op het
Engelse East Malling Research Station, maar
men zag er te weinig in om te introduceren.
Dit gebeurde later door Peter Dealtrey en John
Hedger, via Genesis Plant Marketing in Maldon.

P. opulifolius ‘Center Glow’
(foto: rh)

Niet gekeurde cultivars

Het gekeurde sortiment was het handelssortiment
“in zo breed mogelijke zin” zoals dat kon worden
verzameld en vermeerderd in 2015. Dat Physocarpus een populair gewas is wordt bewezen door het
relatief hoge aantal cultivars dat sinds die tijd werd
geïntroduceerd. Deze konden uiteraard niet in
de keuring worden opgeplant. Daarnaast worden
verschillende cultivars in de literatuur genoemd en
worden buiten Europa (met name in de Verenigde
Staten) ook cultivars gekweekt die in Europa
onbekend zijn. Voor de volledigheid van dit artikel
worden deze cultivars wel genoemd, voor zover
mogelijk met een beknopte beschrijving. Vaak is
er over deze cultivars maar weinig te vinden over
herkomst, ouders, eigenschappen en introductie.

P. opulifolius ‘Center Glow’
(Harold M. Pellett, Mound, Minnesota,
Verenigde Staten van Amerika, 2005)
Forse struik, min of meer gelijk in vorm en grootte
als ‘Diabolo’. Als het blad uitloopt is het eerst
groengeel, maar het kleurt al snel bruinrood met
een geelgroene basis (waarnaar de cultivarnaam
verwijst). ’s Zomers is het blad donker kastanje
bruin. De bloei is nagenoeg gelijk aan ‘Diabolo’,
halfronde bloemtuilen met rozewitte, naar crème
wit verbloeiende bloemen. ‘Center Glow’ ontstond
uit een kruising tussen ‘Diabolo’ en ‘Dart’s Gold’.
De naam wordt soms verkeerd gespeld als
‘Centre Glow’.

P. capitatus ‘Siskiyou Beauty’
Struik tot ruim 2 m hoog en breed. Bladeren
donkergroen, lichter aan de onderzijde.
Bloemen wit, gevolgd door roodbruine vruchten.
De herkomst van deze, voornamelijk in Californië
gekweekte cultivar, is onbekend.
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P. opulifolius ‘Couriphy01’ (Alouette)
(Jacques Couturieux, Moyenmoutier,
Frankrijk, 2016)
Forse struik met oranjebruin uitlopend blad dat
vervolgens donkergroen en later in de zomer
purperbruin verkleurt. Vergeleken met ‘Jefam’ is
het voorjaarsblad donkerder. Ook is het zomer
blad van ‘Jefam’ lichter groen dan bij ‘Couriphy01’.
De bloemen openen lichtroze en verbloeien wit.
De vruchten zijn bruinpurper. Ontstond uit een
kruising tussen ‘Diabolo’ met ‘Dart’s Gold’.
P. opulifolius ‘Hoogi018’ (Angel)
(Handelskwekerij G. Hoogenraad,
Ederveen, 2015)
Zeer compacte, middelgrote struik tot circa
1,5 m hoog en breed. ‘Hoogi018’ lijkt op
Hoogi021’, maar heeft in plaats van groen blad
met een zwartbruine zweem, donker roodbruin
blad. ‘Hoogi018’ ontstond uit zaad van een vrij
bestoven plant van ‘Diabolo’.

P. opulifolius ‘Hyfbrand’ (Firebrand)
(foto: pd)

P. opulifolius ‘Hoogi043’ (Little Greeny)
(Handelskwekerij G. Hoogenraad,
Ederveen, 2019)
Ontstaan als takmutatie in ‘Hoogi021’ heeft
‘Hoogi043’ dezelfde compacte groei, kleine
bladeren en rijke bloei. Maar in tegenstelling tot
‘Hoogi021’ is het blad van ‘Hoogi043’ heldergroen.
Hoogstens is het bruin getint bij uitlopen. De
bladeren zijn 3-lobbig, maar de lobben zijn soms
zeer ondiep. De bloemen zijn rozewit en ver
bloeien wit.

Royal Botanic Gardens Kew, Londen, vanwege de
prachtige gele vruchttuilen die zeer talrijk aan de
overhangende takken voorkwamen. Toch lijkt dit
een grote struik met een vrij lage sierwaarde.
P. opulifolius ‘Kjarri’
(Yndisgróður, Agricultural University of Iceland,
Reykjavik, IJsland, 2013)
Middelgrote struik, in IJsland tot circa 2 m hoog,
maar in Nederland en België waarschijnlijk hoger.
Bladeren groen, bloemen wit, in relatief grote,
halfronde tuilen. In de herfst kleurt het blad iets
roodbruin. Na opplant van verschillende, onbe
naamde klonen van P. opulifolius werd de, voor het
IJslandse klimaat, beste kloon ‘Kjarri’ genoemd en
uitgegeven.

P. opulifolius ‘Hyfbrand’ (Firebrand)
(John Jones, Hyfryd Plants Nurseries,
Newton, Wales, Verenigd Koninkrijk, 2018)
Dichtvertakte struik met relatief korte inter
nodiën. De bladeren zijn donker bruinrood.
De plant bloeit vrij rijk. Opvallend bij ‘Hyfbrand’
is dat de bast al na twee jaar sterk begint af te blad
deren. Wellicht is het de moeite om deze cultivar
op te snoeien, zodat de fraaie bast zichtbaar is.

P. opulifolius ‘KLMZZ’ (Canary Cheers)
(Roy Klehm, Song Sparrow Nursery, Avalon,
Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika, 2017)
Compacte middelgrote struik met een hoogte en
breedte van circa 1,5 m. Het voorjaarsblad is hel
dergeel en kleurt later in de zomer groenig geel.
Bloemen rozewit, verbloeiend naar wit.

P. opulifolius ‘Inebrians’
Forse struik die volgens de literatuur 3-4 m hoog
en breed kan worden en lichtgele vruchten zou
hebben. In 1999 viel deze cultivar op in de
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P. opulifolius ‘Minnesota Sunrise’
Middelgrote tot grote struik, die uiteindelijk
circa 2,5 m hoog wordt. Als het blad uitloopt is
het oranje, vervolgens kleurt het via geelgroen
naar roodbruin. De herfstkleur is rood en ook de
vruchten zijn rood.
P. opulifolius ‘N5’ (Panther)
(Boomkwekerij Bert Verhoef,
Hazerswoude-Dorp, 2017)
Middelhoge struik met opvallend diep donker
bruine bladeren, waarvan ook de bladstelen zeer
donker zijn. De bloemen zijn roze en verbloeien
rozewit. Net als de (gekeurde) ‘Jonight’, ‘Minall2’,
‘Minbla3’ en ‘Rubella’ is ‘N5’ een van de meest
donkerbladige cultivars. ‘N5’ werd gevonden als
zaailing van ‘Diabolo’, na vrije bestuiving.
P. opulifolius ‘Nanus’: zie onder ‘Hybriden?’
P. opulifolius ‘POIPD2’ (Petite Plum)
(Tim Wood, Spring Meadow Nurseries, Grand
Haven, Michigan, Verenigde Staten van Amerika,
2015)
Compacte, lage tot middelhoge struik tot ruim
1,5 m hoog en beduidend breder door de sierlijk
overhangende takken. De relatief kleine bladeren
zijn donker purperbruin. De bloemen staan in
halfronde tuilen, zijn lichtroze en verbloeien
rozewit. ‘POIPD2’ is een kruising tussen
P. opulifolius subsp. intermedius en een
P. opulifolius zaailing.

P. opulifolius ‘N5’ (Panther)
(foto: hw)

P. opulifolius ‘LP1’ (Magic Ball)
(Leenaplant V.O.F. Achtmaal, 2019)
Middelgrote cultivar die circa 1,5 m hoog wordt,
met een compacte groeiwijze. De bladeren zijn
3-lobbig met een getand-gezaagde bladrand.
Als het blad uitloopt is het bronskleurig oranje,
vervolgens verkleurt het naar licht geeloranje,
oranjegroen tot bronsgroen in de zomer en aan
het einde van de zomer naar bruinrood. De
herfstkleur is rood. De bloemknoppen zijn licht
roze, de geopende bloemen verkleuren snel naar
wit.

P. opulifolius ‘Royalty’
Middelgrote struik tot circa 1,75 m hoog.
Bladeren purperbruin.
P. opulifolius ‘Satin Chocolate’
(2011)
Relatief lage struik tot circa 1,25 m hoog en ruim
1,5 m breed. Jonge bladeren purperrood, later
dieppurper tot donker purpergroen. Bloemknop
pen lichtroze, bloemen witroze, wit verbloeiend.
Waarschijnlijk is dit een Canadese cultivar.

P. opulifolius ‘LP2’ (Little Leena)
(Leenaplant V.O.F. Achtmaal, 2020)
Compacte struik tot circa 1 m hoog of iets hoger.
De bladeren zijn 3-lobbig met een gekartelde blad
rand. Bij uitlopen zijn ze groen en ze verkleuren
in de zomer naar oranje en purper. De herfstkleur
is rood. De bloemknoppen zijn lichtroze, de
geopende bloemen zijn rozewit en verbloeien naar
crèmewit.

P. opulifolius ‘Shady Lady’
(Lyndale Intellectual Property Ltd.,
Whenuapai, Auckland, Nieuw Zeeland, 2007)
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Middelgrote, vrij opgaand groeiende struik tot
circa 2 m hoog en 1,5 m breed. De bladeren zijn
donkerpurper en de bloemen witroze, lichter
verbloeiend.
P. opulifolius ‘SMNPMS’
(Summer Wine Black)
(Tim Wood, Spring Meadow Nurseries,
Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten
van Amerika, 2017)
Deze cultivar vertoont veel gelijkenis met
‘SMPOTW’ (Tiny Wine) qua groeiwijze, maar
groeit meer piramidaal en heeft groter blad.
De bladeren zijn purperbruin. De plant is ontstaan
uit zaad van een vrij bestoven ‘Seward’
P. opulifolius ‘SMNPOBLR’ (Ginger Wine)
(Tim Wood, Spring Meadow Nurseries,
Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten
van Amerika, 2015)
Middegrote struik die circa 1,8 m hoog en breed
wordt. Jonge twijgen rood, met oranjerode blade
ren, die vervolgens donker purper kleuren in de
zomer. De bloemen zijn witroze, verkleurend naar
wit. Ze worden gevolgd door bruinrode vruchten.
‘SMNPOBLR’ ontstond uit zaad van een vrij besto
ven ‘Center Glow’.

P. opulifolius ‘SMNPOTWG’ (Tiny Wine Gold)
(foto: rh)

(Tiny Wine) maar dan met gele tot groengele
bladeren. De groeikracht van deze cultivar is iets
minder dan ‘SMPOTW’. De bloemen zijn wit en
ook ‘SMNPOTWG’ geeft in de nazomer enige her
bloei. De vruchten zijn bruinwit. De plant komt
voort uit zaad van een onbenaamde zaailing uit
een veld met meerdere zaailingen Physocarpus.

P. opulifolius ‘SMPOMINI’
(Mahogany Magic)
(Tim Wood, Spring Meadow Nurseries,
Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten
van Amerika, 2015)
Compacte, middelgrote struik tot ruim 2 m hoog
en circa 1,75 m breed. Het uitlopende blad is
koperkleurig tot bronskleurig en kleurt ’s zomers
bruinrood met een donkergroene gloed. De
bloemknoppen zijn roze en de geopende bloemen
verbloeien snel van rozewit naar wit. Ontstond uit
een kruising tussen ‘Seward’ en een onbekende
selectie van P. opulifolius. ‘SMPOMINI’ groeit
compacter dan ‘Seward’ en heeft kleinere bladeren.

P. opulifolius ‘Snowfall’
(Bailey Nurseries, St. Paul, Minnesota,
Verenigde Staten van Amerika, 2003)
Compacte, middelgrote struik, circa 2,0 m hoog
en breed, met overhangende takken. De blade
ren zijn het gehele seizoen groen en kleuren in
de herfst geel tot bronskleurig. De bloemen zijn
wit, ze worden gevolgd door bruinrode vruchten.
‘Snowfall’ zou een rijkbloeiende cultivar zijn. Deze
cultivar komt uit in het wild verzameld zaad, aan
de noordkant van Lake Superior, Ontario, Canada.

P. opulifolius ‘SMNPOTWG’ (Tiny Wine Gold)
(Tim Wood, Spring Meadow Nurseries,
Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten
van Amerika, 2017)
De plant vertoont veel gelijkenis met ‘SMPOTW’

P. opulifolius ‘Tres’ (Burgundy Star)
(Tim Wood, Spring Meadow Nurseries,
Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten
van Amerika, 2008)
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de zomer groener te worden. De plant bloeit rijk
met rozewitte bloemen in bolvormige bloeiwijzen.
De bloemknoppen zijn licht paarsroze.
‘ZLEBic5’ werd tijdens de KVBC Summer
Challenge bekroond met een Bronzen Medaille
(zie pag. 124). De plant ontstond uit een kruising
tussen ‘Donna May’ en ‘Dart’s Gold’.
P. opulifolius ‘ZLEYel2’
(Raspberry Lemonade)
(David C. Zlesak, River Falls, Wisconsin,
Verenigde Staten van Amerika, 2018)
Is het best te beschouwen als geel(groen)bladige
versie van ‘ZLEBic5’. De relatief kleine bladeren
lopen heldergeel uit en kleuren later meer
groenig geel. De witte bloemen worden gevolgd
door donker rozerode vruchten. ‘ZLEYel2’
zou bossiger groeien ‘SMNPOTWG’. Evenals
‘ZLEBic5’ ontstond ook ‘ZLEYel2’ uit een kruising
tussen ‘Donna May’ en ‘Dart’s Gold’.

P. opulifolius ‘UMNHarpell’ (Fireside) (foto: umn)

Compact opgaande struik met roodbruine blade
ren en witte bloemen. Ontstond uit een kruising
tussen P. opulifolius var. nanus en ‘Diabolo’.
P. opulifolius ‘Tuimon’ (Summer Moon)
(Jonathan J. Tuite, Westacre Gardens, King’s Lynn,
Verenigd Koninkrijk, 2014)
Grote, opgaand groeiende struik, tot circa 3 m
hoog. De vrij brede bladeren zijn glanzend rood
purper. De uitlopende scheuten zijn bronsrood.
De herfstkleur is oranjerood. De bloemen zijn
rozewit tot wit, de vruchten zijn bruinrood.

Literatuur

Bean, W.J. (1981): Trees & Shrubs Hardy in the
British Isles - Volume III, N – Rh. John Murray
Publishers, London.
Bailey, L.H., Ethel Zoe Bailey, Staff of
L.H. Bailey & David M. Bates (2000): Hortis
Third, Vol II, L-Z. Barnes & Noble, New York.
Bois, J.D. (1904): Fruticetum Vilmorinianum:
Catalogue des arbustest existent en 1904 dans la
collection de M. Maurice Levéque de Vilmorin
avec la description déspèces nouvelles et
d’introduction récente. p. 74-76. Libraire Agricole,
Paris.
Buren, Renée van, Janet G. Cooper,
Leila M. Schultz & Kimball T. Harper (2011):
Woody Plants of Utah. Utah State University Press,
Louisville, CO.
Dirr, Michael A. (1998): Manual of Woody
Landscape Plants. Stipes Publishing, Champaign,
Illinois.
Hoffman, M.H.A. (2016): Naamlijst van
Houtige gewassen 2016-2020. Naktuinbouw,
Roelofarendsveen.
Koning, Dr. Ir. J. de, J.W. van den Broek,
H.J. van de Laar & G. Fortgens (2000):
Nederlandse Dendrologie (naar Dr. B.K. Boom).
Uitgeverij H. Veenman & Zonen, Ede.

P. opulifolius ‘UMNHarpell’ (Fireside)
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P. opulifolius ‘Andre’ (foto: hw)

sum m a ry
Over the last 30 years, few ornamentals have increased in popularity as fast as Physocarpus (Ninebark).
These shrubs are known for their coloured foliage, abundant (but short) flowering, colourful fruit and
peeling bark. They have proven to be extremely winterhardy. Over 40 cultivars have been introduced
during the last three decades, warranting a trial.
The first part of the article highlights the species of Physocarpus, followed by a discussion of hybridisation
of Physocarpus species, which seems possible and even likely. The ornamental value and possible uses are
also discussed in the first part.
All plants for this Euro-trial were propagated in summer 2015, at the Darthuizer Nursery in The
Netherlands. In autumn 2016 the young plants were planted out for assessment at the Harry van de Laar
Garden in Boskoop (peat soil). The actual trials took place in 2018, 2019 and 2020. In the Netherlands,
the outcome was finalized in autumn 2020. As institutions in some of the participating countries needed
another year to finalize their results, this article is about the Dutch results only. The results of the trials
are presented and discussed. Five cultivars are awarded three stars, nine are awarded two stars and eight
cultivars are awarded one star. In the table they are classified based on leaf colour. P. capitatus ‘Tilden
Park’ is awarded an “s”, meaning “for special purposes”. This plant is incomparable with the other
cultivars and is almost exclusively used as a ground cover in amenity plantings.
Many cultivars could not be included in the trial. These are briefly described in the third part of the
article.
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