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AANRADERS
Anne Brylla, van kwekerij Mark en Rein Bulk, heeft
een zwak voor planten met buitengewoon blad.
Met bladplanten kun je eindeloos variëren. ’Als je de
struiken uit deze aflevering bij elkaar zet, heb je qua
bladkleur bijna alles te pakken: het ’purperste’ rood,
het zonnigste geel en het verfrissendste grijsblauw!’
Tekst Hester van Gent Beeld Mark Bulk, e.a.

Zenobia pulverulanta ’Blue Sky’

Rein Bulk sr. en Mark hebben deze kleine heester benaamd
toen ze de kwekerij nog samen runden. In Boskoop werd hij
in de jaren negentig al gekweekt, maar aangeboden als Zenobia
pulverulenta, terwijl het blad veel blauwer is dan dat van de
soort. Om het onderscheid te kunnen maken, gaven ze hem de
naam ’Blue Sky’. Die naam past mooi bij het grijsblauwe blad. Als de
zon op het blad schijnt, glanst het zo mooi dat je ernaar blijft kijken!
In de herfst is het één groot kleurenspektakel van stralend oranjerood
naar bordeaux en paars. En dan heeft hij ook nog een warm bruine,
kaneelkleurige bast. Aan de klokvormige bloemen kun je trouwens
goed zien dat hij onder de heidefamilie (Ericaceae) valt. ’Blue Sky’
wordt maximaal 1,20 meter hoog. Het is een makkelijke plant. Hij
groeit langzaam, dus geef hem in het begin voldoende ruimte. Het
gebied van herkomst is Noord-Amerika, over de winterhardheid hoef
je je dus geen zorgen te maken. Hij kan tegen een beetje schaduw,
maar prefereert een plekje in de zon, liefst op enigszins doorlatende
grond. Verder is hij zuurminnend.
In de tuin zorgt ’Blue Sky’ voor afwisseling en een feeëriek
effect. Hij laat zich goed combineren met rododendrons, maar
je kunt hem ook op wat minder zure grond uitproberen. En hij
is leuk met vaste planten. Op de kwekerij staat hij naast euphorbia’s,
waarbij het zilverachtige blad mooi afsteekt tegen het donkere groen.
Of maak een combinatie van elegant en 'kitsch' met Hydrangea
arborescens Invincibelle, Thalictrum delavayi 'Hewitt's Double' (roze
bloemetjes) en een grote blauwbladige hosta.”
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”Hoewel er veel planten zijn met mooi grijs blad, behoort
deze tot mijn favorieten. Het is een echte allrounder, die
het hele jaar door wat te bieden heeft. De nieuwe takken zijn
opvallend roze. Samen met het grijsblauwe blad vormen ze een
bijzonder plaatje. Het jonge blad is een beetje roze. De takken
groeien in een grappig zigzag patroon. En dan de bloemen! Die
zijn werkelijk sneeuwwit en steken prachtig af tegen de blauwe
lucht. De bloei is heel rijk. De hoofdbloei valt in de maanden
mei en juni, maar daarna verschijnen er nog regelmatig nieuwe
bloemen. Ze lokken veel honingbijen.

ANNE BRYLLA

Zelkova serrata ’Ogon’
”Zelkova serrata ’Ogon’ is mooi, opvallend en anders.
Bovendien is het een supersterk boompje. Het fijn gezaagde
blad is intens geel en een beetje ’crispy’. Zelfs in de volle zon
verbrandt het blad niet. De kroon staat extreem vol in blad;
er komt geen zonnestraaltje doorheen … en dan met die gele
kleur! Dankzij het fijne blad en de dunne takken, is dit boompje
nooit dominant, maar juist heel sierlijk. Zelkova valt onder de
iepenfamilie (Ulmnaceae). Gelukkig hoef je niet bang te zijn dat
hij getroffen wordt door de iepenziekte, want de kever die deze
schimmel verspreidt, is niet in Zelkova geïnteresseerd.
Van origine is Zelkova afkomstig uit China, Japan en Korea en
volledig winterhard. Deze fantastische boom kan in heel veel
verschillende variaties worden toegepast. Hij is niet breed en
wordt maximaal 5 meter hoog. Soms zit de vertakking wat
lager; dan krijg je allemaal wolkjes met geel blad. ’Ogon’ is niet
veeleisend en kan zowel op droge als natte grond staan. Hij is
ook goed bestand tegen wind. Wel is het een echte zonaanbidder.
Krijgt hij weinig zon, dan wordt het geel van de bladeren minder
intens. Verder houdt hij niet van extremen, zoals bijvoorbeeld
heel zure grond.
Wij hebben ’Ogon’ als haag tussen de parkeerplaats
en de kwekerij geplant. Na drie jaar was ie al helemaal
dichtgegroeid. Hij maakt redelijk lange scheuten, maar als je
geen strakke heg hoeft of niets tegen regelmatig snoeien hebt, is
hij hiervoor heel geschikt. Wij hebben er paarsbloeiende vaste
planten voor gezet. Geel en paars zijn complementaire kleuren,
waardoor je een mooi contrast krijgt. In de heg hangt Clematis
’Rooguchi’, een supercombi. Deze Clematis groeit langzaam, het
is geen krachtige klimmer dus de heg wordt niet overwoekerd.
C. ’Rooguchi’ is nooit overladen met bloemen, maar hij bloeit
onwijs lang.
’Ogon’ kun je ook heel mooi als solitair in je tuin zetten,
bijvoorbeeld naast een natuurvijver. Wat grote stenen erbij
en eronder geel- of paarsbloeiende vaste planten met donker
blad voor het contrast. Bij het uitlopen in het voorjaar zijn de
scheuten van ’Ogon’ neo-oranje. Ook het nieuwe blad is intens
oranje. In de zomer verkleurt het naar geel. Worden er weer nieuwe
bladeren gevormd, dan zijn die opnieuw een beetje oranje, maar
niet zo intens als in het voorjaar. In de herfst wordt het blad eerst
meer groen en dan heel mooi goudgeel. In de winter zie je de
oranje takken. Gecombineerd met bijvoorbeeld Miscanthus staat
dat bijzonder kleurig, zeker met een zonnetje erop.” u

Linksboven Zenobia pulverulenta ’Blue Sky’ heeft klokvormige
bloemetjes.

Linksonder Kleurenspektakel in de herfst.
Rechtsboven Zelkova serrata ’Ogon’ als haag tussen de parkeerplaats en de kwekerij.
Rechtsmidden Samen met Clematis ’Rooguchi’.
Rechtsonder Je kunt Zelkova serrata ’Ogon’ ook in een kuip planten.
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Dragon’
Ailanthus altissima ’Purple
’Purple Dragon’ vind ik een toepasselijke naam voor deze
plant; hij heeft echt dat draakachtige. Het lijkt of de takken
elk moment weg kunnen vliegen. Het samengestelde, geveerde
blad is imponerend en kan wel een meter lang worden. Het
jonge blad begint rood en verkleurt uiteindelijk naar roodbruin.
Gedurende het groeiseizoen komt er steeds nieuw blad bij. Als er
een groep bezoekers langsloopt, is er altijd wel iemand die vraagt
wat voor boom het is. Hij springt echt in het oog!
Ailanthus altissima ’Purple Dragon’ heeft een sierlijke vorm.
Hij vertakt laag en wordt bovenin redelijk breed, waardoor
hij een beetje aan een savanneboom doet denken. Snoeien
is niet nodig, tenzij je een meer heesterachtige, bossige plant
wilt. In het Nederlands heet Ailanthus altissima hemelboom,
omdat hij heel snel hoog wordt. ’Purple Dragon’ groeit echter
veel bescheidener en blijft klein. Op de kwekerij, waar hij al jaren
staat, is hij niet hoger dan 3 à 4 meter. Uiteindelijk kan hij een
hoogte bereiken van zo’n 5 meter.
In mei en juni bloeit ’Purple Dragon’ met kleine, crèmegele
bloemetjes, die in 20 centimeter lange, opgaande pluimen bij
elkaar zitten. Het geel van de bloemen combineert prachtig met
het rode blad.
Je kunt ’Purple Dragon’ best op een moeilijke plek in de
tuin uitproberen; deze supermakkelijke plant doet het op
alle grondsoorten. Op klei groeit hij wel wat langzamer, maar
nog steeds prima. Zet hem wel op een zonnige plek. Ik denk dat
als hij donkerder staat, hij wat groener en onopvallender zal zijn.
Ailanthus komt uit China en Noord-Vietnam en is
volledig winterhard. Hij behoort tot de Simaroubaceae of
hemelboomfamilie, waar - naast Ailanthus - alleen Picrasma
quassioides nog onder valt. Die is vooral vanwege de prachtige
herfstkleur, ook echt noemenswaardig.

DE KWEKERIJ

Boomkwekerij Rein en Mark Bulk in Boskoop (www.bulk-boskoop.nl)
kweekt planten voor de groothandel, maar particuliere tuiniers zijn ook
welkom. Informeer voor je bezoek wel even of de plant van je keuze ook
beschikbaar is. Zie voor meer verkoopadressen www.plantago.nl.

In de tuin laat ’Purple Dragon’ zich goed combineren met
andere roodbladige planten. Toen ik een aantal jaren geleden
een stuk grond van de buren kocht, droomde ik ervan om daar
drie tuinen in te richten: een rode, een gele en een grijze. Het is
er nog niet van gekomen. Echt bijzondere roodbladige planten
zijn er niet zoveel, maar je komt een heel eind met Acer palmatum,
Styrax japonicus, Hydrangea macrophylla ’Merveille Sanguinea’ en
soorten en cultivars van Lagerstroemia, Cotinus, Fagus, Prunus en
Corylus.
Als je ’Purple Dragon’ combineert met lage heesters, krijg
je meerdere etages in je tuin. Of kies vaste planten als
onderbeplanting, daar torent ’de draak’ dan als een standbeeld
bovenuit.
In het zuiden van Europa kan de soort invasief zijn, maar in
Nederland is hij dat absoluut niet. Ik hoop van harte dat het plan
om hem op een verboden lijst te zetten niet doorgaat en dat we
deze bijzondere plant mogen blijven kweken!” ]

Rechtsboven In mei verschijnen er crèmegele bloemetjes.
Rechts Ailanthus altissima ’Purple Dragon’ wordt niet hoger dan 5 meter.
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