
De 10 meest groene 
parels van 2016–2017



Voorwoord
Zoals je wellicht weet hebben wij bij Greenlink groen bloed in onze aderen stromen. En dat 

voelt goed. Iedere dag met mooi levend groen te mogen werken geeft een boost positieve 

energie! 

Zo’n breed assortiment bekende, maar ook minder bekende planten aanwezig op ons verkoop-

terrein, daar gaat toch je hart sneller van kloppen als plantenliefhebber.

Omdat we begrijpen dat jij niet altijd bij Greenlink kunt zijn … er moet immers ook nog ge-

werkt worden, hebben we iets leuks bedacht om bij jou toch dat gevoel vast te houden. 

We gaan je vanaf nu periodiek verblijden met een extraatje … We willen je namelijk laten 

proeven van de juweeltjes binnen het assortiment tuinplanten. Met planten waarvan wij vinden 

dat ze meer verdienen dan alleen maar aanwezig te zijn. Telkens met een ander thema. Bij-

voorbeeld ‘vergeten planten’, ‘tuinplant van de maand planten’, ‘geurende planten’, ‘klimplan-

ten’, ‘bladhoudende planten’, ‘planten voor aan de kust’ en ga zo maar door. Wij gaan u dus op 

spreekwoordelijke wijze de bomen (lees tuinplanten) door het bos laten zien! 

‘Beknopt’ en ‘overzichtelijk’ zijn de kernwoorden die er straks voor zorgen dat een encyclope-

die in de vorm van een e-book ontstaat. 

Wens ik hierbij veel leesplezier!

Fred de Koning

Directeur Greenlink 



Facts
Nederlandse naam: Zevenzonenboom  

Familie: Caprifoliaceae, Kamperfoeliefamilie 

Herkomst: China 

Hoogte na 10 jr.: 250 cm 

Verschijningsvorm: bladverliezend  

Bloeitijd/vrucht: sept–okt 

Grondsoort: weinig eisend, niet te nat 

Standplaats: zonnig 

Winterhardheid: goed 

Gebruik: solitair

Heptacodium miconioides
Een opvallende najaarsbloeiende struik of 

kleine boom die met zijn prachtige witte bloe-

men volop bijen en andere insecten aantrekt.

Groot glanzend donkergroen blad en een 

afschilferende bast maken deze plant nog 

mooier dan die al is. Pas sinds de jaren 80 

in cultuur en wordt uiteindelijk 4 a 5 meter 

hoog.

Verdraagt snoei goed, de bloemen komen 

op het eenjarige hout. Goed winterhard en 

een mooie herftskleur gevolgd door rode 

vruchtjes.

Houdt niet van natte voeten en is niet 

kieskeurig m.b.t. grondsoort en standplaats. 

Zal in de zon uitbundiger bloeien maar komt 

bijvoorbeeld op een wat schaduwrijke plek 

als solitaire struik prima tot zijn recht.

Weinig gevoelig voor ziekten en plagen, echt 

een aanrader om eens te proberen.

De Nederlandse naam, Zevenzonenboom, 

heeft te maken met het aantal bloemhoofdjes. 

Klein foutje van de botanist die hem benoemd 

heeft want het zijn er geen 7 (hepta) maar 6 

(hexa)…



Facts
Nederlandse naam: Mexicaanse oranjebloesem, Choisya 

Familie: Rutaceae, Ruitachtigen 

Herkomst: Mexico, zuiden van de Verenigde Staten 

Hoogte na 10 jr.: 125 cm 

Verschijningsvorm: wintergroen 

Bloeitijd: juni–augustus 

Grondsoort: goed doorlatend / humusrijk 

Standplaats: volle zon / halfschaduw 

Winterhardheid: goed 

Gebruik: solitair, groepsbeplanting

Choisya ‘White Dazzler’ (Londaz)

Choisya ‘White Dazzler’ voelt zich dankzij zijn 

goede winterhardheid beter op zijn plaats 

in het Nederlandse klimaat dan de groene, 

grootbladige ternata en de geelbladige ‘Sun-

dance’/Lich.

Net als ‘Aztec Pearl’ heeft ‘White Dazzler’ fijn 

ingesneden, leerachtig blad, maar is steviger 

van opbouw en wordt ongeveer 1.25 m. hoog.

Bloeit met witte bloemen van juni tot augus-

tus, meestal twee keer maar soms ook drie 

en heeft dankzij zijn zoete geur een grote 

aantrekkingskracht op insecten en vlinders.



Facts
Nederlandse naam: Japanse Margriet 

Familie: Asteraceae  

Herkomst: kuststreken Japan, verwilderd aan de kust 

 van New York / New Jersey 

Verschijningsvorm: afstervende vaste plant / half heester 

Hoogte na 10 jr.: 100 cm 

Bloeitijd: half oktober tot eind november 

Grondsoort: zanderige, droge grond 

Standplaats: volle zon 

Winterhardheid: goed 

Gebruik: borderplant, vakbeplanting en snijbloem

Nipponanthemum nipponicum
Er zijn regelmatig planten die mij aangenaam 

verrassen en deze Japanse margriet is er 

zeker een. Als kleine plant in b.v. een 3 liter 

pot een beetje los, verscholen op het afhaal-

centrum vallen ze bijna niet op maar door de 

late bloeitijd springen ze er op een gegeven 

moment toch uit. Onlangs viel mijn oog op 

een volwassen plant bij ons in de buurt, 

een mooie verrassing in het najaar met nog 

frisgroen blad en mooie witte bloemen.

Nipponanthemum, voorheen Chrysanthe-

mum, nipponicum heeft dan ook nog de 

goede eigenschap dat ze volledig winterhard 

is, weinig gevoelig voor ziekten en plagen 

(op wat bladluis na) en uitbundig bloeit van 

half oktober tot ver in de maand november. 

Hoogte tot ongeveer een meter en ze kunnen 

het beste na de vorst tot uiterlijk half mei te-

ruggesnoeid worden om een volle compacte 

plant te houden. Door de geringe hoogte is ze 

goed te combineren met grassen en andere 

herfstbloeiers als b.v. Aster. Ook toepasbaar 

in grotere beplantingen als b.v. rotondes en 

dan laten ze zich zelfs met een maaibalk 

makkelijk terugzetten.

De plant kan ook als snijbloem gebruikt wor-

den maar het blad en de stengels verspreiden 

een onaangename geur bij verwerking dus ik 

weet niet of dit dan wel een goed idee is…



Facts
Nederlandse naam: Steeneik 

Familie: Fagaceae, Napjesdragersfamilie 

Herkomst: Middellandse Zeegebied 

Hoogte na 10 jr.: 5 meter 

Verschijningsvorm: bladhoudende boom / struik 

Bloeitijd vrucht: katjes in mei–juni gevolgd in het najaar door eikels 

Standplaats: zon, zeewind bestendig 

Grondsoort: doorlatend, basisch 

Winterhardheid: goed 

Gebruik: Solitair struik, boom, lei- of snoeivorm

Quercus ilex
Van nature komt deze wintergroene eik niet 

voor in Nederland. Zijn oorsprong vindt hij in 

het westen van het Middellandse Zeegebied, 

maar mijn ervaring leert dat hij veel beter 

winterhard is dan gedacht in het westen van 

ons land. Bovendien zijn ze zeewindbesten-

dig, kunnen ze goed tegen de luchtveront-

reiniging in het stedelijk gebied en ondanks 

hun natuurlijke voorkeur voor wat drogere 

gronden hebben ze niet echt een hekel aan 

nattere voeten.

Door hun grijsgroen blad geven ze in iedere 

tuin een mooi wintergroen accent, gewoon 

als boom, als solitairstruik, leiboom of zelfs 

een mooie groene haag en ze laten zich mak-

kelijk snoeien. Bij onze leveranciers in Italië 

zie ik dan ook de meest strakke snoeivormen 

zoals cilinders en piramiden op stam.

Net als iedere eikenboom dragen ze in het 

najaar eikels en in mijn eigen tuin worden 

deze ieder jaar door een stel vlaamsegaaien 

weggekaapt. Eigenlijk wel jammer want 

volgens de literatuur zijn ze eetbaar als ze 

geroosterd worden.

Hun Nederlandse naam danken ze aan de 

hardheid van hun hout, zo hard als steen dus!



Facts
Nederlandse naam: Perzisch ijzerhout 

Familie: Hamamelidaceae 

Herkomst: Kaspische Zee, Noord Iran, 

 klein deel van Turkmenistan 

Hoogte na 10jr.: 4 meter 

Verschijningsvorm: boom, grote struik  

Bloeitijd / vrucht: eind feb–begin maart met  

 talrijke rode bloemhoofdjes 

Grondsoort: goed vochthoudend 

Standplaats: zon, halfschaduw  

Winterhardheid: goed 

Gebruik:  solitair, hagen en lei- of 

snoeivorm

Parrotia persica
Een naar mijn mening (nog) te weinig 

gebruikte boom in onze tuinen. Alhoewel een 

familielid van de Hamamelis is de bloei vrij 

onopvallend, de zomerkleur van de bladeren 

gewoon groen maar een in het oog springen-

de fantastisch mooie herfstkleur. Afhankelijk 

van de standplaats, voedingstoestand van 

de grond en de temperaturen worden ze 

goudgeel tot knalrood. Net beschreef ik de 

zomerkleur als saai groen maar de nieuwe 

uitlopers maken dat weer ruimschoots goed 

met hun opvallende rood / oranje kleur.

Parrotia is breed toepasbaar als struik, kleine 

boom en wordt ook aangeboden als lei- en 

dakvorm. Ze hebben een fijn, oppervlak-

kig wortelgestel en houden van een goede 

vochthoudende grond. Nagenoeg ziektevrij en 

kennen geen vervelende aantastingen.

Bij oudere exemplaren gaat de stam, die 

bruin/grijs is, steeds meer opvallen door af-

schilferende schorsplaten net als bij platanen.

Een geslacht zonder hoogtevrees en bewijst 

zich dan ook prima in een daktuinsituatie. Zijn 

redelijke windbestendigheid helpt hier nog 

meer bij.

Door zijn karaktervolle groeiwijze is het zelfs 

in de winter een plaatje om te zien. Niet voor 

niets een aantal jaren geleden gekozen tot 

‘Boom van de Toekomst’.



Facts
Nederlandse naam: Vlinderstruik 

Familie: Scrophulariaceae, Helmkruidfamilie 

Hoogte na 10 jr.: 125 cm 

Verschijningsvorm: bladverliezende struik

Herkomst: afhankelijk van de soort uit Himalaya, China, Peru, 

 Chili, Zuid-Afrika, Noord-Amerika 

Bloeitijd / vrucht: juli–oktober 

Grondsoort: geen specifieke eisen, maar niet te nat 

Standplaats: volle zon 

Winterhardheid: goed 

Gebruik: solitair, groeps- en vakbeplantingen 

Buddleja davidii Buzz serie
In de afgelopen decennia zijn er diverse nieu-

we Buddleja series op de markt gekomen. 

Eigenschappen als compactheid, winterhard-

heid, doorbloeiend en zelfs een serie van 

steriele bloeiers die niet uitzaaien omdat in 

een aantal landen Buddleja als invasief te 

boek staat.

Een opvallende serie is de ‘Buzz’ serie die 

voor jullie als hovenier interessant is voor-

namelijk vanwege hun hoogte van rond de 

meter. Ze bloeien erg lang van midzomer tot 

ver in het najaar, bloeien op eenjarig hout, 

verdragen gemakkelijk snoei na de winter 

en zijn zowel te gebruiken in de border als in 

bakken en potten.

Buzz ‘Ivory’ voor wit, Buzz ‘Purple’ voor licht-

paars, Buzz ‘Lavender’ voor lavendelblauw en 

Buzz ‘Sky Blue’ voor blauw.

Mooie rijkbloeiende planten, die vanwege hun 

compactheid goed te gebruiken zijn op plaat-

sen waar de reguliere Buddlejacultivars veel 

te groot voor zijn. De Buzz serie werkt net als 

zijn grote broers en zussen nog steeds als 

een magneet op vlinders en insecten en doen 

hun Nederlandse naam dan ook eer aan.



Facts
Nederlandse naam: vlierbes, rode peterselie vlier 

Familie: Adoxaceae 

Herkomst: Europa 

Hoogte na 10 jr.: 4 meter

Verschijningsvorm: bladverliezende struik 

Bloeitijd/vrucht: juni–juli gevolgd door donkere vruchten 

Grondsoort: geen eisen 

Standplaats: volle zon geeft sterke kleuren 

Winterhardheid: goed 

Gebruik: solitair 

Sambucus nigra ‘Black Lace’ 
Bij een vlier denken de meeste hoveniers 

nou niet direct aan een mooie sierstruik. 

Volgens mij ervaren jullie de gewone groene 

vlier meer als een lastpak. Toch zijn er wel 

een aantal interessante cultivars binnen dit 

geslacht. ´Haschberg´ voor zijn rijke vrucht-

dracht, ´Linearis´ met zijn mooie fijn ingesne-

den blad en enkele selecties met geel blad 

als bv ´Sutherland´.

Voor mij het meest opvallend zijn toch de 

selecties met de rode bladeren.

´Black Lace´ heeft mooi fijn ingesneden blad 

en bijpassende wit/roze bloemschermen. 

Wordt 3 tot 4 meter hoog maar laat zich wel 

makkelijk snoeien zodat ze in een kleinere 

tuin toch ook wel een plaatsje verdient.

Na de bloei volgen de donkere vlierbessen die 

prima te gebruiken zijn voor vlierbessenwijn, 

een multifunctionele plant dus!



Facts
Nederlandse naam: IJzerhard 

Familie: Verbenaceae, IJzerhardfamilie 

Herkomst: Zuid-Amerika 

Hoogte na 10 jr.: 80 cm 

Verschijningsvorm: afstervende vaste plant 

Bloeitijd: juni–oktober 

Grondsoort: vochtige, goed drainerende bodem 

Standplaats: zon 

Winterhardheid: matig, zaait zich gemakkelijk uit 

Gebruik: border, vakbeplantingen

Verbena bonariensis ‘Lollipop’
Verbena bonariensis kan wel tot 2 meter hoog 

worden. Veel toegepast en een karaktervolle 

plant in de tuin, maar vanwege zijn hoogte 

niet altijd op zijn plaats. Het geslacht Verbena 

heeft ook lagere soorten zoals hastata en rigi-

da. Deze missen echter de typische uitstra-

ling van ijzerhard, maar de cultivar `Lollipop´ 

heeft het beide.

Heeft net als de gewone bonariensis harde 

vierkante stengels en is door zijn groeihoogte 

van zo´n 80 cm op plaatsen toe te passen 

waar je met 2 meter niet uit de weg kan, b.v. 

vooraan in een border. Het is een langbloeien-

de makkelijke plant die veel vlinders en bijen 

aantrekt en zelfs voor de snij gebruikt kan 

worden.

Net als de gewone bonariensis ijzerhard, niet 

winterhard maar ze zaaien zich gemakkelijk 

uit. Lollipop is eventueel als eenjarige te 

gebruiken in bakken of potten op het terras.

Voorheen Verbena patagonica, verwijzend 

naar hun herkomstgebied in Zuid-Amerika, 

bonariensis zou verwijzen naar Buenos Aires, 

al denk ik dan eerder aan Bonaire.



Facts
Nederlandse naam: Olijfwilg 

Familie: Elaeagnaceae, Duindoornfamilie 

Herkomst: China, Korea, Japan 

Hoogte na 10 jr.: 2,5 meter

Verschijningsvorm: bladhoudende struik 

Bloeitijd/vrucht: okt–nov  

Grondsoort: voorkeur voor arme, drogere grond 

Standplaats: zon, halfschaduw

Winterhardheid: redelijk tot goed, aan de kust prima 

Gebruik: solitair, vakbeplanting, hagen en leivorm.

Elaeagnus ebbingei ‘Compacta’
De Nederlandse naam is olijfwilg en dat is 

wel op zijn plek. De verwijzing naar olijf van-

wege de gelijkenis in de vrucht en het blad 

lijkt inderdaad wel op dat van de wilg.

Elaeagnus heeft glimmend grijs/groen blad 

en is wintergroen. Bloeit in okt/nov met kleine 

witte, onopvallende bloemetjes. De gewone 

olijfwilg heeft de neiging wat warrig te groei-

en met uitvallende takken. De habitus kan 

nog wel wat verschillen per partij planten en 

de groeiomstandigheden.

De laatste jaren hebben we bij Greenlink 

de selectie ‘Compacta’ in het assortiment. 

Te herkennen aan een regelmatige, bossige 

groei met wat kleiner blad met gegolfde 

randen. Heeft niet de warrige groei en is 

dus beter geschikt voor kleinere hagen en 

vakken.

Olijfwilg is prima winterhard, kan goed tegen 

zeewind en zout en is goed te snoeien. Te 

gebruiken als losse heg, strakke vakken, 

schermen, bol op stam, leivorm op stam of 

als wintergroene solitairstruik.



Facts
Nederlandse naam: Sierappel 

Familie: Rosaceae, rozenfamilie 

Herkomst: Nederland 

Hoogte na 10jr.: 5 meter 

Verschijningsvorm: bladverliezende kleine boom 

Bloeitijd: mei, in het najaar vruchtdragend 

Grondsoort: goed doorlatend, voedselrijk, niet te nat!! 

Standplaats: volle zon 

Winterhardheid: goed 

Gebruik: Solitair, park- en straatboom 

Malus ‘Mokum’
Er worden al jaren van veel soorten en 

cultivars verbeteringen op de markt gebracht 

van overbekende bomen en struiken. Maar 

ja, wat de hovenier nu eenmaal geleerd heeft 

(en ik ook…) daar houden we aan vast. Toch 

aan mij de schone taak om daar eens wat 

verandering in te brengen en ik begin bij 

een roodbladige Malus, een sierappeltje. Op 

school netjes geleerd o.a. ‘Rudolph’ en ‘Liset’. 

In de praktijk zijn deze twee cultivars nogal 

gevoelig voor schurft en een verbetering op 

dat punt is ‘Mokum’.

In het grote aanbod sierappeltjes zijn de 

brons c.q. roodbladige cultivars een opval-

lende verschijning. Na een mooie roze of vaal 

witte bloei valt de boom door zijn bladkleur 

extra op in de zomer. In het najaar verschij-

nen er donkerrode appeltjes die er tot aan de 

vorst aan blijven zitten.

Malus ‘Mokum’ wordt zo’n 6–8 meter hoog, 

heeft een compacte kroon, geschikt voor 

de wat ruimere tuinen, straten en parken. 

Hoe meer zon, des te intenser de kleur 

van het blad. ‘Mokum’ gedijt goed in een 

stadsklimaat en heeft weinig tot geen last 

van schurft, mits hij niet op een hele natte 

standplaats staat.



Greenlink: Jouw kenniscentrum
Als je ons al kent weet je dat we graag onze kennis delen op het gebied van levend buitengroen. 

Ondernemen is niet alleen kennis van levend buitengroen, maar ook alles wat daaromheen 

komt kijken om jouw bedrijf vooruit te brengen. Ook daar willen we je bij helpen.

Vandaar dat we niet alleen onze kennis delen tijdens gesprekken en via artikelen op de website 

en bijeenkomsten op het gebied van gewasbescherming, maar ook op het gebied van organisa-

tie, personeel, marketing en website.

Ons doel is jou te helpen met levend buitengroen en met jouw organisatie

Wil je meer weten over deze en andere “groene parels”?

Wil je weten of wij bepaalde bomen en planten op voorraad hebben?

Wil je meer weten over spuitlicenties en gewasbescherming?

Wil je meer weten over wat je kunt doen met jouw business, jouw website, administratie, 

personeel en marketing?

Klik op de links hieronder en kom vooral bij ons langs. Je bent uitgenodigd voor een kop koffie.

Kom bij ons langs!

Greenlink

Duitslandlaan 2 

2391 PA Hazerswoude

+31(0)172 214110

OnlineVoorraad en webshop Kenniscentrum

http://www.greenlink.nl/contact-%2526-route.html
http://www.greenlink.nl/webshop.html
http://www.greenlink.nl/producten/kenniscentrum.html

