
De 10 meest groene 
parels van 2018-2019



Voorwoord
Na het succes (iets meer dan 1200 downloads !) van deel Parels 2016–2017 kon het vervolg 

eigenlijk niet uitblijven.

Als je behoorlijke interesse hebt in planten, in het bijzonder buitenplanten, ja … dan raak je er 

eigenlijk nooit over uitgepraat of uitgelezen. Dat kan (ik spreek uit ervaring) voor sommigen in 

mijn omgeving soms best wel eens vervelend tot hoogst irritant zijn. Sorry, zeg ik dan, ik kan 

er niets aan doen. Is dit nu ‘passie hebben voor …’?

 

Ook in deze uitgave een paar echte aanraders, noem het hebbedingetjes. We kozen voor aan-

raders die ook behoorlijk in de markt voorhanden zijn en niet ‘op’ zijn voor je er erg in hebt.

Wat denk je van de zeer populaire Hydrangea paniculata Little Lime’. Zijn grotere broer tref je 

bijna ‘full time’ op je netvlies ongeacht de straat waarin je je bevindt. Deze soort heeft weer 

andere veelzijdige eigenschappen.

 

Ook de papierstruik Edgeworthia moest er dit jaar in. Van alleen de parfum die de bloemen in 

februari verspreiden word je al verliefd. En dan moet het voorjaar nog beginnen!

Hebben planten je interesse dan heb je met dit digitale werkje weer een juweel in handen!

 

Veel leesplezier!

Fred de Koning

Directeur Greenlink 



Facts
Nederlandse naam: Blauw Schapengras of Zwenkgras  

Familie: Poacaea, Grassenfamilie 

Herkomst: Europa (vnl. Frankrijk) en de Kaukasus 

Hoogte na 10 jr.: 30 à 40 cm 

Verschijningsvorm: half wintergroen (blauw)  

Bloeitijd/vrucht: mei–juni 

Grondsoort: goede tuingrond, niet te nat 

Standplaats: zonnig 

Winterhardheid: goed 

Gebruik:  vakbeplanting, borders, rotstuinen en potterie

Festuca glauca ‘Intense Blue’ 
Blauw schapengras of Zwenkgras

Een opvallende nieuwkomer in het assorti-

ment die we al een aantal jaar bijna jaarrond 

verkopen.

Is echt intens blauw van kleur en blijft dat 

ook in de tuin in tegenstelling tot een aantal 

andere Festuca glauca selecties die toch 

veel groener blijven. Hoe zonniger de planten 

staan des te intenser de kleur. Het is een 

plant die kan worden toegepast in zowel 

borders als potten maar een nadeel is dat ze 

ook erg geliefd zijn bij de konijnen. 

Na de winter pas het loszittende bruine 

loof verwijderen, dit dient namelijk als een 

natuurlijke bescherming tegen het koude 

nederlandse klimaat. Festuca kan goed tegen 

droogte, heeft derhalve een hekel aan natte 

voeten als gevolg van teveel water en geeft 

het hele jaar een mooie kleur aan de tuin.



Facts
Nederlandse naam: Pluimhortensia 

Familie: Hydrangeaceae, Hortensiafamilie. 

Herkomst: Japan, China, Taiwan 

Hoogte na 10 jr.: 100–120 cm 

Verschijningsvorm: bladverliezend 

Bloeitijd/vrucht: juli–oktober 

Grondsoort: goede tuingrond, niet te nat 

Standplaats: zon, halfschaduw (minder bloem) 

Winterhardheid: goed 

Gebruik:  vakbeplanting, borders, rotstuinen en potterie

Hydrangea paniculata ‘Little Lime’ 
Pluimhortensia

Het assortiment pluimhortensia is in de afge-

lopen jaren zo explosief gegroeid dat je letter-

lijk door alle struiken het bos niet meer kan 

zien. Compacte groeiers, grove losse groeiers, 

wit, roze, rood, enkel, gevuld, tweekleurig, 

mooi verbloeiend in de herfst, vlinderlokkend 

etc., te veel om het allemaal op te noemen.

De Hydrangea paniculata ‘Limelight ‘is een 

veel gebruikte selectie vanwege zijn kleur en 

de stevige habitus en heeft nu ook een kleiner 

blijvend zusje erbij met de naam Jane oftewel 

Little Lime. Ook weer stevig opgaande takken, 

een mooie lime groene kleur, mooi verkleu-

rend in de herfst en een gedrongen groei 

tot zo’n 80 a 100 cm. Prima te gebruiken 

als vakbeplanting of bv borders waar je nog 

ruimschoots overheen moet kunnen kijken.

Bloeit op eenjarig hout dus na de winter kun-

nen ze tot op 10 cm hoogte gesnoeid worden. 

De kleur wordt ook bepaald door de stand-

plaats. Hoe armer de grond des te witter de 

bloem en op een vruchtbare vochtige grond 

wordt de kleur meer groen-achtig.



Facts
Nederlandse naam: Beverboom of Valse tulpeboom 

Familie: Magnoliacea  

Herkomst: Japan 

Hoogte na 10 jr.: 6 à 8 meter 

Verschijningsvorm: boom of grove struik 

Bloeitijd/vrucht: april 

Grondsoort: elke goede tuingrond 

Standplaats: zon tot halfschaduw

Winterhardheid: goed 

Gebruik: solitair of opvallende boom

Magnolia kobus 
Boom van het jaar 2015

Ieder jaar wordt er vanuit het vak een boom van 

het jaar gekozen. In 2015 is dit de Magnolia ko-

bus geworden onder de noemer; een welkome 

exoot! Er is veel te doen over invasieve exoten, 

autochtoon plantmateriaal etc. maar deze 

boom wordt verwelkomd als een welkome 

exoot want uiteindelijk is een heel groot aantal 

regulier gebruikt assortiment uitheems.

Magnolia kobus is een niet al te grote boom 

met later een brede ronde kroon. Heeft een 

opvallende witte voorjaarsbloei ,is een rustige 

groeier en krijgt een mooie gele herfstkleur.

Breed toepasbaar, ook in bestratingen en valt 

in het hele magnolia assortiment op omdat 

het een echte boomvorm is in tegenstelling tot 

bv de veel bekendere Magnolia soulangeana.



Facts
Nederlandse naam: Kweepeer of Kweeappel 

Familie: Rosaceae 

Herkomst: rond de Kaspische zee 

Hoogte na 10 jr.: 4 à 5 meter 

Verschijningsvorm: grote struik of boom 

Bloeitijd/vrucht: mei, appel of peervormige vruchten 

Grondsoort: normale goede tuingrond 

Standplaats: zon tot halfschaduw 

Winterhardheid: zeer goed 

Gebruik: vruchten in o.a. compote etc.

Cydonia oblonga 
Kweepeer of Kweeappel

De kwee-peer of kwee-appel kun je wel 

scharen onder de ‘vergeten’ fruitsoorten, die 

als struik of kleine bladverliezende boom 

dankzij zijn vruchten een opvallende verschij-

ning in een tuin is.

Van oorsprong horen ze thuis in o.a. het Mid-

dellandsezeegebied maar zijn door de Grie-

ken en Romeinen naar West-Europa gebracht. 

In ons klimaat zijn ze prima vruchtdragend 

en zelfs hier op het afhaalcentrum komen er 

vruchten aan. De vrucht kan de vorm van een 

peer of een appel hebben, kortgezegd dus 

kweepeer of kwappel.

Rauw zijn de vruchten vrijwel niet te eten 

door het harde en zure vruchtvlees. Ze wor-

den dan ook verwerkt tot compote, jam, gelei, 

en marmelade. Dit laatste woord is overigens 

afgeleid van de portugese naam voor kwee-

peer: marmelo.

Er zijn meerdere cultivars op de markt 

waarvan Vranja (peer-vorm), Leskovacka 

(appel-vorm) en Champion (peer-vorm) drie 

bekenden zijn. Alle drie zelfbestuivend maar 

een boom of een struik die een bestuiver in 

de buurt heeft zal altijd meer vruchten geven.



Facts
Nederlandse naam: Japanse vingerplant 

Familie: Araliaceae 

Herkomst: Japan 

Hoogte na 10 jr.: 3 meter 

Verschijningsvorm: struik  

Bloeitijd/vrucht: oktober, daarna zwarte besjes in trossen 

Grondsoort: geen speciale eisen, alleen niet te nat 

Standplaats: zon, halfschaduw 

Winterhardheid: matig, aan de kust voldoende 

Gebruik: solitair met opvallende bladvorm

Fatsia japonica 
Japanse vingerplant

De Japanse vingerplant is eigenlijk meer be-

kend als kamerplant maar vindt de laatste ja-

ren steeds meer zijn weg naar buiten de tuin in. 

Hij is winterharder dan gedacht en gedijt goed 

in ons zeeklimaat. In een erg strenge winter zal 

er wat bladschade optreden maar op een wat 

beschutte plek komt ie goed tot zijn recht.

Het is een wintergroene struik met een exo-

tische uitstraling en kan 2 tot 3 meter hoog 

worden en stelt niet echt eisen aan de grond 

maar houdt niet van al te natte voeten. Vindt 

zijn herkomst in Japan en in de oude naam, 

Aralia sieboldii, komt de naam van Von Siebold 

terug die hem in Europa geïntroduceerd heeft.

Helaas is het wel oppassen met snoeien daar 

de plant licht giftig is, mat name het sap kan 

een irriterende werking hebben op de huid en 

kan beter niet door huisdieren gegeten worden.

Naast de van origine groene soort is er een 

mooie bonte cultivar op de markt onder de 

naam Spider’s Web met mooi gespikkeld 

blad. Een aanwinst in het assortiment die 

echter iets minder winterhard is.



Facts
Nederlandse naam: Meloenboompje of Winterzoet 

Familie: Calycanthaceae (specerijkruid familie) 

Herkomst: China 

Hoogte na 10 jr.: 150–250 cm. 

Verschijningsvorm: bladverliezend 

Bloeitijd/vrucht: december, januari, februari. Cremegeel met rood hart. 

Grondsoort: goede tuingrond, kleigrond. Niet te nat! 

Standplaats: zon, half schaduw 

Winterhardheid: goed 

Gebruik: solitair, in zowel kleine als grotere tuinen en parken

Chimonanthus praecox 
Meloenboompje of Winterzoet

De Chimonanthus is een onbekende in de 

groep winterbloeiende heesters. Deze mid-

delgrote tot grote heester bloeit van decem-

ber t/m februari met crème gele bloemen met 

een rood hart. De bloemen verspreiden een 

zacht-zoete geur die wel tot tientallen meters 

goed te ruiken is. Mede hierdoor dankt deze 

plant zijn naam meloenboompje dan wel 

winterzoet.

De Chimonanthus staat graag zonnig, 

minimaal half schaduw en doet het goed op 

vrijwel alle grondsoorten mits deze niet te 

nat zijn en voldoende voeding bevatten. In de 

herfst verkleurt het blad naar citroengeel.

Deze plant is een waardevolle heester, vooral 

in de tijd dat er weinig attractiefs in de tuin te 

beleven is.



Facts
Nederlandse naam: Bol plataan 

Familie: Platanaceae 

Herkomst: Engeland 

Hoogte na 10 jr.: 500 cm 

Verschijningsvorm: bladverliezend 

Bloeitijd/vrucht: geelgroene bloemen in mei, bruine vruchten 

Grondsoort: alle grondsoorten 

Standplaats: zon, half schaduw 

Winterhardheid: goed 

Gebruik: Zeer geschikt voor de kleinere tuinen

Platanus hispanica ‘Alphen’s Globe’ 
Bol plataan

Deze vrij nieuwe Plataan is anders dan de 

meeste plataansoorten compact van vorm 

door de beperkte kroonomvang. Deze plataan 

is dan ook een zeer geschikt alternatief voor 

de veel gebruikte bol Catalpa. 

Hij wordt meestal op stam veredeld waardoor 

een grote mooie bolvorm ontstaat. Ondanks 

deze mooie grote bolvorm is deze plataan 

goed bestand tegen de wind. Hij groeit vrij 

snel en kan daarom soms wel 2 keer per jaar 

gesnoeid worden. De snoei wordt zeer goed 

verdragen, zelfs het oude hout kan mee-ge-

snoeid worden.

Een extra pluspunt is de bast die zodra de 

boom ouder word begint te schilferen en 

mooie grijze gloed krijgt. 



Facts
Nederlandse naam: Chinese waaierpalm 

Familie: Arecaceae 

Herkomst: Oost-Azië 

Hoogte na 10 jr.: 12 m 

Verschijningsvorm: Groenblijvend 

Bloeitijd/vrucht: juni–juli gele bloemtrossen gevolgd door grijs/blauwe 

 vruchten 

Grondsoort goed water doorlaatbare grond 

Standplaats: zon, half schaduw 

Winterhardheid: goed 

Gebruik: geschikt voor zowel volle grond als kuipen en potten

Trachycarpus fortunei 
Chinese waaierpalm

Trachycarpus Fortunei is een palm, die oor-

spronkelijk uit Oost-Azië (China, Japan) komt. 

Hoewel palmen vaak geassocieerd worden 

met de Tropen kan dit type stevige kou weer-

staan. planten van deze soort, die kunnen 

tegen een vorst tot −15 a −20 °C. 

Bij de aankoop van een jonge plant is het wel 

aan te raden om deze de eerste winters bij 

langdurige vorst af te schermen. Plant deze 

palm in goed water doorlaatbare, vruchtbare 

bodem en dat op een zonnige standplaats. 

Geef hem bij warm zomerweer gerust extra 

water. Zodra de palm aan de groei is kan deze 

elk jaar 20 tot 40 cm aangroeien. Dit type palm 

kan dan ook gerust 12 meter hoog worden.



Facts
Nederlandse naam: Papierstruik 

Familie: Thymelaeaceae 

Herkomst: China, Nepal en Japan 

Hoogte na 10 jr.: 150 cm 

Verschijningsvorm: bladverliezend 

Bloeitijd/vrucht: februari–maart, goud gele bloemen 

Grondsoort: neutraal tot zure goed doorlatende grond 

Standplaats: zon, half schaduw 

Winterhardheid: goed 

Gebruik: zowel als solitair als in groepen toepasbaar

Edgeworthia chrysanta 
Papierstruik

Edgeworthia chrysantha Grandiflora ook wel 

bekend als de papierstruik is een van de 

winterbloeiende heesters die we ook wel als 

bijzonder kunnen bestempelen. Deze bladver-

liezende heester is afkomstig uit China en is 

goed winterhard. 

De Edgeworthia wordt uiteindelijk maximaal 

100/150 cm hoog en 100/150 cm breed en be-

hoort tot dezelfde familie als het peperboompje. 

Het blad van de Edgeworthia chrysantha is 

langwerpig tot eivormig, 10–12 cm lang, 

fris groen van kleur en aan de onderzijde 

zijdeachtig. Verkleurt heel mooi in de herfst 

naar oranje/geel.

Ook geuren de bloemen heerlijk, een ietwat 

zoete aangename geur, waar nog geen enke-

le plant in de tuin iets doet zorgt deze heester 

voor leven in de kale wintertuin. 

Op een zonnige tot half schaduwrijke 

beschutte plaats staat Edgeworthia prima in 

goed doorlatende licht vochtige grond. Snoei-

en is eigenlijk niet nodig, misschien voor de 

vormcorrectie een beetje.



Facts
Nederlandse naam: geen Nederlandse naam aan toegekend 

Familie: Aceraceae 

Herkomst China 

Hoogte na 10 jr.: 4 m. 

Verschijningsvorm: bladverliezend 

Bloeitijd/vrucht: licht gele bloemen in mei gevolgd door  

 ronde schijfvormige goudgele vruchten 

Grondsoort: vrijwel alle grondsoorten mits niet te nat 

Standplaats: zon, half schaduw 

Winterhardheid: goed 

Gebruik: tuinen en parken

Dipteronia sinensis
De Dipteronia sinensis is een zeer zeldzame 

en daardoor ook onbekende bladverliezende 

heester/kleine boom. Door de onbekendheid 

is er aan dit soort niet eens een Nederland-

se naam toegekend. De geveerde bladeren 

verkleuren in de herfst naar geel. In de 

maanden april, mei en juni verschijnen er 

lichtgele bloemen die gevolgd worden door 

ronde schijfvormige vruchten. De Dipteronia 

sinensis houdt van een standplaats in de 

zon of lichte schaduw. Hij groeit het beste op 

iedere neutrale, voedselrijke, goed doorlaten 

en vochtige bodem. Deze plant verdraagt een

temperatuur van −15 °C. 



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 Agenda Kenniscentrum

https://www.greenlink.nl/contact
https://www.greenlink.nl/webshop
https://www.greenlink.nl/kenniscentrum-voor-de-hovenier/agenda

