
De 10 meest groene 
parels van 2020-2021



Voorwoord
Alweer het derde e-book van je groene Sfeer-Leverancier. Want sfeer verkopen we bij Green-

link. Buitensfeer wel te verstaan. Van klein tot groot. Van dun tot dik. Maten, kleuren, vormen 

geuren…  ja je kunt het zo gek niet bedenken…

Ik hoor wel eens zeggen ‘het lijkt bij jullie op het bedrijf wel een snoepwinkel’ …… allemaal 

‘lekkers’ voor je pupillen en je neus! !  Het groene bloed in onze aderen krijgt iedere dag weer 

een extra positieve boost. En een lekker gevoel dat het geeft!    

 

Kom dit ‘lekkere gevoel‘ bij ons ervaren, het doet geen pijn! en laat dit digitale werkje, deze 

Parels 2020 - 2021 alvast een voorafje zijn op hetgeen je bij ons gaat vinden.  Een voorafje 

voordat je een snoepwinkel binnenstapt! Dan kun je vast een voorstelling maken.  Geniet 

smakelijk!            

 

Met groot gemak ‘toveren’ we in deze editie weer een 10-tal Parels uit de hoge hoed. Wat kan 

de natuur toch mooi zijn!

  

Je hebt deze Parels gedownload en ziet dat onze honger naar mooie ‘handel’ nog niet is 

gestild. Ooit gehoord van bijvoorbeeld Eurya emarginata of de eveneens wintergroene Ilex 

aquifolium ‘Castaneifolia’. Beiden wintergroene planten die goed gedijen ons klimaat!      

 

Ik wens je veel leesplezier! 

En ben je uitgelezen, dan zien we je graag bij ons! 

Daar kun je live genieten van al het moois!

Fred de Koning

Directeur Greenlink 



Facts
Nederlandse naam: Schijncamellia of Boomcamellia 

Familie: Theaceae 

Herkomst: Japan, Korea 

Hoogte na 10 jaar: 6 tot 8 meter 

Verschijningsvorm: bladverliezend 

Bloeitijd/vrucht: juni, juli en augustus 

Grondsoort: Vochtige (niet te nat) zure bodem 

Standplaats: halfschaduw 

Winterhardheid: goed winterhard 

Gebruik:  solitair in zowel kleine als grotere tuinen/parken

Stewartia pseudocamellia 
Schijncamellia of Boomcamellia

Zoals de naam direct al doet vermoeden heeft 

deze bladverliezende kleine boom wel wat 

weg van een Camellia. De Stewartia pseudo-

camellia wordt niet al te groot en heeft een 

zuilvormige tot piramidale groeiwijze. Deze 

sierboom is veelal te vinden als een meer-

stammige en heeft zeker de eerste jaren een 

vrij trage groeiwijze. Eén van de twee sier-

waarden aan dit soort zijn de geurende witte 

Camellia-achtige bloemen in de maanden juni 

tot augustus. 

De tweede sierwaarde is het blad dat in de 

lente bronskleurig uitloopt, in de zomermaan-

den diep donkergroen is en zodra de herfst 

aanbreekt naar een mooie rode tot paarse 

gloed verkleurdt. Dit soort stelt niet al te veel 

eisen aan zijn standplaats. Hij staat het liefst in 

de halfschaduw en prefereert een ietwat zure 

bodem. Tevens is deze goed winterhard, zee-

wind tolerant en zelfs ziekte en ongedierte vrij.



Facts
Nederlandse naam: Hulst 

Familie: Aquifoliaceae 

Herkomst: Frankrijk  

Hoogte na 10 jaar: 10 meter 

Verschijningsvorm: Bladhoudend 

Bloeitijd/vrucht: bessen in oktober–november 

Grondsoort: Humusrijke (bos) grond, verdraagt zowel zure 

 als kalkhoudende grond

Standplaats: Zon/half schaduw 

Winterhardheid: Goed winterhard 

Gebruik: Kleine en grote tuinen, parken, kustgebieden  

 en boombakken.

Ilex castaneifolia 
Hulst

De Ilex castanaefolia heeft als synoniem de 

naam Ilex “Chestnut Leaf” en is een nog ta-

melijk onbekende in de Hulst familie. Helaas 

is onbekend ook onbemind en  wordt er aan 

dit soort geen recht gedaan. De prachtige 

grote bladeren zijn getand en doen zoals de 

naam al doet vermoeden aan het blad van 

een tamme kastanje denken. Deze grootbla-

dige hulst is boomvormend, groeit het best op 

humusrijke grond die tevens goed waterdoor-

latend is. 

Daarnaast gedijt deze boom zowel in de 

schaduw als in de volle zon. Is bovendien ook 

nog eens wintergroen en goed winterhard. De 

bloeiwijze van dit soort is niet erg bijzonder, 

echter de mooie grote rode bessen in het 

najaar zijn erg opvallend!



Facts
Nederlandse naam: onbekend 

Familie: Theaceae 

Herkomst: Azië 

Hoogte na 10 jaar: 4 meter

Verschijningsvorm: bladhoudend 

Bloeitijd/vrucht: bessen in oktober–november 

Grondsoort: goed doorlatende grond 

Standplaats: zon/half schaduw

Winterhardheid: goed winterhard 

Gebruik: kleine en grote tuinen, parken, kustgebieden en 

 plantenbakken.

Eurya emarginata 
Tot op heden geen Nederlandse naam van bekend.

De Eurya marginata is tot op heden een 

volstrekt onbekend soort in de Nederlandse 

tuinen. Er is over dit soort dan ook nog vrijwel 

geen documentatie aangelegd. Dit is naar ons 

inzien een gemiste kans! Wij zijn altijd op zoek  

naar goed winterharde groenblijvende heesters 

die de “groene” basis van een tuin kunnen 

versterken.

De Eurya is zeker een soort wat thuis hoort 

in deze basis. Hij is wintergroen en goed 

winterhard te noemen. Met een maximaal te 

bereiken hoogte van ongeveer 4 meter is deze 

op vele plaatsen toe te passen. Plant hem in 

goed doorlatende grond op een zonnige tot 

half schaduwrijke plaats. De bloemen zijn niet 

erg opvallend, de zwarte bessen in het najaar 

zullen iets meer in het oog springen.



Facts
Nederlandse naam: Bamboebladige Eik 

Familie: Fagaceae 

Herkomst: Japan 

Hoogte na 10 jaar: 10 meter 

Verschijningsvorm: bladhoudend 

Bloeitijd/vrucht: eikeltjes in het najaar 

Grondsoort: vochtige maar goed doorlatende grond 

Standplaats: zon/schaduw 

Winterhardheid: goed winterhard 

Gebruik: grote tuinen, parken en openbaar groen.

Quercus myrsinifolia 
Bamboebladige Eik

Wellicht is dit de meest bijzondere Eik te 

noemen. Deze wintergroene boom komt van 

origine voor in Japan en is ook nog eens ver-

rassend winterhard. Het blad is zoals de Ne-

derlandse naam al doet vermoeden gelijkend 

aan dat van bamboe welke in het voorjaar 

bronskleurig uitloopt en in de zomermaanden 

naar glimmend groen verkleurt. 

Deze boom kan een hoogte behalen van ruim 

10 meter en kan geplaatst worden op een 

zonnige tot zelfs schaduwrijke plaats. Het 

beste groeit deze boom op een licht vochtige 

bodem die wel doorlatend is zodat er geen te 

natte situatie ontstaat bij overvloedige regen-

val. Aangezien de kroonomvang behoort tot 

een middelgrote boom adviseren wij dit soort 

niet in de kleinere tuinen toe te passen.



Facts
Nederlandse naam: Druifheide 

Familie: Ericaceae  

Herkomst: Noord-Oost Amerika 

Hoogte na 10 jaar: 60 centimeter 

Verschijningsvorm: bladhoudend 

Bloeitijd: witte bloemen in mei 

Grondsoort: humusrijke, zure grond 

Standplaats: zon/half schaduw 

Winterhardheid: goed winterhard 

Gebruik: zowel als solitair of als vakbeplanting. 

 Bloembakken, borders, heide en/of 

 Oosterse tuinen.

Leucothoe axillaris “Curly Red” 
Druifheide

Deze wintergroene kleine heester is de “winter 

surprise” in iedere tuin. Deze cultivar valt 

binnen de Leucothoe soorten op door zijn 

gedraaide/gekroesde en leerachtige blad. In 

de zomermaanden heeft dit soort een groene 

uitstraling maar zodra de nachten iets kouder 

worden verkleurt hij naar diep donker rood. 

Deze mooie donkere kleur behoudt hij de ge-

hele winter waardoor dit soort zowel als (vak) 

beplanting in borders maar zeer zeker ook in 

bloembakken een welkome aanwinst is. Met 

een maximale hoogte van ongeveer 60 cm is 

deze dus overal toe te passen en hoeft dan ook 

niet gesnoeid te worden. Plant de Leucothoe in 

een licht vochtige zure bodem op een zonnige 

tot half schaduwrijke plaats.



Facts
Nederlandse naam: Kurkeik 

Familie: Fagaceae  

Herkomst: Westelijk Middellandse zee gebied, Europa–Noord 

 Afrika 

Hoogte na 10 jaar: 10 meter 

Verschijningsvorm: bladhoudend 

Bloeitijd: nagenoeg jaarrond 

Grondsoort: nagenoeg geen eisen aan de bodemsoort, kan goed 

 droogte verdragen 

 Let op, deze boom verdraagt geen verharding! 

Standplaats: zon/half schaduw 

Winterhardheid: goed winterhard

Gebruik: solitair in middelgrote tot grote tuinen en parken, 

 speelboom.

Quercus Suber 
Kurkeik

Deze wintergroene Eik is wellicht de meest 

bekende onder de bladhoudende variëteiten. 

Hij komt van nature voor in het Westelijke 

deel van het Middelandse zee gebied. Hier 

wordt dit soort al van oudsher gebruikt voor 

de winning van kurk. Zodra de boom oud 

genoeg is en een stamdoorsnede behaalt van 

minimaal 50 cm zal deze eens in de 7 jaar 

worden ontschorst. Zodra de kurk is verwij-

derd ziet men de bast die roze tot roodbruin 

van kleur is. De zachte kurkschors is al vanaf 

jongs af aan aanwezig op de boom, echter 

pas na een jaar of 5 komen er diepe karakte-

ristieke groeven in.

Het blad van de eik is getand, ovaal en glan-

zend donkergroen, aan de onderzijde grijs tot 

witachtig van kleur. Bijzonder is dat dit soort 

nagenoeg jaarrond kan bloeien, hierdoor kun-

nen er ook jaarrond trossen eikels in hangen. 

De Quercus Suber is een vrij grillige groeier 

met een (half) open kroon en kan een maxi-

male hoogte behalen van ongeveer 15 meter.  



Facts
Nederlandse naam: Kardinaalshoed/muts 

Familie: Celastraceae  

Herkomst: Japan 

Hoogte na 10 jaar: 150 centimeter 

Verschijningsvorm: bladhoudend 

Bloeitijd: mei 

Grondsoort: humusrijke doorlatende grondsoort. 

Standplaats: zon/half schaduw 

Winterhardheid: goed winterhard 

Gebruik: als haag beplanting, solitair in kleine tot  

 grote tuinen en/of plantenbakken

Euonymus “Green Spire” 
Kardinaalshoed/muts

Deze groenblijvende Kardinaalshoed is er een 

uit een familie van vele variëteiten. Toch is dit 

soort niet de meest bekende in deze reeks. 

De Euonymus “Green Spire” is wintergroen 

en heeft klein donkergroen glanzend blad. 

De groei van dit soort is opgaand en wordt 

daardoor ook wat hoger dan de meeste 

andere cultivars. Mede hierdoor is dit soort 

uitermate geschikt voor het maken van lage 

tot middelhoge hagen. Een welkom alternatief 

voor de Buxus waar dit soort toch wel wat 

van weg heeft. Bijkomend voordeel is dat 

dit type Euonymus weinig eisen stelt aan de 

bodem zoals enkele andere Buxus vervangers 

wel doen.

Daarnaast is dit soort goed winterhard en 

gedijt zelfs goed in de kustregio’s aangezien 

zoute zeewind geen problemen oplevert.



Facts
Nederlandse naam: Anna Paulownaboom / 

 Keizersboom 

Familie: Paulowniaceae  

Herkomst: China 

Hoogte na 10 jaar: 10 meter 

Verschijningsvorm: bladverliezend 

Bloeitijd: april/mei 

Grondsoort: alle grondsoorten,  

 niet op natte bodem. 

Standplaats: zon/half schaduw 

Winterhardheid: winterhard 

Gebruik: lanen, parken, grote 

 tuinen.

Paulownia tomentosa 
Anna Paulownaboom/Keizersboom

De Paulownia is afkomstig uit de binnenlan-

den van China, toch heeft deze boom een 

Nederlands tintje. Deze boom was de favoriet 

van de vrouw van Koning Willem II, de van 

oorsprong Russische  Anna Paulowna. Aan 

deze dame heeft de Paulownia haar Neder-

landse naam Anna Paulownaboom te danken. 

In het buitenland wordt deze voornamelijk 

Keizersboom dan wel Prinsessenboom 

genoemd. 

De Paulownia is een bladverliezende 

loofboom en heeft een grote sierwaarde. 

De schors van deze boom grijsbruin, jonge 

takken zijn viltig en behaard. Kort voor het 

verschijnen van het blad (april/mei) komen 

er grote lila-blauwe pluimvormige bloemen 

welke lijken op die van vingerhoedskruid. Het 

blad zelf is hartvormig, behaard en kan wel 

tot 40 cm groot worden.

De uiteindelijk te behalen hoogte is 10 tot 

12 meter. Dit soort is goed winterhard echter 

slecht tot matig windbestendig aangezien de 

oudere takken hol en dus bros worden.



Facts
Nederlandse naam: Kruipende Amerikaanse Sering 

Familie: Rhamnaceae  

Herkomst: Noord-Amerika 

Hoogte na 10 jaar: 60–80 centimeter 

Verschijningsvorm: Bladhoudend 

Bloeitijd: mei–augustus 

Grondsoort: humus rijke droge tot licht vochtige bodem 

Standplaats: zon/half schaduw 

Winterhardheid: matig winterhard 

Gebruik: kleine tot grote tuinen, openbaar groen, plantenbakken.

Ceanothus thyrsiflorens “Repens” 
Kruipende Amerikaanse Sering

De naam is Ceanothus is van Griekse af-

komst. Letterlijk vertaald tot ‘schriel’ of ‘ma-

ger’. Waarom Linnaeus voor deze naam heeft 

gekozen is tot op heden onverklaarbaar aan-

gezien de letterlijke vertaling dit soort alles 

behalve recht doet. Het geslacht Ceanothus 

is afkomstig uit Noord Amerika en bestaat uit 

maar liefst 55 verschillende soorten met allen 

hun specifieke kenmerken.

De Kruipende Amerikaanse Sering is met 

zijn paars-blauwe trosachtige bloemen een 

aanwinst voor iedere tuin. Door zijn kruipende 

groeiwijze zeer veelzijdig toe te passen. Denk 

hierbij aan vakbeplanting, als solitair of zelfs 

in plantenbakken op het terras. Dit soort heeft 

glanzend donkergroen blad van ongeveer 2-4 

cm groot en is bovendien bladhoudend.

Dit soort is matig winterhard maar doet het 

daarentegen de laatste jaren prima in de 

Nederlandse tuinen. Het is verstandig dit 

soort ieder voorjaar stevig terug te snoeien. 

Het eenjarige hout geeft de meeste en de 

grootste bloemen, daarnaast kunnen meteen 

de bevroren takken weg gesnoeid worden.



Facts
Nederlands naam: Lavendelheide  

Familie: Ericaceae  

Herkomst: Noord-Europa 

Hoogte na 10 jaar: 40 centimer 

Verschijningsvorm: wintergroen 

Bloeitijd: april-mei  

Grondsoort: zure humusrijke waterdoorlatende bodem 

Standplaats: zon/half schaduw 

Winterhardheid: zeer winterhard  

Gebruik: kleine tot grote tuinen, openbaar groen, 

 plantenbakken.

Andromeda polifolia “Blue Ice”  
Lavendelheide

Zoals de naam al doet vermoeden heeft 

deze lavendelheide wat weg van zowel de 

lavendel als de heide. Deze heester wordt 

maximaal 40 cm hoog, is wintergroen en zeer 

winterhard. In de lente heeft deze zachtrose 

klokachtige bloemen welke prachtig afste-

ken tegen het grijs-blauwe blad wat aan de 

onderzijde witachtig is.

De Andromeda is uitermate geschikt als 

vakbeplanting in allerlei soorten tuinen. Staat 

graag op een zonnige tot halfschaduwrijke 

plaats en in een zure humus rijke bodem die 

tevens goed waterdoorlatend is. Daarnaast 

is dit soort goed bestand tegen de zoute 

zeewind en zelfs ziekteresistent.



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


