
De 10 meest groene 
parels van 2022-2023



Voorwoord
Dit is inmiddels alweer de vierde versie van het E-Book de Groene Parels, tevens is dit voor mij 

alweer de tweede versie die ik voor u heb mogen schrijven. Ik kan u verzekeren dat het geen 

eenvoudige taak is om mij te beperken tot maar 10 soorten die in deze versie de titel Groene 

Parel mogen krijgen.

Er zijn zo ontzettend veel soorten die ik graag nog zou willen toelichten, onder de aandacht wil 

brengen of op een voetstuk wil plaatsen dat er zeker nog vele versies van de Groene Parels 

zullen gaan volgen.

Voor deze editie hebben wij de plantenrange zo breed mogelijk getrokken. Of het nu gaat om 

planten voor potten op balkon of terras, een kleine heester, klimplant of een boomvormer, van 

alles komt er iets voorbij. Ik wil u dan ook veel plezier wensen met het lezen van dit E-Book. 

Wellicht kunnen deze en eerdere versies een inspiratiebron voor u zijn of een bundel van soor-

ten om nog eens op terug te vallen.

Hebben deze soorten uw interesse gewekt en wilt u deze eens “live” bekijken of zelfs aan-

schaffen? Greenlink heeft deze soorten nagenoeg het gehele jaar vanuit voorraad leverbaar op 

onze Cash & Carry.

Ik nodig u dan ook van harte uit! Graag tot ziens op onze Cash & Carry!

Chris Boerakker

Verkoop Greenlink 



Facts
Nederlandse naam: Chinese Rijstpapierplant 

Familie: Araliaceae  

Herkomst: China-Taiwan  

Hoogte na 10 jaar: 2 tot 3 meter

Verschijningsvorm: bladverliezend 

Bloeitijd/vrucht: augustus, grote witte bloemen gevolgd door  

 trossen zwarte bessen 

Grondsoort: goed waterdoorlatende zandgrond 

Standplaats: half schaduw/onderbeplanting 

Winterhardheid: redelijk winterhard (-10/-15 °C) 

Gebruik: kleine en grote tuinen, parken, kustgebieden 

 en boombakken

Tetrapanax papyrifera 
Chinese Rijstpapierplant

Deze vrij exotisch aandoende heester heeft 

zijn naam te danken aan het feit dat uit de 

stengels van deze plant een soort van Rijst-

papier wordt vervaardigd. Deze plant hoort 

thuis in de familie van de klimopachtigen 

(Aralicaea) waartoe ook de Duivelswandelstok 

(Aralia elata) en de Hedera behoren.

In ons klimaat kan deze wel uitgroeien tot 

een volwassen hoogte van 2 á 3 meter. In het 

land van oorsprong (China en Taiwan) groeit 

deze heester al snel uit tot een kleine boom 

van maar liefst 5 tot 6 meter hoog. Waar bij 

ons de Tetrapanax in het najaar zijn blad laat 

vallen, behoudt deze in Azië het gehele jaar 

zijn blad. Dit blad ziet er zeer exotisch uit. Het 

grote 11-lobbige blad wat bovenop glanzend 

groen is en aan de onderzijde viltig kan in 

volwassen vorm dan ook een afmeting van 

ongeveer 1 meter bereiken.

Deze Tetrapanax doet het zeer goed als 

onderbeplanting onder hoge bomen en/of 

struiken en verdraagt goed de ziltige zeelucht 

en voelt zich dan ook goed thuis in de kust-

regio. Vanwege zijn grote blad verdampt hij 

wel veel en geeft dan ook een voorkeur aan 

een plek in de luwte. In de loop van de zomer 

verschijnen de grote witte bloemen helemaal 

bovenaan in de struik, gevolgd door grote 

trossen met zwarte bessen. Zodra de eerste 

vorst zijn intrede maakt, zullen de bladeren 

afsterven. Bij extreme vorst zullen ook de 

stengels afsterven waarna in het voorjaar de 

struik weer van onder af uit zal lopen.



Facts
Nederlandse naam: IJzerhoutboom 

Familie: Myrtaceae 

Herkomst: Noordereiland van Nieuw-Zeeland 

Hoogte na 10 jaar: 10–20 meter in land van Herkomst 

Verschijningsvorm: kuipplant 

Bloeitijd/vrucht: juni–september 

Grondsoort: licht zure goed waterdoorlatende bodem 

Standplaats: zon/half schaduw 

Winterhardheid: niet winterhard, overwinter tussen 5 °C en 10 °C 

Gebruik: als kuipplant op terras en/of balkon

Metrosideros excelsa 
IJzerhoutboom

De Metrosideros excelsa (IJzerhoutboom) 

of zoals Maori in Nieuw Zeeland deze boom 

doopte “Pohutukawa” is bij ons nog een vrij 

onbekend soort. Reden te meer om dit soort 

te benoemen als een van de groene parels. 

De naam IJzerhoutboom is te danken aan de 

hardheid van het hout op volwassen leeftijd. 

Metrosideros betekent dan ook niets anders 

dan “kernhout van ijzer”.

Kuipplanten zijn inmiddels niet meer weg te 

denken van ons balkon of terras en laat dit 

nou juist de standplaats zijn waar deze zich 

het best thuis voelt. De IJzerhoutboom komt 

van nature voor in Nieuw-Zeeland en is der-

halve gewend aan het subtropische klimaat. 

Ook verdraagt deze boom goed de zoute zee-

wind. Plant deze kuipplant in een licht zure 

maar goed waterdoorlatende grond. Op deze 

wijze zal hij uitbundig groeien, daarnaast is 

de Metrosideros een vrij resistent soort en 

wordt dan ook nagenoeg nooit aangetast door 

ziekten en plagen.

Laat deze plant in de wintermaanden 

overwinteren bij een temperatuur die niet 

lager is dan 5 °C. Met deze temperatuur zal 

de plant niet te ver in rust gaan waardoor 

deze makkelijk op gang komt in het voorjaar. 

Afhankelijk van de temperatuur kan deze in 

het voorjaar weer zijn intrek nemen op het 

terras. In de zomermaanden zal deze uitbun-

dig bloeien met grote rode bollen met aan het 

uiteinde van de bloem de meeldraden.



Facts
Nederlandse naam: Chinese Vernisboom 

Familie: Sapindaceae 

Herkomst: China–Korea–Japan 

Hoogte na 10 jaar: 10–15 meter

Verschijningsvorm: bladverliezend, mooie herfstkleur 

Bloeitijd/vrucht: grote gele pluimen in juli/augustus gevolgd door  

 lampionachtige vruchten 

Grondsoort: stelt betrekkelijk weinig eisen, verdraagt goed een  

 droge bodem 

Standplaats: zon/halfzon 

Winterhardheid: goed winterhard 

Gebruik: kleine tot grote tuinen en parken

Koelreuteria paniculata 
Chinese Vernisboom – Gele Zeepboom – Lampionboom

De Koelreuteria kent een veelvoud aan Neder-

landse namen, allen te danken aan de ietwat 

merkwaardige lampionachtige vruchten in het 

najaar. Deze boom kent diverse verschijnings-

vormen. Je komt deze dan ook veelvuldig tegen 

als meerstammige boom maar zeker ook als 

hoogstam. 

Het blad van de Koelreuteria is dubbel geveerd 

welke in het voorjaar rood/groen uitloopt. 

Gedurende de zomermaanden neemt het blad 

een ietwat doffe glans aan om in het najaar een 

spectaculaire oranje/gele verkleuring te krijgen. 

De kroon heeft een half open structuur waar-

door deze ook nog voldoende licht doorlaat 

voor het aanbrengen van onderbeplanting.

Veel eisen aan zijn standplaats heeft de Koel-

reuteria niet. Een redelijk zonnige standplaats 

volstaat. Wat de bodem betreft zal deze gedijen 

op zowel kalkrijke als ietwat zure grondsoorten, 

daarnaast verdraagt deze boom goed droog-

te. De combinatie van al zijn eigenschappen 

maakt de Koelreuteria dan ook een zeer 

gewilde (meerstammige) boom die goed toe 

te passen is in zowel de kleinere (stads)tuin 

alsmede de grotere tuinen en parken.



Facts
Nederlandse naam: Zuil Amberboom 

Familie: Hamamelidaceae 

Herkomst: Amerika 

Hoogte na 10 jaar: 10–15 meter 

Verschijningsvorm: bladverliezend, mooie herfstkleur 

Bloeitijd/vrucht: onopvallende bloemen in april/mei 

Grondsoort: vruchtbare leemhoudende grond 

Standplaats: zon/half zon 

Winterhardheid: goed winterhard 

Gebruik: kleine tuinen, patiotuinen, lanen, straten  

 en parken

Liquidambar “Slender Silhouette” 
Zuil Amberboom

De Liquidambar “Slender Silhouette” is een 

opgaande zuilvormige amberboom. Deze 

boom is een van de kleinste variëteiten van 

het Liquidambar geslacht en vindt zijn oor-

sprong in Amerika.

Zelfs op latere leeftijd heeft deze boom een 

geringe grootte. Een boom van maar liefst 30 

jaar oud behaalde een doorsnede van slechts 

3 meter breed. Deze eigenschap maakt deze 

boom bij uitstek geschikt voor de kleinere 

tuinen. Daarnaast wordt deze inmiddels 

veelvuldig toegepast als laan-, straatboom in 

vele straten en parken.

In tegenstelling tot de “gewone” Liquidambar 

styraciflua geeft deze variëteit geen kurk-

lijsten op takken en twijgen. Wel heeft deze 

boom een mooie roodverkleuring in het na-

jaar. De bloeiwijze is onopvallend, de daarop 

volgende stekelige vruchtdozen blijven in het 

najaar nog lang in de boom hangen.

Plant een Liquidambar in leemhoudende/zure 

vruchtbare bodem. Deze boom gedijt goed op 

een wat nattere bodem en verdraagt slecht 

langdurige droogte.



Facts
Nederlandse naam: Muurbloem, Steenraket 

Familie: Brassicaceae  

Herkomst: Europa, Azië, Amerika 

Hoogte na 10 jaar: 60+ cm 

Verschijningsvorm: in de zachte winters wintergroen anders  

 afstervend 

Bloeitijd: mei/november 

Grondsoort: doorlatende humusrijke grond 

Standplaats: zon-half zon 

Winterhardheid: winterhard  

Gebruik: borders, balkon en terras

Erysimum “Bowles Mauve” 
Muurbloem, Steenraket

Of er nu borders te vullen zijn of potten voor 

op balkon of terras, de Muurbloem of ook wel 

Steenraket genoemd, is een aanrader voor 

iedere tuin. Mede dankzij de enorme lange 

bloeitijd. De lila-paarse bloemen verschijnen 

medio mei en de bloei houdt aan tot aan de 

eerste vorst in het najaar.

Het blad van de Erysimum is smal van vorm en 

grijzig van kleur. In een zachte winter behoudt 

deze zijn blad. In een wat koudere winter zal 

deze geheel of gedeeltelijk afsterven en in het 

voorjaar vanuit de wortels opnieuw uitlopen. 

Uiteindelijk kan deze Muurbloem een hoogte 

behalen van een ruime 60 cm en zal in die 

vorm eerder aanvoelen als een heesterachtige 

dan een vaste plant.

Plant de Erysimum het liefst in een voedings-

rijke bodem, al verdraagt deze ook wat armere 

grondsoorten. Een zonnige plek is aan te raden 

en zelfs in een “hete” tuin op het zuiden zal 

deze het goed doen. De Erysimum doet het 

zelfs goed op een wat drogere bodem, al zal 

de bloei vele malen uitbundiger zijn als er 

voldoende vocht beschikbaar is.



Facts
Nederlandse naam: Eikenbladhortensia 

Familie: Hydrangeacaea  

Herkomst: Zuidoosten van de U.S.A. 

Hoogte na 10 jaar: 100–150 cm 

Verschijningsvorm: bladverliezend 

Bloeitijd: juni/september 

Grondsoort: humusrijke bosgrond  

Standplaats: half schaduw–schaduw 

Winterhardheid: winterhard 

Gebruik: solitair of in groepen, tuinen en parken

Hydrangea quercifolia 
Eikenbladhortensia

Deze Hortensia is voor velen de minst beken-

de binnen deze familie. Wellicht heeft dit te 

maken met het feit dat deze hortensia in vele 

opzichten verschilt van zijn naasten. Zoals 

voor de meeste kenners de naam zal doen 

vermoeden dankt deze zijn naam aan het 

eikenachtige blad (Quercus) wat direct ook 

zijn grootste sierwaarde is. Dit eikenachtige 

blad kan wel ruim 20 cm lang worden en zal 

in het najaar prachtig rood verkleuren.

Maar niet alleen door zijn blad is deze hor-

tensia een groene parel. Ook zijn bloeiwijze 

is zeer aantrekkelijk te noemen. De grote 

witte pluimen groeien net als bij de gewone 

hortensia op tweejarig hout en zijn puntvor-

mig. De bloemen hebben zelfs wel wat weg 

van de pluimhortensia (Hydrangea Paniculata). 

Daarnaast is de Hydrangea quercifolia in vele 

cultivars te vinden zoals de “Snowflake”, 

“Burgundy”, “Harmony”, “Snow Queen”,  

“Alice” etc. etc. Allen van deze cultivars heb-

ben hun eigen kenmerkende sierwaarden.

Plant deze eikenbladhortensia op een 

schaduwrijke plaats in goede humusrijke 

bosgrond. Tevens stelt deze hortensia een 

ietwat vochtige bodem op prijs.



Facts
Nederlandse naam: Fluweelboom 

Familie: Anacardiaceae  

Herkomst: Oostelijk Noord-Amerika 

Hoogte na 10 jaar: 4–5 meter 

Verschijningsvorm: bladverliezend 

Bloeitijd: bloemen in juni, juli, rode vruchten in het  

 najaar 

Grondsoort: alle grondsoorten 

Standplaats: zon-half zon 

Winterhardheid: winterhard 

Gebruik: tuinen, parken, openbaar groen

Rhus typhina 
Fluweelboom

De meest voorkomende vorm van deze 

Fluweelboom is een middelgrote struikvorm. 

Toch kan deze zeker uitgroeien tot een kleine 

boom of zelfs een meerstammig exemplaar. 

De maximaal te behalen hoogte is ongeveer 5 

meter en heeft een vrij open, grillig gevormde 

kroon.

De naam Fluweelboom heeft de Rhus te dan-

ken aan zijn roodbruine twijgen welke zacht 

fluweel behaard zijn. Het blad is langwerpig 

en bestaat uit deelbladeren welke in het 

najaar een spectaculaire verkleuring doorma-

ken, van fel oranje tot zelfs diep donker rood. 

De verkleuring begint al vroeg in het najaar 

en houdt zelfs weken lang aan alvorens het 

blad af zal vallen. In juni-juli verschijnen 

de rechtop staande bloempluimen welke 

overgaan in rood behaarde vruchten. Deze 

vruchten zullen ook na de bladval lang in de 

plant aanwezig blijven wat het herfstplaatje 

compleet zal maken.



Facts
Nederlandse naam: Afrikaanse Lelie 

Familie: Liliaceae  

Herkomst: Zuid-Afrika 

Hoogte na 10 jaar: 50 cm–100 cm afhankelijk van de cultivar 

Verschijningsvorm: bladhoudend-bladverliezend afhankelijk van de  

 cultivar 

Bloeitijd: juni/augustus 

Grondsoort: waterdoorlatende humusrijke (pot)aarde 

Standplaats: zon 

Winterhardheid: niet winterhard 

Gebruik: potten op terras of balkon

Agapanthus africanus 
Afrikaanse Lelie

De Agapanthus africanus of de Afrikaanse 

Lelie zoals wij deze in het Nederlands noe-

men, is een echte zonaanbidder. Dat spreekt 

voor zich als wij u vermelden dat deze in 

groten getale voorkomen op de Canarische 

Eilanden en het Portugese bloemeneiland 

Madeira. Echter komen zij daar van nature 

niet vandaan, de herkomst van deze lelie is 

Zuid-Afrika.

De Agapanthus als hoofdsoort kent vele 

cultivars, allen met een eigen identiteit als het 

gaat om bloem en blad. We beperken ons hier 

enkel tot het geslacht Agapanthus welke zich 

het meest thuis voelen in een pot op balkon 

of terras. De Afrikaanse lelie is niet volledig 

winterhard. Of het nu gaat om de bladhou-

dende of de bladverliezende variëteiten, 

beiden dienen in ons klimaat in de winter-

maanden beschermd te worden. Het beste 

kunnen zij overwinterd worden in een koele, 

niet te donkere ruimte met een temperatuur 

tussen de 2 en 8 graden.

Zodra de temperatuur het toe laat, kunnen 

deze weer terug naar buiten. Om de planten 

groeikrachtig te houden, is het raadzaam 

om oudere planten te scheuren. Zeker bij 

planten in potten raden wij aan deze iedere 

5 jaar te scheuren. Zorg er daarnaast voor 

dat de Agapanthus geen natte voeten heeft. 

Een goed gedraineerde potgrond en een 

goede afwatering van de bloempot is een pré. 

Uiteraard kan ook een goede bemesting niet 

ontbreken. Een eerste bemesting in de lente, 

gevolgd door een tweede bemesting eind 

augustus zorgt ervoor dat de bloemknoppen 

voor het volgende jaar ontwikkeld worden.



Facts
Nederlands naam: Toscaanse Jasmijn – Ster Jasmijn   

Familie: Apocynaceae  

Herkomst: China 

Hoogte na 10 jaar: 4–5 meter 

Verschijningsvorm: wintergroen 

Bloeitijd: juni/september 

Grondsoort: alle grondsoorten 

Standplaats: zon–half zon 

Winterhardheid: matig winterhard  

Gebruik: tuinen, parken, openbaar groen

Trachelospermum jasminoides 
Toscaanse Jasmijn

Als er een plantensoort genoemd moet 

worden waarvan de populariteit de afgelopen 

jaren explosief gestegen is, dan is het wel de 

Toscaanse Jasmijn. Deze mediterraan ogende 

klimplant is inmiddels niet meer weg te 

denken uit de hollandse tuinen.

Dat dit soort zo populair is, heeft de Jasmijn 

met name te danken aan zijn lange bloeitijd. 

In een mooi voorjaar zelfs al vanaf medio 

mei tot diep in de herfst. De Jasmijn bloeit 

zeer rijk en verspreidt met name tijdens de 

zwoele zomeravonden een aangename zacht 

zoete geur die menigeen zich in Toscane doet 

wanen. Daarnaast is de Jasmijn wintergroen 

waardoor het een goed alternatief is voor de 

alom bekende en snelgroeiende Hedera.

Plaats de Jasmijn op een zonnige plek tegen 

een muur of schutting. Maak gebruik van 

een rek of draden om de takken en nieuwe 

scheuten en twijgen te leiden, aangezien 

deze klimmer wel hulp nodig heeft bij het 

verankeren. Daarnaast is het belangrijk om 

deze in de wintermaanden in de gaten te 

houden. Aangezien de Jasmijn niet volledig 

winterhard is, kan het raadzaam zijn om bij 

temperaturen beneden de -5°C af te dekken 

met vliesdoek. Oude planten kunnen gedeel-

telijk invriezen en zullen weer uitlopen, echter 

een jonge plant kan in een strenge winter 

volledig bevriezen.



Facts
Nederlands naam: Woestijnzegge   

Familie: Cyperaceae  

Herkomst: Zuid-Afrika 

Hoogte na 10 jaar: 20–30 cm 

Verschijningsvorm: wintergroen 

Bloeitijd: juni/juli 

Grondsoort: droge tot normale bodem 

Standplaats: zon–half zon 

Winterhardheid: matig winterhard  

Gebruik: tuinen, parken, openbaar groen

Ficinia truncata “Ice Crystal”   
Woestijnzegge

We sluiten deze reeks van Groene Parels af 

met een tot nu toe nog compleet onbekend 

en dus onderbemind grassoort. De Ficinia 

“Ice Crystal” is zoals zijn Nederlandse naam 

“Woestijnzegge” al doet vermoeden een 

echte woestijnplant. Gezien de herkomst is 

het dan ook niet vreemd dat deze het liefst 

geplant wordt op een zonnige plek in een 

droge bodem.

Dit grassoort is wit/groen bont van kleur 

en wintergroen. Daarnaast is het blad zeer 

fijn behaard wat de indruk wekt dat er een 

vorstlaagje over het blad ligt. Dit is dan ook 

meteen de sierwaarde van de Ficinia. Houd er 

rekening mee dat dit grasje niet volledig win-

terhard is, het aanbrengen van grote groepen 

in de volle grond is dan ook niet aan te raden.

Toch kan deze in de zonnigere, droge tuinen 

wel in de volle grond toegepast worden als-

mede ook in potten voor op balkon of terras. 

Deze kunnen dan zelfs in de wintermaanden 

binnenshuis geplaatst worden.



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