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Wij maakten een keus uit het enorme aanbod bomen en struiken die te
zaaien zijn. Voor grotere hoeveelheden kunnen we ook andere soorten
leveren.

41 artikelen



Acacia burkei

SWARTAPIESDORING 
(Engels: Black Monkey Thorn Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
650400 10 zaden  € 2,50 

Acer buergerianum

ESDOORN 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

650500 ± 100 zaden (2 g)  € 2,95 

Acer palmatum

GROENE JAPANSE ESDOORN 
(Engels: Japanese Maple)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
650900 ± 50 zaden (1 g)  € 2,95 

Acer palmatum 'Osakazuki' /
'Bloodgood'/'inazuma'

RODE JAPANSE ESDOORN 
(Engels: Japanese Maple)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
651000 25 zaden  € 2,95 

Araucaria angustifolia

BRAZILIAANSE
APENBROODBOOM, PARANA
PIJNBOOM 
(Engels: Paraná Pine, Brazilian Pine,
Candelabra Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
651050 7 zaden  € 5,95 

Bolusanthus speciosus

BLAUWE REGENBOOM 
(Engels: Tree Wisteria)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
651100 10 zaden  € 2,95 

Calycanthus floridus

SPECERIJSTRUIK 
(Engels: Sweet Betsy, Sweetshrub)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Carpinus japonica

JAPANSE HAAGBEUK 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
651270 250 zaden (2 g)  € 2,95 

Celtis sinensis

NETELBOOM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
651300 10 zaden (1,5 g)  € 2,95 

Chimonanthus praecox

MELOENBOOMPJE 
(Engels: Wintersweet)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
651400 10 zaden (2 g)  € 2,95 

Cornus capitata

CHINESE KORNOELJE 
(Engels: Evergreen Dogwood,
Himilayan Strawberry Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
651500 20 zaden (1 g)  € 2,95 

Cryptomeria japonica

JAPANSE CEDER 
(Engels: Japanese Cedar)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
651600 250 zaden (1 g)  € 2,95 

Daphne mezereum 'Album'

PEPERBOOMPJE 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
651640 10 zaden  € 2,95 

Davidia involucrata

ZAKDOEKJESBOOM 
(Engels: Dove Tree, Handkerchief
Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
651650 1 (groot) zaad  € 3,95 

Disanthus cercidifolius

Leveringsmaanden: het gehele jaar
651670 ± 20 zaden (0,5 g)  € 2,95 

Fraxinus velutina

FLUWEEL-ES 
(Engels: Velvet Ash, Arizona Ash,
Modesto Ash)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
651750 2 g  € 2,95 

Deze Zuid-Afrikaanse boom is tamelijk
vorstbestendig dus zal het in ons klimaat
jarenlang volhouden, het eerste jaar in elk
geval vorstvrij houden… Ook als fraai boompje
in een pot of zelfs als bonsai is deze Acacia heel geschikt! Het eerste dat
opvalt zijn de bruinzwarte doorns, het groene blad is fraai geveerd zoals
bij haast alle Acacia’s en de geurende bloeitrosjes zijn crèmewit en hangen
als staartjes naar beneden. Na de bloei vormen zich groene en later bruine
peultjes met de zaden. Het blad, de boomsappen en de jonge peultjes zijn
overigens eetbaar, het hout is heel populair voor de meubelmakerij en
jong voor afrastering.

Het blad van deze groene esdoorn is van
zichzelf al klein, dus heel geschikt als bonsai.

Prachtige frisgroene, vingervormige blaadjes,
die in de herfst vlammend geel kleuren. Een
sterke boom voor de tuin, die ook uitstekend
als bonsai te telen is.

Prachtige rode vingervormige blaadjes, die in
de herfst vlammend oranje kleuren.

Een prachtige naaldboom, dat van oorsprong
in Brazilië, Argentinië e.o. groeit. De bomen groeien bij ons prima in een
pot, een enkel nachtvorstje kunnen ze wel hebben, maar bij strengere
vorst moet de boom goed ingepakt worden of in een vorstvrije schuur
gezet worden. 
De takken zitten vol met schubben, die scherp zijn en heldergroen. In de
natuur bestuiven mannelijke en vrouwelijke bomen elkaar en de enorme
vruchten zitten vol grote zaden. 
Deze zeer bijzondere plant is het kweken meer dan waard!

Deze beschermde Zuid-Afrikaanse boom
verdient veel meer aandacht! De boom bloeit
prachtig met hangende trossen blauwe
vlinderbloemen en lijkt zodoende wel op onze
bekende Blauwe Regen, maar dan niet als slingerplant maar met een
zelfstandige stam. De boom verdraagt enige vorst, maar de jonge jaren
moeten beter beschermd worden doorgemaakt. 
Uiteraard leent zich deze sierlijke boom ook voor de teelt als bonsai.

Soms snap je niet waarom een plant niet veel
bekender is! Neem nu deze wonderlijke,
winterharde struik: het blad is glanzend groen,
zoals de laurierkers en vanaf juni tot in de
herfst is er de exotische bloei: bruinrood in de vorm van een magnolia of
protea… De geur van de bloemen is fantastisch: zoet als kaneel of
meloenen, een geur, die ook vrijkomt bij het snijden van jonge twijgen. De
oudere takken kunnen worden geschild voor een zeer goede vervanger
van kaneel. De struik groeit langzaam en bloeit het rijkst op een zonnige
plaats. De uiteindelijke hoogte is ruim 2 m, maar snoeien is mogelijk. Geef
ze rijke, vochthoudende grond: een aanwinst! Sinds 1726 is deze uit
Noord-Amerika afkomstige, bijzondere struik al in cultuur in Europa.

De Japanse haagbeuk vormt eerst een struik
die zich langzaam ontwikkelt tot een kleine (10
m) decoratieve boom met een mooie
vaasvormige groeiwijze die later breder wordt.
Hij lijkt wel op de gewone haagbeuk. Een
duidelijk verschil is de bast die bij Carpinus japonica licht grijsbruin is en in
kleine dunne schubben los laat. De bladeren zijn relatief smal en lang en
diep generfd. Bij het uitlopen zijn ze roodachtig getint. De bladrand is
scherp gezaagd en de bladtop is spits toelopend. De onderzijde van het
blad is licht behaard. De nootjes zitten in katjes die kort en gedrongen
zijn. Door de aanwezigheid van afzonderlijke schutbladeren lijken de
trossen op grote hopbellen en zijn zeer decoratief. Ze worden circa 6 cm
lang. De kruin is heel dicht, waardoor er weinig licht doorheen dringt. De
herfstverkleuring is goudgeel. De wortelgroei is tamelijk oppervlakkig.
Verteerd blad van de Japanse haagbeuk is een goede bodemverbeteraar.

Klein glimmend blad met fijne vertakkingen,
lijkt op de Chinese iep. Kiemmethode I,
kiemduur 10-12 maanden.

Dit bijzondere, winterharde struikje uit China
verdient veel meer aandacht!  
De naam zegt het al: de bloei is in de winter,
soms zelfs al in december. Opvallend is de
heerlijke zoete geur!  
De Engelsen voerden de struik in 1766 in uit China, in Engelse tuin komen
prachtige exemplaren voor, de warm-gele bloemen verschijnen een jaar of
6 na het zaaien. Geef ze een zonnige, warme plek, snoeien alleen bij
uiterste noodzaak.

Zelden tref je zo’n prachtig bloeiend struikje
binnen de kornoeljefamilie. Ik heb ze al in
tuinen tot kleine boompjes zien uitgroeien,
hoewel een strenge winter funest kan zijn. Teelt in grote potten kan ook
(‘s winters in de gaten houden). De plant vormt wintergroen, lancetvormig
blad en bloeit fantastisch met grote, wasachtige, crèmekleurige
bloeiwijzen. Soms ontstaat een roze bijkleuring. Na de bloei de volgende
verrassing: rozerode aardbeivormige vruchten! In de tuin wordt deze
struik tot kleine boon 2,5 m hoog in 10 jaar. De vruchten zijn eetbaar,
hoewel soms bitter.

Groenblijvende conifeer met naaldachtig,
blauwgroen loof. Roodbruine schors, die
afschilfert in lange stroken. Zaad voorweken.

Voordat de blaadjes verschijnen, in het staartje
van de winter gaat dit fraaie struikje bloeien in
helder witte bloesem. Ga maar eens wat
dichterbij en snuif de heerlijke geur op! Ook na
vele jaren wordt de struik niet hoger dan
ongeveer 1 m. Voor de mens zijn alle delen van de plant giftig, voor vogels
niet.

Deze bijzonder plant, die begint als struikje en
later uitgroeit later tot een middengrote boom
(10-15 m), is vreemd genoeg nauwelijks
bekend, maar als deze bloeit dan staat iedereen verbaasd te
bewonderen... In mei bloeit de plant met grote, hangende, spierwitte
schutbladeren, tot 30 cm lang: het lijkt net of iemand zijn
zakdoekenverzameling erin heeft gehangen! 
Omdat dit zeldzaam fraaie boompje nauwelijks aangeboden wordt vonden
we dat daar verandering in moest komen...  
 
De zakdoekjesboom geldt in de herkomstgebieden in China inmiddels als
zeldzame en bedreigde soort. Klimaatverandering en verlies aan biotoop
spelen daarbij een rol. 
Tegelijk zijn er steeds meer wetenschappelijke publicaties, dat Davidia
waardevolle stoffen bevat, die een rol kunnen spelen in de ontwikkeling
van nieuwe medicijnen. Zaaien houdt genetische rijkdom in stand,
zaailingen zijn bovendien individuen, dus ook variabel in groeikracht,
groeivorm, bladkleur etc. 
Nog enkele tips en weetjes op een rijtje: 

Voordat je jonge plantjes uitplant staan ze graag beschut, beschermd
tegen matige en strenge vorst en schrale oostenwind.

Niet elke grond is geschikt voor Davidia. Schrale, snel uitdrogende
zandgrond is ongeschikt, evenals slecht drainerende grond. Ze houden
van een goed drainerende, maar vochthoudende, voedzame grond. Een
koele, beschaduwde voet wordt gewaardeerd. 

•

Jonge Davidia's hebben een hekel aan langdurige zoninstraling en
aanhoudende droogte, oudere bomen zijn wat toleranter. 

•

Jonge Davidia's zijn de eerste winters vorstgevoelig, na enkele jaren
neemt de vorsttolerantie toe. 

•

Davidia behoort niet tot de categorie kleine bomen; wie een
zakdoekjesboom wil planten moet over voldoende ruimte beschikken,
zowel in de breedte als in de hoogte. 

•

Davidia kun je niet met snoeien klein houden. Snoei wordt slecht
verdragen. Oudere bomen bezitten wel het vermogen vanuit de basis
nieuwe scheuten te vormen. 

•

Het duurt een aantal jaren, voordat een Davidia tot bloei komt( 10- 15
jaar). De bloei is zo spectaculair, dat het lange wachten rijkelijk wordt
beloond. 

•

Een zeer fraaie heester met de mooiste
herfstkleur van allen! Als je maar 1 plant in de
tuin mag zetten voor de herfstkleuren, dan is
dit een erg goede keuze... De hoogte na 10
jaar is 2,5 m. De stervormige, mild geurende
bloemetjes zijn donkerrood en verschijnen als
de hartvormige bladeren al in de mooiste
herfsttinten verkleuren: in september en oktober!  
Geef ze een plaats in de halfschaduw, ze groeien graag op
vochthoudende, goed gedraineerde, iets zure en humusrijke grond. Zonnig
mag ook, maar let dan op voldoende vocht.

Voor een Es, is dit een kleine boom: maximaal
10 m hoogte met een stamdiameter van 30
cm. Aan de fluweelzachte groeischeuten dankt
deze Es zijn naam. Deze boom is een gemakkelijke groeier, groeit
betrekkelijk snel en heeft geen onderhoud nodig. De herfstkleur is
goudgeel en pas laat in de herfst.
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Ginkgo biloba

JAPANSE NOTENBOOM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
651800 10 zaden  € 4,95 

Halesia monticola

SNEEUWKLOKJESBOOM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
651900 10 zaden  € 2,95 

Juniperus chinensis

CHINESE JENEVERBES 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652000 50 zaden (1 g)  € 2,95 

Magnolia grandiflora / denudata

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652100 5 zaden  € 2,95 

Metasequoia glyptostroboides

MOERASCIPRES 
(Engels: Dawn Redwood)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652120 ± 200 zaden (0,5 g)  € 2,95 

Morus alba

WITTE MOERBEI 
(Engels: White Mulberry)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652140 ± 400 zaden (1 g)  € 2,95 

Morus nigra

ZWARTE MOERBEI 
(Engels: Black Mulberry)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652142 ± 400 zaden (1 g)  € 2,95 

Nymania capensis

KLAPPERBOS 
(Engels: Chinese Lantern)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652180 10 zaden  € 2,95 

Paulownia tomentosa

ANNA PAULOWNABOOM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652200 ruim 5000 zaden (1 g)  € 2,95 

Pinus cembra

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Pinus parviflora

JAPANSE VIJFNAALDENDEN 
(Engels: Japanese White Pine)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652300 10 zaden  € 3,95 

Pinus thunbergii

JAPANSE ZWARTE DEN 
(Engels: Black Pine)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652400 ± 75 zaden (1,5 g)  € 3,95 

Robinia pseudoacacia

WITTE ACACIA 
(Engels: Black Locust)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652500 300 zaden (5 g)  € 2,95 

Sequoia sempervirens

KUSTSEQUOIA 
(Engels: California Redwood)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652600 ± 25 zaden (0,125 g)  € 2,95 

Sequoiadendron giganteum

MAMMOETBOOM 
(Engels: Sierra-Redwood)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652630 ± 50 zaden (0,4 g)  € 3,95 

Staphylea pinnata

GEVEERDE PIMPERNOOT OF
ROZENKRANSSTRUIK 
(Engels: Bladdernut)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652660 10 zaden  € 2,95 

Het aardige van deze boom is, dat hij als
fossiel over de hele wereld voorkomt, maar
zich in het wild heeft teruggetrokken tot een
paar plekken in China. Inmiddels heeft de
mens weer voor verspreiding gezorgd. De
platte, waaiervormige blaadjes hebben aan de top een insnijding. Ze
behoren tot de (primitieve) bladverliezende naaldbomen. 
Zeer geschikt als bonsai en in de tuin een flinke boom met een prachtige
gele herfsttooi. In een grote kuip is de boom in toom te houden en sieraad
voor het terras!

ZEER GELIEFD DOOR BIJEN EN HOMMELS! 
Deze middelhoge boom dankt zijn naam aan
de trosjes spierwitte klokvormige bloemetjes,
die in het voorjaar bloeien. Na deze
overvloedige bloei ontstaan de gevleugelde
vruchtjes, die er de hele winter aan blijven hangen. De eerste 10 jaar kan
je genieten van een sierlijke struik, na 20 jaar groeit deze uit tot een
middelhoge boom.

Donkergroene schubachtige naaldboom, zeer
populair als buitenbonsai. Als struik en boom
in de tuin zeer winterhard.

De mooiste magnolia, die er is! Grote witte,
tulpvormige bloemen ontstaan ongeveer 10
jaar na zaaien... Ze groeien in ons land het
beste als leiboom tegen een beschutte muur of
in een flinke pot, beschermd tegen te veel
vorst. De bloembladen gelden als een
lekkernij, ze smaken sterk, dus beschouw ze
als smaakmaker of specerij...

Een bladverliezende naaldboom, die in vol
bladornaat wat op de taxus lijkt. In de herfst
kleurt de boom prachtig geel en rood! Tot
1944 dacht men dat deze boom uitgestorven
was, 3 jaar ervoor had men het geslacht net als fossiel op naam
gebracht… In Zuid-China bleek de boom echter nog voor te komen. De
eerste groei is sterk: in enkele jaren is de boom 20m hoog en kan
uiteindelijk ruim 40 meter worden. Een groeikrachtige boom is altijd zeer
sterk en dus ook geschikt als BONSAI. Wel het liefst tot een grotere maat
kweken, bv tot 1m hoog.

Een vruchtboom, die al eeuwen in cultuur is!
En niet in de laatste plaats omdat planten uit
zaad uitstekende vruchtgevende bomen
opleveren. De framboosachtige vruchten zijn
heerlijk in desserts of jam. Het beste kennen we de boom als gastheer van
de zijderups. Het grote gezaagde en (later) handvormige blad loopt laat in
het voorjaar uit, ook de bloei is laat, dus geen bevriezing. Aan 1 boom
komen mannelijke en vrouwelijke bloemen, die elkaar kunnen bestuiven
(fertiel = zelfverdraagzaam = 1 plant is genoeg voor vruchtzetting). Door
snoeien kan de plant als BONSAI, struik, stamboom of leiboom (bv.
kandelaar of parasol) worden geteeld. Verschil tussen witte en zwarte
moerbei: witte heeft grijsgroene , behaarde twijgen; zwarte heeft
geelgroene, onbehaarde twijgen. Zeer winterhard!

Een vruchtboom, die al eeuwen in cultuur is!
En niet in de laatste plaats omdat moerbeien
uit zaad uitstekende vruchtgevende bomen
opleveren. De framboosachtige vruchten zijn
heerlijk in desserts of jam. Het beste kennen we de boom als gastheer van
de zijderups. Het grote gezaagde en (later) handvormige blad loopt laat in
het voorjaar uit, ook de bloei is laat, dus geen bevriezing. Aan 1 boom
komen mannelijke en vrouwelijke bloemen, die elkaar kunnen bestuiven
(fertiel = zelfverdraagzaam = 1 plant is genoeg voor vruchtzetting). Door
snoeien kan de plant als BONSAI, struik, stamboom of leiboom (bv.
kandelaar of parasol) worden geteeld. Verschil tussen witte en zwarte
moerbei: witte heeft grijsgroene , behaarde twijgen; zwarte heeft
geelgroene, onbehaarde twijgen. Zeer winterhard!

Een bijzonder struikje dat alleen in Zuid-Afrika
voorkomt. Zeldzaam en zeldzaam mooi! De
plant is helemaal gebouwd op extreme hitte:
kleine, leerachtige blaadjes. De rozerode
bloemetjes zijn al fraai, maar de grote blikvanger zijn de roze tot rode
blaas- of lantaarnvormige vruchtjes! De planten kunnen enkele graden
vorst verdragen, goed inpakken in de tuin of in potten telen. Geef ze een
zonnige plaats waar het water goed wegzakt. De groei is zeer traag.

Een bijzondere, Chinese boom, die behoorlijk
winterhard is in ons land, zeker naarmate de
boom ouder wordt. De teelt in een grote pot of
metselkuip is voor kleinere tuinen een goede
optie. Groot, hartvormig blad, aan de
onderzijde behaard. De bloemtros is de beloning na een zachte winter:
een opstaande tros met naar benedengerichte trompetbloemen, lichtviolet
met gele strepen in de keel.

Deze zeer langzaam groeiende, Russische
pijnboom kan tegen de strengste vorst, is de
laatste boom op menig boomgrens (de zgn.
oorlogszone) en kan wel 1000 jaar oud
worden. Het “zoemen” van zo’n sterke den zet
natuurlijk het volksgeloof in werking, de boom
heeft een bijzondere betekenis van Rusland tot
Noord-Amerika. De Indianen gebruikten de takken om hun matrassen mee
te vullen om zo insecten en ander ongedierte te weren. Dat is helemaal
niet gek, want het hout, de naalden en de hars hebben antibacteriële,
antifungal en insecticide (motten!) eigenschappen o.a. door het vluchtige
pinosylvine (0.5%). Deze stof draagt bij tot de typische geur en zorgt voor
welbevinden en een goede gezondheid. De zaden zijn eetbaar als
pijnboompitten en van de naalden wordt een heerlijke dennenolie
gemaakt, die ook nog een ziektevoorkomende werking heeft, lees het
internet er maar op na.

Deze den wordt veel geteeld als bonsai, hij
draagt zijn blauwgroene naalden in bundels
van vijf. Zachtgrijze bast en kleine bloemetjes,
die na bevruchting uitgroeien tot donkerbruine
kegels.

Lange, stevige, donkergroene naalden in
paren. Deze decoratieve Den wordt vaak als
bonsai geteeld en niet in de laatste plaats om
de stam met ruwe schorsstructuur. In de tuin
houden ze van arme zandgrond.

Gemakkelijk groeiende boom, die in een pot in
toom te houden is. Het blad is lang en geveerd
en groeien vanuit flink gedoornde takken. De
prachtige bloemtrossen dragen een massa
witte vlinderbloemen, die heerlijk geuren en waaruit een geneeskrachtige
bloesemthee wordt getrokken tegen verstopping! Uiteindelijk ontstaan de
paarse naar bruin rijpende peulen.

Groenblijvende naaldboom met platte naalden
en sponsachtige, roodbruine schors. In de
natuur de grootste boomsoort ter wereld (tot
115 m hoog!). Heeft voor bonsaiteelt vele
vormmogelijkheden.

De meest imposante naaldboom ter wereld
met platte naalden en roodbruine schors. Het
grootst bekende exemplaar is 83m hoog, 24m
omtrek, 3000 jaar oud en weegt 2000 ton! De
boom is ongevoelig voor brand en heeft deze zelfs nodig om te
vermeerderen....! Heeft voor bonsaiteelt vele mogelijkheden.

Een gemakkelijk groeiende struik, die tot 5 m
hoog kan worden en goed is te snoeien tot 2,5
m. In mei en juni bloeit de struik met witte,
hangende bloemtrossen, gevolgd door de grappige  
vruchten. De vrijwel ronde doosvruchten zijn vliezig, sterk opgeblazen, 2½
tot 4 cm groot en bevatten veel zaden. Ze zijn 2 tot 3-lobbig, bij rijpheid
geelbruin en springen niet open. Zet ze op een zonnige tot licht
beschaduwde plaats. De zaden zijn eetbaar.
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https://www.vreekenszaden.nl/651800-ginkgo-biloba
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https://www.vreekenszaden.nl/652630-sequoiadendron-giganteum
https://www.vreekenszaden.nl/652660-staphylea-pinnata
https://www.vreekenszaden.nl/652660-staphylea-pinnata


 

Stewartia pseudocamellia

SCHIJNCAMELLIA 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652670 25 zaden  € 2,95 

Styrax japonicus

JAPANSE STORAXBOOM 
(Engels: Japanese Snowbell)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652680 15 zaden  € 2,95 

Taxus baccata

EUROPESE TAXUS 
(Engels: English Yew)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652700 10 zaden  € 2,95 

Taxus media 'Hicksii'

VENIJNBOOM 
(Engels: Yew)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652705 10 zaden  € 2,95 

Tetradium daniellii

BIJENBOOM 
(Engels: Bee-Bee Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652715 ± 200 zaden (1 g)  € 2,95 

Ulmus parvifolia

KLEINBLADIGE IEP 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

652730 ± 150 zaden (1 g)  € 2,95 

Wisteria sinensis

BLAUWE REGEN 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652770 5 zaden  € 3,95 

Wisteria sinensis 'Alba'

WITTE REGEN 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652775   € 3,95 

Zelkova serrata

JAPANSE ZELKOVA 
(Engels: Keaki)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
652800 120 zaden (2 g)  € 2,95 

Een beauty waar je wat geduld mee moet
hebben! In zijn jonge jaren is de struik matig
winterhard en groeit uit tot een meerstammige
kleine boom. Stewartia is wel degelijk familie
van de echte Camallia, dit is te zien aan de
witte bloem en de vorm van het blad. De verschillen zijn groter dan de
overeenkomsten, de schijncamellia is een bladverliezende struik met
mooie herfstkleuren en bloeit op een moment dat er weinig andere
struiken bloeien in juni en juli. De stam is schilderachtig en bladdert fraai
af zoals een plataan. De struik groeit langzaam en bereikt zijn maximale
grootte van 10 meter pas na 25 jaar of meer. Net zoals de Camellia
verkiest Stewartia een neutrale tot licht zure, humusrijke grond die goed
doorlaatbaar is. In hun natuurlijke verspreidingsgebied (Japan) groeien ze
in de schaduw van hoge bomen, maar in ons vochtige zeeklimaat
verdragen ze volle zon. De prachtige herfstverkleuring is daar beter dan in
de schaduw. De voet van de stam moet met bijvoorbeeld wintergroene
planten worden beschermd tegen middagzon in de zomer en ochtendzon
in de winter.  
In (vooral Engelse) tuinboeken wordt Stewartia ook wel eens als Stuartia
geschreven. Dat is de naam die verwijst naar de Britse edelman en
botanicus John Stuart, derde Earl of Bute (1713-1792) en directeur van
Kew Gardens. Toen de Zweedse plantkundige Linneaus in de achttiende
eeuw zijn nieuwe systeem om planten (en dieren) te benoemen
introduceerde, vergiste hij zich bij de naamgeving van de Stewartia. Hij
had de plant nooit in het echt gezien en baseerde zich op een illustratie
van de Duitse botanicus Georg Ehret waarop abusievelijk de naam Stewart
voorkwam. De regels van de wetenschappelijke nomenclatuur verbieden
correcties achteraf, zodat de door Linneaus gegeven naam Stewartia als de
enig correcte moet worden beschouwd.

Dit (ten onrechte!) onbekende boompje groeit
op veel plaatsen in Japan en is bij ons geheel
winterhard. De fraaie bloei (in juni) van
hangende, geurende, witte bloemtrosjes wordt
enorm gewaardeerd door bijen en de vruchtjes zijn eetbaar voor mens en
vogels. Het glanzende, groene blad verkleurt mooi in de herfst in mooie
oranje tinten.

De platte naaldjes zijn donkergroen aan de
bovenkant en blauwgroen aan de onderkant.
De kleine groene bloempjes groeien bij
bevruchting uit tot dieproze bessen. Flexibel
hout, dus ideaal voor vormen tot bonsai. De zaden zijn giftig, dus niet
knabbelen… Uit het zaad groeien mannelijke en vrouwelijke planten. De
struik is voor de tuin een mooie solitair en groeit uit tot een boom, die
honderden jaar oud kan worden. Door de goede snoeimogelijkheid is de
taxus ook zeer geliefd als haag.

Deze nakomeling van de Taxus media ‘Hicksii’
zal voor het grootste deel zuiver terugkomen,
de normale groei is in zuilvorm, maar dit soort
wordt ook veel voor een haag gebruikt. De
totaalkleur is mooi donkergroen. Uiteraard kan je ook een mooie bonsai
maken van deze Taxus.

Een fantastische winterharde boom, die veel
vaker aangeplant zou moeten worden: deze
bloeit met trossen crèmewitte bloemetjes, laat
in de zomer en is een belangrijke
voedingsbron voor bijen en vlinders! Ideaal dus voor de ontwikkeling van
gezonde winterbijen! Het fraai geveerde blad loopt laat in het voorjaar uit.
De boom bloeit als struik ook al, na jaren wordt het een middelhoge boom
(7-10 m), maar snoeien is ook mogelijk. Na de bloei ontstaan fraaie
bessen, waar vogels zich aan tegoed doen en in de herfst sluit de boom
het seizoen af met een warme herfstkleur. Kortom: niet te missen!

Leuk als struik of (gesnoeide) boom in de tuin.
Als bonsai zeer populair.

Een slingerende klimplant met geveerd blad.
Op oudere leeftijd komen de hangende,
blauwe bloemtrossen. Door regelmatige snoei
ontstaat een stevig, houtig stammetje. 
Geschikt (en geliefd) als bonsai.

Een slingerende klimplant met geveerd blad.
Op oudere leeftijd komen de hangende, witte
bloemtrossen. Door regelmatige snoei ontstaat
een stevig, houtig stammetje. 
Geschikt (en geliefd) als bonsai.

Fijne takstructuur, kleine getande blaad jes,
die in de herfst prachtig verkleuren. Kortom
een ideale boom voor bonsaiteelt. Verwant aan
de olm of iep.
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