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Anne Brylla, plantenkenner en kwekersvrouw, beantwoordt 
vragen over struiken waar ze warm voor loopt. In januari  
is dat Mahonia lomariifolia. ‘De bloemen zijn net kroontjes.’
Tekst Hester van Gent | Beeld Mark Bulk

Waarom heb je deze struik 
uitgekozen? Deze Mahonia moest 
gewoon een keer in de spotlights 
komen! Het is ook een hommage 
aan mijn man Mark, die helemaal 
gek is van mahonia’s. Hij heeft mijn 
ogen geopend. Het geslacht 
Mahonia biedt zoveel meer dan M. 
aquifolium, die in alle plantsoenen 
staat. En M. lomariifolia is zó mooi! 
Het is echt een bijzonderheid: 
stevig, stekelig en toch fragiel.

Wat maakt hem zo mooi? Z’n 
uitstraling. De struik is heel 
gestructureerd. Als je in een park 
loopt waar deze plant staat, zie je de 
rest niet meer. Het is een echte 
blikvanger. Het samengestelde, 
donkergroene, glimmende blad kan 
wel 60 centimeter lang worden. 
Jong blad heeft een prachtige 
roze-groen-grijs gemêleerde, beetje 
metallic look. De bladeren staan 
dicht op elkaar, horizontaal 
symmetrisch, aan de verticale 
takken. En dan bloeit hij ook nog 
eens heel lang: van oktober tot 
januari, met warm donkergele 
bloemen. Het zijn net kroontjes. 

Waar komt de plant oorspronke-
lijk vandaan? In 1917 heeft George 
Forrest hem in Yunnan gevonden 
en benaamd als M. lomariifolia. Een 
jaar eerder echter, had iemand hem 
al in Taiwan gevonden en M. 
oiwakensis genoemd. Daarom is de 
naam eigenlijk Mahonia oiwakensis 
subsp. lomariifolia. 

Heeft hij ook mindere kanten? 
Wat winterhardheid betreft valt  
M. lomariifolia onder zone 8. De 
afgelopen jaren kwamen ze de 
winter probleemloos door, maar in 
een strenge winter zou ik er 
coniferentakken of rietmatten 
tegenaan zetten. Verder moet je 
hem de tijd gunnen; hij groeit 
langzaam. Maar dat is niet erg, want 
ook een klein exemplaar van deze 

Mahonia is al een kunstwerkje in de 
tuin en hij wordt alleen maar 
mooier. Een groter exemplaar is 
werkelijk majestueus. 

Heb je nog meer verzorgingstips? 
De struik doet het prima in een 
bosachtige woodland-tuin, tussen 
andere planten. Een plek in de 
halfschaduw is ideaal, maar volle 
zon kan ook. Wel moet de aarde 
een beetje vochtig zijn. Verder 
houdt hij van voedselrijke grond. 
En zet hem op een beschutte plek, 
vanwege de winters. Tegen een 
schutting op het zuiden komt het 
zelfs in een kleine of open tuin 
goed. Laat hem gewoon groeien 
als je de ruimte hebt. Hij kan tot 
3,5 meter hoog worden en wel  
2,5 meter breed. Haal, als je een 
kleinere tuin hebt, de buitenste 
bladeren en/of takken weg om 
hem wat smaller te houden. Snoei 
alleen als het nodig is en dan in 
het late voorjaar. 

Waarmee kun je hem goed 
combineren? Ik zou kiezen voor 
planten met een afwijkende 
bladkleur, zoals de bontbladige 
Fatsia japonica ‘Spider’s Web’.  
En Cotinus coggygria ‘Grace’ of 
andere planten met prachtige rode 
herfstkleuren. Maar ook Salix 
udensis ‘Golden Sunshine’, met geel 
blad, is een mooie match. Of zet 
hem bij een schutting met Vitis of 
Parthenocissus. Zo kan ik nog wel 
even doorgaan ...

Wil je verder nog iets kwijt? Op de 
bloemen komen veel insecten af. 
Als je iets voor de bijen wilt doen, 
zet dan vooral een Mahonia in je 
tuin! Cultivars van Mahonia x media 
bezitten eigenschappen van M. 
lomariifolia. Die zijn ook mooi en 
bovendien makkelijker verkrijgbaar. 
Als je niet van geel houdt, zou je 
kunnen kiezen voor de rozerood-
bloeiende Mahonia x savilliana. 
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