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Plantenkenner Anne Bulk-Brylla, van kwekerij Bulk in Boskoop, werpt 
licht op struiken waar ze warm voor loopt. In juni is dat Dipelta 
floribunda. ‘Een echte dame, met stijl en klasse.’
Tekst Hester van Gent | Beeld Mark Bulk

Wat maakt deze heester bijzonder?
“Het is een enorm bloeirijke en 
supermakkelijke zomerbloeier. Echt 
wel even wat anders dan bekendere 
zomerbloeiers als Weigela, Phila-
delphus en Deutzia. Ik moet altijd 
denken aan die prachtige dag in 
mei 2016. Met mijn beginnende 
babybuik stopten we onderweg 
naar de Chelsea Flower Show ten 
zuiden van Londen bij Wisley 
Gardens. Voor ik het wist maakte 
ik in het sappige groene gras de 
ene na de andere foto van een 
waanzinnig groot exemplaar. De 
enorme hoeveelheid bloemen en 
de sfeer vergeet ik nooit meer.” 

Hij trekt dus echt de aandacht?
“Ja. Het is een stevige, aanwezige en 
karakteristieke heester. Het is een 
echte dame tussen de zomerbloei-
ende heesters, met een bijzondere 
uitstraling, stijl en klasse.” 

Hoe omschrijf je de bloemen?
“Ze zijn klokvormig en behoorlijk 
groot. De kleur is roze-wit met een 
geeloranje hart. Ze hebben een 
lekkere geur. De naam floribunda 
betekent niet voor niets rijk-
bloeiend; in mei en juni zijn ze in 
groten getale aanwezig.”  

Heeft de plant nog meer 
te bieden?
“Een extraatje ten opzichte van de 
gangbare zomerbloeiers is het blad. 
Het jonge blad is mooi frisgroen. 
Het is langwerpig en loopt puntig 
toe naar de top. En ze zijn best 
groot: 7 centimeter breed en 15 
centimeter lang. Ook het zaad is 
bijzonder. Dat is eerst roze, zodat 
het net lijkt of hij nog in bloei 
staat. Later verkleurt het zaad bruin. 
En dan is er ook nog de bast, die 
bladdert kunstzinnig af. Echt mooi 
in de winter.” 

Welk effect heeft hij in een tuin?
“Hij geeft een geweldig zomers 

gevoel. Je kunt hem prima 
solitair neerzetten, hij zorgt voor 
voldoende entertainment. Laag-
blijvende rhododendrons of 
azalea’s passen er goed bij. En hij 
past bij planten die ook een opval-
lende bast hebben, zoals Acer davidii 
en andere soorten en cultivars die 
tot de slangebastesdoorns behoren. 
Maar ook bij Cornus alba en C. 
sanguinea cultivars, met de prachtig 
gekleurde takken. In de winter heb 
je dan iets om naar te kijken.” 

Waar komt Dipelta floribunda 
oorspronkelijk vandaan?
“De plant komt oorspronkelijk uit 
West- en Centraal-China. Ernest 
Wilson introduceerde hem in 
1902 in het westen. Hij is hier zeer 
winterhard. Dipelta valt onder de 
Caprifoliaceae of kamperfoelie-
familie. Er zijn geen cultivars van, 
maar nog wel twee soorten 
(ventricosa en yunnanensis).”

Stelt hij speciale eisen?
“Het is een erg makkelijke plant. Hij 
vindt de meeste plaatsen wel prima. 
Zo kan hij grond aan met veel kalk, 
maar ook met weinig. En hij groeit 
goed in halfschaduw én zon. Zoals 
veel heesters vindt hij het prettig 
als de grond wat vochtig is. Je zou 
een beetje kunnen snoeien, maar 
dat hoeft niet want hij groeit vrij 
langzaam. Geef hem wel een beetje 
ruimte. Hij heeft een opgaande 
groei en wordt hier tot 3 meter 
hoog. Naarmate de heester ouder 
wordt, groeit deze wat breder uit, tot 
uiteindelijk een ronde vorm.” 

Is er nog iets dat je kwijt wilt?
“Hij is moeilijk te vermeerderen en 
daarom wat duurder en niet overal 
verkrijgbaar. Maar hij is het meer 
dan waard. Het is een heester met 
een vierdubbele sierwaarde: bloem, 
blad, zaad en bast!”
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