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Plantenkenner Anne Bulk-Brylla, van kwekerij Bulk in Boskoop, werpt 
licht op struiken waar ze warm voor loopt. In mei is dat Lonicera 
maackii. ‘Een supermakkelijke en gezonde plant.’
Tekst Hester van Gent | Beeld Mark Bulk

Waarom deze struik? 
Het is een plant die in de 
loop der jaren alleen maar 
mooier wordt. Als je dat aan 
den lijve wilt ondervinden, ga 
dan rond Moederdag naar de 
Hortus botanicus in Leiden. 
In de varentuin staan een paar 
schitterende exemplaren met 
een onderbegroeiing van varens, 
botanische tulpjes, fritillaria’s, 
scilla’s, primula’s en nog enkele 
restanten van Helleborus. Je 
loopt daar over paadjes die je 
tussen stenen en beekjes onder 
een dak van witte bloemen en 
heldergroen blad leiden. Tegen 
een blauwe lucht komen de 
bloemen extra goed uit. Vergeet 
dus vooral niet omhoog te kijken! 
Eigenlijk is Lonicera een heester, 
maar in de Hortus zijn ze in de 
loop der jaren uitgegroeid tot 
kleine, meerstammige boompjes. 

Wat maakt hem vooral 
bijzonder?
De stam is lichtgrijsbruin met 
diepe, verticale groeven. Bij 
het ouder worden schilfert de 
bovenste laag af, in strepen, heel 
apart. De bloemen zijn relatief 
groot en helderwit. En ze geuren. 
In mei zijn ze op hun hoogtepunt 
en de bloei gaat door tot in juni. 
Ze verkleuren langzaam naar 
geelachtig en zijn dan minder 
opvallend. Het is niet alleen de 
kwaliteit van een enkele bloem 
die aanspreekt, ook de kwantiteit 
is indrukwekkend. De bloemen 
zijn in groten getale aan de 
bovenkant van de takken te 
vinden. Het blad is lancetvormig 
en vitaal groen. 

Krijgt deze kamperfoelie ook 
bessen?
Ja, en ze zijn knalrood. De bessen 
blijven heel lang aan de plant 
zitten. In de winter weten de 
vogels ze uiteindelijk, als al het 

andere op is, te vinden. Voor 
mensen zijn ze licht giftig. 

Heeft de boom ook waarde voor 
andere dieren?
De bloemen bevatten veel nectar. 
Honingbijen en vlinders weten de 
geurende bloemen gemakkelijk 
op te sporen. 

Wat is de natuurlijke 
leefomgeving?
De plant komt oorspronkelijk 
uit Japan, Korea, China en 
Mantsjoerije. In 1880 is hij in het 
westen geïntroduceerd. Hij is hier 
zeer winterhard. 

Wat moet je doen voor succes in 
de tuin?
Het is een supermakkelijke 
en gezonde plant. Hij is zeer 
schaduwtolerant, maar een 
beetje zon vindt hij wel fijn. De 
struik houdt van een vochtige, 
humusrijke grond, denk aan 
bosbodem. Laat hem gewoon 
lekker z’n gang gaan. Hij groeit 
uit tot een boomvorige struik van 
3 tot 5 meter hoog en gaat mooi 
samen met een onderbegroeiing 
van botanische bloembollen en 
varens. Vooral het sappige groen 
van de varens steekt fraai af tegen 
de bruingrijze bast. 

Wat wil je verder nog kwijt?
Vroeger was deze plant een stuk 
gewoner. Het was een wat ruige 
heester, waar veel winterstekken 
van werden gemaakt. Op de een of 
andere manier kwamen er andere 
heesters voor in de plaats en is hij 
in de vergetelheid geraakt. Nu is 
het een bijzondere heester, die nog 
steeds absoluut de moeite waard 
is. Hij zal je de eerstvolgende 
vijftig jaar niet vervelen en wordt 
alleen maar mooier!
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