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Deze vaste plant heeft opvallende en decoratieve zaadbollen. 
Knip je er een takje af, dan blijft het jarenlang goed. Als we kleine 
plantjes meenemen naar een beurs en we leggen er zo’n takje 
naast, zijn ze in een mum van tijd weg. Iedereen vindt ‘m mooi!

Glycyrrhiza yunnanensis bloeit van juni tot augustus met 
lichtpaarse bloemen. Ze zijn niet groot en opvallend, maar 
wel vrolijk en elegant. Het frisgroene, lancetvormige blad is 
samengesteld. De stekelige zaadbollen verschijnen als het blad 
nog aan de plant zit. Van een afstandje lijken het net bloemen. 
Het blad valt af, maar de stengels met zaadbollen verhouten. 
Vooral met mist en spinnenwebben is het een plaatje. Als je ervan 
houdt om foto’s te maken, is dit een absolute must have. Hij is zo 
fotogeniek! 
In de tuin kun je hem gewoon z’n gang laten gaan. Zolang hij 
niet te nat staat, vindt hij alles prima. Hij houdt van zon, maar in 
de halfschaduw gedijt hij ook uitstekend. Glycyrrhiza yunnanensis 
komt uit, de soortnaam zegt het al, de Chinese provincie Yunnan 
en is goed winterhard. Hij woekert niet en waait niet plat. In 
het voorjaar kun je hem gewoon boven de grond afknippen. 
Hetzelfde jaar groeit hij weer uit tot een hoogte van 1,7 meter. 

Piet Oudolf past hem veel toe in zijn beplantingen vanwege 
het wintersilhouet en omdat hij mooi combineert met 
grassen. Hij past goed tussen andere vaste planten, maar omdat 
de plant zo hoog wordt, kan hij ook tussen heesters staan. Als hij 
in het voorjaar maar voldoende licht heeft om een goede start te 
maken. Bij ons staat hij bij een Elsholtzia. 
Glycyrrhiza yunnanensis is het broertje van zoethout of Glycyrrhiza 
glabra. Ze maken deel uit van de grote vlinderbloemenfamilie 
(Fabaceae). Het enige nadeel van deze plant vind ik de moeilijke 
naam; ik vergeet steeds hoe ik die moet schrijven. Het is een 
plant van uitersten. Hij is natuurlijk en artistiek tegelijk. Maar 
ook wild vanwege het stekelige en tegelijk getemd omdat hij 
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Glycyrrhiza yunnanensis  

Uiterst boven en boven  G. yunnanensis in de zomer en de herfst.
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netjes op z’n plaats blijft en niet aan de wandel gaat. Bij ons staan 
ze al jaren op dezelfde plaats en elk jaar groeien ze weer uit tot 
indrukwekkende planten. 
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De blazenstruik (Colutea x media) is een kruising van Colutea 
arborescens en Colutea orientalis. Plantenexpert Rinus Zwijnenburg 
heeft ‘Copper Beauty’ gevonden en benaamd toen hij nog kweker 
in Boskoop was. Zijn kwekerij werd toen in Engeland ‘de Hillier 
Nurseries’ van Boskoop genoemd vanwege het enorme sortiment. Ik 
vind Colutea sowieso een prachtig geslacht. ‘Copper Beauty’ heb ik 
gekozen vanwege de bloemen, de lange sierwaarde en de bijzondere 
uitstraling. Met z’n warm oranje en gele kleuren is de bloem een aparte 
combinatie van vrolijk, zonnig en tegelijkertijd rustig en elegant. Er 
zitten hele dunne, donkerdere streepjes op. Het fijne, samengestelde 
blad is frisgroen en een beetje blauwachtig, afhankelijk van de 
lichtinval. De hoofdbloei valt in de maanden juni tot augustus, daarna 
verschijnen de eerste peulen. Die zijn grappig opgeblazen en blijven 
heel lang aan de plant hangen. Eerst zijn ze groenachtig van kleur, 
daarna kleuren ze licht- tot donkerrood. 

Aan de bloemen kun je goed zien dat Colutea onder de familie 
van de vlinderbloemigen (Fabaceea) valt. Albizia julibrissin is een 
mooi familielid, bijvoorbeeld ‘Boubri’ (ombrella), met mooie, roze 
bloemen. Of Amorpha canescens, een kleine heester met samengesteld 
blauwachtig blad en paarse bloemetjes. Argyrocytisus battandieri 
is ook supermooi. Meer een boompje, met wat groter grijs blad en 
gele bloemen die naar ananas ruiken. Een heel apart familielid is 
Chordospartium stevensonii, echt een plant voor liefhebbers. De 
jonge takken zijn bruin en lijken dood, maar naarmate hij ouder 
wordt, kleurt hij groener. De bloemen lijken op die van blauweregen. 
Indigofera en Sophora zijn ook nog noemenswaardig, bijvoorbeeld 
Sophora microphylla ‘Hilsop’ (sun king). 
‘Copper Beauty’ is een sterke en makkelijke heester, maar let erop dat 
hij niet te droog of te nat staat. We hadden een exemplaar bij de oprit 
geplant, maar die ging dood omdat de plek te nat was. 

Behalve voldoende doorlatende grond, heeft de plant weinig 
eisen. Hij houdt van zon, maar in de halfschaduw doet hij het ook 
nog prima. Toen ik in Denemarken woonde, had ik een exemplaar 
in een kuip staan. Dat gaat uitstekend. En hij is volledig winterhard. 
Het vroor daar een keer 23 graden en dat was geen probleem. 
De heester krijgt een hoogte van zo’n 1,8 meter. Je wordt er echt 
naartoe getrokken. Vooral als een exemplaar zaad heeft gevormd, 
staan bezoekers van de kwekerij er altijd even bij te kijken. Je kunt 
hem gewoon laten groeien. Als je wilt, kun je hem wat opsnoeien, 
bijvoorbeeld om vaste planten meer ruimte te geven. Het is een 
heestertje dat eigenlijk overal past. Hij geeft een vrolijk en elegant 
accent in de tuin. Hij kan heel goed met vaste planten, dan geeft hij 
wat meer hoogte aan een border. ‘Copper Beauty’ kan wedijveren 
met felle kleuren, maar hij kan net zo goed tussen rustigere kleuren 
of met blauw of paars. Op de oprit bij de kwekerij stond hij tussen 
Pennisetum (lampenpoetsersgras) en Echinacea en Hemerocallis in 
de kleuren rood, oranje en geel. En er staat nog Rudbeckia maxima 
tussen, met van dat hele grote, blauwe blad en hoge, gele bloemen. 
Het blad harmonieert mooi met het blauwachtige blad van ‘Copper 
Beauty’. Of zet hem in een terracottapot op je terras en geniet van de 
kleurcombinatie in de bloemen. Het samenspel van oranje, rood 
en geel op die zachte, niet schreeuwerige manier, vind ik werkelijk 
perfect. Het kan niet harmonischer!  u

ANNE BRYLLA

Colutea x media ‘Copper Beauty’

Uiterst boven  De bloemen zijn warm oranje.
Boven en onder  De peulen van ‘Copper Beauty’ verkleuren van 
groen naar licht- tot donkerrood. 
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Hepta betekent zeven en dat heeft betrekking op de 
bloemen. In één bloemscherm zitten zes bloemetjes rondom 
een bloemachtig middenstukje. Daardoor lijkt het of er 
zeven bloemen in een scherm zitten. In China, waar de boom 
oorspronkelijk vandaan komt, is zeven een geluksgetal. De boom 
is hier pas in 1980 geïntroduceerd. De Nederlandse naam is 
zevenzonenboom. 
In de botanische tuin van Kerkrade staat een heel oud exemplaar. 
Maar dichter bij huis kan ik er ook van genieten; onze buurman 
heeft een redelijk oud exemplaar in de voortuin staan. Het is echt 
een geweldige aanrader. Het begint met de knoppen in het voorjaar, 
waardoor je al heel vroeg in een soort ‘kerst-verwachtingsstemming’ 
komt. Ze zitten als kleine cadeautjes die nog open moeten gaan aan 
de takken. Maar dat duurt nog wel een tijdje. Het blad is puntig met 
drie duidelijke bladnerven en hangt omlaag. Hij bloeit wat later in 
het jaar, in augustus en september met witte bloemen. De bloemen 
zijn mooi, maar niet heel opvallend. Ze hebben een licht zoete geur 
en trekken veel bijen en andere insecten aan. Als ze uitgebloeid 
zijn en zaad vormen, komt de grote verrassing: dan kleuren de 
kelkbladeren rozerood! Ze zijn veel opvallender dan de bloemen 
en blijven nog zo’n drie weken aan de plant zitten. In de winter 
kun je genieten van de mooie bast. Bij een jonge boom is deze 
warmbruin. Later gaat hij afbladderen, waardoor onder de strepen 
bast verschillende grijstinten tevoorschijn komen. Steeds bladdert er 
een ander streepje bast af.

Het is een meerstammig boompje. Vanonder is hij kaal, met 
daarboven de kroon. In de literatuur staat dat hij 5 meter hoog 
kan worden, maar ik heb hem nog nooit hoger dan 4 meter gezien. 
De takken groeien heel eigenzinnig; schots, scheef en hoekig. En 
toch oogt hij sierlijk, omdat het blad zo gedisciplineerd en strak 
naar beneden wijst. Op afstand lijkt het boompje een beetje op een 
balletdanser die op z’n tenen staat. Hij wil echt gezien worden. 
Heptacodium maakt deel uit van de kamperfoeliefamilie of 
Carifoliaceae. Een vermeldenswaardig familielid is Dipelta 
floribunda: een forse, volle heester met redelijk grote, witroze 
bloemen die op vingerhoedjes lijken. Of de halfheester Leycesteria 
formosa, die heeft hangende ‘draadjes’ van witte bloemen met rode 
schutbladen en later paarse tot zwarte besjes. De Nederlandse 
naam is grootmoeders oorbellen. Mooie cultivars zijn ‘Purple Rain’ 
en ‘Golden Lanterns’. Die laatste heeft geel blad en blijft lager. De 
vaste plant Linnaea borealis is eveneens familie. Toen Carl Linnaeus, 
die het systeem om planten en dieren in te delen heeft gemaakt, 
een plant mocht kiezen die naar hem vernoemd zou worden, 
koos hij deze. Een lage bodembedekker met twee roze, bescheiden 
bloemetjes op een fragiel steeltje. 

Heptacodium miconioides is een sterke plant, echt een topper. 
Zet hem niet te nat en niet te droog en kies een plek in de zon of 
halfschaduw. Hij houdt van veengrond (een beetje zuur en rijk) en 
kan goed worden gesnoeid. 
In de tuin komt hij het best tot zijn recht als solitair. De groeiwijze 
is zo mooi. En dan die afbladderende stam … pure decoratie. 
Eronder kun je een lage bodembedekker zetten, bijvoorbeeld 
Linnaea borealis of een grasje als Festuca. Hij past bij elk huis, oud of 
modern. Je blijft graag een tijdje naar hem kijken, er is van alles in te 
ontdekken. Maar dat geldt eigenlijk voor al mijn favorieten! ]

Uiterst boven  Na de bloei kleuren de kelkbladeren rozerood.
Boven  De stam bladdert af.
Onder  Witte bloemen boven puntig blad.

ANNE BRYLLA

DE KWEKERIJ 
Boomkwekerij Rein en Mark Bulk in Boskoop (www.bulk-boskoop.nl) 
kweekt planten voor de groothandel, maar particuliere tuiniers zijn ook 
welkom. Informeer voor je bezoek wel even of de plant van je keuze ook 
beschikbaar is. Zie voor meer verkoopadressen www.plantago.nl.

Heptacodium miconioides 
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