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Plantenkenner Anne Bulk-Brylla, van kwekerij Bulk in Boskoop, 
werpt licht op struiken waar ze warm voor loopt. In maart is dat 
Stachyurus chinensis ‘Celina’. ‘In bloei is het net een gordijn.’
Tekst Hester van Gent | Beeld Mark Bulk

Waarom juist deze struik? 
Vanwege de sierwaarde in het 
vroege voorjaar, die is werkelijk 
ongelofelijk. Het is een van 
de vroegste bloeiers. In maart-
april verschijnen er groengele 
bloemetjes aan slanke, elegante 
aren, net staartjes. Niet voor niets 
is de Nederlandse naam staartaar. 
De staartjes kunnen wel 25 
centimeter lang worden. En het 
zijn er heel veel, waardoor er een 
soort gordijn ontstaat.

Wat is het effect in de tuin? 
Feestelijk! Omdat de lichte 
bloemetjes mooi contrasteren met 
het donkerbruine hout van de 
aartjes en takken vallen ze extra op. 
Als de zon erop valt, krijg je een 
glitterversiering. Tegelijkertijd is hij 
heel elegant omdat de aren netjes 
naast elkaar naar beneden hangen. 
Zo heb je toch een rustig beeld. 

Zijn er veel soorten en cultivars? 
Het is niet een heel groot 
geslacht, maar er zijn er best 
wat. Stachyurus chinensis ‘Celina’ 
vind ik verreweg het mooist. 
Die heeft de langste aren van 
allemaal. De aren van de andere 
zijn korter en dikker, waardoor 
de bloemen wat plomper 
overkomen. Maar ook daar zitten 
mooie exemplaren tussen, zoals 
Stachyurus praecox ‘Rubriflorus’ 
met roze bloemetjes. Of 
Stachyurus chinensis ‘Goldbeater’. 
Die is bij ons op de kwekerij 
gevonden en geselecteerd 
en heeft geel blad. Andere 
voorbeelden zijn Stachyurus 
salicifolius, met langwerpig blad, 
en de bontbladige Stachyurus 
chinensis ‘Joy Forever’. 

Waar komt Stachyurus chinensis 
oorspronkelijk vandaan? De 
soortnaam zegt het al: uit China. 
Ernest Wilson heeft hem in 1908 
in het Westen geïntroduceerd. 

De cultivar ‘Celina’ is ontdekt in 
Hemelrijk, het arboretum van 
Jelena de Belder in België. 

Hebben ze extra zorg nodig? 
Jonge planten zijn erg gevoelig 
voor vorst. Hou daar de eerste 
jaren rekening mee en pak ze bij 
vorst in met bijv oorbeeld doek 
of rietmatten. Oudere planten 
groeien daar doorheen. Hooguit 
wordt het blad wat minder mooi. 
Verder is het een makkelijke 
plant, hoor. 

Heb je tips voor toepassing in 
de tuin? De bodem mag niet te 
droog zijn. Stachyurus houdt van 
een vochtige, voedingsrijke bodem. 
In de halfschaduw groeit hij het 
best. Het is een snelle groeier, die 
maximaal 4 meter hoog en ook 
best breed wordt. Maar je kunt hem 
makkelijk snoeien, uitdunnen, 
of op een of meer stammetjes 
zetten. In het laatste geval krijg je 
een soort zuil die naar boven toe 
breder wordt. Op de kwekerij staat 
hij langs de waterkant. Dat is een 
prachtig plaatje; de takken hangen 
over en de bloemen weerspiegelen 
in het water. 

Waarmee kun je hem 
combineren? In een border 
is hij leuk met zomerbloeiers 
als Calycanthus, Philadelphus en 
Hibiscus. Het mooie groene blad 
van Stachyurus past hier goed 
bij. Maar je kunt ook voor een 
winterbloeiende combinatie gaan, 
met Magnolia, Chimonanthus en 
Hamamelis. 

Is er nog iets dat je kwijt wilt? 
Stachyurus is heel gezond. En 
in het najaar krijgt het blad een 
mooie herfstkleur. Maar het 
hoogtepunt is het voorjaar. En 
de bloemen zijn ook nog eens 
aantrekkelijk voor vroege bijen 
en vlinders! 
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