Viburnum setigerum
Viburnum setigerum ‘Aurentiaeum’

door: Ward van Teylingen

Plantbeschrijving
Groeiwijze: bladverliezende, opgaande struik tot 3 à 4 m
hoog, twijgen kaal, eerst grijsbruin, later grijs. Bladeren:
vaak hangend, ovaal-langwerpig, 10-12 cm lang, bovenzijde
glimmend donkergroen, onderzijde opvallend lichter, rand
vanaf eenderde tot de top grof getand, top lang toegespitst.
Bloeiwijze: opstaande tuilen, ongeveer 5 cm breed ; bloemen wit in schermen, mei- juni. Vruchten : helderrood, 6-8
mm lang, ovaal.

Indeling in secties
Binnen het geslacht Viburnum wordt nog steeds de indeling
volgens Rehder gevolgd. In 1908 verdeelde Rheder Viburnum in secties. Volgens de tegenwoordige indeling bestaat
het geslacht Viburnum uit elf secties. Het voert te ver om
hier alle secties te benoemen.
De Viburnum waar ik deze keer de aandacht op wil vestigen
staat in sectie 8. Die bestaat uit o.a. V. betulifolium, V. dentatum, V. dilatatum, V. hupehense, V. lobophyllum, V. setigerum
en V. wrightii. Deze sectie heet Odontinus ( Rheder).

Het is een gemakkelijk bloeiende plant. Op de eenjarige
enten stonden al bloemen en doordat ze goed bestoven
werden gaven ze ook al direct de rode vruchten (bessen).
De takken met bes blijven zeker een week goed op de vaas.

Viburnum setigerum
De soort die ik nu wil beschrijven is Viburnum setigerum.
Dit is een soort die in Centraal- en West-China in de
natuur voorkomt. Dus schrijven we setigerum niet met een
hoofdletter, maar met een kleine letter. Het is een bijzonder
mooie soort, die opvalt door het afwijkende blad en de
losse groeiwijze. Van nature groeit deze struik in droge
rivierbeddingen, dus een wat kleiachtige bodem vindt hij
wel fijn. Zo’n rivierbedding bevat nl. veel mineralen en ook
kalkdeeltjes en dat is nu net wat onze Viburnum nodig heeft
om tot wasdom te komen. In de natuur wordt hij wel vijf
meter hoog en dan nog is het een ijle struik: hij vertakt niet
zo makkelijk.

Dan is er ook nog een cultivar van, te weten: V. setigerum
‘Aurantiacum’. Deze cultivar werd in het Arnold Arboretum ontwikkeld uit zaad dat E.H. Wilson in 1907 in China
verzamelde. Het is een plant, die in alle delen gelijk is
aan de soort (setigerum) maar afwijkt doordat de vruchten
prachtig oranjegeel zijn. Eigenlijk is het een forma, een
vorm van de soort, want in alle delen is hij direct herkenbaar als de soort. Alleen de kleur van de vruchten is
afwijkend. Ook de takken van deze cultivar zijn
een waardevolle aanwinst voor de bloemsierkunst.
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Dit is een artikel uit Aesculus #51 uitgegeven door Botanische tuin Arboretum Oudenbosch in 2012

