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Begin september vroeg mijn zwager mij of  ik zijn Viburnum-planten 
wilde komen enten. Het zou de laatste keer  zijn, want hij is ziek en gaat 
zijn bedrijf  verkopen. En zo is er weer iemand die stopt met het kweken 
van Viburnum.
Mijn zwager kweekte voorheen vrij veel Viburnum,  maar dat werden er 
allengs minder.Totdat hij alleen nog de Viburnum ‘Eskimo’ overhield, een 
van zijn specialiteiten. 
Hij kweekt ‘Eskimo’ in twee jaar op naar een struikje van 40-50 cm vol 
met bloemen in een 7,5 liter pot. Een prima product voor de impuls-
markt: zien is kopen.

Veel grote witte bloemen
‘Eskimo’ is een kruising van Viburnum xcarlcephalum ‘Cayuga’ x  Viburnum 
utile. Het is een kruisingsproduct van dr. Don Egolf, onderzoeker bij het 
National Arboretum in Washington DC. Alle Viburnum-hybriden van 
zijn hand hebben een Indiaanse naam en zijn ziektevrij. (Zie Aesculus nr. 
56- 2015.)
Deze Viburnum is halfbladhoudend d.w.z. dat het oudste blad afvalt in de 
winter en het jongste blad aan de plant blijft zitten. De bladeren zijn dof-
groen en iets behaard. Het is een dicht vertakt struikje van maximaal 1,5 
x 1,5 m (hoogte x breedte).
De grote witte bloemen worden in de herfst aangelegd en gaan open 
in het volgende voorjaar. Ze worden zo groot dat de vrij dunne takken 
doorbuigen onder het gewicht. Zeker na een regenbui is het raadzaam 
om het water er even af  te schudden. De vele bloemen komen niet alle-
maal tegelijk uit. Daardoor is de bloeitijd vrij lang, tot wel twee maanden. 
Omdat de bloemen steriel zijn, komen er geen vruchten aan de plant.
Na de bloei moet de ‘Eskimo’ wat mest krijgen om weer op krachten te 
komen. Dan is het de tijd om te snoeien. Dat is net als bij alle Viburnum 
gemakkelijk. Vormsnoei in de zomer (juli) is het beste. Dan groeit er nog 
een kleine scheut op waar  bloemknoppen op gevormd worden. Vibur-
num ‘Eskimo’ blijft vrij klein en is dus geschikt voor de hedendaagse 
kleine tuinen en behoeft weinig onderhoud.

Een paar potten hier en daar
Het is spijtig dat mijn zwager stopt met 
kweken. Ook kwekerij ‘Arborealis’ in Wil-
helminaoord heeft al minder variëteiten van 
Viburnum dan voorheen. Aanvankelijk waren 
dat er omstreeks 100, nu nog maar vijftien 
soorten en cultivars.
Het lijkt erop dat sommige plantensoorten 
uit de mode raken. Bovendien koopt de jon-
gere generatie veel minder planten. Als men 
al een tuin heeft, wordt die veelal vol gelegd 
met tegels of  plankieren. Met een paar pot-
ten hier en daar heb je ook het idee van 
een tuin. Dat scheelt een hoop onderhoud 
en spaart kostbare tijd in hun hedendaagse 
drukke leven. Wie zal het ze kwalijk nemen? 
Maar jammer is het wel.
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