Hernieuwde kennismaking met

Viburnum
‘Le Bois Marquis’
door Ward van Teylingen
100 x 100 cm) van V. ‘Le Bois Marquis’ in
een flinke pot. Dit was de plant die ik in Lisse
had gezien! Wat een geluk! Ik had hem zelf
nog niet in de collectie. Onder in de bus was
er gelukkig ruimte genoeg om de Viburnum
mee naar huis te nemen.

Een waardevolle plant

Een nieuwe kruising
Vijftien jaar geleden werd ik opgebeld door een medewerker van het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) (locatie Lisse) om een oordeel te
geven over een nieuw ingebrachte Viburnum -kruising, die in de proeftuin
stond opgeplant.
Het ging om een kruising van Viburnum awabuki als moederplant (stamper) en Viburnum x hillieri ‘Winton’ als vaderplant (stuifmeel) die in 1999
gemaakt was. De gezond ogende plant was ongeveer 40 cm hoog en
breed, met glanzend blad. Een naam had hij nog niet.
Mij werd gevraagd op een formulier in te vullen wat ik er van vond.
Een belangrijke vraag was of de nieuweling een verrijking was van het
sortiment en daardoor iets zou toevoegen aan wat voor de handel en de
particulier interessant zou zijn.
Wintergroene Viburnum typen hadden altijd al mijn speciale aandacht en
ik vond dit een opvallend exemplaar. Pas een paar jaar later hoorde ik dat
de veredelaar van deze onbekende Viburnum Maurice Laurent was. Die
was al eens op de kwekerij geweest om mijn Viburnum collectie te bekijken. Hij is de collectiehouder in Frankrijk en we hebben op de internationale plantenbeurs in Courson (Fr.), samen met de Engelse collectiehouder
Lloyd Kenyon, diverse soorten en cultivars uitgewisseld.

Ik vind het een waardevolle plant. Op de eerste
plaats is hij bladhoudend. Verder heeft hij een
afwijkende bloeivorm (pluimvormig) en is
sterk geurend. Bovendien maakt een mooie
herfstverkleuring hem aantrekkelijk. Het oude
blad valt af na de winter; direct daarna verschijnt het nieuwe blad.De plant is in Amerika
gepatenteerd bij Spring Meadow Nursery in
Michigan (USA) en mag dus niet vrij gekweekt
worden. Ik weet niet waar je hem kan kopen,
maar ik kan er wel een enten voor jullie Arboretum. Van harte aanbevolen!
Specificaties van Viburnum ‘Le Bois Marquis.
Bladhoudend: winterhard tot -15 graden.
Bloeiwijze: witte tros met wel 25 bloempjes die
een zoete geur verspreiden.
Groeiwijze: compact, breed opgaand, vaasvormig tot 2 x 2 meter.
Blad: bronsgroen van kleur, leerachtig, 11 cm
lang en 4 cm breed, rode herfstkleur.

Weerzien na vijftien jaar
Eind augustus 2015 gingen mijn vrouw Ineke en ik met de Nederlandse
Dendrologische Vereniging (NDV) mee op zomerexcursie naar België
om tuinen, parken en kwekerijen te bezoeken. Op het programma stond
ook tuincentrum/annex kwekerij C.E.C.E. van Benoît Choteau in Bray.
Ook die was mij bekend. Hij kwam ooit als klant op de kwekerij en was
geïnteresseerd in Viburnum.
Tot mijn grote vreugde stond daar bij hem een groot exemplaar (ongeveer
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Dit is een artikel uit Aesculus #58 uitgegeven door Botanische tuin Arboretum Oudenbosch in 2016
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