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R. de Bree is onder-
zoeker gebruikswaarde laanbomen
bij het Boomteeltpraktijkonderzoek
in Boskoop, telefoon (0172) 23 67 00.

Rob de Bree
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Kwekers leggen nadruk op gezondheid Prunus

Verschraling van het sortiment heeft één
groot nadeel: ziekten en plagen zullen
toenemen. De gevolgen van iepziekte en
bacterievuur spreken voor zich. In de
boomkwekerijsector is met name binnen
de geslachten Prunus en Malus de laatste
jaren steeds meer de nadruk gelegd op de
selectie van zowel gezonde bomen als 
bomen met kleine en smalle kronen.
Kwekers hebben in de loop der jaren hun
sortiment veranderd. Malus ’Evereste’,

M. ’Mokum’, M. ’Rudolph’ zijn voor-
beelden van gezondere selecties van de
laatste jaren. 

Omvangrijk sortiment
Het omvangrijke geslacht Prunus omvat
circa 400 soorten. Hieronder vallen de
sierkersen, pruimen, perziken, maar ook
wilde planten als de kriek en sleedoorn.
Binnen het sortiment Prunus  zit een

groot aantal goede bomen. In de tabel
staan de meest belangrijke kenmerken
op een rij.

De laatste jaren lijken er meer aantas-
tingen van tak- en bloesemsterfte (Moni-
lia) bij Prunus voor te komen. Vooral
vochtige en koude omstandigheden in

Het vakblad Tuin & Landschap heeft vorig jaar een enquête gehou-

den om te onderzoeken welke laan- en straatbomen gemeenten

het meest toepassen. In de top twintig stond Pyrus calleryana

’Chanticleer’ bovenaan gevolgd door Quercus robur. Hieruit blijkt

dat het laanbomensortiment langzaam maar zeker versmalt en

dat klassieke sierbomen als Prunus steeds minder worden toe-

gepast. Dit geslacht heeft echter zijn aantrekkelijke kanten.
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Tabel. Overzicht van de beste en meest gezonde Prunus.

Naam Bloeitijd Bloemkleur Hoogte Gezondheid Bijzonderheden

Prunus ’Accolade’ Begin april Lichtroze (in knop roze) Tot 8 m + * Brede kroon, onregelmatig van vorm
P. avium ’John Frost’ Eind april Zuiver wit Nog onbekend + Nog weinig gekweekt

maar > 10 m
P. a. ’Landscape Bloom’ Eind april Zuiver wit Tot 20 m + Recht doorgaande vorm
P. a. ’Plena’ Begin mei Wit Tot 15 m Zeewind-, wind- en zoutgevoelig
P. cerasifera ’Nigra’ Maart- april Roze, later witachtig Tot 7 m + Roodbladig
P. eminens ’Umbraculifera’ April-mei Crèmewit Tot 6 m Zeer langzaam groeiend, bolvorm. 

Kleine weinig opvallende bloem
P. gondouinii ’Schnee’ Eind april Wit Tot 7 m Regelmatig snoeien is gewenst
P. ’Kursar’ Begin april Roze Tot 5 m Een van de vroegst bloeiende Prunus
P. maackii ’Amber Beauty’ Eind april-mei Crèmewit Tot 12 m + Goudkleurige stam. De cultivars ’Lenin -

grad’ en ’Amber Beauty’ zijn zeer waar
schijnlijk identiek

P. ’Pandora’ Begin april Wit met iets roze Tot 6 m + Eerst wat zuilvormig, later wat breder. Deze
Prunus is niet altijd soortecht gekweekt; het 
verdient aanbeveling uitgangsmateriaal van 
Naktuinbouw te betrekken

P. sargentii ’Rancho’ Half april Roze Tot 8 m + Bronskleurig blad bij uitlopen
P. serrulata ’Amanogawa’ Eind april Wit - roze (roze in knop) Tot 6 m Uitzakkend op latere leeftijd, bijenplant.
P. s. ’Kanzan’ April - mei Roze (donker roze in knop) Tot 10 m Brede groeiwijze
P. s. ’Shimidsu’ Mei Wit (lichtroze in knop) Tot 6 m Laatbloeiend. Synoniem: ’Shogetsu’
P. s. ’Shirofugen’ Mei Wit (lichtroze in knop) Tot 10 m Doorhangende takken. Synoniem: ’Fugenzo’
P. s. ’Shirotae’ April - mei Wit Tot 6 m Brede, spreidende groeiwijze
P. ’Spire’ Half april Roze naar wit verbloeiend Tot 8 m + Smalle vorm, regelmatig snoeien
P. subhirtella ’Autumnalis Rosea’ November-april Lichtroze (donkerder Tot 9 m Winterbloei

in knop)
P. ’Umineko’ Half april Wit Tot 8 m + Bijenplant
* deze Prunus zijn ‘extra gezond’ 
Bron: Boomteeltpraktijkonderzoek

Tak- en bloesem-
sterfte op de
treurvorm Prunus
serrulata ’Kiku-
shidare’.
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het voorjaar spelen hierbij een belangrij-
ke rol. Het meest gevoelig zijn P. nippo-
nica (P. kurilensis)-cultivars. Verder wor-
den ook P. triloba en P. glandulosa aan-
getast. De genoemde soorten en cultivars
in de tabel zijn onder normale omstan-
digheden gezond. ●

Prunus serrulata ’Kanzan’
in oranje gele herfsttooi.


