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SORTIMENT
PIET DE JONG

Garrya is een geslacht van groenblijvende 
heesters uit het westen en zuiden van de 
Verenigde Staten, zuidwaarts tot in Panama 
en verder in het Caribische gebied. Het ge-
slacht telt 13 tweehuizige soorten en behoort, 
met het geslacht Aucuba, tot de Garryaceae. 
Nauw verwant zijn verder de Eucommiaceae 
met alleen het geslacht Eucommia. Genoemde 
twee families met in totaal drie geslachten 

vormen samen de hele orde van de Garryales. 
In vroegere indelingen van de hogere planten 
zaten deze geslachten nog in verschillende 
ordes.

Garrya elliptica,  
een winterse verrassing
Op de omslag van deze Arbor Vitae staat een plant die, mits geplant op een 

geschikte plaats, met zijn bijzonder lange fraaie bloemkatjes midden in de 

winter voor een aangename verrassing kan zorgen.

Bloeiende Garrya elliptica met wolken stuifmeel (eind 

februari)

Foto: Ineke Vink
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Alleen de soort Garrya elliptica is in ons land 
klimaat redelijk winterhard, al is een beschut-
te lichte standplaats wel wenselijk. De soort 
groeit van nature in een smalle kuststrook 
in het westen van de Verenigde Staten van 
de staat Washington tot in het zuiden van 
Californië. Hij is daar te vinden tot 600 m 
boven zeeniveau. Het is een groenblijvende, 
vrij ronde struik tot drie meter hoog, in het 
wild tot vijf meter hoog. Het leerachtige 
ellipsvormige of eironde olijfgroene blad is 
tegenoverstaand, gaafrandig en met een lich-
tere met was en met een zeer fijne beharing 
bedekte onderzijde.
De sierwaarde zit in de grijsgroene katjes 
en vooral die van de mannelijke plant die 
tot 35 cm lang kunnen zijn. Dit laatste is 
karakteristiek voor de cultivar ́ James Roof´. 
De katjes verschijnen al gedurende de zomer, 
maar bereiken eerst tegen de bloei in januari-
februari hun volledige lengte. De Amerikaanse 
naam ‘tassel bush’, betekent niets anders 
dan kwastjesstruik. Een andere naam is ‘silk 
tassel’. Een selectie met eveneens zeer lange 
katjes is G. issaquahensis ´Pat Ballard´. Ze 
ontstond spontaan in de tuin van Mrs. Pat 
Ballard in Issaquah in de staat Washington, 

vandaar de naamkeuze van de hybride soort. 
De andere ouder van de hybride is G. fre-
montii. Een cultivar die niet in de Naamlijst 
van Houtige Gewassen staat vermeld is G. 
elliptica ´Roy Lancaster´. De selectie ervan 
lijkt nauwelijks een serieuze zaak als je de 
ontstaansgeschiedenis leest: ́ A Cistus* intro-
duction. Selected from a male plant growing 
along the Pacific Coast near the lovely town 
of Pistil River Oregon and named in honor of 
great British plantsman Roy Lancaster, as the 
first species he saw, having been coaxed to 
join this fun, September, 2009 excursion to 
the coast´.**
Garrya elliptica vraagt een lichte, goed vocht 
doorlatende standplaats. Is niet gemakkelijk 
verplantbaar, maar eenmaal goed aangeslagen 
kan het een pronkstuk zijn in een winterse 
tuin. □

*Cistus Nursery bij Portland, Oregon (VS)

** plantlust.com/plants/garrya-elliptica-roy-lancaster/

Garrya elliptica met leerachtige ellipsvormige of eironde 

olijfgroene bladeren

Foto: Ineke Vink


