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DENDROVARIA
KOOS SLOB

Mijn favoriete boom:  
Eriobotrya japonica, Japan-
se mispel 
In de late herfst en begin van de winter is deze boom op z’n mooist, de leerachtige 

bladeren helemaal gaaf en volop in bloei. De witte bloemen worden nog volop be-

zocht door hommels en vlinders. Een vreemd gezicht wanneer de meeste andere loof-

bomen en struiken hun bladeren hebben verloren en al in winterrust verkeren. 

Zo bezien is het een pareltje in ons arboretum.

kant wat viltige leerachtige 
bladeren, die ook ’s winters 
aan de boom blijven. Het is 
echt wat je noemt een orna-
mentale kleine boom of grote 
struik.

De plant kan zo’n 5 tot 10 
meter worden, maar is meest-
al kleiner, zo’n 3 tot 4 meter. 
Hij behoort tot de Rosaceae. 
Oorspronkelijk komt hij voor 
in China. In de klimaten met 
vorstvrije winters komen er 
aan het einde van de winter 
of in het vroege voorjaar goed 
eetbare, geeloranje vruchten 
aan de boom. De vruchten, 
peervormig en 3-5 cm lang, 
kunnen als vrucht worden 
gegeten, maar ook wordt er 
‘confiture’ van gemaakt. Vol-
gens de boeken is de smaak 

De witte, sterk geurende bloemen 

van Eriobotrya japonica worden laat 

in november nog volop bezocht door 

hommels en vlinders
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De Japanse mispel is bij de 
meeste mensen niet zo be-
kend. Wij hadden hem eens 
gezien in een Frans arboretum 
en ik was direct wég van de 
plant. Prachtige, langwerpige 
donkergroene, aan de onder-
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een mengsel van perzik, ci-
trus en milde mango.
In ons arboretum is de Ja-
panse mispel jammer genoeg 
niet vruchtdragend vanwege 
de korte periodes met nacht-
vorsten in de winter. Wij moe-
ten het doen met z’n bloei 
in november-december. Wat 
ik jammer vind, is het grote 
aantal lelijke bladeren in de 
zomer: geel tot donkerbruin 

die er bij bosjes afvallen en 
er vanwege hun leerachtige 
structuur vrij lang onder blij-
ven liggen. Maar ja, je kunt 
niet alles hebben, denk ik 
dan maar.
Overigens, de Eriobotrya ja-
ponica moet het in Neder-
land, op een ietwat beschutte 
plaats, ook goed doen. Van 
harte aanbevolen. □

Eriobotrya japonica, een parel in je 

tuin
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Eriobotrya japonica, vruchten 
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