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DENDROVARIA
JELLE EPPINGA

Mijn favoriete plant:
Cornus kousa geeft kleur 
aan tuinen
In het sortiment van het geslacht Cornus neemt Cornus kousa een bijzondere plaats 

in. Bekend om zijn witte bloemen, rode vruchten en bijzondere herfstkleur. Als plan-

tenliefhebber kwam ik al vroeg op school in aanraking met C. kousa, ontdekte steeds 

meer in dit gewas en vervolgens ben ik er aan blijven hangen.

De kennis van het sortiment 
aan houtige gewassen is 
mij bijgebracht door Theo 
Janson, toenmalig docent 
plantenkennis aan de Middel-

bare Tuinbouwschool Frede-
riksoord. Hij zorgde met zijn 
enthousiaste en aanstekelijke 
manier van lesgeven voor een 
stevige basiskennis. Een goe-

Cornus kousa ‘Satomi’, 

een roodbloeiende cultivar
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de stageplek bij boomkweker 
Wil van Ooij in Boskoop deed 
de rest. Daar ontstond de 
voorliefde voor het geslacht 
Cornus. Mijn vader had een 
veehouderijbedrijf in Nije-
mirdum in Gaasterland, een 
bosrijke en glooiende streek 
in Zuidwest Friesland. Op zijn 
erf ben ik begonnen met het 
kweken van de eerste plan-
ten. Dat ging goed totdat 
het de gemeente te gortig 
werd en ik gemaand werd 
een andere plek te zoeken. 
In goed overleg met de ge-
meente is de locatie aan de 
‘Hege Bouwen’ gekozen. In 
het licht golvende landschap 
ligt ons bedrijf met een kas, 
een loods, een containerveld 
en een stuk volle grond met 
moerhoek. Samen met mijn 
vrouw Hetty van der Stap en 
een werknemer run ik dit be-
drijf. Mijn passie ‘het kweken 
van planten’, waaronder Cor-
nus en ander bijzonder sorti-
ment, kan ik daar in kwijt.
C. kousa was tien jaar geleden 
nog weinig bekend bij het 
grote publiek. Een plant die 
voldoende sierwaarde heeft 

om onder de aandacht te 
brengen. Het is geen mak-
kelijke plant om te kweken 
en daardoor voor mij een 
uitdaging. Ik heb dan ook 
de nodige hindernissen geno-
men en het nodige leergeld 
betaald. Het is een gewas dat 
in meerdere seizoenen wat te 
bieden heeft. 
Het geslacht Cornus be-
hoort tot de Cornaceae, de 
familie van de kornoeljes. 
C. kousa groeit meestal als 
struik, soms als een kleine 
boom en bloeit na het uitlo-
pen van het blad in mei en 
juni. De bloem staat boven 
het blad en bestaat uit een 
vruchtbodem die langzaam 
uitgroeit tot een ‘aardbei’ in 
de zomer en in het najaar. De 
bloem wordt omgeven door 
witte schutbladen, die voor 
een spectaculaire sierwaarde 
zorgen. De bloei kan afhan-
kelijk van het weer enkele 
weken aanhouden. De bast 
is vlekkerig.
Het oorsprongsgebied van 
C. kousa ligt in China, Korea 
en Japan. De ontwikkeling 
in het sortiment komt vooral 

uit Amerika. Dogwood is de 
Engelse naam voor kornoelje. 
Planten van ons bedrijf gaan 
heel Europa door. Zodoende 
heb ik voor het bedrijf de 
naam Eurodogwoods geko-
zen, beter begrijpelijk dan 
Eppinga. De naam van het 
bedrijf sluit aan bij ons pro-
duct. 
C. kousa wordt gezaaid en 
geeft pas bloemen na een jaar 
of vijf. De rijkheid aan bloei 
wil van jaar tot jaar wisselen. 
Uit zaailingen zijn verschil-
lende typen geselecteerd. 
C. kousa var. chinensis is een 
van die typen en al lang in 
de handel. De struik is iets 
grover en blad en bloem zijn 
groter. C. kousa var. chinensis 
wordt gezaaid en is gewild als 
onderstam om de cultivars op 
te enten. De plant is minder 
vertakt van onderen zodat 
ik er gemakkelijk een ent op 
kan zetten.
Een geënte cultivar heeft al 
na twee jaar bloemen. De 

Cornus kousa ‘Teutonia’, een groot-

bloeiende witte cultivar
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plant is dan wel wat duur-
der, maar ik kan de plant met 
bloemknoppen of in bloei 
presenteren. Dat is een be-
langrijk voordeel.
Er zijn meer dan 90 cultivars 
bekend van C. kousa. Daar 
wil ik enkele opvallende van 
noemen. C. kousa ‘Satomi’ 
heeft rode schutbladen rond 
de bloem en heeft bij het 
uitlopen van het blad een 
iets rode kleur. C. kousa ‘Milky 
Way’ heeft witte schutbladen 
en bloeit overdadig. C. kousa 
‘National’ is rijkbloeiend en 
valt op door een mooie vaas-
vormige groeiwijze. C. kousa 
’Wieting’s Select’ heeft een 
iets donkergroen blad, met 
witte schutbladen rond de 
bloem en heeft een opval-
lende herfstkleur.
Zelf ben ik op zoek naar 
compactere vormen met rijke 
bloei. De gemiddelde tuin in 
de stad wordt steeds kleiner 
en er is vraag naar compacte 
vormen van C. kousa. Het 
sortiment bevat al enkele 
compactere vormen zoals de 
cultivars: ‘Nicole’, ‘Gerard’s 

Dwarf’, ‘Beni-fuji’ en ‘Bul-
tinck’s Giant Flower’. ‘Weaver’s 
Wheeping’ is een cultivar met 
hangende takken en blijft ook 
klein als struik. Ik zie nog 
kansen in de zoektocht naar 
meer compacte vormen van 
C. kousa.
Cornus kousa groeit het best 
op een vochtige, niet te natte 
standplaats. En liefst op een 
iets rijkere grond. De plant 
behoeft weinig snoei. Het 
model moet al in de plant 
zitten. Eén- of tweejarige 
scheuten zijn na de bloei af 
te knippen, maar vooral op 
het oudere hout vormen zich 
moeilijk nieuwe knoppen na 
snoei. C. kousa is over het 
algemeen een goed groeiende 
plant in ons klimaat, maar 
kan last hebben van meel-
dauw, bladvlekkenziekte of 
instervende takken. 
Ik volg de planten in hun ge-
bruikswaarde. Op mijn kwe-
kerij heb ik in de coulissen 
C. kousa cultivars geplant, 
ook voor het aanzicht van 
mijn kwekerij. Ik wil het sor-
timent graag tonen en vol-

gen. Ik leer daarbij veel in 
mijn contacten met hoveniers 
en tuincentra. Daarbij betrek 
ik dan ook een sortiment 
bloeiende en laagblijvende 
struiken zoals Cephalanthus, 
Clethra, Rhodotypos, Esholtzia 
en Indigofera. Struiken die 
ook in vakbeplanting met 
C. kousa gecombineerd kun-
nen worden.
U bent welkom om onze 
kwekerij te bezoeken. Ook 
is het sortiment te bekijken 
in de Nationale Plantencol-
lectie van boomkweker Piet 
Vergeldt en het Arboretum 
Wespelaere in België. Onze 
website biedt ook informatie: 
www.eurodogwoods.nl □

Cornus kousa ‘Beni-fuji’, een com-

pacte roodbloeiende cultivar
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