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Sortiment
Wout Kromhout

Modern plantensortiment 
voor plantsoen en tuin (4)
Viburnum opulus ‘Compactum’ bekroond met drie sterren, Aucuba japonica ‘Sun-

dance’ een zilveren medaille en Spirea densiflora een vrij onbekende struik, die meer 

waardering verdient.

Viburnum opulus ‘Compactum’ 
*** -Lage sneeuwbal
Bij de veldkeuring van Viburnum in 1998 heeft 
deze kleinste cultivar onder de sneeuwballen 
een hoge onderscheiding van drie sterren 
gekregen. Voorwaar een teken dat we hier 
van doen hebben met een fraaie, gezonde 
compacte struik met een rijke bloei en een 
overdadige vruchtdracht. 
De witte bloemen, en later helderrode bes-

vruchten, staan in tuilen. De bladeren zijn 
als van de soort doch kleiner van omvang en 
middengroen van kleur.
De kwalificering ‘laag’ is betrekkelijk want hij 
wordt uiteindelijk toch wel 100 cm hoog en 
dan wel 150 cm breed. het is dan een dichte, 
compacte struik.
Goed toe te passen als vakbeplanter of als 
solitairstruik in kleinere tuin en op een lage 
bodembedekker. ook in een ruime pot kan het 
een fraaie balkon- of terrasplant zijn.
niet te verwarren met de kwalitatief veel 
mindere Viburnum opulus ‘nanum’!

Aucuba japonica ‘Sundance’
over de cultivarnaam van deze wintergroene 
heester bestond nogal wat verwarring. in 
Dendroflora 15/16 – 1979 wordt een cultivar 
besproken die op herfstweelde 1978 met een 
zilveren medaille was gekroond als Aucuba 
japonica ‘nabaku’. Deze zou één opvallend 
grote, gele vlek hebben in het midden van 
het blad met hier en daar gele puntjes.
in de Naamlijst wordt momenteel als syno-
niemnaam aangegeven: A. j. ‘nakafu’. of 
we hier over dezelfde plant spreken is mij 
niet duidelijk, maar het zou me niet ver-
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wonderen. overigens meldt ronald houtman in 
zijn boek Variegated Trees and Shrubs dat deze 
plant eigenlijk ‘meigetsu’ zou moeten heten 
en dat zowel ‘nakafu’ als ‘Sun Dance’ (in de 
oorspronkelijke beschrijving met twee woorden 
geschreven) synoniemen zijn. echter, er lijken 
toch wel morfologische verschillen te zijn, dus 
nader onderzoek is wellicht gewenst.
in elk geval is het een prachtige cultivar met 
grote gele vlekken en spikkels op de bladeren. 
hij lijkt hiermee veel op ‘Picturata’, maar dan 
toch weer anders. De beste eigenschap van deze 
Aucuba is voor mij echter de winterhardheid. 
hierin onderscheidt hij zich van alle andere culti-
vars. op Darthuizen staan enkele planten op een 
zeer ongunstige locatie voor een niet helemaal 
winterharde plant, maar in deze cultivar heb ik 
nog nooit bevroren bladeren gezien!
De vruchtdracht is zeer rijk met grote, felrode 
bessen. Voorwaar een plant om niet te missen 
en op veel plaatsen toe te passen waar een 
lichtgroene, wintergroene plant gewenst is.

Spiraea densiflora
Deze Spierstruik is nog vrij onbekend, maar 
verdient mijns inziens meer waardering. 
het is een zomergroene struik met een licht-
groene bladkleur. hij wordt ongeveer 1 meter 
hoog, met neerhangende twijgen.
De bloemen staan in grote, compacte, helder-
roze schermen in juni op de plant. hij bloeit 
zeer rijk aan de éénjarige twijgen, die zich aan 

de overjarige takken vormen. Zo ontstaan brede 
schermen van diverse bloemschermen bij elkaar. 
hierdoor is de plant tijdens de bloei vrijwel 
overdekt met bloemen.
Voor- of nadeel is dat de plant ondergrondse 
uitlopers vormt. het ligt aan de situatie hoe 
daarover gedacht wordt. het is een prachtige 
taludbegroeier, die ook in opgesloten vakken erg 
goed dicht groeit. in een gemengde beplanting 
kan hij behoorlijk de overhand nemen.
De herfstkleur is prachtig diepgeel en blijft 
enkele weken aan de struik.
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