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Japanse
kerselaar

Bloemenwolken sieren de wintertuin

Tekst en fotografie: Wout Oprins

Wout Oprins groeide op in de
plantenwereld. De laatste twintig
jaar leerde hij teelttechnieken
perfectioneren en nieuwe variëteiten
ontwikkelen en selecteren.
Vandaag is hij conservator en
secretaris van Plantentuin ‘De Kleine
Boerderij’ Merksplas vzw.

Prunus serrulata ‘Hupehensis’

EEUWENOUDE TRADITIES EN VIERINGEN

Hoewel de naam laat vermoeden dat de boom enkel voorkomt in
Japan, komt ze van nature ook voor in het westen van China en Korea.
Samen met de bamboe en de den maken ze in de Oost-Aziatische
cultuur mee deel uit van de ‘drie vrienden van de winter’. Deze planten
zijn een veelgebruikt motief in winterse vogel- en bloemschilderingen,
aangezien ze in de winter hun schoonheid behouden. Samen staan ze
symbool voor standvastigheid, doorzettingsvermogen en veerkracht.
In Japan viert men jaarlijks het bloemenkijkfeest Hanami. Al sinds
de achtste eeuw van onze jaartelling vieren de Japanners de tijd
van de kersenbloesem, als teken van het begin van de lente en het
oogstseizoen. De bloemperiode is slechts van korte duur en als het
zo ver is, worden er picknicks georganiseerd en lantaarns in de bomen
gehangen. Aangezien de levensduur van de kersenbloesem kort is,
staat deze symbool voor geboorte, leven, dood en wedergeboorte. Ze
is heel kwetsbaar, maar evengoed ook mooi en inspirerend.

JAPANSE KERSELAAR EN HAAR ZUSJES

ENKELE VOORDELEN
OP EEN RIJ

• uitbundig veel bloemen in
het vroege voorjaar
• winterhard
• lekkernij voor bijen
• sommige geuren
onweerstaanbaar lekker
• geschikt voor de kleine tuin
• weinig bodemvereisten

Ook in onze streken is de Japanse kerselaar of sierkers (Prunus
serrulata) immens populair. Dit komt natuurlijk in de eerste
plaats door haar overvloed aan bloemen, en dit van april tot begin
mei. Er staan vele verschillende cultivars aangeplant in tuinen,
parken, plantsoenen en langsheen straten. De cultivars worden
meestal via enten op de boskers (Prunus avium) vermeerderd.
Van nature wordt de boom tussen de 6 en 8 meter hoog, maar
tegenwoordig zijn er ook struiken die 2 tot 5 meter hoog worden.
Hij is bladverliezend, houdt van vruchtbare grond en een vochtige
standplaats. Snoeien is niet echt nodig. Wil je dit toch doen, doe
dit dan bij voorkeur in de periode na de bloemtijd.

Prunus serrulata var. hupehensis (zie foto) wordt beschouwd
als de oermoeder van de Japanse sierkers. Nu zijn er talrijke
prachtige cultivars op de markt aanwezig, zoals ‘Kanzan’,
‘Benden’, ‘Amanogawa’ en nog vele andere.

PRUNUS INCISA, DE FUJI-KERS

De Fuji-kers wordt vaak verward met haar zusje, de Japanse
kerselaar, dit omdat ze ongeveer even groot worden en een
even imposante waaier aan bloemenpracht tentoonspreiden.
Een belangrijk onderscheid is dat de Fuji-kers al een tijd vroeger
bloeit, in de maand maart. De gele tot oranje herfstkleuren
zorgen ervoor dat deze soort ook een mooie sierwaarde heeft
in het najaar. Prunus incisa ‘Yamadei’ is een voorbeeld van een
prachtig slank opgaande boom, die een meerwaarde kan zijn
voor elke voorjaarstuin.
40

Lekkernij voor bijen
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Tijdens de laatste donkere en koude winterdagen zijn het
de Japanse kerselaars en haar zusjes die lente in de tuin
brengen. Groot zijn de bloemen niet, maar talrijk des te
meer. Duizenden dansen mee op het ritme van de wind. De
uitbundige bloei zorgt ervoor dat de hele kruin met bloemen
is bedekt. Het lijken wel bloemenwolken op een stam.

Prunus
incisa
‘Francois Van Vyve’
is een nieuwe, in
België ontdekte FujiPrunus mume ‘Omoi-No-Mama’
kers. Dit is de eerste
van zijn soort met
dubbele
bloemen.
Sophie van Vyve ontdekte deze bijzondere zaailing tijdens een
wandeling met Diane de Belder in het domein Hemelrijk van de
familie de Belder in Essen. Deze variëteit kan tot 4 meter hoog
en 2 meter breed worden.

PRUNUS MUME, DE JAPANSE ABRIKOOS

Het staat buiten kijf dat dit mijn favoriete voorjaarbloeier is.
Nu is ze nog vrijwel onbekend, maar dit wordt onbetwist het
boompje van de toekomst in onze tuinen.
Eind februari al toont ze ons in alle gulheid haar vele mooie
bloemen, met een intensiteit aan geurstof die ik nog niet eerder
heb ervaren. Hoewel ze maar enkele weken bloeit, kan ik de
geur het hele jaar door in mijn geheugen terug oproepen. Die
geur is zoet, met tinten van vanille, kaneel en nootmuskaat,
een heerlijke combinatie. Eens je dit geroken en gezien hebt, wil
je beslist zelf ook een Japanse abrikoosboom hebben.
Met zijn maximale hoogte van 3 tot 4 meter en een breedte
van 2 meter past de Japanse abrikoosboom ook perfect in de
kleine tuin.

41

©Nicol Andrea

PLANTENKENNIS

LEKKERNIJ VOOR BIJEN

De bloemen zijn dubbel of enkel gevuld. Net zoals bij vele andere planten,
bijvoorbeeld hortensia’s of rozen, zijn het de enkelbloemige die van nut zijn
voor de natuur. Zij bevatten vruchtbare bloemen met nectar en stuifmeel
waarmee ze zichzelf kunnen voortplanten en als drachtplant voor bijen en
andere insecten kunnen dienen. Op een zonnige dag in maart, wanneer de
vroege voorjaarsbloeiers al heerlijk in de zon kunnen staan pronken, komen
de eerste uitvliegende bijen hierop af.

COMBINATIES

De Japanse kerselaar kan je in de eerste plaats goed combineren met haar
zusjes, waaronder de Fuji-kers en de Japanse abrikoos. Zo kun je ondanks
hun korte bloeitijd toch gedurende een langere periode de fameuze
kleurenwolken in de tuin hebben omdat ze elkaar dan gewoon opvolgen.
Andere bomen en struiken die rond die periode bloeien, gaan er ook mooi
mee samen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan magnolia’s, camelia’s, voorjaarse
sneeuwballen en nog vele andere.
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En uiteraard mogen we de onderste laag, onze bodembedekkers niet
vergeten. Met sterhyacinten, sneeuwklokjes, krokussen, cyclamen, vroege
paasbloemen en dergelijke meer kun je ook kleur geven aan de bodem.
Door kleur te geven aan de wintertuin haal je de lente binnen in je tuin en
in jezelf. Je wordt gewoonweg gelukkig van al die bloemen en kleuren en je
zult merken dat je ook meer zin krijgt om naar buiten te gaan.

Sakura, het verhaal achter de Japa

nse kerselaar

SAKURA, HET REDDEN
VAN DE JAPANSE
KERSENBLOESEM

Het boek Sakura - of hoe
een Engelsman de Japanse
kersenbloesem redde - van Naoko
Abe is een echte aanrader voor wie
zich graag nog meer wil verdiepen
in de wondere wereld van de
Japanse kerselaar. Hierin maak je
kennis met botanicus Collingwood
Ingram, een opmerkelijke man die
in 1902 Japan bezocht en al snel
verliefd werd op de kersenbloesem,
de sakura. Toen hij merkte dat in
een tijdsperiode van twintig jaar
de diversiteit aan variëteiten van
zijn geliefde kerselaars achteruit
ging, besloot hij om ze weer van
Europa naar Azië te repatriëren.
Hij vervoerde ze via een stek in een
aardappel met de Trans-Siberische
Express terug naar Japan. Het is
een bijzonder ontroerend boek, dat
interessant is in zowel natuurlijk
als historisch opzicht.

EROPUIT

Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’ in Merksplas bevat
onder meer ruime collecties aan voorjaarsbloeiers. De
collectietuin is open voor bezoek op zondag, van 10 tot
17 uur, en op woensdag, van 13 tot 17 uur.
Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’ Merksplas vzw
Ossenweg 1 te Merksplas
www.plantentuinmerksplas.be

Japanse kerselaar
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Op zoek naar een Japanse abrikoosboom voor jouw tuin?
Breng dan een bezoek aan de kwekerij van Raf Lenaerts
voor nieuwigheden en zeldzame planten.
Botanic-Treasures
Hoogboomsteenweg 251 in Kapellen

