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Kamperfoelie
Lonicera ‘Sandra’
klimplant, sterke groeier *
bont voorjaarsblad, wintergroen *
bloemkleur wit, naar geel afbloeiend *
tweede bloei tot in de herfst *
sterk geurend *

tekst Cora Westerink * fotografie Arjan Laros, Cora Westerink

Toen Arjan Laros (53) de kwekerij van zijn
vader overnam, zaten er al verschillende soorten
kamperfoelie in het assortiment. Arjan kocht
er wat bij van een collega en al snel sloeg de
verzamelkoorts toe. Voor verdere uitbreiding
wisselde hij soorten uit met een Engelsman en
importeerde hij zaden uit Amerika.
Zo veel mogelijk soorten
In de tachtiger jaren kwam de Koninklijke
Vereniging voor Boskoopse Culturen met het
systeem van Nederlandse Plantencollecties. Elke
houder van een collectie heeft van één plantengeslacht of -soort zo veel mogelijk variëteiten
aangeplant. Arjan: “Ik stond aan de wieg van dit
referentiesysteem. Mijn verzameling was één
van de eerste plantencollecties die werd
opgenomen!” Arjan werkt tegenwoordig bij
kwekerij Esveld. “Een voorwaarde bij mijn
sollicitatie was dat ik mijn kamperfoeliecollectie
mee mocht nemen.” Daar was men bij Esveld
alleen maar blij mee. De 35 soorten en 55
cultuurvariëteiten zijn er nu te bewonderen in
het Aceretum van de plantentuin in Boskoop.

Sint Jans-loten
Voorjaar 1998, tijdens het opbinden, ontdekte
Arjan een afwijkende tak. Het bleek een aan
een vogeltje te danken zaailing te zijn met heel
bijzonder bont blad. Er werden 25 stekken van
genomen die het prima deden. Arjan noemde
de nieuwe variëteit naar zijn jongste dochter,
Sandra. Een logische keuze, want zijn oudste
dochter had al een kamperfoelie op haar
naam: de door Arjans vader ontdekte Lonicera
periclymenum ‘Martine’. “Ik heb spijt dat ik
de ‘Sandra’ destijds niet heb laten keuren, dat
kwam er niet van. Met de ‘Martine’ had ik dat
wel gedaan en dat leverde een zilveren medaille
en veel belangstelling op!” Lonicera ‘Sandra’,
een kruising tussen L. japonica en L. acuminata,
is een stevige klimmer en de beste wintergroene
kamperfoelie. Het voorjaarsblad is groen-wit
gevlekt, maar de ‘Sint Jans-loten’, uitlopers die na
24 juni (Sint Jan) aan de plant komen, geven effen
groen blad. De witte bloemen geuren heerlijk en
verkleuren naar geel. “Natuurlijk heeft Sandra
deze kamperfoelie ook in haar eigen tuin en
iedereen die langskomt zal dat weten ook!”

Caprifolium, waar de
Nederlandse naam
kamperfoelie van
is afgeleid, betekent
letterlijk: geitenblad.
Misschien omdat de
plant net zo goed
kan klimmen als
een geit. Feit is wel
dat geiten dol zijn op
kamperfoelieblad!
De Nederlandse Plantencollectie
Lonicera van Arjan Laros is te
zien bij Plantentuin Esveld in
Boskoop. Lonicera ‘Sandra’ is
daar ook verkrijgbaar.
Zie ook: www.lonicera.nl

Volgende keer: najaars- en winterbloeier Calluna vulgaris ‘Femke’
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