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‘Het is een nek-aan-nekrace. Als iemand nog niet gestemd heeft op zijn favoriet, kan hij dat nú nog doen.’ Vlak voordat dagvoorzitter Peter Derksen de 

winnende Inspyratieboom bekendmaakt, geeft nog één aanwezige gehoor aan de oproep. Het maakt geen verschil meer. Met een minieme voorsprong 

op nummer twee mag Koelreuteria paniculata zich Inspyratieboom 2017 noemen. 
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De Inspiratieboom van 2017: Koelreuteria paniculata

Hoge sierwaarde door late 
bloei en lang aanwezige 
lampionnetjes 
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INSPYRATIEBOOM

De favoriet van Rinze Hofman en Patrick Spiegeler 
werd tijdens de Boom Inspyratie Dag gepitcht 
door Wilfred Molenkamp van Werkorganisatie 
Duivenvoorde, het ambtelijk samenwerkings-
verband tussen de gemeenten Voorschoten en 
Wassenaar. Het bomenteam bestaat uit een zeven-
koppige bomenploeg en drie beheerders; eigenlijk 
is er dit keer niet sprake van één boomambassa-
deur, maar meerdere. 

De inspiratiebomen op de Boominnovatiedag 2016 
maakten inspiratie los bij boomverzorger Rinze 
Hofman van de werkorganisatie. Hij stak op zijn 
beurt zijn beheerder Patrick Spiegeler aan met 
het ‘inspiratieboomvirus’. Dit jaar droegen beiden 
Koelreuteria paniculata voor. Molenkamp nam het 
tijdens de Boom Inspyratie Dag op voor de boom.
De heren houden wel van het aanplanten van 

Koelreuteria paniculata. Dat is niet zo gek als je elke 
dag uitkijkt op een mooi volgroeid exemplaar van 
Koelreuteria paniculata, ook wel Chinese vernis-
boom, lampionboom of gele zeepboom genoemd. 
Naast het volgroeide exemplaar pal naast het raam 
van het kantoor in het gemeentehuis zijn er in 
Voorschoten nog elf stuks aangeplant. 

Bloei 
Koelreuteria paniculata dankt zijn naam aan de 
Duitse botanicus Joseph Kölreuter, die de zaden 
van de exoot meenam uit Azië. Dat gebeurde al in 
de 18e eeuw, maar de boom wordt desondanks 
relatief weinig toegepast. Van origine kan de boom 
wel 15 meter hoog worden, maar hier zal dat eer-
der maximaal acht meter zijn. Hij heeft opvallend 
gekleurde ‘lampionnetjes’, die lange tijd aan de 
boom blijven hangen. ‘Paniculata’ verwijst naar de 
pluimvormige bloemen die pas laat bloeien, in juli, 
augustus of zelfs september. Het samengestelde, 
oneven geveerde blad heeft een diep gekartelde 
rand en is daarmee erg decoratief. Het jonge voor-
jaarsblad loopt rood-groen uit en wordt groen 
naarmate het voorjaar vordert. 

Struikachtige vorm
In Voorschoten zijn de Koelreuteria-exemplaren 
onder meer aangeplant met het oog op biodiver-
siteit. Door zijn late bloei is de boom ideaal voor 
bijen en andere insecten. Het volwassen exemplaar 
bij de patio van het gemeentehuis in Voorschoten, 
aangeplant in 1988, toont dat Koelreuteria ook een 
vrij struikachtige vorm kan aannemen en het goed 
doet op plekken met relatief weinig ruimte. De 

boom is geen snelle groeier. Verder is hij bestand 
tegen vorst en houdt hij van beschutting en een 
wat losse, goed doorlatende bodem. Een volwas-
sen boom heeft een brede, volle kroon. Door de 
geringe hoogtegroei hangen de takken relatief 
laag en lopen ze breed uit, waardoor hij niet 
geschikt is voor aanplant naast een weg.

Koelreuteria paniculata won van Heptacodium 
moconioides (zevenzonenboom) en Castanea sativa 
(tamme kastanje) en mag zich in navolging van de 
fladderiep en zwarte tupeloboom ‘inspiratieboom 
van het jaar’ noemen. 

Het volledige interview met Hofman en Spiegeler is 
terug te vinden in Boomzorg 6-2016.

2 min. leestijd

Wilfred MolenkampRinze Hofman en Patrick Spiegeler

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-7164


