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Van den Brandhof is duidelijk iemand die van zijn 

hobby zijn beroep heeft gemaakt of andersom: 

van zijn beroep zijn hobby. Naast zijn baan als 

keurmeester bij Nak Tuinbouw heeft hij in zijn 

eigen achtertuin het arboretum met ongeveer 

zestig verschillende Japanse kersen en is hij in 

diezelfde tuin de nationale collectiehouder van 

het geslacht Trillium. Daarnaast is hij als vrijwilli-

ger betrokken bij de kasteeltuinen van zijn woon-

plaats Hemmen in de Betuwe. Ten slotte is hij 

ook nog eens verbonden aan het lindenarbore-

tum in Winterswijk, waar meer dan tweehonderd 

soorten en herkomsten Tillia zijn verzameld. 

Prunus 

Voor ons, Nederlanders, is de Prunus serrulata 

een boom zoals veel andere. In Japan ligt dat 

duidelijk anders. Daar heeft de sierkers een heili-

genstatus. Als in Japan de kersenbomen bloeien, 

trekt iedere Japanner naar de parken om er te 

picknicken. In sommige parken is het zo druk 

met picknickers, dat mensen weken van tevoren 

hun plekje claimen door het neerleggen van een 

picknickkleed. De sakura ofwel de kersenbloesem 

is in Japan dan ook het symbool bij uitstek van de 

schoonheid, maar ook van de korte duur van het 

leven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog schilder-

den kamikazepiloten kersenbloesems op de flan-

ken van hun vliegtuig voordat ze lucht in gingen. 

De prunuscollectie van Van den Brandhof is 

ongeveer zestig soorten en cultivars groot. Uit 

deze collectie koos Van den Brandhof drie soor-

Pleidooi voor de prunus 
Japanse kers in de openbare ruime is verguisd, 
maar volgens Jan van den Brandhof is dat niet altijd terecht

Rosaceeën, en dan met name de Japanse kers, hebben een slechte naam voor gebruik in de openbare ruimte. En dit vakblad heeft daar met 

herhaalde oproepen van huisdendroloog Jan P. Mauritz om het vuur voor dit plantengeslacht op te stoken, misschien wel mede een hand in 

gehad. Volgens Jan van den Brandhof, werkzaam als keurmeester bij Nak Tuinbouw, maar privé-eigenaar van een Prunetum oftewel een klei-

ne bomencollectie gewijd aan de Japanse sierkers, is dat onterecht. Hij geeft een drietal suggesties voor onbekende en vooral ook gezonde 

sierkersen. 
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ten die volgens hem wel wat extra promotie 

mogen gebruiken omdat het onder de juiste 

omstandigheden gezonde bomen zijn die veel 

te weinig worden aangeplant. Deze soorten zijn 

Prunus x yedoensis, Prunus X schmittii en ten 

slotte Prunus padus ‘Nana’.
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Prunus x yedoensis

Prunus x yedoensis is een in Japan natuurlijk voorkomende soorthybride van een onbekende herkomst 

met als waarschijnlijke ouders Prunus speciosa en Prunus pendula. Volgens Van den Brandhof kan 

yedoensis een goede laanboom zijn, mits deze op een goede manier wordt gekweekt en gesnoeid. De 

boom groeit sneller dan Prunus x schmitti, bloeit later en heeft een groter blad. De boom wordt onder 

Nederlandse omstandigheden op zijn hoogst 15 meter. 

Prunus x schmittii 

Prunus x schmittii is een snelgroeiende, relatief vroeg bloeiende sierkers met een smalle, vaasvormige 

kroon en een hoogte tot 10 meter. Belangrijk is dat de kroon intact blijft en niet uitzakt. De schors van 

P. x schmittii is opvallend glimmend en bruinrood met horizontale strepen. De langwerpige, elliptische 

bladeren zijn donkergroen, circa 5 - 8 cm lang en in de herfst fraai geeloranje verkleurend. De boom 

bloeit in april en mei met weinig opvallende, bleekroze bloemen. De bloeitijd is nauwelijks langer dan 

een week. P. x schmittii kan worden aangeplant in kleine straten en tuinen.

Prunus padus ‘Nana’

De kleinste van het drietal en de boom die het laatste bloeit. Prunus padus ‘Nana’ wordt heel weinig 

gekweekt. En dat is jammer, want deze kleine boom met een dichte, bolronde kroon is zeer geschikt 

voor kleine tuinen en straten en is uitermate gezond en weinig gevoelig voor veel van de aandoenin-

gen waar collega-kerselaren vaak onder gebukt gaan. Deze Prunus bereikt uiteindelijk een hoogte van 

3 - 4 meter. De dofbruine takken ruiken bij beschadiging naar bittere amandelen. De ovale tot omge-

keerd eironde bladeren zijn donkergroen en kleiner dan bij de soort. Hij bloeit in april en mei met geu-

rende witte bloemen in overhangende trossen. De bloemen, die kleiner zijn dan die van Prunus padus, 

worden gevolgd door enkele zwarte bessen. 

Prunus x schmittii stam.

Prunus x yedoensis bloesem.


