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Jarenlang werd gedacht dat de Buxus een 
onverwoestbare haagplant was en was hij niet 
weg te denken uit onze tuinen. De Buxus-mot 
heeft daar echter een stokje voor gestoken. 
De Buxus bleek vatbaar voor de plaag van de 
vervelende rups en vele hagen hebben het niet 
overleefd. Opnieuw Buxus planten bleek toch 
een slechte optie voor veel mensen. Dan loop 
je het risico dat de geschiedenis zich herhaalt. 
Wie op veilig wilde spelen, koos een alterna-
tieve soort: de Ilex crenata, die sprekend op de 
Buxus lijkt, maar wel immuun is voor de schade 
die de beruchte mot aanricht. De vraag naar 
Buxus-vervangers groeit dan ook.

Alleen blaadjes lijken op elkaar
Als van origine Buxus-specialist en leverancier 
van stekplanten heeft Van Luenen de Ilex ook 
omarmd als een goed alternatief voor de Buxus. 
‘Vaak zeggen mensen dat de Ilex en de Buxus 
heel weinig van elkaar verschillen. Maar dat is 
in feite niet zo. Alleen de blaadjes lijken een 
beetje op elkaar, maar daar is ook alles mee 
gezegd. De heeft een veel fijner worstelgestel 
en staat toch liever op de zuurdere grond. In 
kleigrond hoef je hem helemaal niet neer te 

zetten. De structuur van de kleigrond is te grof 
en het pH-gehalte is te hoog. De Buxus groeit 
echter wel wat gemakkelijker op alle grond-
soorten. Bij de Ilex heb je ook weer verschil-
lende soorten. Als je de “Caroline Upright” hebt, 
is dat een sterke groeier en sterk op de wortels. 
Hoe compacter de Ilex-soorten worden, hoe 
moeilijker ze op de wortel zijn. Die compacte 
groeiers zijn bijvoorbeeld “Stokes” en “Glory 
Gem”. De “Caroline Upricht” is echter wel de 
sterkste, maar ook “Luxus” komt daar dichtbij.’
De Ilex heeft een enorme opkomst meege-
maakt, maar de markt is in een paar jaar vol-
geduwd, stelt Van Luenen. ‘We hebben er met 
zijn allen wat te veel van geproduceerd. Dat is 
eigenlijk ook wel weer jammer. Er was heel lang 
heel veel vraag naar, maar de groei van de Ilex 
is te hard gegaan. Het aanbod is nu te groot. 
Overigens zijn die aantallen nog niet te vergelij-
ken met wat we vroeger aan Buxus produceer-
den met zijn allen.’

Grote verscheidenheid
Van Luenen roemt de grote verscheidenheid 
bij de Ilex. ‘Het mooie van de Ilex is dat je al snel 
praat over heel veel soorten. Dat hebben we bij 
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Wilbert van Luenen schrijft de Buxus niet af.

Buxus is ten onrechte afgeschreven’
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de Buxus nooit gekend. De vraag is natuurlijk 
of de handel hierop zit te wachten. Voor een 
leek is het verschil soms moeilijk te zien. Alleen 
als je ze naast elkaar zet in een haag, kun je 
de verschillende soorten onderscheiden. Vaak 
weet men nog steeds niet wat bijvoorbeeld de 
pH-waarde van de grond moet zijn.’
Wilbert Stek heeft inmiddels behoorlijk veel 
soorten Ilex in het assortiment. ‘Daar is toch wel 
vraag naar. Ook komt er van tijd tot tijd een 
nieuwe soort bij.’

Buxus niet afgeschreven
De Gendtenaar schrijft de Buxus allerminst af. 
‘Eigenlijk is de Buxus een heel mooie plant. 
Sterk op de wortel en een lange levensduur. 
Hoeveel Buxus-hagen van dertig jaar oud ston-
den er wel niet? Ik vind dat de Buxus ondank-
baar is afgeschreven, het is gewoon een sterke 
plant. Je ziet echter wel dat de plant voorzich-
tig weer terugkomt. Toch loopt de plant wat 
stroever omdat mensen, als ze een Buxus-haag 
verwijderen, niet zo snel weer een nieuwe plan-
ten. De drempel is dan wat hoger. Op zich is de 
Buxus-mot geen probleem, als je die maar goed 
bestrijdt. Maar mensen willen gewoon geen 
gedoe rondom de haagplant, want die moet 
eigenlijk hufterproof zijn.’

Volgens Van Luenen is er zeker hoop voor de 
toekomst op Buxus-gebied. Wilbert Stek heeft 
twee soorten van Van Vliet New Plants uit 
Amerika staan. ‘Daarnaast hebben we zelf een 
jaar of zes geleden ook een aantal soorten uit 
Canada geïmporteerd, onder meer de “Green 
Mountain”. Het probleem bij de Buxus is dat de 
handel altijd maar één soort wilde: de sempervi-
rens. Verder is er nooit naar iets anders gekeken. 
Niet dat de sempervirens niet voldoet, maar er 
zijn zeker betere soorten.’

‘Green Mountain’
Van Luenen heeft zelf veel energie gestoken 
in de ‘Green Mountain’. ‘Nu is deze soort niet 
“de oplossing” voor Cylindrocladium en de 
Buxus-mot, maar in mijn ogen een zeer goed 
alternatief voor de sempervirens. Hij komt dan 
ook redelijk overeen met de sempervirens en is 
minder gevoelig voor de Cylindrocladium, maar 
houdt ook de rups niet tegen.’ Hij wil eveneens 
graag de ‘Faulkner’ noemen. ‘Een heel mooie 
soort. Je ziet deze heel veel in Zuid-Europa. Ook 
deze is veel minder gevoelig.’
Hij stelt dat de populariteit van de sempervirens 
te verklaren is door de gemakzucht in de markt. 
‘Buxus was gewoon Buxus. Men keek nooit naar 
de verschillende soorten binnen de Buxus. Ook 

in de sempervirens zitten verschillen, maar die 
werden nooit benadrukt.’
Van Luenen zet voorlopig nog voorzichtig in 
op de Buxus. ‘Wij leveren alleen op orders. We 
maken wel iets meer, maar het is ook weer 
niet zo dat we veel op voorraad zetten. We 
merken wel dat de vraag naar de Buxus goed is 
geweest, maar in de loop der tijd is het aanbod 
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‘“Green Mountain” 
is niet “de 
oplossing” voor 
Cylindrocladium 
en de Buxus-mot, 
maar een zeer 
goed alternatief 
voor de 
sempervirens’

Buxus sempervirens ‘Select’ Buxus ‘Green Mountain’
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ook afgenomen. Ik denk dat het dieptepunt is 
bereikt en dat we weer omhooggaan. We zullen 
echt niet teruggaan naar vroeger met die grote 
aantallen, maar er blijft zeker een goede markt 
voor.’

Productomschrijving:
Ilex crenata
Voor alle soorten geldt toch wel dat ze op hun 
best groeien in een zuurdere grondsoort. Op 
zware gronden met een hogere pH als klei voelt 
de plant zich niet prettig. In algemene zin zou 

je kunnen zeggen: hoe compacter de groei, hoe 
meer ze afhankelijk zijn van de juiste pH.

Ilex crenata ‘Caroline Upright’
Groeit omhoog zoals de naam al zegt, maar 
ondanks dat kan hij ook voor vormsnoei worden 
gebruikt. De plant heeft een malle, compacte 
opgaande groeivorm, is sterk op de wortel en 
een heeft glanzend blad. Een sterke groeier.

Ilex crenata ‘Luxus’
Geschikt voor haag en vormsnoei, omdat hij van 
nature goed vertakt. Het blad is donkergroen en 
glanzend. De ‘Luxus’ is sterk op de wortel.

Ilex crenata ‘Stokes’
‘Stokes’ is een compacte groeier, maar is wel sterk 
op de wortel. Het blad heeft een diepgroene 
kleur en is mooi glanzend. De plant geeft wel 
zwarte besjes.

Ilex maximowicziana var. Kanehirea
De variëteit met de ‘gemakkelijkste naam’ van 
allemaal is een sterk opgaande groeier en daar-
mee ook de snelste groeier. Ideaal als haagplant 
en vooral voor een wat hogere haag. Minder 
geschikt voor vormsnoei.

Ilex crenata ‘Glory Gem’
Compacte en langzame groeier, ideaal voor 
vormsnoei. Heeft echt een lagere pH nodig om 
goed te groeien.

Buxus
Buxus groeit, in tegenstelling tot Ilex, op iedere 
grondsoort, maar heeft met Cylindrocladium en 
de Buxusmot iets meer uitdagingen in de tuin.

Buxus sempervirens
Buxus sempervirens is de meest verkochte 
soort. Het is een snelle groeier en groeit vertakt.

Buxus microphylla ‘Faulkner’
De ‘Faulkner’ heeft een frisse uitstraling. Hij 
groeit opgaand en heeft een glanzend blad, 
maar kan in de winter wat bronzig kleuren.

Buxus ‘Green Mountain’
Mix van sempervirens en microphylla. Een 
langzamere groeier, ideaal voor haag en vorm. 
Minder gevoelig voor Cylindrocladium.

Buxus sempervirens ‘Select’
Opgaande snelle groeier en minder geschikt 
voor vormsnoei. Glanzend blad, maar kan in 
de winter ook wat bronzig lijken van kleur. De 
plant heeft een sterke wortel en is qua uiterlijk 
een mix van sempervirens en ‘Faulkner’.

Ilex crenata ‘Stokes’ Ilex crenata ‘Caroline Upright’

Ilex crenata ‘Luxus’ (pas gestekt).

‘Eigenlijk is de Buxus een heel mooie 
plant. Sterk op de wortel en een 
lange levensduur’

‘Het mooie van de Ilex is dat je al snel 
praat over heel veel soorten. Dat 
hebben we bij de Buxus nooit gekend’
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