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Laburnum ×watereri

'Vossii'

Hoogte 5 - 7 m

Kroon vaasvormig, halfopen kroon, grillig groeiend

Schors en takken stam glad en bruingroen, jonge twijgen groen

Blad 3-tallig, deelblaadjes eirond tot ovaal, donkergroen, 10 - 16 cm

Bloemen opvallend rijk in tot 50 cm lange trossen, goudgeel, mei/juni , geurende bloemen

Vruchten peulen met weinig zwarte zaden

Stekels/doorns Geen

Giftigheid heeft giftige onderdelen

Grondsoort stevige, open en voedzame bodem

Verharding verdraagt geen verharding

Winterhardheid 5b (-26,0 tot -23,4 °C)

Windbestendigheid matig tot slecht, soms slechte verankering van wortels

Overige bestendigheden bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen strooizout

Faunaboom bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen strooizout, waardboom voor vlinders

Toepassing industriegebied, kleine tuinen, patiotuinen

Vorm hoogstam boom, beveerde boom, meerstammige boom

Oorsprong C. de Vos, Hazerswoude, Nederland, 1875

Door een kruising van L. alpinum met L. anagyroides is Laburnum x watereri ontstaan. Hiervan is de cultivar 'Vossii' uitgegroeid tot de meest

bekende Goudenregen. Vanaf een stamhoogte van circa 1,5 m splitst de hoofdstam zich vaak in enkele stevige gesteltakken. Deze groeien

spreidend uit zodat een brede, vaasvormige kroon ontstaat. Kroonbreedte tot circa 4 m. Jonge twijgen zijn opvallend groen. Takken en stam

kleuren bruingroen. Het blad is drietallig en elk deelblaadje is 2,5 - 7 cm lang. Hij bloeit het meest uitbundig van alle soorten en cultivars in

hangende trossen tot soms 50 cm lengte. De bloemen zijn diep goudgeel en licht geurend. 'Vossii' vormt minder peulen en minder zaad dan

andere soorten, deze zijn giftig. De hybride Laburnum x watereri komt ook in het wild voor. In volle bloei is Laburnum x watereri 'Vossii' een van

de opvallendste voorjaarsbomen. De boom is ook geschikt als leiboom of voor het maken van bogen.

© Copyright Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V. 2023

https://www.vdberk.nl/bomen/laburnum-watereri-vossii/

