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Strikt genomen zijn Forsythia's natuurlijk geen bomen; het zijn struiken of heesters. Overigens betekenen
de woorden heester en struik tegenwoordig precies hetzelfde. Beide woorden zijn van Germaanse afkomst.
Heester stamt af van ‘heister’ dat ‘jonge boom’ betekende en struik komt van ‘struuk’ waarmee 'afgebroken
tak, knotboom' bedoeld werd. Terug naar de Forsythia. Deze heeft zo uitbundig gebloeid dit voorjaar, dat
hij toch ten minste een eervolle vermelding waard is in onze wijkkrant. Tegen de tijd dat u dit leest, zijn ze
al uitgebloeid, maar het Chinese klokje is werkelijk prachtig geweest dit jaar. Als je het park uitloopt richting
station, kom je ze tegen, maar ook in tuinen her en der in de wijk, tussen de blokwoningen en op nog wel
meer plaatsen bloeien ze volop.
Uiterlijk
De meest voorkomende Forsythia in Nederland is
de Forsythia x intermedia “Spectabilis”. En natuurlijk vallen de bloemen het meest op. Is de struik
eenmaal uitgebloeid, dan is het eigenlijk maar een
onopvallend geheel. Het Chinees klokje bloeit in
de vroege lente, voordat er ook maar een blaadje
aan de struik te zien is. De bloei is zo ongelofelijk
rijk, dat je er blij van wordt, door er alleen maar
naar te kijken. De bloemen staan steeds in een
groepje bij elkaar en zijn goudgeel en ster- of
klokvormig. Het blad is onopvallend, donkergroen
met gezaagde randen. Het is lancetvormig, niets
bijzonders. De struiken kunnen best groot worden
als je er niets aan doet, tot zo'n drie meter. Maar
het is niet verstandig een Forsythia zijn gang te
laten gaan, daarover later.
Kenmerken
Het Chinees klokje heet in Engeland Gouden
klokje (Golden Bells), net zoals in Duitsland (Goldglöckchen). De Fransen noemen de struik “Mimosa
de Paris”, maar eigenlijk is hij een lid van de olijvenfamilie, de Oleaceae. Dat kan je dus ook aan
de vorm van het blad zien. De struik verliest in de
winter zijn blaadjes, maar dat deert niet. De Forsythia kan zeer strenge vorst doorstaan zonder
zelfs maar met de ogen te knipperen, bij wijze van
spreken. Overigens bloeien Forsythia's op het
tweejarige hout. Dat is ook een reden dat er gesnoeid dient te worden.
Herkomst
De struik is vernoemd naar een directeur van de
Royal Kensington Gardens, W. Forsyth. Tussen
1833 en 1920 zijn er soorten in Engeland ingevoerd uit China en Korea. Van daaruit zijn ze over
heel Europa verspreid. Wat later in de 19de eeuw
zijn er ook soorten uit Japan en de Balkan geïmporteerd. 'Onze' Forsythia is in de verte een cultivar van de Forsythia viridissima uit China.
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Eigenschappen
De Forsythia doet niet moeilijk. Een plekje in de
volle zon tot lichte schaduw is al gauw goed en
normale, goed doorlatende tuingrond is ook al
prima. Een beetje vocht is wel fijn en wat dat betreft is de Forsythia natuurlijk goed af in ons wegzakkende Gouda. Maar als je een rijk bloeiende
struik wilt houden, zul je moeten snoeien. Je verlengt er ook de levensduur van de heester mee.
Het beste moment om de snoeischaar ter hand te
nemen, is als de bloemen bruin worden en verdorren. Snoei de uitgebloeide tak tot op een paar
centimeter boven de grond af. Als je goed kijkt,
zie je al jonge scheuten die vanuit de basis omhoog zijn geschoten. Op deze scheuten zal de
struik volgende jaar bloeien.
Stekken gaat ook prima. Dat moet in juni. Neem
buigzaam niet te oude houten stokjes van ongeveer 10 cm en steek ze in vochtige aarde, vermengd met scherp zand. Na drie weken zitten er
worteltjes aan en na een jaar heb je een struik
van een meter hoog. Je moet dan nog wel een
jaar wachten, maar dan heb je weer een bloeiende
heester erbij.
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ervan gemene brandharen hebben, waar mensen
flink last van kunnen hebben. Deze nachtvlinder
zelf is wit van kleur, de splinterstreep is bruinig.
Een grappig weetje: de nachtvlinderverwachting
gaf op 10 april aan dat er in het Van Bergen IJzendoornpark 35 soorten te verwachten zijn. En
als je mee wil doen aan de Nationale Nachtvlindernacht, die is deze zomer op vrijdag 25 (en zaterdag 26) augustus.

Bijzonderheden
Forsythia's zijn ook waardplanten voor onder andere de bastaardsatijnvlinder en de splinterstreep,
beide nachtvlinders. Een waardplant is een plant
die rupsen van deze soorten nodig hebben en dat
is best bijzonder, want rupsen zijn erg kieskeurig.
Wat de bastaardsatijnvlinder betreft is het overigens een twijfelachtig genoegen, omdat de rupsen
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Tot slot
Hoewel de Forsythia soms zelfs al in februari
bloeit, is dat voor sommige mensen toch nog niet
vroeg genoeg. Maar ook hier komt deze fraaie
heester tegemoet aan onze wensen. Je kunt de
takken op vaas in bloei trekken, maar dan moet
het wel eerst buiten hebben gevroren. En is dat
nog steeds niet goed genoeg, knip dan in het najaar takken af en stop ze vier weken in een koelcel
of koelkast bij -2 graden Celsius. Zet de takken
tien dagen in de huiskamer en.... ze bloeien.
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