
Herfstkleur bij Buxussoorten 
Het zeer diverse genus Buxus herbergt een aantal soorten en cultivars die opvallen met hun uitgesproken herfst-en winterkleur. 
In tegenstelling tot de gewone Buxus sempervirens en zijn cultivars die meestal gans het jaar ‘gewoon’ groen blijven zijn deze 
herfsttinten natuurlijk wel opvallend.    En daar wringt het schoentje want de meeste tuineigenaars denken dat er iets scheelt 
met hun Buxus.

Deze verkleuring begint zichtbaar te worden bij lagere temperaturen in de herfst en houdt aan tot het begin van de lente,    
waarna deze spontaan verdwijnt. Dit volledig natuurlijk proces zorgt ervoor dat de plant beschermd wordt om de winter goed 
door te komen. Een deel van het bladgroen (chlorofyl) wordt omgevormd naar anthocyaan wat zorgt voor de geel-tot rood-  
verkleuring zoals we ook kunnen zien  bij andere heesters met een mooie herfstkleur. Een Acer of Liquidambar in herfsttooi 
wordt altijd als een meerwaarde beschouwd maar Buxus moet volgens sommigen altijd hetzelfde groen vertonen. De ver-
kleurde bladeren worden spontaan terug groen in de lente bij stijgende temperaturen.

Uit praktijkonderzoek is gebleken dat men deze kleur kan temperen door wat extra voeding te geven in de late zomer. Op deze 
manier blijft de voedingstoestand van de bodem op peil en blijven planten langer groen.
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Microphylla groep: laaggroeiende, bodembe-
dekkende types met klein, lichtgroen, spatelvormig 
blad met geelbruine herfstkleur. vb. Buxus micro-
phylla ‘Rococo’

Sinica groep: opgaand tot breeduitgroeiende stevige 
struiken met grote , glanzende, meestal ronde bladeren 
met uitgesproken rode herfstkleur.  vb. ‘Faulkner’  ‘National’ 
‘Sunnyside’

Koreana groep: Lage, bossige struiken met kleine 
groene tot grijsgroene bladeren met bruine of  
zeer opvallende rood-oranje herfskleur. vb. ‘Henry 
Hohman’  ‘John Baldwin’

Japonica groep: breedgroeiende, spreidende strui-
ken met bleekgroene, ronde bladeren met een gele 
herfstkleur.  vb. ‘Trompenburg’

De kleurvariatie is nogal uiteenlopend en op de volgende pagina kan u de verschillende tinten bewonderen van geel over bruin 
tot oranjerood.

Buxus microphylla cultivars blijken over het algemeen ook  beter bestand tegen zowel ondergrondse als boven-
grondse schimmels. Buxus microphylla Rococo en Buxus microphylla var. japonica hebben ook een hogere weer-
stand tegen de buxusmot.  

Vooral binnen Buxus microphylla is er nogal wat variatie zowel in herfstkleur als groeiwijzen en bladvorm. Volgens het meest 
recente genetische onderzoek wordt Buxus microphylla onderverdeeld in volgende vier cultivargroepen:




