
Arjan: “Niet elke plant in de tuin kan een superster 
zijn, met kleurrijke bloei of spectaculair blad. Je 
hebt ook stille krachten nodig, betrouwbare 
planten die de basis van de tuin vormen, in elk 

seizoen. Sarcococca is zo’n basisplant. 
Toch is deze kleine heester geen fletse verschijning. 

Vanaf het late najaar komt hij tot leven door het winter- 
groene, iets glimmende blad. En dan gebeurt het: wanneer  
je op een late winterdag over je tuinpad loopt, komt je ineens 
een zoete geur tegemoet. Die blijkt afkomstig van de witte 
bloemetjes van de Sarcococca, die de weinige winterse 
bestuivers proberen te lokken met hun sterke, zoete geur. 
De Sarcococca wordt ook wel vleesbes genoemd, om de  
vlezige zwarte bessen die na de bloei verschijnen. De laatste 
tijd kom je de planten vaker tegen onder de naam ‘zoete 
buxus’. Sarcococca is inderdaad familie van de buxus, maar 
heeft gelukkig geen last van de buxusmot.” 

Waar is de plant op z’n best?
“De struikjes hebben niet veel nodig, maar groeien het best in 
licht vochtige en licht zure tuingrond. Meng dus wat tuinturf of 
potgrond door het plantgat voor een goede start. Zware klei 
wordt lastig, maar verder weet de plant zich wel te redden. 
Na een jaar of vijf ontstaan mooie bolvormige struikjes van 

De Bloeimeesters is een collectief van tuinontwerpers, kwekers, beplantingsadviseurs en hoveniers die tuineigenaren willen inspireren hun 
tuinen te vergroenen. Elke maand licht een van hen een speciale tuinplant uit. Dit keer: tuinarchitect Arjan Boekel over  

Sarcococca confusa, ofwel vleesbes.
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Vleesbes

Plantpaspoort
Latijnse naam: Sarcococca confusa

Nederlandse naam: vleesbes
Soort plant: wintergroene heester 

Standplaats: halfschaduw-schaduw
Grond: gewone tuingrond tot lichtzure grond

Bloei: januari-maart, zoetgeurend
Bloemkleur: wit
Hoogte: 100 cm

Tuinontwerper
    Arjan Boekel

De Bloeimeesters online
Op www.debloeimeesters.nl vind 
je inspirerende 360° voorbeeld-
tuinen waar je doorheen kunt 
‘wandelen’, met bij elke plant 
praktische informatie over groei 
en bloei. Je kunt de planten ook 
via de site kopen.

zo’n meter hoog en breed. Snoei wordt goed verdragen; je 
kunt er zelfs kleine heggetjes en wolkhagen mee maken. 
Snoei wel in de maanden na de bloei, dan ontwikkelen in  
de loop van het seizoen weer nieuwe bloemknoppen.” 

Welke soorten Sarcococca zijn er?
“Een iets ander bladeffect dan dat van Sarcococca confusa 
heeft Sarcococca hookeriana, met smaller, langer en doffer 
blad. De cultivar ‘Purple Stem’ heeft bovendien mooie  
paarsig aangelopen stengels. Zoek je een lager blijvende 
soort, kies dan voor Sarcococca humilis.” 

Mooi in combinatie met?
“Ik vind het mooi de heester te combineren met een siergras 
als Hakonechloa macra. Carex oshimensis ‘Everest’ is ook 
een goede optie, die is met z’n frisse witbonte blad een 
mooie tegenhanger voor de donkergroene Sarcococca. Zet 
er een grootbladige struik bij, zoals de eikenbladhortensia 
(Hydrangea quercifolia). Strooi daar wat vroege bolletjes 
zoals boerenkrokus onder en je hebt een goed recept voor 
een plek in de tuin die elk seizoen aantrekkelijk is.” 

Bij Plantentuin Esveld in Boskoop is de Nationale Planten-
collectie van Sarcococca te vinden. www.esveld.nl

TE
KS

T 
AR

JA
N 

BO
EK

EL
  F

O
TO

G
RA

FI
E 

 A
RJ

AN
 B

O
EK

EL
, C

O
R 

VA
N 

G
EL

D
ER

EN

58   SEASONS

Scan de QR-code 
voor een filmpje over de 

Sarcococca confusa

In de volgende aflevering:  
keizerskroon (Fritillaria)
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