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                                                                                                  L 019 
 
Koninginnestruik  Linnaea amabilis (Graebn.) Christenh. 
                                Synoniem: Kolkwitzia amabilis Graebn.  
                                Kweekvorm: “Pink Cloud”   
Beauty Bush (E) Kolkwitzie (D) Buisson de beauté (FR)  
Caprifoliaceae, onderfamilie Linnaeoideae           ɭ  Wei Shi Shu (CH) 

Nederland, Nieuwkuijk 
900 tot 950 kg/m3, gemeten aan het monster 
Medio 2020  
J. vd Brink / R. Aichbauer 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen en herkomst 
De plant is inheems in Centraal China in de provincies Gansu, Shaanxi, Shanxi, Hebei, 
Hubei, Henan en Anhui. In China is de plant zeldzaam en er pas na 1920 in cultuur gebracht. 
De Chinese benaming Wei Shi Shu is in 1895 mogelijk verzonnen door G. Geraldi. 
 

 
 
Brede dichte bladverliezende struik van  
2,5 tot 3m hoogte met overhangende takken.  
 De dofgroene bladeren staan even geveerd aan 

roodbruine twijgen die fijn behaard zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tussen 1890 en 1895 is de plant door de missionaris G. Geraldi in Shaanxi nabij de rivier de 
Wei ontdekt en is via Florence naar de universiteit van Berlijn verstuurd, waar P. Graebner 
de plant in 1930 als een nieuwe soort determineerde en er de naam Kolkwitzia amabilis aan 
gaf.  
 
 
In 1901 verzamelde E.H. Wilson de plant in Hubei nogmaals en verstuurde hem naar zijn 
opdrachtgever in Engeland (kwekerij Gebroeders Veitch in Exeter) die de plant onder de 
naam “Beauty Bush” in de handel bracht.  
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Het blad is 3-7cm lang en eirond met een toegespitste top en de nerven zijn behaard.  
De bladsteel is 2-3mm lang en de bladrand is fijn gezaagd en soms ook recht. 
 
De oranjepaarse bloemknoppen groeien in mei en in juni uit tot klokvormige bloemen, zijn bijna wit met 
oranje vlekken en staan in paren en in grote pluimen. De bloemstelen hebben een bundel afstaande 
witte haren 

 
      
  
De pluimen rijpen rond augustus tot vruchten  
die bedekt zijn met afstaande witte haren. 
 Meerjarige overhangende takken hebben een 
afschilferende lichtbruine bast.  
Het blad kleurt in de herfst roodbruin 

 
 
 
 
 
 
 

Veel later werden beide planten in Kew’s Garden herkend als één soort. 
Nader genetisch onderzoek leidde ertoe dat de naam Kolkwitzia amabilis volgens GRIN  
per 14-10-2012 is gewijzigd in Linnaea amabilis.   
  
Tussen 1918 en 1940 werd “Beauty Bush” een ware rage in het oosten van de V.S. 
Pas na 1950 werd de plant ook op het vaste land van Europa meer bekend.   
 
Hout kenmerken 
Het spinthout heeft een geelbruine kleur en het kernhout is beigebruin. 
De overhangende takken hebben een met merg gevulde holle kern van 3 tot 5mm 
doorsnede, meten aan de basis doorgaans 3 tot 5cm (soms tot 7cm) en kennen weinig 
zijtakken. 
Hierdoor is het hout rechtdradig met een zeer fijne nerf en komen kwasten nauwelijks voor. 
Het hout laat zich met de hand bijzonder prettig schaven. Ook blijkt het goed te lijmen 
 

Gebruik 
Door de kleine afmeting van het hout en de met merg gevulde holle kern is er buiten China 
geen gebruikstoepassing aanwijsbaar. In China worden er op zeer kleine schaal knopen mes 
heften, handvatten en stelen van gemaakt. 
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Dwarsdoorsnede  Tangentiale doorsnede  Radiale doorsnede 
 
Micro-kenmerken 
Het spinthout is geelbruin en het kernhout beigebruin. Het hout is verspreidporig, de vaten 
zijn alleenstaand, enkele radiale groepen van twee komen soms voor, de vatdiameter varieert 
tussen 20µm en 50µm; het aantal vaten ligt tussen 100 en 150 (200). Het parenchym is 
diffuus, in korte tangentiale bandjes en spaarzaam paratracheaal. Stralen in 2 verschillende 
breedtes, 1-rijig en 4 tot 6-rijig. De volgende InsideWood kenmerken zijn van toepassing: 2p 
5p 9p 14p 16p 17vp 22p 25p 26p 40p 50p 53p 69v 70p72p 76p 77p 78p 93p 94p 97p 102p 
103p 105p 115p 190p 194p 196p 197p en 199p.  
De vetgedrukte kenmerken zijn bij gebruik van een handloep herkenbaar. 

 

 

 

Foto`s           :  J.vd Brink 

Microfoto`s : R.Aichbauer 

Bronnen      : .J. de Koning en W. vd Broek, Dendrologie van de lage Landen (14e druk), Zeist 2009, p. 325. 

                          Beschrijving door het Arboretum Hoogvliet te Rotterdam, GRIN-informatie en het Internet. 

 

 

 


