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Op stadsflorasafari’s show ik 
steevast een ansichtkaart, waarop 
tropisch Amsterdam tot leven is 
gewekt. Het toont de klassieke 
stad; de Prinsengracht, zijn Wes-
tertoren in een nieuwe, bevreem-
dende decoratie. De iepen zijn 
vervangen door potige palmen met 
ara’s, in het water dolfijnen, flamin-
go’s in de lucht. Een absurd beeld, 
of toch niet? De kaart kocht ik 30 
jaar terug, nu presenteer ik het als 
prikkelende prent. Zien we hier het 
Amsterdam van de toekomst? Het 
is het tijdperk van de opkomst van 
zuidelijke soorten; de meeste niet 
onverwacht. Maar palmen zag ik 
niet direct aankomen.

Chinese waaierpalm
De palm in kwestie is de Chinese 
waaierpalm (Trachycarpus fortu-
nei), niet de Dadelpalm (Phoenix 
dactilifera) van de kaart. Chinese 
waaierpalm wordt al lang aange-
plant, meest in botanische tuinen 
en arboreta. Sommige dragen 
vrucht met nu plotselinge kiem-
kracht. Daarmee komen zaailin-
gen tot leven; in prille vorm niet 
meer dan een lancetvormig blad. 
Onder een ‘moederpalm’ in de 
Antwerpse botanische tuin (2013) 
kwam aldus een nieuwe generatie 
van de grond. In het Rhenense 
Ouwehands Dierenpark (2015) 
was Stefan Hageman getuige van 
een gelijksoortige manifestatie. In 
Amsterdam, in een palmentuin op 
het Prinseneiland, zijn de nieuw 
opkomende waaierpalmen inmid-

dels forser uitgegroeid. Sommige 
hebben het postuur van ‘kuip-
palmen’, die in tuincentra worden 
aangeboden, bedoeld om de 
straat te verrijken voor een meer 
zomerse sfeer. Opvallend is dat 
waaierpalm zich ook ver van zijn 
moederbomen ontplooit, zoals in 
Wageningen: “forse zaailingen en 
geen bronboom in directe omge-
ving”. Vogels lusten de bessen, 
verzorgen succesvolle ‘droppings’ 
elders. Op veel meer palmplaatsen 
zal Trachycarpus dezelfde weg 
gaan, gelijk aan Groot-Brittannië, 

Italië, Zwitserland en Oostenrijk. 
Ook buiten Europa wint deze palm 
terrein. Chinese waaierpalm wordt 
wereldwijd beschouwd als een bio-
indicator voor klimaatverandering1.

Wie van de drie?
Nog meer palmen? Jazeker! Naast 
Dadelpalm -een vorstgevoelige 
soort, die her en der kortdurend 
uit dadels opkomt- is het wachten 
op Europese dwergpalm (Cha-
maerops humilis), een mediterrane 
soort. Een eerste ontdekking daar-
van bleek loos alarm: het exem-
plaar in de Amsterdamse Diemer-
vijfhoek was aangeplant. Volgroeid, 
in vol ornaat, is iedere palm uit dit 
trio onmiskenbaar, maar het op 
naam brengen van hun kiemplan-
ten een hele toer. Een online video 
biedt uitkomst: youtube.com/
watch?v=At0p7Ov6fO8
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Meer urbaan plantennieuws: zie 
twitter @urbane_natuur en de 
website stadsplanten.nl
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Het klimaat verandert, 
de flora beweegt mee 
en dan vooral in onze 
steden. In deze vaste 
rubriek brengt Ton  
Denters onbekende 
urbane nieuwkomers 
onder de aandacht.

Erik Molenaar, Vlaamse stads-
florist2 profileerde de boom als 
volgt: “Chinese waaierpalm, 
ook Windmolen- of Hennep-
palm is een wintergroene 
bergsoort uit het Himalaya-
woud (tot 2400m) die zeer 
winterhard is (tot -18 C°). Ze 
wordt 15 meter hoog. De 
stam is bedekt met jute-ach-
tige vezels. De sterke, tot 1,5 
m lange bladstengels zijn van 
doornen voorzien. Palmen uit 
het geslacht Trachycarpus 
zijn tweehuizig. Waar man-
nelijk - vrouwelijk samengaan, 
brengen moederbomen kleine 
dadelachtige vruchten voort.”
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