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Sambucus nigra ‘Obelisk’ PBR: rijk bloeiende strak opgaande vlierbes

Nieuwe vlierbes ‘Obelisk’ 
bewijst zich met strak 
opgaande groei

Kees de Jong

Antoon Rijnbeek
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Deze vlierbes werd in 2015 gepresenteerd 
op Plantarium, maar heeft nog altijd niet 
helemaal zijn weg gevonden naar de hove-
nierssector. Onverdiend, aldus licentiehouder 
Breederplants. Die laat weten dat Sambucus 
nigra ‘Obelisk’ zeker een plek in de spotlights 
verdient, omdat deze vlierbes rijk bloeit en 
een strak opgaande groei kent. Verder kun je 
deze bladverliezende heester herkennen aan 
zijn compacte en bossige uiterlijk. De vlierbes 
bereikt een hoogte van 3 tot 4 meter. De don-
kergroene bladeren hebben vijf tot zeven vin-
gervormige punten. In juni heeft de plant witte 
bloemen. Na de bloei komen er donkerrode 
bessen in de plant; dit is rond augustus. Zowel 
de bloem als de bessen zijn eetbaar.

Groene vlierbes
Voor hoveniers is Sambucus nigra ‘Obelisk’ PBR 
onder andere verkrijgbaar bij Antoon Rijnbeek. 
Rijnbeek kweekt de plant nu een jaar of drie, 
maar verkoopt hem weinig tot niet aan hove-
niers. Rijnbeek: ‘Onder hoveniers is meer vraag 
naar donkerbladige Sambucus. Deze vlier heeft 
in zijn blad wat meer gele en geelgroenige 
tinten. Je kunt Sambucus nigra ‘Obelisk’ enigs-
zins vergelijken met Sambucus nigra ‘Black 
Tower’, al vertakt ‘Obelisk’ wat beter en is de 
bladkleur lichter. Wat mij betreft is ‘Obelisk’ 
een goede vlierbes; hij groeit mooi bossig en 
strak opgaand. Woekeren doet hij niet zo snel. 
Daarmee verdient hij het label onderhoudsarm.’

Normale vlierbes
Kees de Jong van Heco Stekcultures maakt ook 
de vergelijking tussen ‘Obelisk’ en ‘Black Tower’. 
De Jong stekt de plant al sinds de Nederlandse 
introductie in 2015. Jaarlijks zet hij er zo’n 3000 
à 4000 exemplaren van af. De Jong: ‘Qua kleur 
neigt ‘Black Tower’ een beetje naar rood, terwijl 
‘Obelisk’ echt groen is. Hoveniers grijpen over 
het algemeen sneller naar ‘Black Tower’, ener-
zijds omdat het een bekende cultivar is, ander-
zijds omdat je hiermee een ander beeld creëert 
qua kleur. Zelf vind ik ‘Obelisk’ mooier. ‘Obelisk’ 
geeft ook sneller een volle struik; hij heeft een 
betere takbezetting. In de tijd dat ‘Black Tower’ 

vijf takken produceert, maakt ‘Obelisk’ er acht 
à tien. In mijn beleving produceert ‘Obelisk’ 
iets meer bloemen, maar dat is natuurlijk ook 
afhankelijk van de standplaats.’ De Jong ver-
gelijking ‘Obelisk’ ook met de gewone vlierbes 
nigra: ‘De normale vlierbes is weelderig in zijn 
groei. Dit houdt ook in dat hij de neiging heeft 
tot woekeren; je moet hem echt in toom hou-
den. ‘Obelisk’ blijft meer op zijn plaats staan 
en groeit netjes rechtopstaand.’ De Jong schat 
dat hij jaarlijks 10 à 15 procent van de planten 
direct afzet bij hoveniers. ‘Veelal hoveniers die 
er een kleine kwekerij bij hebben en die hun 
klanten een ander assortiment willen bieden.’

Breed toepasbaar: pot, haag en solitair
Sambucus nigra ‘Obelisk’ PBR is op verschillende 
manieren toepasbaar. Zowel in pot als solitair 
in de tuin doet de plant het goed. Maar door 
de uniforme groeiwijze biedt de vlierbes ook 
kansen als haag of afscheiding. Deze plant stelt 
weinig eisen aan de grondsoort en staat bij 
voorkeur op een zonnige plek, als stralend mid-
delpunt in de tuin. Halfschaduw is ook geschikt 
voor deze plant.

Sambucus nigra ‘Obelisk’ PBR is een relatief 

nieuwe vlierbes. Hoveniers maken nog weinig 

gebruik van deze cultivar. Kwekers roemen 

de plant omdat hij niet woekert en mooi strak 

opgaand is qua vorm met een rijke bloei. 

Kweker Antoon Rijnbeek van Antoon Rijnbeek 

Tuinplanten: ‘Donkerbladige Sambucus geniet 

een grotere bekendheid, maar ook dit is een 

heel mooie vlierbes.’
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‘Hoveniers grijpen sneller naar 
‘Black Tower’, omdat het een bekende 
cultivar is en omdat je hiermee een 
ander beeld creëert qua kleur’
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