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Als je de media een beetje volgt, lijkt het wel alsof Nederlandse hoveniers 
alleen nog maar met buxus bezig zijn. Het is lang geleden dat een plant zo in 
de belangstelling stond. Negatief, jammer genoeg, want alle prachtige alter-
natieven als Japanse hulst ten spijt, er is geen enkele haagplant zo decoratief, 
zo strak, zo gezond en zo goed groeiend als buxus. Tot voor kort, dan. Je zou 
bijna denken dat Japanse hulst onder één hoedje speelt met de buxusmot. Ze 
komen in ieder geval allebei uit Azië. Ik kan me nog als de dag van gisteren de 
ophef herinneren toen de buxushaagjes bij paleis Het Loo werden verwijderd. 
Een enorme heisa veroorzaakte dat. Als redactie kregen wij regelmatig brieven 
en mailtjes van verontruste buxuskwekers, die de media de schuld gaven van 
de slechte berichtgeving. 

Let op: dat was in de tijd dat de buxusmot nog hoog en droog in Azië zat en 
buxus alleen last had van de schimmelziektes Cylindrocladium buxicola en 
Volutella buxi. De schade leek toen al heel erg, maar was kinderspel vergeleken 
met het slagveld dat de dit rupsje-nooit-genoeg nu aanricht. Het probleem 
van de buxusmot zal zich overigens ook weer vanzelf oplossen. Het is een 
kwestie van tijd dat er een natuurlijke bestrijder opstaat, die zijn hand niet 

omdraait voor een verse lading buxusmotrupsen. Maar zover is het nog niet, 
en hoveniers mogen de buxusmot wel dankbaar zijn voor de stortvloed aan 
orders en ordertjes die deze losmaakt. Iedere week wordt de stapel kaalge-
vreten buxusstruiken op de gemeentelijke vuilstorten groter. En je kunt con-
sumenten niet kwalijk nemen dat ze hun buik vol hebben van deze prachtige 
haagplant. Overigens worden de planten niet alleen bij de gemeentelijk vuil-
stort gedumpt; ook in de vrije natuur heb ik al illegale buxuslozingen gezien. 
Wat ik nog niet gezien heb – maar hopelijk heb ik niet voldoende gezocht 
– zijn creatieve acties waarmee hoveniers extra omzet proberen te scoren. 
Een beetje zoals de jaarlijkse actie van de kamerplantenaanbieders in januari, 
onder het motto: kerstboom eruit, kamerplant erin. De verwijdering van de 
kerstboom zorgt ieder jaar weer voor een piek in de verkoop van kamerplan-
ten. Waarom kan dat niet bij buxus? Wat denkt u van buxus eruit, bodembedek-
ker, boom of bonsai erin? Oké, dat klinkt nog niet helemaal lekker. Laten we 
daarom het volgende afspreken. De hovenier die met een betere slagzin komt, 
krijgt opdracht om in de redactietuin van dit vakblad de buxusplanten te ver-
wijderen en de boel weer op te frissen. Want zelfs daar hebben die rotzakken 
toegeslagen.
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