
Winterharde palmbomen Trachycarpus fortunei 

Hierbij ontvang je zaden van Trachycarpus fortunei, dé palm die het meest geschikt is voor het Belgisch en 

Nederlands klimaat. 

Deze zaden zijn geoogst in een tuin in Bornem (België).  De meeste moederplanten in deze tuin zijn al minstens 

voor de tweede generatie in België en bereiken al hoogtes van 4 tot 8 meter.  Ze zijn dus goed aangepast aan het 

Belgische klimaat en hebben vanaf hun 6de levensjaar 20 tot 50 cm stamgroei per jaar.  Enkele exemplaren 

bereikten in 2017 tot zelfs 70 cm stamgroei per jaar.  Ze hebben de afgelopen 20 jaar al enkele zware winters te 

verduren gehad, zonder bescherming en zonder vorstschade. 

Zaai de zaden in potjes en zorg er voor dat ze nooit helemaal uitdrogen. In de winter plaats je ze in de koude, 

vorstvrije garage!  In de lente, zomer en herfst halfschaduw buiten.  Dan kunnen ze een dagelijkse watergift 

verdragen.  Eens ze aan het kiemen zijn dan is uitdrogen meestal nefast.  Het is niet nodig om de zaden op 

voorhand te weken. Na 2 à 3 jaar plant je ze in volle grond, liefst in de lente. 

Vanaf ongeveer de leeftijd van 5 jaar kunnen de Trachycarpus fortunei veel meststoffen en water verdragen vanaf 

april tot eind augustus.  Ze zullen dan ook groeien als kool.  In de late herfst en winter hebben deze palmen het 

liefst droge voeten. 

Bescherm de planten zo weinig mogelijk.  Geef ze hoogstens een dakje tegen de regen als dat omwille van hun 

grootte mogelijk is.  Maar gebruik nooit plastic om er rond te doen! 

Winterharde palmen op Facebook 

Via bepaalde groepen op Facebook vind je heel wat gratis informatie over het kweken en de verzorging van deze 

palmen. 

Zoek op Facebook naar: 

- Trachycarpus 

- Weggevertjes en Koopjes winterharde exotische planten, dieren en tuinaanleg 

- Het Exotenparadijs 

- Exotische planten 

Websites 

- www.openexotentuinen.be 

Leveranciers 

- Plantencentrum Exotica (Herenthout) – www.plantencentrumexotica.be  

- Subtropical – www.subtropical.be  

Andere Trachycarpus-soorten 

We raden deze Trachycarpus-soorten aan: 

- Trachycarpus fortunei (de meest winterharde en de meest verspreide) 

- Trachycarpus wagnerianus (eigenlijk een variatie van fortunei, maar met kleine bladeren) 

- Trachycarpus nanus (kleine Trachy die het meest afwijkt van Trachycarpus fortunei) 

- Trachycarpus princeps (zoals een Trachcyarpus fortunei maar meer zilverkleurig) 

- Trachycarpus nanei (kruising Trachycarpus nanus x fortunei, blijft redelijk klein) 

Opgelet: 

Men biedt in Vlaanderen, maar vooral in Nederland en Duitsland tal van zaden en jonge planten aan van andere 

Trachycarpus-variëteiten.  Als men deze soorten aanbiedt, dan gaat het meestal om bedrog en levert men gewoon 

zaden, zaailingen of planten van Trachycarpus fortunei: 

Trachycarpus takil, Trachycarpus fortunei 'Charlotte', Trachycarpus fortunei 'Queensboro', Trachycarpus fortunei 

'Darjeeling', Trachycarpus fortunei 'Kumaon', Trachycarpus fortunei 'Winsan', Trachycarpus fortunei 'Hasan', 

Trachycarpus fortunei 'Kiril', Trachycarpus fortunei 'Misan', Trachycarpus fortunei 'Tesan', Trachycarpus fortunei 

'Nova'. 

https://www.facebook.com/groups/trachycarpus/
https://www.facebook.com/groups/winterharde.exotische.planten/
https://www.facebook.com/groups/1764116930582892/
https://www.facebook.com/groups/368809359971251/
http://www.openexotentuinen.be/
http://www.plantencentrumexotica.be/
http://www.subtropical.be/


Voor tuinliefhebbers in het algemeen: 

Zoek op Facebook naar: 

- Alle soorten fruit voor Vlaanderen en Nederland 

- Hot Chili Peppers (all languages) 

- Alpine flora 

- Open Exotentuinen 

- Zaden ruilen 

- Tuinvijvers 

Specifiek België: 

- De Klein-Brabantse tuinclub 

- De tuinclub van Brugge en de Vlaamse Oostkust 

- De tuinclub van de Rupelstreek 

- De tuinclub van Aalst, Ninove, Zottegem en omgeving 

- De tuinclub van arrondissement Leuven en omgeving 

- De Wase tuinclub 

- De tuinclub van het Pajottenland 

- De tuinclub van de Zuiderkempen 

- De tuinclub van de Noorderkempen 

- De tuinclub van de Vlaamse Ardennen 

- De tuinclub van Brussel en omgeving 

- De Zele – Hamme – Dendermonde tuinclub 

- De tuinclub van Mechelen en aangrenzende gemeenten 

- De tuinclub van Gent en aangrenzende gemeenten 

- De tuinclub van de Vlaamse Westkust en Hinterland 

- De tuinclub van Haspengouw 

- De tuinclub van de Druivenstreek 

- De tuinclub van Antwerpen en aangrenzende gemeenten 

België en Nederland: 

- De Limburgse tuinclub 

Specifiek Nederland: 

- De tuinclub van de provincie Drenthe en omgeving 

- De tuinclub van Groningen 

- De tuinclub van Friesland 

- De tuinclub van Overijssel 

- De tuinclub van Flevoland 

- De tuinclub van Gelderland 

- De tuinclub van Utrecht 

- De tuinclub van Noord-Holland 

- De tuinclub van Zuid-Holland 

- De tuinclub van Noord-Brabant 

- De Zeeuwse tuinclub 

Voor hondenliefhebbers: 

Zoek op Facebook naar: 

- Honden Toegelaten 

- Honden en hun baasjes 

Voor liefhebbers van de kust (zowel Frans-Vlaanderen, België als Zeeuws-Vlaanderen): 

Zoek op Facebook naar: 

- De Vlaamse Kust is de mooiste! 

https://www.facebook.com/groups/allesoortenfruitvoorvlaanderenennederland/
https://www.facebook.com/groups/hotchilipeppers/
https://www.facebook.com/groups/alpineflora/
https://www.facebook.com/openexoten/
https://www.facebook.com/groups/zadenruilen/
https://www.facebook.com/groups/tuinvijvers/
https://www.facebook.com/groups/dekleinbrabantsetuinclub/
https://www.facebook.com/groups/tuinclubbruggeenvlaamseoostkust/
https://www.facebook.com/groups/detuinclubvanderupelstreek/
https://www.facebook.com/groups/detuinclubvanaalstninovezottegemenomgeving/
https://www.facebook.com/groups/detuinclubvanhetarrondissementleuven/
https://www.facebook.com/groups/dewasetuinclub/
https://www.facebook.com/groups/detuinclubvanhetpajottenland
https://www.facebook.com/groups/detuinclubvandezuiderkempen
https://www.facebook.com/groups/detuinclubvandenoorderkempen
https://www.facebook.com/groups/detuinclubvandevlaamseardennen/
https://www.facebook.com/groups/tuinclubbrussel/
https://www.facebook.com/groups/dezelehammedendermondetuinclub/
https://www.facebook.com/groups/detuinclubvanmechelenenaangrenzendegemeenten
https://www.facebook.com/groups/detuinclubvangentenaangrenzendegemeenten
https://www.facebook.com/groups/detuinclubvlaamsewestkustenhethinterland/
https://www.facebook.com/groups/detuinclubvanhaspengouw/
https://www.facebook.com/groups/detuingroepvandedruivenstreek/
https://www.facebook.com/groups/detuinclubvanantwerpenenaangrenzendegemeenten/
https://www.facebook.com/groups/delimburgsetuinclub
https://www.facebook.com/groups/detuinclubvandeprovinciedrentheenomgeving/
https://www.facebook.com/groups/tuinclubvangroningen/
https://www.facebook.com/groups/tuinclubfriesland/
https://www.facebook.com/groups/tuincluboverijssel/
https://www.facebook.com/groups/tuinclubflevoland/
https://www.facebook.com/groups/tuinclubgelderland/
https://www.facebook.com/groups/tuinclubutrecht/
https://www.facebook.com/groups/tuinclubnoordholland/
https://www.facebook.com/groups/tuinclubzuidholland/
https://www.facebook.com/groups/tuinclubnoordbrabant/
https://www.facebook.com/groups/dezeeuwsetuinclub
https://www.facebook.com/hondentoegelaten/
https://www.facebook.com/groups/hondenenhunbaasjes/
https://www.facebook.com/groups/devlaamsekustisdemooiste/

