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Hydrangea macrophylla en
serrata
Sortimentsonderzoek en keuringsrapport

it

Ir. M.H.A. Hoffman
1

Het sortiment van Hydrangea
macrophylla en H. serrata groeit
gestaag. Inmiddels zijn er al bijna
1000 cultivars geregistreerd.. Een
gedeelte ervan wordt in West Europa gebruikt als tuinplant, potplant
of snijheester. Een groot deel van
het Nederland verhandelde sortiment is verzameld en aangevuld
met nieuw materiaal uit Engeland
en Frankrijk. In twee fases zijn in
totaal ruim 200 verschillende cultivars door het PPO Bomen getest op
gebruikswaarse als tuinplant
onder N ederlandse omstandigheden. Daarbij is vooral gelet op ziektegevoeligheid, bloeirijkheid en
vorstgevoeligheid. Aan de hand hiervan en van een door de KVBC uitgevoerde sterrenkeuring is een aanbevolen sortiment samengesteld. In dit
rapport wordt in tabelvorm een overzicht gegeven van de resultaten van
alle geteste planten. Daarnaast wordt het aanbevolen sortiment weergegeven met de volledige plantbeschrijvingen.
Opzet van het onderzoek
Van 1990 tot 2003 is door het PPO Bomen een
sortimentsonderzoek Hydrangea macrophylla
en H. serrata uitgevoerd. Dit gebeurde in nauwe
samenwerking met de Koninklijke Vereniging
voor Boskoopse Culturen (KVBC), de Boskoopse studieclub Hydrangea en de Landelijke Hortensia Commissie van LTO-groeiservice. De belangrijkste doelstellingen van het onderzoek
waren:
• Realisatie complete set van cultivarbeschrijvingen

• Realisatie soortechte collectie
• Inzicht krijgen in ziektegevoeligheid verschillende cultivars
• Inzicht krijgen in vorstgevoeligheid en bloeirijkheid van verschillende cultivars onder Nederlandse omstandigheden
• Het opstellen van een lijst van aan te bevelen
cultivars voor gebruik als tuinplant. (sterrenkeuring).
Het onderzoek is uitgevoerd in twee fases. De
eerste fase liep van 1990 tot 1997. Hierbij waren
ongeveer 150 verschillende planten/herkomsten
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25. Lokbloem met opvallende kelkbladen en veel kleinere kroon.
24. PPO Bomen testte 200 cultivars voor gebruik als tuinplant.

verzameld. Deze planten waren vooral afkomstig van Nederlandse kwekerijen. De planten
zijn na vermeerdering op drie locaties aangeplant (Lelystad/klei pH 7,4, Boskoop/veen pH
5,9 en Horst/zand pH 6,3), steeds in 5 herhalingen (blokken). Dit onderzoek is uitgevoerd door
Ing. Rob de Bree, destijds sortimentsonderzoeker bij PPO. De tweede fase liep van 2000 tot
2003. In deze fase zijn er 70 nieuwe planten beoordeeld, samen met 10 referentiecultivars van
de eerste fase. Deze nieuwe planten waren vooral afkomstig van buitenlandse collecties, vooral
uit Holehird (Engeland) en Angers (Frankrijk).
Het onderzoek van deze tweede fase is in principe op dezelfde manier opgezet als in de eerste
fase . Om budgettaire redenen zijn echter maar
twee locaties gebruikt (zand en veen) en is de
collectie op elke locatie in drievoud opgeplant.
Alle planten zijn systematisch beoordeeld op
vorstschade (wintervorst), bloeirijkheid (vooral
bepaald door nachtvorstsschade) en gevoeligheid voor drie verschillende ziektes en plagen:
bladvlekkenziekte (Phoma exigua), meeldauw
(Micropsphaera polonica) en spintmijt (Tetranychus urticae). Door de verzamelde planten in
herhaling op verschillende locaties op te planten,
hebben juist ook deze gegevens een goede betrouwbaarheid. Daarnaast zijn waarnemingen
aan het uiterlijk van de planten, zoals hoogte,
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bladkleur, vorm en afmeting van de bloeiwijze,
bloemkleur, etc. Verder zijn de twee studieclubs
Hydrangea en de keuringscommissie van de
KVBC diverse keren geweest om te keuren.
Van de meeste cultivars is herbariummateriaal
verzameld en ingelegd. Dit ligt opgeslagen in
het Herbarium Vadense te Wageningen. Verder
is van elke cultivar beeldmateriaal gemaakt en
bovendien is een referentiecollectie samengesteld. Deze collectie is in zijn geheel overgedragen aan de botanische tuinen van Wageningen.
Verder heeft de fa. Esveld planten gekregen en
stek genomen ter aanvulling van hun Nederlandse Plantencollectie Hydrangea.
Voor het gebruik van Hydrangea als snijheester
is aan de hand van de eerste opplant een aantal
cultivars geselecteerd en beproefd als snijheester. Dit onderzoek is uitgevoerd door PPO, Glastuinbouw (Wiel, van de, 2003).
Verspreiding en morfologie
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. komt van
nature voor in Zuidwest China, Japan en het oostelijk deel van de Himalaja (de subsp. macrophylla komt overigens alleen voor in enkele
kustgebieden van centraal Honshu (Japan)). Het
zijn struiken van 1 tot 3 m hoog. De twijgen zijn
relatief dik en al dan niet behaard. De bladeren
zijn 7-19 cm lang en 4-13 cm breed, eirond tot

soms iets omgekeerd eirond, de bladrand fijn tot
grof getand, vaak met een vrij dikke textuur.
Bladsteel 1-4 cm lang. De bloeiwijze is in principe een schermvormige samengestelde tros
(tuil), maar is bij veel cultivars bolvormig. De
bloeiwijze bestaat uit twee verschillende soorten
bloemen: Grote opvallende lokbloemen (steriele
bloemen) aan de rand en de veel kleinere fertiele bloemen in het midden. De lokbloemen zijn
wit tot roze of rood en kunnen op zure grond
blauwer worden (zie paragraaf "Blauwkleuring"). Het opvallende deel bij de lokbloemen
wordt gevormd door 5 (soms 4) kelkbladen (sepalen), welke meer dan 3 cm breed kunnen zijn
en een gave of getande rand hebben; de kroon is
veel kleiner en bevindt zich in het centrum van
de lokbloem. Bij de fertiele bloemen zijn de
kroonbladen (2-3 mm) iets groter dan de kelkbladen (0,5-1 mm); de kroonbladen vallen vrij
snel af. Er zijn 10 meeldraden van 2-6 mm lang.
Verder zijn er 3 (soms 2 of 4 of 5) stijlen die half
met elkaar zijn vergroeid. De fertiele bloemen
groeien na bevruchting uit tot doosvruchten.
Hydrangea serrata (Thunb.) Ser. komt van nature voor in Japan en Zuid Korea, vaak in bosachtig gebied in de bergen (70-1500 m). Deze soort
komt in veel opzichten overeen met H. macrophylla, maar verschilt vooral door het smallere en
dunnere blad en de dunnere twijgen. Bolvormige
bloeiwijzen komen slechts sporadisch voor.

Taxonomie
Er is allang onenigheid over het feit of H. serrata nu een aparte soort is of een ondersoort van H.
macrophylla (H. macrophy lla subsp. serrata).
McClintock (1957) concludeert het laatste. Dit is
ook overgenomen door Eertrand (200 I), howel
deze de cultivars van subsp. serrata wel apart
weergeeft. In praktijk zijn de cultivars van deze
twee soorten vrij goed te onderscheiden; alleen
bij 'Preziosa' en 'Blue Deelde' geeft dit wat twijfel. In praktijk heeft men duidelijk behoefte om
cultivars van deze soorten apart te houden. In
praktische naamlijsten zoals de Naamlijst van
Houtige Gewassen en de Plantfinder wordt H.
serrata dan ook als aparte soort onderscheiden.
Dit wordt ondersteund door recent DNA-onderzoek (gewichtsbepaling van DNA) dat zal worden gepubliceerd in het binnenkort te verschijnen
Grote Hortensia Boek. Teneinde zoveel mogelijk
stabiliteit te creëren, wordt ook in dit artikel uitgegegaan van twee aparte soorten: H. macrophylla en H. sen-ata.
Er is gebruik gemaakt van een indeling in twee
cultivargroepen: Hortensia Groep en Lacecap
Groep:
Hortensia Groep: Bloeiwijzen rond of halfrond
en lokbloemen verspreid over de hele bloeiwijze.
Lacecap Groep: Bloeiwijzen vlak en lokbloemen (vooral) aan de rand.
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Belangrijke veredelaars
Sinds het begin van de 2oste eeuw zijn er cultivars ontwikkeld voor gebruik als tuin- of potplant.
De belangrijkste veredelaars zijn:

26. H. macrophylla 'Hermann Dienemann', één van de toppers van één van de vele veredelaars.
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Periode

veredelaar

voorbeelden

1915-1930
vanaf 1946
Vanaf 1920

Baardse (NL)
Brugger (D)
Cayeux (F)

vanaf 1962

Dienemann (D)

1935-1957

Draps-Dom (B)

vanaf 1965

Dubtanchet (F)

vanaf 1987

Fa. Hofstede (NL)

vanaf2000
1937-1990

Florerna (NL)
F orschungsanstalt
Wädenswil (CH)

'Benelux', 'Deutschland', ' La France'
'Alpenglühen', 'Bodensee', 'Montfort Perle'
'Geisha', 'Magicien', 'Marquise', 'Mousmée',
' Souvenir du Président Doumer'
'Hermann Dienemann', 'Nymphe',
' Schöne Bautznerin'
'King George VII', 'La Lande', 'Mme G.J. Bier',
'Raymond Draps', 'Rosita'
'Bichon', 'Bosco', 'Grand Chef',
'Jeannepencher', 'Mme René Bossard'
HüVARIA:'Holibel', 'Hobella', 'Love You Kiss',
'Hobergine', 'Mirai', 'Homigo', 'Hopaline'
'Nanping', 'Xian'

vanaf 1947
vanaf 1960

Gaigne (F)
Haller (CH)

1902-1936

Lemoine (F)

1908-1929

Mouillère (F)

1919-1930
vanaf 1999

Schadendorff (D)
Sidaco (NL)

vanaf 1946

Steiniger (D)

vanaf 1979

VEB Nieschütz (D)

Ziekten en plagen
Er zijn meerdere ziekten en plagen die kunnen
voorkomen bij Hydrangea macrophylla en H.
serrata. De eerste drie genoemde komen in de
buitenteelt het meest voor. Van deze drie is in dit
onderzoek de gevoeligheid per cultivar bepaald.
Ook de andere genoemde ziekten en plagen
komen wel eens voor:
Bladvlekkenziekten
Bladvlekkenziekten worden veroorzaakt door
schimmels. In de praefopplant is in ieder geval
Phoma exigua aangetoond. Op het blad ontstaan
grauwe vlekken en in een later stadium kan veel
blad afvallen. Ook de twijgen en het hout kunnen worden aangetast. Bij aantasting van het
hout in het najaar tast de schimmel de twijg
steeds verder aan, van onderen naar boven; hierbij kan ook de okselknop of soms ook zelfs de

'Bläuling', 'Blaumeise','Buchfink', ' Eisvogel',
'Kardinal', 'Libelle', 'Nachtigall', 'Taube'
'Soeur Thérèse'
'Brugg', 'Freudenstein', 'Horben", 'Königstein',
'Wildenstein'
'Bouquet Rose', 'Mariesii Lilacina',
'Mariesii Perfecta'
'Ami Pasquier', 'Maréchal Foch', 'Mascotte',
'Mme Emile Mouillère' , ' Mme Gilles-Goujon' ,
' Souvenir de Mme E. Chautard'
' Aitona', 'Europa', 'Hamburg', 'Holstein'
DUTCH LADIES: 'Sandra', 'Sonja', 'Selina',
'Sabrina', 'Sara' , 'Soraya'
'Renate Steiniger', Adria', 'Biauer Zwerg' ,
'Mathilde Gutges', 'Sibilla', 'Steina 104'
'Rosalia', 'Heinrichsburg', Schneeball'
hoofdknop worden aangetast. De schimmel
treedt vooral op in een zacht gewas en bij hoge
luchtvochtigheid (kasteelt). De schimmel treedt
waarschijnlijk alleen verzwakt of beschadigd
weefsel binnen. Treedt op gedurende de zomeren nazomer.
Daarnaast kan ook Septaria hydrangea bladvlekkenziekte veroorzaken. Deze wordt in literatuur diverse keren vermeld als veroorzaker van
bladvlekkenziekte bij Hydrangea, maar is in de
praefopplant niet aangetoond.
Echte meeldauw (Micropsphaera polonica)
Schimmelziekte waarbij witte meelachtige vlekken aan de onderkant van bladeren en bloemen
ontstaan. De vlekken bestaan uit schimmeldraden en sporendragers. In een iets later stadium
ontstaan heldergroene, later geelachtige, roodbruine vlekken op de bovenzijde van het blad.
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27. Zowel wintervorst als nachtvorst kunnen
voor bloeivermindering zorgen.

28. Roze Hortensia's worden blauw bij lage pH
en voldoende aluminium.

De jonge aangetaste bladeren worden bij uitgroeien misvormd. Bij ouder blad ontstaat dood
weefsel dat bruin wordt. Echte meeldauw komt
vooral voor bij hoge luchtvochtigheid en hoge
en schommelende temperaturen. Dit komt vooral aan het eind van de zomer.
Spintmijt (Tetranychus urticae)
Dit zijn kleine spinachtige diertjes, die vooral
aan de onderkant van het blad zuigen. Hierbij
worden plantencellen aangeprikt en leeggezogen, waardoor het typische schadebeeld ontstaat:
eerst witte vlekjes van spint, daarna worden de
bladeren vaal en aan de bovenkant ontstaan gele
vlekken. Vaak is er ook een fijn spinsel aanwezig. Bij aantasting in de groeipunten ontstaan
groeiremmingen en misvormingen. De aantasting treedt vooral op onder droge en warme omstandigheden. Komt voor gedurende de zomer
en nazomer.
Grauwe schimmel (Botrytis cinerea)
Grijsbruin schimmelpluis op de knop of andere
delen. Aantasting vindt plaats via wonden en
teer weefsel (bijvoorbeeld bloemen) en vindt alleen plaats als de luchtvochtigheid zeer hoog is
(>93%). Komt vooral voor op verzwakte of
oude planten. Komt vaak voor als secundaire
aantasting. Botrytis cinerea is het ongeslachtelij-

ke stadium van Botryotinia jilckeliana.
Groene appelwants (Lygocoris pabulinus)
Te herkennen aan het voorkomen van gaatjes in
de bladeren. In de praefopplant enkele keren
waargenomen.
Hydrangea ringspotvirus (HRSV)
Dit is een specifiek virus, een zogenaamde. ringvlekkenvirus, voor Hortensia. Komt zeer algemeen voor. Enkele cultivars zijn zeer gevoelig
(bijvoorbeeld 'Alpenglühen' en 'Gerda Steiniger'). Het virusvrij maken van moerplanten is
een goede basis voor een gezonde teelt.
Knoprot
Dit is een verzamelnaam voor afwijkingen in de
knop als gevolg van aantasting door één of
meerdere van bovengenoemde ziekten of plagen
en nachtvorstschade. Meer informatie staat in
Verberkt e.a. (2003).
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Bloemknopvorming
De bloemen van Hydrangea macrophylla en H.
serrata worden onder Nederlandse omstandigheden in de nazomer aangelegd, van augustus tot
begin oktober. Dit proces staat primair onder invloed van temperatuur en secundair onder invloed van lichtintensiteit en daglengte. Voor de
meeste cultivars is l5- l8°C gedurende ca. 8

29. Vooral de bolhortensia's zijn populair als tuinplant.
weken optimaal voor de bloemknopvorming. Bij
een temperatuur lager dan l 0°C of hoger dan
25°C worden geen bloemknoppen aangelegd.
Een korte daglengte (8-12 uur) bevordert de
bloemknopvorming, maar is ondergeschikt aan
temperatuur. Vanaf ca. half oktober zijn de aangelegde bloemen met een loep of microscoop
zichtbaar. EC en pH hebben geen invloed op de
knopontwikkeling (Verberkt e.a., 2003). In Van
Leeuwen (2003) worden de diverse stadia van
bloemknopontwikkeling beschreven. Hortensia's leggen gemengde knoppen aan, dat wil
zeggen dat naast bloemen ook blad wordt gevormd. Eventueel snoeien of toppen moet voor
eind juni plaats hebben omdat anders de bloemknopontwikkeling wordt belemmerd.
Winterhardheid en nachtvorstschade
Onder Nederlandse omstandigheden zijn de cultivars van H. macrophylla en H. serrata goed
winterhard. Beide soorten vallen in de USDAwinterhardheidszone 6a, dat wil zeggen dat gemiddelde minimum wintertemperaturen tot 20oc goed verdragen worden, mits het gewas
goed is afgehard. Wel kunnen planten soms in
meer of mindere mate invriezen. Nachtvorst bij
het uitlopen van de knoppen (april/mei) en in
mindere mate voor het afrijpen (september/okto-

ber), is in Nederland een groter probleem. Dit
kan leiden tot bevriezing van de jonge bloeiwijzen, welke in de nazomer daarvoor zijn aangelegd. Dit leidt tot vermindering of afwezigheid
van de bloei in de komende zomer. Bevroren
bloemknoppen zijn te herkennen aan het bruin
verkleuren en snotterig worden van de bloeiwijze en binnenste blaadjes en het ineenschrompelen van het groeipunt. Uiteindelijk kan de knop
in zijn geheel wegrotten.
Zowel op de kwekerij als in de tuin kan enige
beschutting of bescherming (bijvoorbeeld met
vliesdoek) bij nachtvorst veel narigheid voorkomen, maar dit wordt in particuliere tuinen en
openbaar groen vaak nagelaten. Ook het beregenen van de beplanting gedurende de vorstnacht
is een goede preventieve methode. Een andere
optie is het maken van een goede cultivarkeuze.
Zoals uit het sortimentsonderzoek blijkt, zijn er
duidelijke verschillen in nachtvorstgevoeligheid
en daarmee ook bloeirijkheid tussen de verschillende cultivars. Zeker bij zeer strenge nachtvorsten kunnen echter ook bij "nachtvorstresistente" cultivars bloemknoppen bevriezen.
Blauwkleuring
Een lage pH (<5) van de bodem en voldoende
beschikbaarheid van aluminium kunnen voor
Dendraflora nr 40 2003
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30. H. macrophylla 'Mme Emile Mouillère'

31. H. macrophylla 'Blaumeise'

blauwkleuring van de bloemen zorgen. Alleen
cultivars met roze bloemen kunnen blauw kleuren. Cultivars met lichtroze bloemen kleuren
daarbij lichtblauw en cultivars met donkerroze
bloemen kleuren donkerblauw. Cultivars metrozerode bloemen kleuren paars en roodbloemige
cultivars kleuren violet. Witbloemige cultivars
kunnen in principe niet worden gekleurd; hoewel de eventuele roze fertiele bloemen wel weer
blauw kunnen kleuren.
De kleurstof die hoofdverantwoordelijk is voor
blauwkleuring bij Hortensia is delphinidine-glycoside. Alleen roze cultivars beschikken dus in
voldoende mate over dit pigment om blauwkleuring te veroorzaken. Rode cultivars beschikken
over de stof pelargonidine-diglycoside.
Een voor blauwkleuring optimale pH is 4,3-4,5.
Bij een pH hoger dan 5 is de kans op onvoldoende blauwkleuring zeer groot. Een lage pH is
nodig om een goede aluminium opname van de
plant te realiseren; alleen dan is aluminium voldoende in het bodemvocht opgelost. Bij een pH
lager dan 4 wordt de groei van de plant belemmerd.
Het toevoegen van extra aluminium kan op diverse manieren, variërend van het toedienen van
één tot enkele eetlepels kalialuin tot aangieten
van aluminiumsulfaat opgelost in water of het

gebruik van aluminiumhoudende potgrond.
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32. H. macrophylla 'Bouquet Rose' in stads beplanting.

ook als plantsoenplant Ze hebben het liefst een
ietwat vochtige zure bodem (pH < 6,5; voor
blauwkleuring pH 4-5). Het liefst in de halfschaduw, maar indien voldoende vocht beschikbaar
is wordt ook een plek in de volle zon vaak goed
verdragen. Sterke droogte en arme grond verdragen de planten niet goed. Ook te kalkrijke kleigrond is ongunstig. Enige beschutting in verband met nachtvorstgevaar wordt aanbevolen.
Voor gebruik als tuinplant zijn de bolhortensia's
het meest populair, met name de roze/blauwe.

Indeling in (kleur)groepen
De meest gebruikte en meest basale indeling van
de cultivars van H. macrophylla is die in de Hortensia Groep (bolvormige bloeiwijzen) en de
Lacecap Groep (schermvormige bloeiwijzen).
Daarnaast wordt binnen deze twee groepen een
aantal kleurgroepen onderscheiden. De bloemkleur van Hydrangea is een zeer belangrijk kenmerk, maar tegelijkertijd ook zeer lastige in verband met de grote variatie naar bodemomstandigheden (pH en aluminium; zie Blauwkleuring) .
Zowel binnen de Lacecap Groep als de Hortensia Groep worden de volgende kleurgroepen onderscheiden:
o Wit
o Lichtroze (lichtblauw)
o Roze (blauw)
o Rozerood (paars)
o Rood (violet)

Gebruikswaarde
Tuinplant
Hydrangea macrophylla en H. serrata zijn erg
populair als tuinplant en in iets mindere mate

33. H. macrophylla 'Hamburg' zeer geschikt als
snijheester voor droge bloemen.
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Potplant
Ook als potplant is Hydrangea zeer populair.
Vooral de afgelopen 20 jaar is er een zeer grote
toename van aanvoer op de Nederlandse veilingen: van 1 miljoen exemplaren in 1985 tot 8,1
miljoen in 2001. Er wordt een groot aantal cultivars gebruikt voor deze toepassing. De top 5 in
200 1 was: (1) 'Renate Steiniger' (veruit het
meest geteeld; verhandeld in blauw en roze), (2)
' Blauer Zwerg' (syn. 'Lavblaa'; verhandeld in
blauw en in roze), (3) 'Bodensee' (4), 'Adria'
(verhandeld in blauw en in roze) en (5) 'Hermann Dienemann').
Daarnaast wordt veel verkocht als type, bijvoorbeeld "Bol, wit" en "Randbloem rood". De
meest populaire kleur is blauw, gevolgd door
roze/rood en dan wit. Wat betreft het type bloeiwijze is bolvormig het meest populair (85%) en
dan schermvormig (15%). Sommige cultivars
zijn uitstekende potplanten, maar minder geschikt voor gebruik als tuinplant.

Snijheester
De afgelopen jaren wordt H. macrophylla ook
steeds meer gebruikt voor het leveren van snijtakken, zowel vers als gedroogd. De belangrijkste eisen die gesteld worden aan snijhortensia's
zijn dat de bloeiwijzen goed kleuren en lang
mooi blijven en dat de takken lang genoeg zijn.
Alleen bolvormig bloeiende cultivars komen in
aanmerking, omdat bij schermvonnig bloeiende
cultivars de binnenste fertiele bloemen snel afvallen. Er zijn enkele cultivars die zich hier bij
uitstek voor lenen. Voor het oogsten van droge
bloemen in augustus-september zijn volgens het
onderzoek van van de Wiel (2003) bij uitstek geschikt: ' Alto na', ' Deutschland' en 'Hamburg'.
In praktijk worden ook 'Renate Steiniger', 'Sibilla' (syn. ' Masja'), 'Red Star' en 'AB Green
Shadow' veel gebruikt. Veel wordt verhandeld
onder de term "doorgekleurd". Hiermee wordt
bedoeld dat de bloeiwijzen volbloeid zijn en
daarbij verkleuren van rood/roze/wit of blauw
naar donkerrood en!of groen.
/

34. H. macrophylla 'Bodensee', een veel gekweekte potplant.
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m. 'Adria'
m. 'Albrechtsburg'
m. 'All Summer Beauty'
m. ' Alpenglühen'
m. 'Altona'
m. 'Ami Pasquier'
m. ' Armand Draps'
m. 'Atlantica'
m. 'Ayesha'
m. 'Bachstelze'
m. 'Belzonii'
m. 'Benelux'
m. 'Bergfink'
m. 'Bichon'
m. 'Blauer Zwerg'
m. 'Blaukehlchen'
m. 'Bläuling'
m. 'Blaumeise'
m. 'Blauer Prinz'
m. 'Blue Danube'
m. 'Bodensee'
m. 'Bosco'
m. 'Böttstein'
m. 'Bouquet Rose'
m. 'Brugg'
m. 'Brunegg'
m. 'Buchfink'
m. 'Chaperon Rouge'
m. 'Constellation'
m. 'Dart's Songbird'
m. 'Deutschland'
m. 'Eisvogel'
m. 'Eldorado'
m. 'Elster'
m. 'Essen'
m. 'Europa'
m. 'Flamingo'
m. 'Floralia'
m. 'Freudenstein'
m. 'Gartenbaudirektor Kühnert'
m. 'Geisha''
m. ' Generale Vicomtesse de Vibraye'
m. 'Geoffrey Chadbund'
m. ' Gerda Steiniger'
m. 'Gertrud Glahn'
m. ' Gimpel'
m. 'Glowing Embers'
m. ' Grand Chef
m. ' Grant's Choice'
m. ' Grasmücke '
m. ' Habsburg '
m. 'Hamburg '
m. 'Heinrich Seidel'
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groep

grootte

bloeiwijze

bloemkleur

Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Lacecap
Lacecap
Hortensia
Lacecap
Hortensia
Hortensia
Lacecap
Lacecap
Lacecap
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Lacecap
Hortensia
Hortensia
Lacecap
Hortensia
Lacecap
Hortensia
Lacecap
Hortensia
Hortensia
Lacecap
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Lacecap
Hortensia
Hortensia
Lacecap
Hortensia
Hortensia
Lacecap
Lacecap
Hortensia
Hortensia
Hortensia

midden
midden-hoog
midden-hoog
midden
midden
dwerg-midden
hoog
midden
hoog
midden
hoog
midden
midden
hoog
midden
dwerg
hoog
midden-hoog
midden
midden
midden
midden
hoog
hoog
dwerg-midden
midden-hoog
midden
hoog
midden
dwerg-midden
midden
midden-hoog
dwerg-midden
midden
midden-hoog
midden-hoog
midden-hoog
midden
midden-hoog
midden-hoog
hoog
hoog
midden
midden-hoog
midden
dwerg-midden
midden
hoog
hoog
dwerg-midden
midden
midden
hoog

halfrond
rond
(half)rond
(half)rond
rond
halfrond
rond
(half)rond
halfrond
vlak
vlak
halfrond
vlak
rond
halfrond
vlak
vlak
vlak
(half)rond
(half)rond
rond
rond
rond
(half)rond
(half) rond
halfrond
vlak
halfrond
rond
vlak
(half)rond
vlak
halfrond
vlak
halfrond
halfrond
vlak
halfrond
halfrond
halfrond
vlak
halfrond
vlak
(half)rond
halfrond
vlak
halfrond
rond
vlak
vlak
rond
halfrond
rond

roze/blauw
lichtroze/blauw
(licht)roze/blauw
rozerood/paars
(donker)roze/blauw
(donker)roze/blauw
rozerood/paars
rozerood/paars
lichtroze/blauw
lichtroze/blauw-wit
lichtroze/blauw
(licht)roze/blauw
roze/blauw
roze/blauw
roze/blauw
donkerroze/blauw
roze/blauw
roze/blauw
roze/blauw
roze/blauw
wit
roze/blauw
rozerood/paars
(licht)roze/blauw
(licht)roze/blauw
roze/blauw
rozerood/paars
rozerood/paars
(licht)roze/blauw
roze/blauw
roze/blauw
roze/blauw
roze/blauw
wit
roze/blauw
roze/blauw
rozerood/paars
roze/blauw & wit
roze/blauw
roze/blauw
(licht)roze/blauw
(licht)roze/blauw
rozerood/paars
(donker)roze/blauw
(licht)roze/blauw
roze/blauw
rozerood/paars
roze/blauw
lichtroze/blauw
rozerood/paars
roze/blauw
roze/blauw
roze/blauw

bloeitijd
midden-laat
vroeg-midden
vroeg-midden
laat
midden-laat
midden
midden
midden-laat
midden-laat
midden-laat
midden
midden-laat
laat
midden
midden
midden-laat
vroeg-midden
midden-laat
midden
midden
midden-laat
midden-laat
vroeg-midden
vroeg
laat
midden
laat
midden-laat
vroeg-midden
midden
midden
midden-laat
midden
midden-laat
midden-laat
midden
midden-laat
vroeg-midden
midden-laat
laat
midden
vroeg-midden
midden-laat
midden
midden
midden
midden-laat
midden-laat
midden
laat
midden-laat
midden-laat
midden-laat

bloeirijkheid vorstschade spint bladvlekken meeldauw
+(-)
++
+ (-)
+

+
+
+
++
+-

++
+(+)
++
++
++
+ (+)

+
++

+
+
+++
++
+ (+)
++

+
+-

+
+

++

+
+
+
+
++
+ (+)

+
+
++
+ (+)

+
+

+
+
+

++ (+)

+

+ (+)

+ (-)

+
+
++
+
+

+(-)
+(-)
+++
+ (-)

++ (-)
+ (-)
+ (-)
++-

+ (-)
+ (-)
+
+
+ (+)
+ (+)

+
+ (-)
+
++
+ (-)
+- (-)
+ (-)
+
+ (-)

+(-)
++

+++
+ + (+)

+-

+

+(-)
+(-)
++
+ (+)
+++++
+(-)
++
++
++
++
++
++
++

++
++
++
++
+(-)
++
+
++
+(-)
++
+ (-)
+ (-)
++(+)
++
+
+

+ (-)
+ (-)
+ (-)

++
++
+
++
++
++

++

+ (-)
++
+ (-)
+ (-)

+

+-

++

+ (+)
++

+ (-)
+ (-)

+ (-)

+ (+)

+ (+)

+

+ (+)

+ (-)
+ (-)
+ (-)
+ (-)

++
+

+
+ (-)
+ (-)
+
+ (-)

++

++
++
++
++
+ (+)

+ (-)

++

+-

+++
++

+ (+)

++

+
+ (-)

++

+ (-)
+
+ (-)
+
+ (-)
+
+ (-)
+ (-)

+
+
+
+

+ (-)
+ (-)
+-

+-

+- (-)

+-

++
++

+
+ (-)

+ (-)
+ (-)
+ (-)
+ (-)

++
+ (+)

++ (+)

++

+-

+-

+ (-)
+ (-)
+

+-

+
+
+
+ (-)
+

+ + (+)

+ (-)
++

+

++
+ (-)

+
+
+
+

+-

+ (-)

++

+ (+)

+
++
++
+

++
+- (-)

+ (-)
+

+

+
+-

++

+
++

+
+

+ (-)
++

+

+-

+ (-)

+ (+)

+ (+)

+ (-)
+
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Keur naam
m. 'Heinrichsburg'
**
m. 'Hermann Dienemann'
**
0
0

*

0
0

**
0

*
***
**

0

***
0

**

*
0

**
0

*
0
0

**
0

**
NB
NB

***
**
**

*

***
0
0

**
0
0

***

***
**
0

*

*
0

**
0
0

*
s
0

*

0

0
0
50

m. 'Hobella'
m. 'Holstein'
m. 'Horben'
m . 'Hömli'
m. 'Hortulanus H. Witte''
m. 'Izu-no-hana'
m. ' James Grant'
m. 'Jeannepencher'
m. 'Kardinal'
m. 'King George VII'
m. 'Kluis Superba'
m. ' Königstein'
m. 'Koningin Wilhelmina'
m. 'La France'
m. 'La Lande'
m. 'La Marne'
m. 'Lanarth White'
m. 'Lemmenhof
m. ' Libelle'
m. 'Liebegg'
m. 'Louis de Sauvage'
m. 'Magicien'
m. 'Maman'
m. 'Maréchal Foch'
m. 'Marie Claire'
m. 'Mariesii'
m. 'Mariesii Lilacina'
m. 'Mariesii Perfecta'
m. 'Marquise'
m. 'Mascotte'
m. 'Mathilde Gutges'
m. 'Mein Liebling'
m. 'Merveille'
m. 'Merveille Sanguinea'
m. 'Miss Belgium'
m. 'Miss Hepbum'
m. 'Mme Emile Mouillère'
m. 'Mme G.J. Bier'
m. 'Mme Gilles-Goujon'
m. 'Mme Plurnecoq'
m. ' Mme René Bossard'
m. 'Monfort Perle'
m. 'Monink' (PINK 'N PRETTY)
m. 'Mousmée'
m. 'Möwe'
m. 'Mücke'
m. 'Nachtigall'
m. 'Nigra'
m. 'Nikko Blue'
m. 'Nymphe'
m. 'Otaksa'
m. 'Parsifal'
m. 'Pfau'
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groep

grootte

bloeiwijze

bloemkleur

bloeitijd

Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Lacecap/d
Lacecap
Hortensia
Lacecap
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Lacecap
Hortensia
Lacecap
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Lacecap
Lacecap
Lacecap
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Lacecap
Lacecap
Lacecap
Lacecap
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Lacecap

hoog
midden
midden
midden
midden
dwerg
midden
hoog
hoog
hoog
midden
midden
dwerg-midden
midden
midden
midden
hoog
dwerg
midden-hoog
midden
midden-hoog
midden
midden
hoog
midden-hoog
midden
hoog
hoog
midden
midden
hoog
midden-hoog
hoog
dwerg-midden
dwerg
midden-hoog
midden
midden
midden-hoog
dwerg-midden
hoog
midden
midden
midden
hoog
hoog
midden
midden
midden-hoog
midden
hoog
midden
midden
midden
midden

halfrond
halfrond
vlak
halfrond
rond
halfrond
halfrond
vlak
vlak
halfrond
vlak
rond
halfrond
rond
halfrond
halfrond
halfrond
rond
vlak
(half)rond
vlak
rond
halfrond
rond
rond
rond
rond
vlak
vlak
vlak
rond
halfrond
rond
(half)rond
halfrond
rond
(half)rond
halfrond
halfrond
halfrond
halfrond
rond
rond
rond
rond
vlak
vlak
vlak
vlak
halfrond
(half)rond
halfrond
(half) rond
(half)rond
vlak

lichtroze/blauw
rozerood/paars
lichtroze/blauw
(licht)roze/blauw
roze/blauw
rozerood/paars
lichtroze/blauw
roze/blauw & wit
wit (iets roze)
lichtroze/blauw
rood/violet
donkerroze/blauw
roze/blauw
rozerood/paars
lichtroze/blauw
lichtroze/blauw
(donker)roze/blauw
Iichtroze/blauw
wit
roze/blauw
wit (iets roze)
rozerood/paars
rozerood/paars
roze/blauw
roze/blauw
(licht)roze/blauw
lichtroze/blauw
lichtroze/blauw
lichtroze/blauw
(licht)roze/blauw
roze/blauw
rozerood/paars
lichtroze/blauw
lichtroze/blauw
donkerroze/blauw
rood/violet
donkerroze/blauw
roze/blauw
wit (iets roze)
rood/violet
wit
roze/blauw
rozerood/paars
roze/blauw
lichtroze/blauw
roze/blauw
roze - rozerood
roze/blauw
donkerroze/blauw
(I icht)roze/blauw
(I icht)roze/blauw
Wit
lichtroze/blauw
roze/blauw
(donker)roze/blauw

midden
midden
midden-laat
vroeg-midden
vroeg-midden
midden
vroeg
laat
midden-laat
midden-laat
midden-laat
midden
midden
midden
laat
vroeg-midden
vroeg-midden
laat
midden
midden-laat
midden
vroeg-midden
midden-laat
midden-laat
midden
vroeg
midden
midden
vroeg-midden
midden
midden-laat
vroeg-midden
midden
vroeg
midden-laat
midden
vroeg-midden
midden-laat
midden
midden-laat
midden
midden
midden
vroeg-midden
vroeg-midden
midden-laat
laat
laat
midden-laat
midden-laat
vroeg
midden
vroeg
midden
laat

bloeirijkheid vorstschade spint bladvlekken meeldauw
+ (+)

+
++

+
++

+
+

+ (+)
+-

+

+

++

++
+-

+
+
+ (+)

+ (+)

+ (+)

+

+ (+)

++
+ (+)

+ + (+)
++

+ (-)

++

+
+
+
+ (-)
+ (+)
+

++
+ (+)

+
+ (-)
+
+
+

+
+ (-)
+
+
+
+ (-)

++
+
+ (+)

+ (+)

+

+

++

++

+-

+

+
+
+
+
++
+

+

+ (+)

++
+ (-)
+ (-)
+ (+)

+ (-)
+ (+)
+

++

+
++
+
+ (-)
++
+
+ (+)
+ (-)

++
+ (+)
++
++

++
+
+
+
++

++

+

+ (+)
+
+ (-)
+ (-)
+
+ (+)
+
+ (+)
+ (+)

+
+
+
++ (+)

+
+
+ (+)

+ (-)
+
+ (-)

/

+ (+)
++

++
+
+-

++
+
+
+
+ (+)

++

+ (+)

+
+ (-)
+ (-)

+ (+)

++ (-)
+
+ (-)
+ (-)
+ (-)
+
+ (-)

+++
++

+ (-)

+
+ (+)

+ (-)
+ (-)
+ (-)
++
++ (+)
+ (+)

+ (-)
+ (-)
++

++
++
+ (-)
++
+
++
+ (+)
+ + (+)

+
+ (-)
+

+ (+)

++

+ (-)
+ (-)
+ (-)
++

+ (-)
+ (+)

+
+++

+-

++

+ (+)

+ (-)

++
++

+
++
+
+

+ (+)

++
+-

+
+ (+)
+ - (-)

+ (+)
+ - (-)
+ (+)

+ (-)
+ (-)
+ (-)
++
+-

+ (-)
+ (+)

+

+++
+
++
+ (+)

+ (-)
+ - (-)
+ (-)

++ (+)

+ (-)
+++-

+ (-)
+ (-)

+ (+)
+ (+)
+ (+)
++

++

+ (-)

++

+ (+)

++

+ (+)

+ (-)

+
+
++
+

+ (+)

+ (-)
+ (-)
+ (-)
+ (-)
+ (+)
+ (+)
+ (+)
+ (+)
++
+-

+ (-)

+ + (+)

+ (+)
+ (+)

+
++
+
++
++

++
++

+ - (-)
+-

++

+ (-)
+ (-)
+ (-)
++

++
++
++
++
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Keur naam

***
0
0
0

*

**
*

*

**
0
0

*
0
0
0

***
0
0

0
0

*
0
0

*
*
0

0

*

***

**

***
0
0

0
0
0

**

0
0

(**)

(**)
0
0
s

*

0

*
0

s
0
0
s

NB
NB
NB
52

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

'Pia'
'Pink Princess'
'Pirate'
'Prinses Beatrix'
'Quadricolor'
'R.F. Felton'
'Ramis Pictus'
'Raymond Draps'
'Renate Steiniger'
'Rigi'
'Rosabelle'
'Rosita'
'Rotdrössel'
m. 'Rotkehlchen'
m. 'Rotschwanz'
m. 'Schöne Bautznerin'
m. 'Schwan'
m. 'Schwester Alba'
m. 'Sea Foam'
m. 'Sensation 75'
m. 'Sibilla'
m . Soeur Thérèse'
m. 'Sonja Steiniger'
m. 'Souvenir de Mme E. Chautard'
m. 'Souvenir du Président Doumer'
m. 'Splendeur'
m. 'St. Claire'
m. 'Steina 104'
m. 'Taube'
m. 'Tokyo's Delight'
m. 'Tovelit'
m. 'Tricolor'
m. 'Valduloir'
m. Veitchii'
m. Vorster Frührot'
m. 'Weisse Königin'
m. 'Wildenstein'
m. 'Yola'
m. 'Zaunkönig'
m. (Hydr. 107)3
m. (Hydr. 113)4
s. ' Blue Deckle'
s. 'Diadem'
s. 'Grayswood'
s. 'Impératrice Eugénie'
s. 'Intermedia'
s. 'Lace Delight'
s. 'Macrosepala' (' Japonica' )
s. 'Preziosa'
s. 'Prolifera'
s. 'Rosalba'
s. 'Spreading Beauty'
s. var. oamacha
s. var. angustata
s. var. chinensis
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groep

grootte

bloeiwijze

bloemkleur

Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Lacecap/v
Hortensia
Lacecap
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Lacecap
Lacecap
Lacecap
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Lacecap
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Lacecap
Lacecap
Hortensia
Lacecap/v
Hortensia
Lacecap
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Hortensia
Lacecap
Hortensia
Lacecap
Lacecap
Lacecap
Lacecap
Lacecap
Lacecap
Lacecap
Lacecap.
Hortensia
Lacecap/d
Lacecap
Lacecap/d
Lacecap
Lacecap
Lacecap

dwerg
midden
dwerg
dwerg
midden-hoog
midden-hoog
midden-hoog

(half)rond
halfrond
halfrond
halfrond
vlak
(half)rond
vlak
halfrond
rond
rond
rond
bol
vlak
vlak
vlak
rond
rond
halfrond
vlak
halfrond
halfrond
halfrond
rond
halfrond
rond
halfrond
halfrond
rond
vlak
vlak
halfrond
vlak
halfrond
vlak
(half)rond
halfrond
rond
rond
vlak
rond
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
(half)rond
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak(-halfrond'

midden-laat
donkerroze/blauw
+vroeg-midden + +
lichtroze/blauw
midden-laat
+ (+)
donkerroze/blauw
midden
+rozerood/paars
laat
+ (-)
lichtroze/blauw
midden-laat
+ (-)
lichtroze/blauw
++
vroeg-midden
wit (iets roze)
vroeg-midden
++
roze/blauw
++
vroeg
roze/blauw
midden-laat
(I icht)roze/blauw
+
+
midden
roze/blauw
vroeg-midden
rozerood/paars
+
rood/violet
midden-laat
(donker)roze/blauw
+ (-)
laat
rood/violet
+ (-)
midden-laat
roze/blauw
+
vroeg-midden
+ (+)
wit
midden-laat
+ (+)
wit
wit
midden-laat
+ (-)
roze/blauw & witte rand laat
donkerroze/blauw
vroeg-midden
++
wit
midden
+rood/violet
vroeg-midden
+
lichtroze/blauw
midden-laat
+(-)
rozerood/paars
vroeg-midden
++
roze/blauw
midden
+
midden
(licht)roze/blauw
++
roze/blauw & wit
vroeg-midden
+
roze/blauw
midden-laat
+
wit tot lichtroze/blauw vroeg-midden
++
roze/blauw
midden
+
wit/lichtroze
laat
+rozerood/paars
+ (+)
midden
wit
vroeg
++
rozerood/paars
midden-laat
+wit
+ (+)
midden
(licht)roze/blauw
+ (+)
vroeg
roze/blauw
+ (+)
midden
lichtroze/blauw
+ (-)
laat
rozerood/paars
+ (+)
vroeg-midden
wit
midden-laat
+
(licht)roze/blauw
vroeg-midden
++
roze/blauw
vroeg
+Iichtroze/blauw
vroeg-midden + (-)
lichtroze/blauw
++
vroeg
lichtroze/blauw
vroeg-midden +
roze/blauw
vroeg
roze/blauw
vroeg
++
(donker)roze
vroeg
+ (-)
(licht)roze/blauw
vroeg-midden
+roze/blauw & wit
vroeg
++
roze/blauw
vroeg
+ (-)
lichtroze/blauw
vroeg
+
Wit
midden
lichtroze/blauw
vroeg-midden
+-

hoog
midden-hoog
hoog
midden-hoog
midden-hoog
midden
hoog
midden
midden
hoog
midden
midden
midden
midden
midden
midden-hoog
hoog
dwerg-midden
hoog
hoog
midden-hoog
dwerg
hoog
hoog
midden-hoog
dwerg-midden
midden-hoog
hoog
midden
midden
hoog
midden-hoog
midden
dwerg
hoog
midden
hoog
dwerg
hoog
midden
dwerg
midden
dwerg
midden
dwerg
dwerg

bloeitijd

bloeirijkheid vorstschade spint bladvlekken meeldauw
+
++
+ (+)

(-) +
++

+ (+)

+ (-)
+ (-)
+ (-)
++
+-

+ (+)

+

+

+ (+)
+ (+)

+ (+)

+
+ (+)

+ (-)
+

+

+-

+ (+)

+
+ (-)

+
+

+ (+)
+-

+ (+)

+

(-) +

+ (-)

++

+ (+)
+-

+
++
++
++

++

+
+
+ (-)
+ (-)
+ (-)

+ (+)
++

++ (+)

++
+
+

+ (+)

+

++
+
+

++
++

+++

+ (-)

+

+
+
+ (-)
+
+ (-)
+

++
+ (-)
++
+ (-)
++
+(-)
+ (+)
+ (+)
++
++
++
+ (-)
++
++
++

+
+(+)
++ +
++
++
++
++
+++
++
+ + (+)
++
++
++
++
++

+ (+)

++

+ (+)
+-

+ (-)
++

+ (-)
+ (-)
+ (-)

++
++
+ + (+)
++
+(+)
+ (+)
++
++
++
++

+ (+)
++
++
++
++

+ (-)
+ (-)

++

+ (-)
++
+ (+)
+ (-)
+ (-)
++
++
++
+-

++
++
++
++
+ (-)
+
++
+(+)
+ (+)
+ (-)
+ (+)
+ (+)

++
++
+ (-)
++

+ (+)

+

++
++
+ (+)
+ (+)
++
+ (+)
+ (-)
++
++
++
++
++

++

+ - (-)
+-

++

+-

++
++

+ (-)

++

++

++ - (-)

++

+ (-)
+ - (-)
++-

++
++ (+)
++
++
+ (+)
++
++

++
++
++
++
++
+++
+++
+++
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Keur naam
NB
NB
NB
0
0

s.
s.
s.
s.
s.

var. koreana
wilsonii HORT.
(selectie Camaïeu)
(selectie 9970)
(selectie 9297)

groep

grootte

bloeiwijze

bloemkleur

bloeitijd

Lacecap
Lacecap
Lacecap
Lacecap
Lacecap

dwerg
dwerg
dwerg-midden
midden
midden

vlak
vlak
vlak
vlak
vlak

roze/blauw
lichtroze/blauw
lichtroze/blauw
roze/blauw
lichtroze/blauw

vroeg
vroeg
vroeg-midden
vroeg
vroeg

Veridaringen (Explanation)
Waardering (Valuation)
*** '~ uitstekend (excellent); **= zeer goed (very good); *=goed (good); s =voor speciale doeleinden
(for special purpose); o =kan vervallen (can be eliminated); NB= niet beoordeeld (no valuation)
Bloeirijkheid (Flowering):
+++ = zeer rijk (very abundant); ++=rijk (abundant);+= vrij rijk (fairly); +-=matig rijk (moderate);
-- =slecht (bad);- - zeer slecht (very bad)
Vorstschade/ziektes (Frostdamage/diseases):
+++ = geen (not); ++=zeer gering (very slight); +=gering (slight); +-=matig (moderate);
-- =veel (serious);-- zeer veel (very serious)

Er is onder naam'Geisha' ook een kloon in omloop met bolvormige bloeiwijze
Er is onder de naam 'Hortulanus H. Witte' ook een kloon in omloop met een platte bloeiwijze
Deze plant is onder nummer gekeurd. De herkomst of identiteit was niet meer te achterhalen.
Omdat de plant hoog gewaardeerd is wordt getracht op termijn, liefst in overleg met de winner,
de plant uit te geven. Indien het een bestaande cultivar is, hoeft dit uiteraard niet.
Deze plant is onder nummer gekeurd. De herkomst of identiteit was niet meer te achterhalen.
Omdat de plant hoog gewaardeerd is wordt getracht op termijn, liefst in overleg met de winner,
de plant uit te geven. Indien het een bestaande cultivar is, hoeft dit uiteraard niet.

Aanbevolen cultivars per groep
Hortensia Wit:
m. 'Mme Emile Mouillère' (***)
m. 'Mme Gilles-Goujon' (**)
m. 'Bichon' (*)
m. 'Nymphe' (*)
Hortensia Lichtroze (lichtblauw):
m. 'Mathilde Gutges' (***)
m. 'Albrechtsburg' (**)
m. 'Heimichsburg' (**)
m. 'La France' (**)
m. 'R.F. Felton' (**)
m. 'Jeannepencher' (*)
m. 'Souvenir de Mme E. Chautard' (*)
Hortensia Roze (blauw):
m. 'Freudenstein' (***)
m. 'Grand Chef (***)
m. 'Pia' (***)
m. ' Schöne Bautznerin' (***)
m. 'Tovelit' (***)
m. 'Altona' (**)
m. 'Hamburg' (**)
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m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

m.
m.
m.
m.
m.
m.

'King George VII' (**)
'Magicien' (**)
'Maréchal Foch' (**)
' Marquise' (**)
'Renate Steiniger' (**)
'Wildenstein' (**)
'Blue Danube' (*)
'Bodensee' (*)
'Bosco' (*)
'Bouquet Rose' (*)
'Essen' (*)
'Geisha' (*)
'Horben' (*)
'La Lande' (*)
'Monfort Perle' (*)
'Raymond Draps' (*)
'Sibilla' (*)
'Steina 104' (*)

Hortensia Rozerood (paars):
m. 'Königstein' (***)
m. 'Alpenglühen' (**)
m. 'Böttstein' (**)
m. 'Hermann Dienemann' (**)
m. ' Armand Draps' (*)

m.
m.
m.
m.

bloeirijkheid vorstschade spint
+ (-)

(-)- +

++
+
++

+
++
++

++++- (-)
+-

bladvlekken meeldauw
++
+ (+)
+ (-)
+ (-)
+ (-)

+++
++
++
++
++

'Mascotte' (*)
'Mme René Bossard' (*)
'Rosita' (*)
'Souvenir du Président Doumer' (*)

Hortensia Rood (violet):
m. 'Mme G.J. Bier' (***)
m. 'Merveille Sanguinea' (**)
Lacecap Wit:
m. 'Lanarth White' (**)
m. 'Tokyo's Delight' (**)
m. ' Libelle' (*)
m. 'Ramis Pictus' (*)
Lacecap Lichtroze (lichtblauw):
m. 'Mariesii Lilacina' (***)
m. 'Quadricolor' (*)
s. ' Impératrice Eugénie' (*)
Lacecap Roze (blauw):
m. 'Taube' (***)
m. 'Bläuling' (**)
m. 'Eisvogel' (**)
m. ' Izu-no-hana' (**)
m. 'Mariesii Perfecta' (**)
m. 'Mousmée' (**)
m. 'Blaumeise' (*)
m. 'Dart's Songbird' (*)
m. 'Nachtigall' (*)
s. 'Lace Delight' (*)
Lacecap Rozerood (paars):
'Geoffrey Chadbund' (***)

m.

Lacecap Rood (violet):
m. 'Kardinal' (***)

Beschrijvingen van de aanbevolen
cultivars
** H. macrophylla 'Albrechtsburg'
[Hortensia Groep]
(Nieschülz, 1993)
GROEIWIJZE: (middel)groot.
BLADEREN: donkergroen, ovaal, 11-12,5 x 6,5-7
cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: rond, 13-16 cm breed; lokbloemen

35. H. macrophylla 'Albrechtsburg'

lichtroze/blauw, 4,0-5,0 cm breed; sepalen 4,
niet overlappend, fijn getand; bloeitijd vroegmidden.
BLOEIRIJKHEID: zeer goed.
VORSTSCHADE: (zeer) gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht-matig voor spint;
licht voor bladvlekken; niet-zeer licht voor
meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de ronde bloeiwijzen
met lichtroze/blauwe lokbloemen met fijn getande sepalen. De bloei is zeer rijk (weinig nachtvorstgevoelig). Éen van de beste lichtroze bolhortensia's.
** H. macrophylla 'Alpenglühen'
[Hortensia Groep]
(Brugger, Tettnang (D), 1950)
syn. ' Alpenglow'
GROEIWIJZE: middelgroot.
Dendraflora nr 40 2003
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meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de vrij smalle bladeren,
ronde bloeiwijzen met rozerood/paarse lokbloemen. Gezonde plant.

36. H. macrophylla 'Alpenglühen'

37. H. macrophylla 'Altona'

BLADEREN: groen, ovaal, 10-11 x 6,5-7,5 cm, fijn
getand.
BLOEIWIJZE: (half)rond, 14-17 cm breed; lokbloemen rozerood/paars, 3-5 cm breed; sepalen
(3-)4, half overlappend, gaaf, met gekielde top;
bloeitijd laat.
BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEYOELIGHEID: zeer licht voor spint; lichtmatig voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de (half)ronde bloeiwijzen met rozerood/paarse lokbloemen en de
late bloeitijd. De top van de sepalen is typisch
kiel vormig. Ook veel gekweekt als potplant. Éen
van de beste rozerode bolhortensia's voor in de
tuin.

BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEYOELIGHEID: licht-matig voor spint;
licht-matig voor bladvlekken; zeer licht voor
meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de ronde bloeiwijzen
met (donker)roze/blauwe lokbloemen. De bloeiwijzen drogen mooi op bij uitbloei. Zeer geschikt als snijbloem. 'Altona' lijkt veel op 'Europa' en 'Hamburg', maar heeft kleinere
bladeren met een duidelijke spitse punt. Bovendien verkleuren de bloemen van 'Altona' mooier in de herfst. Éen van de beste roze/blauwe
bolhortensia's voor in de tuin.

** H. macrophylla 'Altona'
[Hortensia Groep]
(H. Schadendorff, Wede! (D), 1931)
GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: groen, ovaal, 10-14 x 8,5-11 cm, ruw
getand.
BLOEIWIJZE: rond, 12-17 cm breed; lokbloemen
(donker)roze/blauw, 2,5-5 cm breed; sepalen 45, duidelijk-half overlappend, gaaf-grof getand;
bloeitijd midden-Iaat.
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* H. macrophylla 'Armand Draps'
[Hortensia Groep]
(? Draps-Dom, Strombeek, Bever (B))
GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: groen, ovaal(-langwerpig), ca. 12 x
6-6,5 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: rond, 14-15 cm breed; lokbloemen
rozerood/paars, 3,5-4,0 cm breed; sepalen 4, duidelijk overlappend, gaaf; bloeitijd midden.
BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: (zeer) gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht-matig voor spint;
zeer licht-licht voor bladvlekken; zeer licht voor

sH. macrophylla 'Ayesha'
[Hortensia Groep]
(J. allang in cultuur)
syn. 'Flieder', 'Sering', 'Uzu'
GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: groen, ovaal, 12-16 x 7,5-10 cm, fijn
getand.
BLOEIWIJZE: halfrond, 11-22 cm breed; lokbloemen lichtroze/blauw, 1-2 cm breed; sepalen 4-5,
duidelijk overlappend, gaaf, ingerold naar binnen; bloeitijd midden-laat.
BLOEIRIJKHEID: matig.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht-matig voor spint;
matig voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de halfronde bloeiwijzen met kleine lichtroze/blauwe lokbloemen met
iets naar binnen ingerolde sepalen. Geen sterke
tuinplant, maar krijgt vanwege de typische
bloemvorm een "s" (liefhebbersplant). Ook veel
gekweekt als potplant.

* H. macrophylla 'Bichon'
[Hortensia Groep]
(Dublanchet (F), 1969)
GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: donkergroen, ovaal, 12,5-13,5 x 88,5 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: rond, 15-16 cm breed; lokbloemen
wit, 3,0-4,5 cm breed; sepalen 4, niet overlappend, gaaf; bloeitijd midden-laat.
BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: (zeer) gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig voor spint; lichtmatig voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de ronde bloeiwijzen
met witte lokbloemen.
** H. macrophylla 'Bläuling'
[Lacecap Groep]
(Versuchanstalt Wädenswil (CH), 1984)
syn. 'Rablue'
GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: donkergroen, ovaal, 13-14 x 7,5-8
cm, fijn getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 13-15 cm breed; lokbloemen
roze/blauw, 4,0-5,0 cm breed; sepalen 4, niet
overlappend, grof getand; bloeitijd vroeg-midden.

38. H. macrophylla 'Bläuling'
BLOEIRIJKHEID: zeer goed.
VORSTSCHADE: (zeer) gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: zeer licht-licht voor spint;
zeer licht voor bladvlekken; zeer licht voor
meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de vlakke bloeiwijzen
met roze/blauwe lokbloemen met grof getande
sepalen. De bloei is zeer rijk (weinig nachtvorstgevoelig). Één van de beste roze/blauwe Lacecaps voor in de tuin.

* H. macrophylla 'Blaumeise'
[Lacecap Groep]
(Versuchanstalt Wädenswil (CH), 1979)
syn. 'Blue Sky', ' Teller Blue'
GROEIWIJZE: (middel)groot.
BLADEREN: groen, ovaal, 12-19 x 6-14 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 11-14(-17) cm breed; lokbloemen roze/blauw, 3-5(-7) cm breed; sepalen 4-5,
duidelijk overlappend, gaaf, soms iets golvend;
bloeitijd midden-laat.
BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht voor spint; licht voor
bladvlekken; licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de grote bladeren, vlakke bloeiwijzen met vrij grote roze/blauwe lokDendraflora nr 40 2003
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bloemen. Het blad krijgt mooie rode herfstkleur.
Gezonde plant! Ook veel gekweekt als potplant.

* H.

macrophylla 'Blue Danube'
[Hortensia Groep]
(winner?)
syn. 'Danube Blue', ' Blau Donau'
GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: groen, ovaal(-langwerpig), 10,5-12 x
6-6,5 cm, fijn getand.
BLOEIWIJZE: rond, 10-14 cm breed; lokbloemen
roze/blauw, 3,5-5,0 cm breed; sepalen 4, duidelijk overlappend, gaaf; bloeitijd midden.
BLOEIRIJKHEID: zeer goed.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht voor spint; zeer licht
voor bladvlekken; licht-matig voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de vrij smalle bladeren,
ronde bloeiwijzen met roze/blauwe lokbloemen.
De bloei is zeer rijk (weinig nachtvorstgevoelig).

** H. macrophylla 'Böttstein'
[Hortensia Groep]
(Preisig (Haller), Brugg (CH), 1971)
GROEIWIJZE: groot.

* H.

macrophylla 'Bodensee'
[Hortensia Groep]
(Brugger, Tettnang (D), 1987)
GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: groen, ovaal, 10-14 x 6-8 cm, middel
getand.
BLOEIWIJZE: (half)rond, 10-16 cm breed; lokbloemen roze/blauw, 3,5-5 cm breed; sepalen 36, duidelijk-half overlappend, gaaf-fijn getand;
bloeitijd midden.
BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht voor spint; licht-matig
voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de (half)ronde bloeiwijzen met roze/blauwe lokbloemen. Ook veel
gekweekt als potplant en als snijbloem.

* H. macrophylla 'Bosco'
[Hortensia Groep]
(Dublanchet (F), ca. 1970)
GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: groen, ovaal, 10,5-14 x 6,5-9 cm,
ruw getand.
BLOEIWIJZE: rond, 13-14 cm breed; lokbloemen
roze/blauw, 3,0-4,5 cm breed; sepalen 4, duidelijk overlappend, gaaf; bloeitijd midden-laat.
BLOEIRUKHEID: goed-zeer goed.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht voor spint; lichtmatig voor bladvlekken; licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de ronde bloeiwijzen
met roze/blauwe lokbloemen. De bloei is (zeer)
rijk (weinig nachtvorstgevoelig).
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40. H. macrophylla 'Eisvogel'
3-4, duidelijk overlappend, gaaf; bloeitijd vroeg.
BLOEIRIJKHE!D: goed.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig-veel voor spint;
licht-matig voor bladvlekken; zeer licht voor
meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de vrij kleine
(half)ronde bloeiwijzen met (licht)roze/blauwe
lokbloemen en vroege bloeitijd. Het is één van
de eerste cultivars van de Franse kweker Lemoine. ' Bouquet Rose' lijkt veel op 'Générale Vicomtesse de Vibraye' en krijgt van de keuringscommissie de voorkeur.

39. H. macrophylla 'Böttstein'
BLADEREN: donkergroen, ovaal-langwerpig,
12,5-17,5 x 7-8,5 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: rond, 15-17 cm breed; lokbloemen
rozerood/paars, 4-5,5 cm breed; sepalen 4-5,
half overlappend, gaaf; bloeitijd vroeg-midden.
BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht-matig voor spint;
zeer licht voor bladvlekken; zeer licht voor
meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de smalle, vrij grote
bladeren, ronde bloeiwijzen met vrij grote rozerood/paarse lokbloemen. Gezonde plant! Éen van
de beste rozerode bolhortensia's voor in de tuin.

* H. macrophylla 'Dart's Songbird'
[Lacecap Groep]
(Darthuizer Boomkwekerij en, Leersum, 1994)
GROEIWIJZE: dwerg-middelgroot.
BLADEREN: groen, roodachtig aan top, ovaal, 1217 x 8-14 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 5-14 cm breed; lokbloemen
roze/blauw, 2-4,5 cm breed; sepalen (3-)4-5,
duidelijk overlappend, gaaf; bloeitijd midden.
BLOEIRIJKHEID: zeer goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID : licht-matig voor spint;
(zeer) licht voor bladvlekken; licht voor meeldauw.

* H. macrophylla 'Bouquet Rose'
[Hortensia Groep]
(E. Lemoine, Nancy (F), 1908)
GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: groen, ovaal, 9-12 x 5-7 cm, middel
getand.
BLOEIWIJZE: (half)rond, ca. 10 cm breed; lokbloemen (licht)roze/blauw, 2-3,5 cm breed; sepalen
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Vooral gekenmerkt door de vrij grote bladeren,
vlakke bloeiwijzen met roze/blauwe lokbloemen. De bloei is zeer rijk (weinig nachtvorstgevoelig). Het blad krijgt mooie rode herfstkleur
en de bloemen drogen mooi op.

** H. macrophylla 'Eisvogel'
[Lacecap Groep]
(Versuchanstalt Wädenswil (CH), 1979)
syn. 'King Fisher'
GROEIWIJZE: (middel)groot.
BLADEREN: groen, ovaal, 12-13,5 x 8-9 cm, fijn
getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 13-15 cm breed; lokbloemen
roze/blauw, 3,5-5,5 cm breed; sepalen (3-)4, half
overlappend, gaaf-fijn getand; bloeitijd middenlaat.
BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht voor spint; lichtmatig voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de vlakke bloeiwijzen
met vrij grote roze/blauwe lokbloemen. Gezonde plant! De bloemen drogen mooi rood op. De
cultivar lijkt veel op 'Blaumeise'. Één van de
beste roze/blauwe Lacecaps voor in de tuin.
Dendraflora 11r 40 2003
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42. H. macrophylla 'Geoffrey Chadbund'

41. H. macrophylla 'Freudenstein'

* H.

macrophylla 'Essen'

[Hortensia Groep]
(Steiniger, Tönisvorst (D), 1966)
GROEIWIJZE: (midde1)groot.
BLADEREN: donkergroen, ovaal, 12,5-13,5 x 88,5 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: halfrond, 13-15 cm breed; lokbloemen roze/blauw, 4,0-5,0 cm breed; sepalen 4-5,
half overlappend, gaaf; bloeitijd midden-laat.
BLOEIRIJKHEID: goed-zeer goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht voor spint; zeer licht
voor bladvlekken; zeer licht-licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de halfronde bloeiwijzen met roze/blauwe lokbloemen. De bloei is
(zeer) rijk (weinig nachtvorstgevoelig). Gezonde
plant.

*** H.

macrophylla 'Freudenstein'

[Hortensia Groep]
(E. Haller, Brugg (CH), 1960)
GROEIWIJZE: (middel)groot.
BLADEREN: groen, ovaal, 13-17 x 9-11 cm, middel getand.
BLOEIWUZE: halfrond, 12-17 cm breed; lokbloemen roze/blauw, 3-5 cm breed; sepalen 4-5, niet
(-half) overlappend, gaaf-fijn getand; bloeitijd
midden-laat.
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BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEYOELIGHEID: licht-matig voor spint;
licht-matig voor bladvlekken; licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de grote bladeren, halfronde bloeiwijzen met roze/blauwe lokbloemen.
Ook veel gekweekt als potplant. In de herfst
wordt het blad mooi rood. Samen met 'Grand
Chef en ' Schöne Bautznerin' de beste hoge
roze/blauwe bolhortensia.

* H.

macrophylla 'Geisha'

[Hortensia Groep]
(Cayeux, Le Havre (F), 1967)
GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: groen, ovaal, 10,5-14,5 x 6,5-10 cm,
middel getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 16-18 cm breed; lokbloemen
(licht)roze/blauw, 3,5-6,0 cm breed; sepalen 5,
duidelijk overlappend, gaaf; bloeitijd midden.
BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig voor spint; lichtmatig voor bladvlekken; licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de vrij grote vlakke
bloeiwijzen met vrij grote (licht)roze/blauwe
lokbloemen.

*** H. macrophylla 'Geoffrey Chadbund'
[Lacecap Groep]
(?Engeland, voor 1956)
GROEIWIJZE : middelgroot.
BLADEREN: groen, ovaal, 14-16 x 9-11 cm,
middel getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 14-17 cm breed; lokbloemen
rozerood/paars, 4-5 ,5 cm breed; sepalen 3-5,
half overlappend, gaaf; bloeitijd midden-laat.
BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE : zeer gering.
ZIEKTEGEYOELIGHEID: licht VOOr spint; lichtmatig voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de vrij grote bladeren,
vlakke bloeiwijzen met vrij grote rozerood/paarse lokbloemen. Gezonde plant! ' Geoffrey Chadbund' lijkt veel op ' Möwe', welke een negatief
eindoordeel krijgt. Het is de beste rozerode
Lacecap voor in de tuin.
*** H.

macrophylla 'Grand Chef

[Hortensia Groep]
(Dublanchet (F), 1966)
GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: groen, ovaal, 12-13,5 x 8,5-9,5 cm,
middel getand.
BLOEIWIJZE: rond, 14-19 cm breed; lokbloemen

roze/blauw, 3,5-5,5 cm breed; sepalen 4, half
overlappend, gaaf; bloeitijd midden-laat.
BLOEIRJJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEYOELIGHEID: licht voor spint; zeer licht
voor bladvlekken; zeer licht-licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de vrij grote ronde
bloeiwijzen met vrij grote roze/blauwe lokbloemen. Gezonde plant! Samen met 'Freudenstein'
en ' Schöne Bautznerin' de beste hoge roze/blauwe bolhortensia voor in de tuin.

** H.

macrophylla 'Hamburg'

[Hortensia Groep]
(H. Schadendorff, Wede! (D), 1931)
GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: groen, ovaal, 9-16 x 7-11 cm, middel
getand.
BLOEIWIJZE: halfrond, 10-20 cm breed; lokbloemen roze/blauw, 2,5-4,5(-6) cm breed; sepalen
3-5, duidelijk overlappend, gaaf-grof getand;
bloeitijd midden-laat.
BLOEIRUKHEID: zeer goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEYOELIGHEID: licht voor spint; licht voor
bladvlekken; licht-matig voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de grote halfron de
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43. H. macrophylla 'Grand Chef'

44. H. macrophylla 'Hamburg'

45. H. macrophylla 'Heinrichsburg'

bloeiwijzen met roze/blauwe lokbloemen. De
bloeiwijzen drogen mooi op. De bloei is zeer rijk
(weinig nachtvorstgevoelig). Ook veel gekweekt
als potplant. Ook zeer geschikt als snijbloem.
Vooral vanwege de grotere bloeiwijzen te onderscheiden van 'Altona' en 'Europa'. Éen van de
beste roze/blauwe bolhortensia's voor in de tuin.

** H. macrophylla 'Hermann Dienemann'
[Hortensia Groep]
(H. Dienemann, Bautzen (D), 1962)
syn. 'Leuchtfeuer'
GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: groen, iets roodachtig aan top, ovaal,
l 0- 15 x 9- 10 cm, middel getand.
BLOEIWUZE: halfrond, 10-14 cm breed; lokbloemen rozerood/paars, 2,5-4,5 cm breed; sepalen
3-5, half overlappend, gaaf; bloeitijd midden.
BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: (zeer) licht VOOr spint;
(zeer) licht voor bladvlekken; zeer licht voor
meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de halfronde bloeiwijzen met rozerood/paarse lokbloemen. Gezonde
plant! Ook veel gekweekt als potplant. Éen van
de beste rozerode bolhortensia's voor in de tuin.

duidelijk overlappend, gaaf; bloeitijd vroegmidden.
BLOEIRIJKHEID: goed-zeer goed.
VORSTSCHADE: (zeer) gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht voor spint; zeer lichtlicht voor bladvlekken; licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de ronde bloeiwijzen
met roze/blauwe lokbloemen. De bloei is (zeer)
rijk (weinig nachtvorstgevoelig). Gezonde plant.

** H. macrophylla 'Heinrichsburg'
[Hortensia Groep]
(VEB, Berlijn (D), 1983)
GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: donkergroen, ovaal, 11 ,5-15,5 x 7,010,1 cm, fijn getand.
BLOEIWUZE: halfrond, 14-18 cm breed; lokbloemen lichtroze/blauw, 3,0-4,5 cm breed; sepalen
4-5, half overlappend, grof getand; bloeitijd
midden.
BLOEIRIJKHEID: goed-zeer goed.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht voor spint; licht voor
bladvlekken; niet-zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de vrij grote halfronde
bloeiwijzen met lichtroze/blauwe lokbloemen
met grof getande sepalen. De bloei is (zeer) rijk
(weinig nachtvorstgevoelig). Gezonde plant!
Ook veel gekweekt als potplant. Éen van de
beste lichtroze bolhortensia's.
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* H. macrophylla 'Horben'
[Hortensia Groep]
(Preisig (Haller), Brugg (CH), 1974)
GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: groen, ovaal, 12,0-16 x 7-9,0 cm,
middel getand.
BLOEIWÜZE: rond, 12,0-17,0 cm breed; lokbloemen roze/blauw, 3,0-4,5 cm breed; sepalen 5,

** H. macrophylla 'Izu-no-hana'
[Lacecap Groep]
(Geïmporteerd uit Japan, in jaren 1990)
GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: groen, ovaal-langwerpig, 10,0- 15 x
4,5-7,5 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 12,0-18 cm breed; lokbloemen
blauw/roze tot bijna wit, 3,0-3 ,5 cm breed; sepalen 10- 14, half overlappend, gaaf; bloeitijd laat.
BLOEIRIJKHEID: zeer goed.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: zeer licht-licht voor spint;
licht-matig voor bladvlekken; licht-matig voor
meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de smalle bladeren, vrij
grote vlakke bloeiwij zen met roze/blauw gespikkelde lokbloemen en late bloeitijd. De bloei is
zeer rijk (weinig nachtvorstgevoelig). Één van

46. H. macrophylla 'Hermann Dienemann'

47. H. macrophylla 'lzu-no-hana'
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48. H. macrophylla 'Kardinal'
de beste roze/blauwe Lacecaps voor in de tuin.
De cultivar kleurt pas bij hoge pH naar roze.

* H.

macrophylla 'Jeannepencher'
[Hortensia Groep]
(Dublanchet (F), ca. 1970)
GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: donkergroen, ovaal, 10-14,5 x 6-9,0
cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: halfrond, 13-20 cm breed; lokbloemen lichtroze/blauw, 3,0-4,5 cm breed; sepalen
5, half overlappend, gaaf; bloeitijd midden-laat.
BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: (zeer) gering.
ZIEKTEGEVOELIGHE!D: zeer licht-licht voor spint;
zeer licht voor bladvlekken; zeer licht-licht voor
meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de grote halfronde
bloeiwijzen met lichtroze/blauwe lokbloemen.
Gezonde plant.

*** H. macrophylla 'Kardinal'
[Lacecap Groep]
(Versuchanstalt Wädenswil (CH), 1987)
GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: groen, iets roodachtig aan top, ovaal,
11-12 x 6,5-8,5 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 13-17 cm breed; lokbloemen
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49. H. macrophylla 'King George VII'
rood/violet, 3-6 cm breed; sepalen 4( -5), half
overlappend, gaaf; bloeitijd midden-laat.
BLOEIRIJKHE!D: matig-goed.
VORSTSCHADE: veel.
ZIEKTEGEVOELIGHE!D: licht voor spint; licht voor
bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de vlakke bloeiwijzen
met vrij grote rood/violette lokbloemen. Gezonde plant. Het blad heeft rode herfstkleur. Het is
de beste rode Lacecap voor in de tuin.

** H. macrophylla 'King George VII'
[Hortensia Groep]
(Draps-Dom, Strambeek (B), 1937)
syn. 'Romance'
GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: groen, ovaal, 8-12 x 6-9 cm, fijn getand.
BLOEIWIJZE: rond, 11-15 cm breed; lokbloemen
donkerroze/blauw, 2-3,5 cm breed; sepalen 3-6,
duidelijk-half overlappend, gaaf; bloeitijd midden.
BLOEIRIJKHE!D: goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht-matig voor spint;
licht-matig voor bladvlekken; zeer licht voor
meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de ronde bloeiwijzen

50. H. macrophylla 'Königstein'

met donkerroze/blauwe lokbloemen. Éen van de
beste roze/blauwe bolhortensia's voor in de tuin.

*** H. macrophylla 'Königstein'
[Hortensia Groep]
(Preisig (Haller), Brugg (CH), 1975)
syn. 'Burg Königstein'
GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: groen, ovaal, 11,5-12,5 x 6-7,0 cm,
middel getand.
BLOEIWIJZE: rond, 11,0-15 cm breed; lokbloemen
rozerood/paars, 3,0-4,1 cm breed; sepalen 4, 5,
duidelijk overlappend, gaaf; bloeitijd midden.
BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: (zeer) gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: zeer licht-licht voor spint;
licht-matig voor bladvlekken; zeer licht voor
meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de ronde bloeiwijzen
met rozerood/paarse lokbloemen. De beste rozerode bolhortensia voor in de tuin.
** H. macrophylla 'La France'
[Hortensia Groep]
(D. Baardse, Aalsmeer, 1915)
GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: groen, ovaal, 10-1 4 x 6-8 cm, middel
getand.

51. H. macrophyl/a 'La France'
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licht voor bladvlekken; zeer licht-licht voor
meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de vrij smalle bladeren,
halfronde bloeiwijzen met (donker)roze/blauwe
lokbloemen. Gezonde plant.

** H. macrophylla 'Lanarth White'
[Lacecap Groep]
(Japan, voor 1949)
GROEIWIJZE: (middel)groot.
BLADEREN: groen, ovaal-langwerpig, 11-17 x
5,5-9 cm, fijn getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 10-12 cm breed; lokbloemen
wit, 1,5-5 cm breed; sepalen 4-5, half overlappend, gaaf; bloeitijd midden.
BLOEIRIJKHEIO: zeer goed.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig voor spint; lichtmatig voor bladvlekken; licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de smalle, vrij grote
bladeren, vlakke bloeiwijzen met witte lokbloemen. De bloei is zeer rijk (weinig nachtvorstgevoelig). Samen met 'Tokyo's Delight' de beste
witte Lacecap.
52. H. macrophylla 'Lanarth White'

BLOEIWIJZE: halfrond, 11-13 cm breed; lokbloemen lichtroze/blauw, 2,5-3 cm breed; sepalen 45, niet-half overlappend, gaaf; bloeitijd vroegmidden.
BLOEIRIJKHEID: zeer goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig voor spint; matig
voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de halfronde bloeiwijzen met lichtroze/blauwe lokbloemen. De bloei
is zeer rijk (weinig nachtvorstgevoelig). Éen van
de beste lichtroze bolhortensia's.

* H.

macrophylla 'La Lande'
[Hortensia Groep]
(Draps-Dom, Strambeek (B), 1959)
syn. 'Land Express'; 'Lande'
GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: groen, ovaal(-langwerpig), 11,0-15 x
6-8,0 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: halfrond, 14-17 cm breed; lokbloemen (donker)roze/blauw, 3,5-5,0 cm breed; sepalen 4, niet overlappend, gaaf; bloeitijd vroegmidden.
BLOEIRIJKHEIO: goed.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEIO: licht voor spint; zeer licht66
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* H. macrophylla 'Libelle'
[Lacecap Groep]
(Versuchanstalt Wädenswil (CH), 1964)
syn. 'Teller White', 'Snow'
GROEIWIJZE: (middel)groot.
BLADEREN: groen, ovaal-langwerpig, ingerold,
12,5-15 x 7-8 cm, fijn getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 9-18 cm breed; lokbloemen
wit (iets roze), 2-4 cm breed; sepalen 3-6, half
overlappend, gaaf; bloeitijd midden.
BLOEIRIJKHE!D: matig-goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht voor spint; licht voor
bladvlekken; licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de smalle ingerolde
bladeren, vlakke bloeiwijzen met witte (iets
roze) lokbloemen. Gezonde plant! Ook veel gekweekt als potplant.
** H. macrophylla 'Magicien'
[Hortensia Groep]
(Cayeux, Le Havre (F), 1967)
GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: donkergroen, ovaal, 14-16 x 9-10,0
cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: rond, 14-20 cm breed; lokbloemen
roze/blauw, 4,0-5,0 cm breed; sepalen 4, half
overlappend, gaaf; bloeitijd midden-laat.
BLOE!RIJKHEID: zeer goed.
VORSTSCHADE: (zeer) gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht-matig voor spint;

53. H. macrophylla 'Magicien'

54. H. macrophylla 'Maréchal Foch'

licht-matig voor bladvlekken; zeer licht-licht
voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de vrij grote bladeren,
grote ronde bloeiwijzen met roze/blauwe lokbloemen. De bloei is zeer rijk (weinig nachtvorstgevoelig). Éen van de beste roze/blauwe
bolhortensia's voor in de tuin.

*** H. macrophylla 'Mariesii Lilacina'
[Lacecap Groep]
(Lemoine, Nancy (F), 1904)
syn. 'Lilacina'
GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: groen, soms iets roodachtig aan top,
ovaal-langwerpig, 10-15 x 5-7,5 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 7-12 cm breed; lokbloemen
lichtroze/blauw, 1,5-4 cm breed; sepalen 3-5(6), duidelijk-half overlappend, fijn getand;
bloeitijd vroeg-midden.
BLOEIRIJKHEJD: zeer goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: (zeer) licht voor spint;
licht voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de smalle bladeren, vrij
kleine vlakke bloeiwijzen met lichtroze/blauwe
lokbloemen met fijn getande sepalen. De bloei is
zeer rijk (weinig nachtvorstgevoelig). Gezonde
plant! Het is een zaailing en verbetering van
'Mariesii'. De beste lichtroze Lacecap.

** H. macrophylla 'Maréchal Foch'
[Hortensia Groep]
(E. Mouillère, Vendame (F), voor 1923)
GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: groen, ovaal, 5-12 x 3,5-8,5 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: rond, 10-14 cm breed; lokbloemen
(licht)roze/blauw, 2-4 cm breed; sepalen 4-5,
duidelijk-half overlappend, gaaf; bloeitijd vroeg.
BLOEIRIJKHEID: zeer goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEJD: licht-matig voor spint;
zeer licht voor bladvlekken; geen voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de ronde bloeiwijzen
met (licht)roze/blauwe lokbloemen en vroege
bloeitijd. De bloei is zeer rijk (weinig nachtvorstgevoelig). Éen van de beste roze/blauwe
bolhortensia's voor in de tuin.

** H. macrophylla 'Mariesii Perfecta'
[Lacecap Groep]
(Lemoine, Nancy (F), 1904)
syn. 'Blue Wave', ('Aduarda')
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55. H. macrophylla 'Mariesii Lilacina'

57. H. macrophylla 'Marquise'
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56. H. macrophylla 'Mariesii Perfecta'

58. H. macrophylla 'Mathilde Gutges'

59. H. macrophylla 'Merveille Sanguinea'

GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: (donker)groen, ovaal, 13-16 x 6,510,5 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 15-19 cm breed; lokbloemen
(licht)roze/blauw, 3-6 cm breed; sepalen 3-5,
half overlappend, gaaf-grof getand; bloeitijd
midden.
BLOEIRIJKHE!D: goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOEL!GHE!D: zeer licht voor spint;
(zeer) licht voor bladvlekken; licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de vrij grote vlakke
bloeiwijzen met vrij grote (licht)roze/blauwe
lokbloemen. Gezonde plant! Het is een zaailing
en verbetering van 'Mariesii ' . Één van de beste
roze/blauwe Lacecaps voor in de tuin.

VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEVOEL!GHE!D: matig voor spint; zeer
licht-licht voor bladvlekken; licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de ronde bloeiwijzen
met roze/blauwe lokbloemen. De bloei is (zeer)
rijk (weinig nachtvorstgevoelig). Éen van de
beste roze/blauwe bolhortensia' s voor in de tuin.

*** H. macrophylla 'Mathilde Gutges '
[Hortensia Groep]
(Steiniger, Tönisvorst (D), 1946)
GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: groen, ovaal, 14,5-16 x 9-9,5 cm,
middel getand.
BLOEIWIJZE: rond, 10-16 cm breed; lokbloemen
lichtroze/blauw, 2,5-4,0 cm breed; sepalen 4-5 ,
half overlappend, gaaf; bloeitijd midden.
BLOEIRIJKHEID: zeer goed.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEVOEL!GHEID: zeer licht-licht voor spint;
licht voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de vrij grote bladeren,
ronde bloeiwijzen met lichtroze/blauwe lokbloemen. De bloei is zeer rijk (weinig nachtvorstgevoelig). De hoogst gewaardere lichtroze bolhortenia.

** H. macrophylla 'Marquise'
[Hortensia Groep]
(Cayeux, Le Havre (F), 1960)
GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: donkergroen, ovaal, 8,5-14-5 x 6-8,0
cm, ruw getand.
BLOEIWIJZE: rond, 13-16 cm breed; lokbloemen
roze/blauw, 4-5 ,5 cm breed; sepalen 4-5 , half
overlappend, gaaf; bloeitijd midden-laat.
BLOEIRIJKHE!D: goed-zeer goed.

* H. macrophylla 'Mascotte'
[Hortensia Groep]
(L. Mouillère, V endome (F), 1951)
GROEIWIJZE: (middel)groot.
BLADEREN: donkergroen, ovaal, 9,5-10,5 x 6-7,0
cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: halfrond, 10,0-15 cm breed; lokbloemen rozerood/paars, 3,0-4,0 cm breed; sepalen 4-5 , half overlappend, gaaf; bloeitijd vroegmidden.
BLOEIRIJKHE!D: matig-goed.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEVOEL!GHE!D: licht voor spint; zeer lichtlicht voor bladvlekken; zeer licht-licht voor
meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de halfronde bloeiwijzen met rozerood/paarse lokbloemen. Gezonde
plant!

** H. macrophylla 'Merveille Sanguinea'
[Hortensia Groep]
(A. Truffault (F), 1938)
syn. 'Foliis Purpurea'; 'Brunette ' ; ' Colour Fantasy'
GROEIWIJZE: (middel)groot.
BLADEREN: donkergroen tot rood (vooral in
herfst), ovaal, 13-13,5 x 9-10,0 cm, middel getand.
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men rozerood/paars, 3,0-4,2 cm breed; sepalen
4, duidelijk overlappend, gaaf; bloeitijd midden.
BLOEIRIJKHEID: goed-zeer goed.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht voor spint; zeer lichtlicht voor bladvlekken; zeer licht-licht voor
meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de grote bladeren, vrij
grote ronde bloeiwijzen met rozerood/paarse
lokbloemen. De bloei is (zeer) rijk (weinig
nachtvorstgevoelig). Gezonde plant.

60. H. macrophylla 'Mme Emile Mouillère'

61. H. macrophylla 'Mme G.J. Bier'

62. H. macrophylla 'Mme Gilles-Goujon'

BLOEIWIJZE: rond, 13-15 cm breed; lokbloemen
rood/violet, 5-6,5 cm breed; sepalen 4-5 , duidelijk overlappend, gaaf; bloeitijd midden.
BLOEIRIJKHEID: goed-zeer goed.
VORSTSCHADE: (zeer) gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: zeer licht-licht voor spint;
niet-zeer licht voor bladvlekken; zeer licht-licht
voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de ronde bloeiwijzen
met grote rood/violette lokbloemen en rode
herfstkleur van het blad. De bloei is (zeer) rijk
(weinig nachtvorstgevoelig). Gezonde plant! Op
'Mme G.J. Bier' na de beste rode bolhortensia
voor in de tuin.

ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht-matig voor spint;
licht-matig voor bladvlekken; zeer licht gevoelig
voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de halfronde bloeiwijzen met witte (iets roze) lokbloemen. Ook veel
gekweekt als potplant. De mooiste witte bolhortensia.

** H. macrophylla 'Mme Gilles-Goujon'
[Hortensia Groep]
(E. Mouillère, Vendome (F), vóór 1937)
GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: groen, ovaal, 13,5-15,5 x 7,5-10,5
cm, fijn getand.
BLOEIWIJZE: halfrond, 13-18 cm breed; lokbloemen wit, 4,5-5 ,5 cm breed; sepalen 5, niet overlappend, gaaf; bloeitijd midden.
BLOEIRIJKHEID: goed-zeer goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht-matig voor spint;
licht-matig voor bladvlekken; niet-zeer licht
voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de vrij grote halfronde
bloeiwijzen met vrij grote witte lokbloemen.
De bloei is (zeer) rijk (weinig nachtvorstgevoelig). Gezonde plant. Één van de beste witte bolhortensia's, op 'Mme Emile Mouillère'
na.

*** H. macrophylla 'Mme Emile Mouillère'
[Hortensia Groep]
(E. Mouillère, V endome (F), 1909)
syn. ' Jumbo' , 'Tornado'
GROEIWIJZE: (middel)groot.
BLADEREN: groen (soms iets roodachtige top en
randen), ovaal, 10-14 x 7-8,5 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: halfrond, 10-15 cm breed; lokbloemen wit (tot iets roze), 1,5-4 cm breed; sepalen
4-5, duidelijk overlappend, gaaf-fijn getand;
bloeitijd midden.
BLOEIRIJKHEJD: matig-goed.
VORSTSCHADE: gering.
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*** H. macrophylla 'Mme G.J. Bier'
[Hortensia Groep]
(Draps-Dom, Strambeek (B), 1938)
GROEIWIJZE: dwerg-middelgroot.
BLADEREN: groen, ovaal, 9-12 x 6,5-7,5 cm,
middel getand.
BLOEIWIJZE: halfrond, 13-16 cm breed; lokbloemen rood/violet, 2-3 cm breed; sepalen 3-4, half
overlappend, gaaf; bloeitijd midden-laat.
BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: matig.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht-matig voor spint;
licht-matig voor bladvlekken; licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de halfronde bloeiwijzen met rood/violette lokbloemen. De mooiste
rode bolhortensia. De beste rode bolhortensia
voor in de tuin.

* H. macrophylla 'Mme René Bossard'
[Hortensia Groep]
(Dublanchet (F), 1967)
GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: groen, ovaal, 15-19 x 9,5-13,5 cm,
middel getand.
BLOEIWIJZE: rond, 12,0-19 cm breed; lokbloe-

* H. macrophylla 'Monfort Perle'
[Hortensia Groep]
(Brugger, Tettnang (CH), 1946)
syn. 'Mont Joetperle'
GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: groen, ovaal, 9,0-13 x 6-7,5 cm, fijn
getand.
BLOEIWIJZE: rond, ca 13 cm breed; lokbloemen
roze/blauw, 4,5-5,0 cm breed; sepalen 4, half
overlappend, gaaf; bloeitijd vroeg-midden.
BLOEIRIJKHEID: goed-zeer goed.
VORSTSCHADE: gering.
/
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig voor spint; zeer
licht-licht voor bladvlekken; licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de ronde bloeiwijzen
met roze/blauwe lokbloemen. De bloei is (zeer)
rijk (weinig nachtvorstgevoelig).
** H.

macrophylla 'Mousmée'
[Lacecap Groep]
(Cayeux & Zn, Le Havre (F), 1986)
syn. 'Aduarda'
GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: groen( -blauwachtig), ovaal, 14-17 x
8-10 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 17-22 cm breed; lokbloemen
roze/blauw, 3-5,5 cm breed; sepalen 4-6, duidelijk-half overlappend, gaaf; bloeitijd midden-laat.
BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: (zeer) licht voor spint;
(zeer) licht voor bladvlekken; licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de vrij grote bladeren,
grote vlakke bloeiwijzen met vrij grote
roze/blauwe lokbloemen. Gezonde plant. De
bloemen kunnen ook mooi opdrogen. Één van
de beste roze/blauwe Lacecaps voor in de tuin.

* H. macrophylla 'Nachtigall'
[Lacecap Groep]
(Versuchanstalt Wädenswil (CH), 1979)
syn. 'Nightingale'
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63. H. macrophylla 'Mousmée'

64. H. macrophylla 'Pia'

65. H. macrophylla 'Quadricolor'

66. H. macrophylla 'R.F. Felton'

GROEIWIJZE: (middel)groot.
BLADEREN: groen, ovaal(-langwerpig), 8,5-15 x
4,5-8,0 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 13-17 cm breed; lokbloemen
donkerroze/blauw, 4,0-5,0 cm breed; sepalen 46, duidelijk overlappend, gaaf; bloeitijd middenlaat.
BLOEIRIJKHEID: goed-zeer goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: zeer licht-licht voor spint;
licht-matig voor bladvlekken; zeer licht voor
meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de smalle bladeren,
vlakke bloeiwijzen met donkerroze/blauwe lokbloemen. De bloei is (zeer) rijk (weinig nachtvorstgevoelig). Gezonde plant.

!en 4-6, duidelijk overlappend, gaaf; bloeitijd
midden-laat.
BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht-matig voor spint;
matig-veel voor bladvlekken; zeer licht voor
meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de opvallend donkerromet
de
takken,
halfronde
bloeiwijzen
(licht)roze/blauwe lokbloemen. Geen topplant,
wel liefhebberswaarde vanwege de typsche donkerrode twijgkleur.

Vooral gekenmerkt door de halfronde bloeiwijzen met grote witte lokbloemen met fijn getande
sepalen. De bloei is (zeer) rijk (weinig nachtvorstgevoelig).

GROEIWIJZE: (middel)groot.
BLADEREN: groene met gele en witte randen,
soms lichtgroene vlekken, ovaal(-langwerpig),
9- 13 x 5,5-9 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 11- 15 cm breed; lokbloemen
lichtroze/blauw, 1,5-3 cm breed; sepalen 3-5,
half overlappend, gaaf-fij n getand; bloeitijd laat.
BLOEIRIJKHE!D: matig-goed.
VORSTSCHADE: veel.
ZIEKTEGEVOELIGHE!D: matig voor spint; licht
voor bladvlekken; licht-matig voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de bonte bladeren,
met
vrij
kleine
vlakke
bloeiwijzen
lichtroze/blauwe lokbloemen en late bloeitijd.
Lij kt op ' Tricolor', maar heeft naast witte ook
gele vlekken aan de rand. In tegenstelling tot
'Tricolor' loopt 'Quadricolor' niet terug; een belangrijke reden voor een postieve waardering.

sH. macrophylla 'Nigra'
[Hortenisa Groep]
(herkomst China; ingevoerd door Wilson in
USA, voor 1953)
syn. 'Mandshurica'
GROEIWIJZE: middelgroot; twijgen opvallend
donkerrood.
BLADEREN: groen, ovaal(-langwerpig), 8,5-15 x
4,5-8,0 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: halfrond, 13-1 7 cm breed; lokbloemen (licht)roze/blauw, 4,0-5,0 cm breed; sepa72
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* H. macrophylla 'Nymphe'
[Hortensia Groep]
(H. Dienemann, Bautzen (D), 1965)
syn. 'Pax'
GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: donkergroen, ovaal, 14-15 x 7-9,0
cm, ruw getand.
BLOEIWIJZE: halfrond, 14-16 cm breed; lokbloemen wit, 4-6 cm breed; sepalen 4, niet overlappend, fijn getand; bloeitijd midden.
BLOEIRIJKHEID: goed-zeer goed.
VORSTSCHADE: (zeer) gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig voor spint; lichtmatig voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.

*** H. macrophylla 'Pia'
[Hortensia Groep]
(winner onbekend)
GROEIWIJZE: dwerg.
BLADEREN: groen, ovaal-langwerpig, 7,5-12 x
3,5-6,5 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: (half)rond, 8- 13 cm breed; lokbloemen donkerroze/blauw, 2,5-4,5 cm breed; sepalen 4-6, gedeeltelijk(-duidelijk) overlappend, gaaffijn getand; bloeitijd midden-laat.
BLOEIRIJKHE!D: matig.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: (zeer) licht voor spint; licht
voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de dwergvormige groeiwijze en smalle bladeren, vrij kleine (half)ronde
bloeiwijzen met donkerroze/blauwe lokbloemen.
Gezonde plant! Samen met 'Tovelit' de beste
dwergvormige roze/blauwe bolhortenisa.
* H. macrophylla 'Quadricolor'
[Lacecap Groep]
(winner onbekend)

** H. macrophylla 'R.F. Felton'
[Hortensia Groep]
(H.J. Jones (UK), 1927)
syn. ' Mrs R.F. Felton'
GROEIWIJZE: (middel)groot.
BLADEREN: groen, ovaal, 8-1 5 x 5- 11 cm, middel
getand.
BLOEIWIJZE: (half)rond, ca. 15 cm breed; lokbloemen lichtroze/blauw, 2-3 ,5 cm breed; sepaDendraflora nr 40 2003
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!en 3-4, half overlappend, gaaf; bloeitijd midden-laat.
BLOEIRIJKHEID: matig-goed.
VORSTSCHADE: matig-veel.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht voor spint; (zeer)
licht voor bladvlekken; licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de (half)ronde bloeiwijzen met lichtroze/blauwe lokbloemen. Gezonde plant! Lijkt op de negatief beoordeelde
'Koningin Wilhelmina' en 'Miss Hepbum'. Éen
van de beste lichtroze bolhortensia's voor in de
tuin.

* H. macrophylla 'Ramis Pictus'
[Lacecap Groep]
(Japan, voor 1890)
GROEIWIJZE: (middel)groot.
BLADEREN: groen, roodachtig aan top, ovaallangwerpig, 10-13 x 5-7 cm, fijn getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 6- 10 cm breed; lokbloemen
wit (iets roze), 2-3 cm breed; sepalen 3-6, duidelijk-half overlappend, gaaf; bloeitijd vroeg-midden.
BLOEIRIJKHEID: zeer goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig voor spint; lichtmatig voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de smalle bladeren,
rode takken, kleine vlakke bloeiwijzen met witte
(iets roze) lokbloemen. De bloei is zeer rijk
(weinig nachtvorstgevoelig).
* H.

macrophylla 'Raymond Draps'
[Hortensia Groep]
(Draps-Dom, Strambeek (B), 1951)
GROEIWIJZE: .
BLADEREN: groen, ovaal, ca. 14 x 9,0-10 cm,
middel getand.
BLOEIWIJZE: halfrond, 15-16 cm breed; lokbloemen roze/blauw, 3,5-5,0 cm breed; sepalen 4,
half overlappend, gaaf; bloeitijd vroeg-midden.
BLOEIRIJKHEID: zeer goed.
VORSTSCHADE: (zeer) gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht voor spint; zeer licht
voor bladvlekken; zeer licht-licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de halfronde bloeiwijzen met roze/blauwe lokbloemen. De bloei is
zeer rijk (weinig nachtvorstgevoelig).

** H. macrophylla 'Renate Steiniger'
[Hortensia Groep]
(Steiniger, Tönisvorst (D), 1964)
syn. ' Renate'
GROEIWIJZE: groot.
74
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'Grand Chef' de beste hoge roze/blauwe bolhortensia voor in de tuin.

* H. macrophylla 'Sibilla'
[Hortensia Groep]
(Steiniger, Tönisvorst (D), voor 1956)
syn. 'Masja', 'Sybille'
GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: groen, ovaal, 10-14 x 6,5-9 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: halfrond, 10-15 cm breed; lokbloemen donkerroze/blauw, 3-5 cm breed; sepalen 36, duidelijk-half overlappend, gaaf-fijn getand;
bloeitijd vroeg-midden.
BLOEIRIJKHEID: zeer goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: (zeer) licht voor spint;
licht voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de halfronde bloeiwijzen met donkerroze/blauwe lokbloemen. De
bloeiwijzen drogen mooi op. De bloei is zeer rijk
(weinig nachtvorstgevoelig). Gezonde plant!
Ook veel gekweekt als potplant en als snijbloem.
* H.

67. H. macrophylla 'Renate Steiniger'

68. H. macrophylla 'Schöne Bautznerin'

BLADEREN: donkergroen, ovaal, 14-17 x 9,5-12
cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: rond, 15-17 cm breed; lokbloemen
roze/blauw, 3,0-5,0 cm breed; sepalen 4-5, half
overlappend, gaaf; bloeitijd vroeg.
BLOEIRIJKHEID: zeer goed.
VORSTSCHADE : gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: zeer licht-licht voor spint;
zeer licht voor bladvlekken; zeer licht-licht voor
meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de vrij grote bladeren,
ronde bloeiwijzen met roze/blauwe lokbloemen
en vroege bloeitijd. De bloei is zeer rijk (weinig
nachtvorstgevoelig). De meest gekweekte pothortensia. Ook als snijbloem gebruikt. Ook éen
van de beste roze/blauwe bolhortensia's voor in
de tuin.

BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: (zeer) gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht voor spint; zeer licht
voor bladvlekken; zeer licht-licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de ronde bloeiwijzen
met rozerood/paarse lokbloemen. Gezonde
plant! Ook veel gekweekt als potplant.

* H.

macrophylla 'Rosita'
[Hortensia Groep]
(Draps-Dom, Strambeek (B), vóór 1964)
GROEIWIJZE: (middel)groot.
BLADEREN: donkergroen, ovaal, 9,5 - 11 x 5,5-7
cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: rond, 12,0-17 cm breed; lokbloemen rozerood/paars, 3,0-4,5 cm breed; sepalen
4-5, duidelijk overlappend, gaaf; bloeitijd vroegmidden.

*** H. macrophylla 'Schöne Bautznerin'
[Hortensia Groep]
(H. Dienemann, Bautzen (D), 1975)
GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: donkergroen, ovaal, 12,5-14 x 6,5-10
cm, fijn getand.
BLOEIWIJZE: rond, 12-18 cm breed; lokbloemen
roze/blauw, 3,5-5,0 cm breed; sepalen 4, half
overlappend, grof getand; bloeitijd midden-laat.
BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: (zeer) gering.
ZrEKTEGEVOELIGHEID: licht-matig voor spint;
zeer licht-licht voor bladvlekken; niet-zeer licht
voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de vrij grote ronde
bloeiwijzen met roze/blauwe lokbloemen met
grof getande sepalen. Ook veel gekweekt als
potplant en als snijbloem. Het blad wordt roodachtig in de herfst. Samen met ' Freudenstein ' en

'

macrophylla 'Souvenir de Mme E. Chautard '
[Hortensia Groep]
(Mouillère, V endome (F), 1909)
syn. 'Mme E. Chautard'
GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: groen, ovaal, 12-15 x 6-8,5 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: halfrond, 11-15 cm breed; lokbloemen lichtroze/blauw, 3-4,5 cm breed; sepalen 45, half overlappend, gaaf; bloeitijd midden-laat.
BLOEIRIJKHEID: matig-goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht voor spint; lichtmatig voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de halfronde bloeiwij zen met lichtroze/blauwe lokbloemen. De bloeiwijzen drogen mooi op . Het blad wordt geelachtig in de herfst.

* H. macrophylla 'Souvenir du Président
Doumer'
[Hortensia Groep]
(H. Cayeux, Le Havre (F), 1932)
syn. 'Président Doumer'
GROEIWIJZE: (middel)groot.
BLADEREN: groen, ovaal, 8,5-16,5 x 5,5-8,5 cm,
middel getand.
BLOEIWIJZE: rond, 13-15 cm breed; lokbloemen
rozerood/paars, 2,5-4,0 cm breed; sepalen 4-7 ,
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69. H. macrophylla 'Taube'
duidelijk overlappend, gaaf; bloeitijd vroegmidden.
BLOEIRIJKHEID: zeer goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht-matig voor spint;
licht-matig voor bladvlekken; zeer licht voor
meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de ronde bloeiwijzen
met rozerood/paarse lokbloemen. De bloei is
zeer rijk (weinig nachtvorstgevoelig).

* H. macrophylla 'Steina 104'
[Hortensia Groep]
(Steiniger, Tönisvorst (D), 1979)
GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: groen, ovaal-langwerpig, 11 ,0- 14 x
6-7,0 cm, fijn getand.
BLOEIWIJZE: rond, 12- 16 cm breed; lokbloemen
roze/blauw met witte rand, 4,5-6,0 cm breed; sepalen 4-5, duidelijk overlappend, gaaf; bloeitijd
vroeg-midden.
BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: (zeer) gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig voor spint; lichtmatig voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de smalle bladeren
ronde bloeiwijzen met vrij grote roze/blauw~
lokbloemen.
76
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70. H. macrophylla 'Tokyo's Delight'

*** H. macrophylla 'Taube'
[Lacecap Groep]
(Versuchanstalt Wädenswil (CH), 1979)
syn. 'Teller Red'
GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: groen, ovaal, 10-12 x 6,5-8,5 cm, fijn
getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 8,5-14 cm breed; lokbloemen
roze/blauw, 2,5-5 cm breed; sepalen 3-5, duidelijk overlappend, gaaf-fijn getand; bloeitijd midden-laat.
BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: (zeer) licht voor spint;
licht voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de vlakke bloeiwijzen
met roze/blauwe lokbloemen. Gezonde plant!
De beste roze/blauwe Lacecap voor in de tuin.
** H. macrophylla 'Tokyo's Delight'
[Lacecap Groep]
(Japan, al lang in cultuur)
GROEIWIJZE: (middel)groot.
BLADEREN: groen tot roodachtig (vooral de top),
ovaal-langwerpig, 10-15 x 4-7 cm, fijn getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 8-1 2 cm breed; lokbloemen
eerst wit, later lichtroze/blauw, 2-4 cm breed; se-

71. H. macrophylla 'Tovelit'

72. H. macrophy/la 'Wildenstein'

palen 4-6, duidelijk overlappend, gaaf-grof getand; bloeitijd vroeg-midden.
BLOEIRIJKHEID: zeer goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig voor spint; lichtmatig voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de smalle bladeren, vrij
kleine vlakke bloeiwijzen met witte tot lichtroze/blauwe lokbloemen. De bloei is zeer rijk
(weinig nachtvorstgevoelig). Samen met 'Lanarth White' de beste witte Lacecap.

ronde bloeiwijzen met roze/blauwe lokbloemen.
Gezonde plant! Samen met 'Pia' de beste
roze/blauwe bolhortensia voor in de tuin.

*** H. macrophylla 'Tovelit'
[Hortensia Groep]
(Winner onbekend, voor 1956)
GROEIWIJZE: dwerg.
BLADEREN: groen, ovaal-langwerpig, 7,5- 14 x
2,5-8 cm, middel getand.
BLOEIWIJZE: halfrond, 7- 12 cm breed; lokbloemen roze/blauw, 2,5-3,5 cm breed; sepalen 4-5,
half overlappend, gaaf; bloeitijd midden.
BLOEIRIJKHEID: goed.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: zeer licht voor spint; licht
voor bladvlekken; licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de dwergvormige
groeiwijze en smalle bladeren, vrij kleine half-

** H. macrophylla 'Wildenstein'
[Hortensia Groep]
(Preisig (Haller), Brugg (CH), 1970)
GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: groen, ovaal, 9-1 2,0 x 4,5-7,5 cm,
middel getand.
BLOEIWIJZE: rond, 12- 18 cm breed; lokbloemen
(licht)roze/blauw, 4,0-6,0 cm breed; sepa1en 4-5,
duidelijk overlappend, gaaf; bloeitijd vroeg.
BLOEIRIJKHEID: goed-zeer goed.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEVOELIG HElD: licht voor spint; zeer lichtlicht voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de vrij grote ronde
bloeiwijzen met vrij grote (licht)roze/blauwe
lokbloemen en vroege bloeitijd. De bloei is
(zeer) rijk (weinig nachtvorstgevoelig). Gezonde
plant! Éen van de beste roze/blauwe bolhortensia's voor in de tuin.
sH. serrata 'Grayswood'
[Lacecap Groep]
(Chambers, Grayswood Hili (UK), 1888)
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proef, vandaar geen gegevens over ziektegevoeligheid. Het is een selectie uit een zaaisel van
een plant gekregen onder de naam H. serrata
var. yezoensis. Deze cultivar zal in 2004/2005
worden uitgegeven.

73. H. serrata 'lmpératrice Eugénie'

74. H. serrata 'Lace Delight'

GROEIWIJZE: groot.
BLADEREN: groen tot iets rood (vooral de randen), ovaal-langwerpig, 10-13 x 4,5-6,5 cm, fijn
getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 7-10 cm breed; lokbloemen
lichtroze/blauw, 3-5 cm breed; sepalen (3-)4(-5),
half overlappend, gaaf tot fijn getand; bloeitijd
vroeg-midden.
BLOEIRIJKHEID: matig-goed.
VORSTSCHADE: matig-veel.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig voor spint; licht
voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de smalle bladeren en
vlakke bloeiwijzen met lichtroze/blauwe lokbloemen. Geen hoge beoordeling. De bloemen
verkleuren
echter
zeer
opvallend
bloedrood/groen in de herfst, reden om de plant
als liefhebbersplant te waarderen.

BLOEIRIJKHEID: zeer goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig-veel voor spint;
licht voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de smalle bladeren, vrij
kleine vlakke bloeiwijzen met lichtroze/blauwe
lokbloemen en vroege bloeitijd. De bloei is zeer
rijk (weinig nachtvorstgevoelig). De herfstkleur
is rood.

* H. serrata 'lmpératrice Eugénie'
[Lacecap Groep]
(Japan, voor 1868)
GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: groen tot iets rood, ovaal-langwerpig, 10-14 x 5-8 cm, f0n getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 7-10 cm breed; lokbloemen
lichtroze/blauw, 2-4 cm breed; sepalen 4-5 , half
overlappend, gaaf; bloeitijd vroeg.
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* H. serrata 'Lace Delight'
[Lacecap Groep]
(PPO, Boskoop, 2004)
GROEIWIJZE: dwerg, relatief breed.
BLADEREN: donkergroen met rode top, ovaallangwerpig, ca. 6-8 x 2,5-3 cm,.
BLOEIWIJZE: vlak; lokbloemen roze/blauw; sepalen 3-4, gedeeltelijk overlappend; bloeitijd
vroeg.
BLOEIRIJKHEID: zeer goed (niet statistisch).
VoRSTSCHADE: gering (niet statistisch).
Vooral gekenmerkt door de dwergvormige
groeiwijze vlakke bloeiwijzen met roze/blauwe
lokbloemen en vroege bloeitijd. Verbetering van
'Spreading Beauty, vooral vanwege de veel rijkere bloei. Deze nieuwigheid is wel gekeurd,
maar heeft niet meegedraait in de statistische

s H. serrata 'Preziosa'
[Hortenisa Groep]
(G. Arends, Wuppertal (D), 1961)
GROEIWIJZE: middelgroot.
BLADEREN: groen tot rood (vaak rode top),
ovaal-langwerpig, 7-11 x 4-6 cm, fijn getand.
BLOEIWIJZE: halfrond, 7- 11 cm breed; lokbloemen (donker)roze/blauw, 2-4 cm breed; sepalen
3-4(-5), duidelijk overlappend, gaaf tot iets fijn
getand; bloeitij d vroeg.
BLOEIRIJKHEID: matig-goed.
VORSTSCHADE: zeer gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht-matig voor spint;
matig voor bladvlekken; zeer licht voor meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de smalle bladeren,
halfronde bloeiwijzen met (donker)roze/blauwe
lokbloemen en vroege bloeitijd. De cultivar is
niet hoog gewaardeerd, maar is de enige bolvormig H. serrata, vandaar een waardering als liefhebbersplant
s H. serrata 'Spreading Beauty'
[Lacecap Groep]
(J. de Beider, Kalmthout Arboretum (B), na
1976)
GROEIWIJZE: dwerg en breed.
BLADEREN: groen tot rood (vaak rode top),
ovaal-langwerpig, 8-1 1 x 4-5 cm, fijn getand.
BLOEIWIJZE: vlak, 7- 10 cm breed; lokbloemen
roze/blauw, 1-3 cm breed; sepalen 4-9 (dubbelbloemig), duidelijk overlappend, gaaf; bloeitijd
vroeg.
BLOEIRIJKHEID: matig-goed.
VORSTSCHADE: gering.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht-matig voor spint;
zeer licht voor bladvlekken; zeer licht voor
meeldauw.
Vooral gekenmerkt door de smalle bladeren,
vlakke bloeiwijzen met roze/blauwe lokbloemen
en vroege bloeitijd. Typisch ik ook de dubbele
rij sepalen. De plant krijgt geen positieve waardering van de keuringscommissie, maar ze heeft
vooral vanwege de lage groeiwijze en de rode
herfstkleur liefhebberswaarde. De cultivar 'Blue
Billow' is identiek of vrijwel identiek aan 'Spreading Beauty'. Overtroffen door 'Lace Delight' .
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Summmy
The range of cultivars ofHydrangea macrophylla and Hydrangea serrata is growing steadily. By
now about 1000 cultivars have been registered. A part of those are used in Western Europe as
garden plants, pot plants or as cut flowers . Most of the cultivars grown in the Netherlands have
been collected, to which new plants from England and France have been added. In two phases
more than 200 different cultivars have been tested by Applied Plant Researchfortheir use as garden plants. In total the trial took 13 years and took place on three different soit types. Several
specimens per cultivar were tested, to make the results more reliable. The plants were tested for
their value in Dutch circumstances. Important criteria were sensitivity to diseases and pests, the
number offlowers per plant and winter hardiness. Basedon these criteria and the judging executed by the Royal Boskoop Horticultural Society, a list ofrecommended cultivars has been compiled. The table in this report gives a survey ofthe results of all tested plants. Of all recommended plants fit!! descriptions are given. Of each plant pictures have been taken and herbarium
material has been collected, which is stared in the Herbarium Vadense in Wageningen. The Wageningen botanical garden also has live specimens of each cultivar. Cuttings of the plants have
also been sent to the Dutch Plant Col!eetion of Hydrangea. On the plants that seemed to be suitable as a cut flowers in the jirst phase of the research, separate cut flower experiments have been
done by van der Wiel (2003).
Determining the sensitivity to pests and diseases was an important part of the Hydrangea cultivar trial. We have looked mainly at leaf spot disease (Phoma exigua), mildew (Microsphaera potonica) and spider mite (Tetranychus urticae). Several other pests and diseases were also present
in the field.
The flower buds of Hydrangea develop in autumn, stimulated by temperatures between 10 and
/
25°C and short day length.
The winter hardiness of Hydrangea plants in Dutch circumstances is a/most never a problem.
There is ho wever a big difference between cultivars in the sensitivity of the flower buds to night
frost.
Cultivars which have pinkor red flowers can also have light blue or dark blue flowers in the right
circumstances. For blueflowers the soil needs to contain enough aluminium, and the soil pH has
to be between 4.3 and 4.5.
Hydrangeas are divided into two main groups: the Hortensia Group, with globular inflorescences, and the Lacecap Group, with flat injlorescences. The flower colours are divided info jive
groups: white, light pink (light blue), pink (blue), reddish pink (purple), and red (vio let).
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