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Hydrangea
paniculata
een overzicht van het sortiment
D.M van Gelderen

1 Hydrangea paniculata 'Bridal Veil' ·
Het sortiment van Hydrangea paniculata (Pluimhortensia) is gedurende de laatste vijftien jaar
sterk uitgebreid en verbeterd. Vooral de familie De Beider, van het Arboretum Kalmthout in
België heeft hieraan zeer sterk bijgedragen. Was er voorheen slechts een vijftal cultivars in cultuur, nu zijn ongeveer 50 verschillende cultivars bekend, waarvan er ongeveer 15 vrij algemeen
verkrijgbaar zijn. Hiervan is H. paniculata 'Grandiflora' ("Schaapskop'? één van de meest
bekende en tevens één van de oudste cultivars.

Systematiek en verspreiding
Het geslacht Hydrangea bestaat uit twee secties:
Sectie Hydrangea en Sectie Cornidia. Deze laatste sectie bevat voor ons onbekende subtropische en tropische soorten (waarvan er slechts 2
in cultuur zijn). Alle in Nederland bekende soorten zitten in de eerste sectie. Deze sectie Hydrangea wordt onderverdeeld in zes subsecties.
H paniculata maakt, samen met H. heteroma/la,
deel uit van de subsectie Heteromallae.
De soort H paniculata werd beschreven door
Von Siebold in 1829 en werd algemeen geaccepteerd, al kent ze drie synoniemen (H kamienskii, H schindleri en H sachalinensis) die
al lang in de vergetelheid zijn geraakt.
H paniculata komt van nature voor in Japan,
China, het oosten van Siberië tot op het eiland
Sachalin en Korea. In Japan is de soort reeds
lang in cultuur. In de natuur varieert H paniculata vrij sterk. Ook zaailingen van cultuurplanten tonen vrij veel variatie.

Kenmerken
Het zijn doorgaans grote struiken, soms tot 4 m
hoog. De bloeiwijzen zijn pluimvormig, van onaanzienlijk klein tot kolossaal. De fertiele
bloempjes zijn groenig, de lokbloemen wit tot
crème, vaak naar rozerood verbloeiend. De
bloeitijd is eind juli tot de tweede helft van september, soms tot in oktober.
Om een rijke bloei te waarborgen moeten de
jonge planten van H paniculata sterk teruggesnoeid worden. Op oudere planten zijn de
bloempluimen gewoonlijk iets kleiner, maar zijn
veelal zeer rijkelijk aanwezig. Ten opzichte van
de bekende H macrophylla is de soort beter
winterhard en bloeizekerder, onder andere
omdat de bloemen pas na de winter worden aangelegd, waardoor er geen kans op bevriezing
door nachtvorst is. De takken van vooral de cultivars met grote en dichte bloeiwijzen, zoals
'Grandiflora' en 'Unique', buigen vaak door bij
regen. Dit beïnvloedt de sierwaarde negatief. De
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vermeerdering geschiedt door zomerstek of
enten op onderstammen van 'Grandiflora' in de
winter.
De Nederlandse Collectie van H. panietdata bevindt zich in Leende en wordt beheerd door de
heer W .A.M. Rutten.

Het sortiment
H. paniculata 'Barbara'
(De Beider, Kalmthout, 1998) (foto 4, p.23)
Vrij kleine struik. De lokbloemen zijn zeer
groot, tot 5 cm, wit, niet verkleurend naar roze.
Deze nieuwigheid is in Europa nog niet in de
handel, en is genoemd naar de schoondochter
van mevrouw Jelena De Beider. Deze cultivar is
in de USA in omloop onder de handelsnaam
SWAN.

H. paniculata 'Big Ben'
(P. Zwijnenburg, Boskoop, 1990)
Middelgrote struik met rechte stevige takken tot
2,5 m hoog en 2 m breed. De bloempluimen zijn
rechtopstaand, en vrij lang, ongeveer 30 cm.
Bloeitijd juni-juli, de lokbloemen zijn zuiver wit
en verkleuren later naar rozerood.
H. paniculata 'Bridal Veil'
(De Beider, Kalmthout, 1995) (foto 1, p.21)
Breed uitgroeiende struik met vrij slappe takken.
De bloeitijd is zeer lang, tot 7-8 weken.
De witte lokbloemen zijn gefranjerd, hetgeen
vrij uniek is voor de soort.
Het is een echte liefhebbersplant, niet zeer geschikt voor massaproductie. Het is een zaailing
van 'White Moth'. Nog niet in de handel verkrijgbaar.
H. paniculata 'Brussels Lace'
(De Beider, Kalmthout, 1975) (foto 2, p.21)
Tamelijk compacte struik, tot ongeveer 2 m
hoog en breed. De bloemen zijn wit en verschijnen tegelijk, waardoor de bloeitijd relatief kort
is. Bij het uitbloeien ontstaan er roze spikkels op
de lokbloemen. De bloeitijd is vroeg, soms al
eind juni. Het is een zaailing van 'Unique'.
H. paniculata 'Burgundy Lace'
(De Beider, Kalmthout, 1975) (foto 3, p.23)
Een traag groeiende struik, vaak breder dan
hoog. De bloempluimen zijn vrij klein, wit tot
licht crème, later verkleurend naar wijnrood.
Deze cultivar is niet geschikt als droogbloem; ze

ruien soms vrij sterk, ook is de gedroogde kleur
te donker. Door mevrouw De Belder als "tweede keusî beschouwd.

H. paniculata 'Darts Little Dot'
(Darthuizer Boomkwekerijen, voor 1995)
Brede struik, doorgaans niet hoger dan 80 cm.
De bloemen zijn kleine pluimen, roomwit, rijkbloeiend. Deze cultivar lijkt geschikt voor grotere perken.
H. paniculata 'Dharuma'
(Japan, herkomst onbekend, ingevoerd omstreeks 1992) (foto 6, p.25)
Vrij brede struik. Er zijn nog geen volwassen
exemplaren aanwezig. De bloempluimen zijn
enigszins open, en fraai roze gekleurd. De bladeren glimmen en voelen iets 'vettig' aan. Het is
waarschijnlijk een hybride van H. paniculata
met H. heteromalla, maar zeker is dat niet. In
Japan wordt de plant geclassificeerd onder H.
paniculata.
H. paniculata 'Dolly'
(P. Zwijnenburg, Boskoop, 1990)
In habitus en grootte veel gelijkend op de bekende 'Grandiflora'. De bloeiwijzen hebben
veel steriele lokbloemen, crèmewit en niet verkleurend. Bloeitijd juli-augustus. De struik
vormt zeer stevige dikke takken en is geschikt
voor het produceren van halfstammen.
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H. paniculata 'Everest'
(Hillier's Nurseries, Engeland, 1989)
syn. H. paniculata 'Mount Everest'
Grote struik met stevige en zware takken. Bloemen uitsluitend steriel, roomwit tot wit, later
verkleurend naar roze.
In 1990 verkreeg deze cultivar een getuigschrift,
de AGM, uitgereikt door de Royal Horicultural
Society.
H. paniculata 'Fioribunda'
(Maximowicz, ca. 1890) (foto 5, p.23)
Stevige opgaande struik met gedeeltelijk fertiele
en steriele bloempluimen. De kleur is wit, later
iets roze verkleurend. De pluimen zijn vrij groot,
soms 20 tot 25 cm. Deze algemeen bekende cultivar is door de familie De Belder in Europa verspreid, nadat deze plant al omstreeks 1890 in gevoerd was door Maximowicz via de botanische
tuinen van St. Petersburg. Deze cultivar is ook
geschikt om halfstammen van te kweken.
4 Hydrangea panintfata ' Barbara'
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H. paniculata 'Garnet'
(De Beider, Kalmthout, ca. 1990)
Deze struik heeft als één van de weinigen, behaarde takken en bladeren en kan worden ingedeeld bij de f. velutina. De struik blijft tamelijk
klein, nauwelijks meer dan 2 m. De plant bloeit
zeer rijk; de lokbloemen zijn klein en puntig. Zij
verkleuren naar robijnrood, in augustus, vandaar
de naam. Het is een zaailing van 'Pink Diamond'
en geïntroduceerd door de heer en mevrouw De
Belder. In licentie ondergebracht bij Monrovia
Nurseries, Oregon Branch. USA. In Europa niet
verkrijgbaar.
H. paniculata 'Grandiflora'
(V on Siebold, uit Japan, ca. 1862) (foto 7, p.25)
Dit is de overbekende Pluimhortensia, ook wel
Schaapskop genoemd. Het worden grote struiken, met flinke bloempluimen, die vrijwel alleen
steriele lokbloemen dragen. De plant ontving in
1869 reeds een FCC. Meer dan een eeuw later,
in 1993, een AGM. Beide onderscheidingen
werden uitgereikt door de R.H.S. In Amerika bekend als PG, ofPeeGee. Ook goed geschikt voor
de productie van halfstammen.
H. paniculata 'Great Escape'
(Darthuizer Boomkwekerijen, voor 1995)
Hoog opgaande struik met dikke, sterke takken.
De bloempluimen zijn tamelijk klein, roomwit,
bloeiend van juli tot september. Door de sterke
groei ook zeer geschikt voor de productie van
halfstammen. Deze cultivar is slechts beperkt
verkrijgbaar.
H. paniculata 'Greenspire'
(De Belder, Kalmthout, 1975)
Grote, grofvertakte struik tot meer dan 4 m hoog
en bijna even breed. De takken hangen wijd uit.
De bladeren zijn groter dan van de meeste cultivars en glanzen ook meer. 'Greenspire' bloeit
soms slecht. De pluimen zijn vrij klein, met
name bij oudere planten. De lokbloemen zijn wit
tot groenig. Het is een zaailing van 'Unique'. De
naam wordt soms foutief geschreven als 'Green
Spire'.
H. paniculata 'Kyushu'
(Japan, voor 1960) (foto 8, p.27)
Halfhoge struik, nauwelijks over 2 m, met stevige, maar dunne twijgen. De bladeren glanzen
opvallend, waardoor de plant ook zonder bloemen gemakkelijk herkend kan worden.
De pluimen zijn niet zo groot, maar de plant is
zeer rijkbloeiend; wit tot groenig wit, met rela-

tief weinig lokbloemen. Ze verkleuren nauwelijks. Collingwood Ingram (Engeland) bracht
deze fraaie plant mee uit Japan, van het eiland
Kiyushu. De plant is verspreid door de familie
De Beider. Aanvankelijk zag men er niet veel in,
maar de plant is zeer populair geworden. Ook
geschikt voor halfstammen.
H. paniculata 'Lammetje'
(De Belder, Kalmthout, 1995)
Langzaam groeiende kleine struik, nauwelijks
hoger wordend dan l m. Bloemen in zeer dichte
pluimen, vrijwel uitsluitend steriel. Deze aardige
kleine struik bloeit vroeg en is spierwit. Volgens
mevrouw De Belder voelt de bloemtros aan als
lamsvel. 'Lammetje' is nauwelijks in de handel,
en is in licentie voorgesteld aan Springfield Nurseries, Michigan. USA. Het is een zaailing van
'Pink Diamond' en wordt ook wel "Klein
schaapje" genoemd.
H. paniculata 'Limelight'
(P. Zwijnenburg, Boskoop, 1990)
Goed groeiende forse stmik, en goed vertakkend. De bloemen zijn wit tot roomwit en de
pluimen bestaan vrijwel uitsluitend uit steriele
bloemen. De pluimen lijken op die van 'Grandiflora', ze zijn echter dikker en korter. Als een
der weinige steriele cultivars verkleurt 'Limelight' naar roze. Deze cultivar is onder kwekersrecht gebracht. Van de introductie van Zwijnenburg is dit de meest belovende.

6 Hydrangea panieLdata 'Dharuma'

H. paniculata 'Mega Pearl'
(P. Zwijnenburg, Boskoop, 1990)
Forse struik, goede groeier, met stevige opgaande takken. De pluimen zijn zuiver wit en verkleuren mooi naar roze, hoewel de pluimen
hoofdzakelijk uit steriele lokbloemen bestaan.
Deze nieuwere cultivar is nog weinig verspreid.
H. paniculata 'Melody'
(De Beider, Kalmthout, 1985)
Grote stmik, tot 4 m hoog wordend en minstens
3-4 m breed. De bloempluimen zijn zeer groot,
tot 35 cm lang, witroze en rijk en lang bloeiend.
Het is een zaailing van 'Unique'. De bloeitijd is
van juli tot september. 'Melody' is weinig verspreid, hoewel ze door mevrouw De Belder goed
gewaardeerd is.
H. paniculata 'Mid Late Summer'
(P. Zwijnenburg, Boskoop)
Krachtig groeiende struik, goed vertakkend en
tot 4 m hoog wordend. De pluimen bevatten veel
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fertiele bloempjes, groenig van kleur, de lokbloemen zijn zuiver wit en verkleuren naar roze.
Dit komt niet altijd tot zijn recht, omdat de plant
zeer laat bloeit, vandaar ook de naam.
H. paniculata 'Mount Aso'
(De Beider, Kalmthout, 1967)
Deze kloon van wilde herkomst is verzameld op
Mount Aso in Japan op het eiland Kiyushu'
Het is een grote, brede struik die goed vertakt.
De bloemen verschijnen zeer laat, vaak pas in
september tot november. Ze zijn wit met iets
groen en hebben vrij veel fertiele bloemen. Planten onder deze naam kunnen variëren, het zijn
zaailingen van wild verzameld zaad.
H. panietdata 'Mount Everest': H. paniculata

'Everest'
H. paniculata 'October Bride'

(De Beider, Kalmthout, 1967)
Een middelgrote struik, ongeveer 2,5-3 m hoog.
De bloempluimen zijn zeer groot, zeer laat en
lang bloeiend, tot de vorst invalt. Het is een zaailing van 'Tardiva', en is niet in de handel gebracht.

rancier van droogbloemen. Het is de interessantste zaailing van 'Unique'.
H. paniculata 'Pink Lady'
(P. Zwijnenburg, Boskoop, 1990)
Vrij klein blijvende struik met korte takken, nauwelijks over 1,5 m hoog en breed. De pluimen
zijn vrij groot, met veel fertiele bloemen. De
lokbloemen zijn lichtroze en tamelijk groot en ze
verkleuren al vrij snel.

H. paniculata 'Praecox'
(Japan, 1893)
Zeer grove opgaande struik met dikke zware takken; geen enkele ander cultivar heeft zulke
zware takken. Bladeren groter dan gemiddeld;
de jonge bladeren zijn geelgroen, later groen
wordend. De plant is vroegbloeiend, de vroegste
van alle cultivars, in juni-juli. De bloempluimen
hebben veel fertiele bloemen. Het is één van de
oudste cultivars in cultuur. Prof. Sargent bracht
de plant mee uit Japan, verzameld op het noordelijk eiland Hokkaido. De RHS kende er drie
certificaten aan toe: AM in 1956, FCC in 1973,
en een AGM in 1992. Het lijkt er op dat deze
cultivar op den duur wel zal verdwijnen, de nieuwere introducties zijn meestal veel mooier.

8 Hydrangea panieulata 'Kyushu'
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H. paniculata 'Papillon'

(De Beider, Kalmthout, 1970)
Flinke struik, tot 3 m hoog en breed. De bloempluimen zijn groot en verschijnen in augustus,
wit tot roomwit. De talrijke lokbloemen zijn
enigszins ivlinderachtigî gevormd, vandaar de
naam. Deze vorm is niet of nauwelijks in cultuur
en wordt door mevrouw De Belder beschouwd
als tweede keus.
H. paniculata 'Phantom'
(P. Zwijnenburg, Boskoop, 1990)
Grote struik die lange takken vormt. De jonge
bladeren zijn geelgroen, net als bij 'Praecox',
waar hij overigens verder niet op lijkt. Bloempluimen groot, net als 'Grandiflora', dus roomwit, echter fraai verkleurend in de vroege herfst.
H. paniculata 'Pink Diamond'
(De Beider, Kalmthout, 1970) (foto 9, p.27)
Forse struik, goed vertakt, tot ruim 3 m hoog en
breed wordend. In veel opzichten gelijkend op
'Unique', waarvan het een zaailing is. De
bloempluimen zijn lang en smal kegelvormig,
met slechts weinig lokbloemen. Deze lokbloemen zijn wit en verkleuren naar donkerroze,
vandaar de naam. Deze nieuwere cultivar is al
goed verspreid en wordt gewaardeerd als leve-
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H. paniculata 'Ruby'
(De Beider, Kalmthout, 1970)
Een flinke groeier, tot ongeveer 3 m hoog. De
helder witte bloemen verschijnen al vroeg in de
zomer. In een later stadium worden ze karmijnrood en nog donkerder in de loop van de nazomer en de herfst. De planten bloeien zeer lang,
soms wel 10 weken. Nauwelijks in de handel
verkrijgbaar en is onder licentie gebracht bij
Monrovia Nurseries, USA. Het merk aldaar is
ANGEL'S BLUSH.

De cultivaraanduiding 'Ruby' kan verwarring
geven. Als deze ontleend is aan de kleur (=diep
rood) dan is de naam eigenlijk foutief omdat het
dan een enkel bestaat uit een bijvoeglijk naamwoord en dat mag niet volgens de regels. Als de
naam echter ontleend is aan de edelsteen "ruby"
(= robijn), dan is het wel een correctie naam.
Aangenomen wordt dat dit laatste het geval is.
H. paniculata 'Silver Dollar'
(P. Zwijnenburg, Boskoop, 1990)
Opgaande, relatief smalle struik met lange rechte takken, tot 3-4 m hoog. De bloempluimen
hebben overwegend fertiele bloemen; de lokbloemen zijn zuiver wit en verkleuren niet veel.
10 Hydrangea panieulata 'Unique'
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H. paniculata 'Skylight'
(P. Zwijnenburg, Boskoop)
in vele opzichten gelijk aan de voorgaande 'Silver Dollar'. De bloemen zijn eveneens wit, maar
verkleuren sterk naar rozerood.
H. paniculata 'Supreme Pink'
(De Beider, Kalmthout, 1985)
Van deze cultivar is weinig bekend. Nog niet in
de handel verkrijgbaar; volgens mevrouw De
Belder bloeit hij mooi roze, vroeg in de zomer.
H. paniculata 'Tardiva'
(Crown Commissioners, Windsor, Engeland)
(foto 12, p.29).
Goed groeiende regelmatig vertakte struik. De
bloemen verschijnen laat in de zomer en de bloei
gaat door tot in oktober. Deze cultivar wordt ' op
papier' vrij veel gekweekt. Maar veel van deze
planten zijn niet soortecht, meestal is het 'Floribunda' . De ' echte' 'Tardiva' komt maar weinig
voor. Deze kenmerkt zich onder andere door de
4 sepalen in plaats van 5. Over de herkomst is
wat onduidelijkheid: volgens Bean is het van
origine een Franse selectie.
H. paniculata 'Tender Rose'
(Darthuizer Boomkwekerijen, Leersum, voor
1995)
Opgaande, langzaam groeiende struik tot ongeveer 2 m hoog. De bloemen zijn wit, in grote
pluimen, die in de nazomer fraai roze verkleuren. Slechts beperkt in de handel.
H. paniculata 'Unique'
(De Beider, Kalmthout, voor 1970)
(foto 10, p.27)
Vrij grote struik. 2-2,5 m hoog wordend en minstens zo breed. De takken zijn vrij slap voor de
grote bloeiwijzen, waardoor de plant met name
bij wind en regen tot 'uitzakken' neigt. Bloemen
roomwit, in grote pluimen, groter dan 'Floribunda' , waarmee hij soms wordt verwisseld. Het is
de stammoeder van de vele door de familie De
Belder ontwikkelde prachtige Pluirnhortensia's.
H. paniculata 'Vera'
(Kort, België, voor 1900)
Een nu onbekend geworden struik, overigens
zonder verdere verdienste. Er wordt gesuggereerd, dat dit de 'echte' H. panietdata is. De
bloemen staan in kleine trosjes, op lange
bloemsteeltjes, crèmewit, later roze.

H. paniculata f. velutina (Nakai) Kitamura
(Japan)
Nauwelijks verschillend van de soort, maar de
groeiwijze is breed-liggend. Takken en bladeren
zijn fluwelig behaard. Bloeitijd laat, augustusseptember. Geïntroduceerd door J.Russell ,destijds verbonden aan Sunningdale Nurseries.
Deze forma is niet winterhard in ons land.
H. paniculata 'Webb's Variety'
(USA)
Dit is een sport uit 'Grandiflora' , waarop hij zeer
zou lijken; geen verdere gegevens bekend.
H. paniculata 'White Lace'
(De Beider, Kalmthout, 1970)
Zeer veel lijkend op ' Brussel's Lace' in habitus
en bladeren. De bloemen zijn duidelijk minder
mooi. De cultivar wordt door mevrouw De Belder beschouwd als tweede keus.
H. paniculata 'White Lady'
(P. Zwijnenburg, Boskoop, 1990)
Sterk lijkend op 'Pink Lady'. De lokbloemen
zijn gezaagd en wit gekleurd, later iets verkleurend naar roze.
H. paniculata 'White Moth'
(De Beider, Kalmthout, 1975) (foto 11, p.27)
Goedgroeiende struik, tot 4 m hoog. De plant is
rijkbloeiend, met grote witte bloempluimen, van
juli tot september, en zonder een spoor van roze.
Deze prima nieuwe struik is reeds vrij algemeen
in de handel en wordt door mevr. de Belder als
zeer goed geclassificeerd ..
De schrijver is veel dank verschuldigd aan mevrouw De Beider; haar hulp en kennis was onmisbaar voor deze bijdrage.
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Summary
The number of Hydrangea panietdata cultivars
has increased in the last fijieen years, as also the
quality. The De Belder family (owners of the
Kalmthout Arboretum in Belgium) have made a
significant contribution. At one time, only jive
cultivars were grown. Now about 50 cultivars
are known, 15 ofwhich are commonly available.
A wide range of these cultivars is briefly described in this article.
Zusammenfassung
Das Sortiment van Hydrangea panietdata ist
während den letzten 15 Jahre stark gewachsen
und verbessert. Speziell die Familie De Belder
aus Kalmthout in Belgien hat hierin in hohem
Masse beigetragen. Friiher kannte man nur etwa
5 Sorten, jetzt gibt es iiber 50 Sorten, wovon
etwa 15 auch leicht erhältlich sind. In diesem
Reitrag wird das heutige Sortiment ziemlich
ausfiihrlich beschrieben. Unser Dank geht aus
an Frau Jelena de Beider.
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