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Dit geslacht omvat thans twee soorten, één variëteit en een aantal vormen en cultivars. Het zijn alle
min of meer kruipende struikjes. Gewoonlijk worden ze niet hoger dan 50 cm en ze hebben dunne en
vaak slappe takjes. De bladeren zijn 1-2.5( -3 .5) cm lang en nauwelijks 0.5 cm breed, gewoonlijk met
ingerolde rand. Deze zijn giftig, vooral voor schapen en geiten, maar ook voor mensen, daar ze
andromedatoxine bevatten, een diterpene verbinding. In vroegere jaren werden de bladeren ook
medicinaal gebruikt, zoals zo vele giftige plantendelen. Immers, bijna elk gif is in de juiste dosering
een medicijn. De in kleine, compacte trosjes gerangschikte bloemen zijn urnvormig en bevatten 10
meeldraden. De bloeitijd is gewoonlijk in mei, maar soms al eind april, afhankelijk van de
weersomstandigheden. De kleine doosvruchten zijn bruin en hebben vijf kamers. De zaden zijn zeer
klein, bijna stoffijn, zoals heel vaak bij de Ericaceeën.
VERSPREIDING EN TAXONOMIE

Andromeda-species komen voor in de koudere delen van de gematigde streken van het noordelijk
halfrond. De beide soorten en de hiertoe behorende cultivars zijn volkomen winterhard en dus
geschikt voor aanplant in zone 4-5.
Linnaeus plaatste veel meer soorten in dit geslacht. D. Don en enkele andere botanici, achtten deze
indeling onhoudbaar. Don splitste de in 1834 bekende soorten in een aantal nieuw gecreëerde
geslachten, zoals Cassiope, Chamaedaphne, Enkianthus, Leucothoe, Lyonia, O.xydendrum, Pieris
en Zenobia. Deze classificatie is ook nu nog geldig, zij het dat enkele species andere namen hebben
gekregen.
De naamAndromeda werd aan dit plantengeslacht gegeven naar de beeldschone dochter van Koning
Cephaeus en Koningin Cassiopeia van Ethiopië, uit de Griekse mythologie.
Linnaeus was zeer onder de indruk van de prachtige bloei, roze en wit, die hij zag tijdens zijn
botanische reizen in Noorwegen en Zweden en hij zocht naar een passende naam. Hij gebruikte de
naam de eerste keer in 1735. Don gebruikte de naam Cassiope (naar Cassiopeia) voor een afsplitsing
van Andromeda.
GEBRUIKSWAARDE
Alle soorten en cultivars zijn nuttig als sierplant in veentuinen, maar ook in heidetuinen, mits deze
voldoende vochtig zijn. Als Andromeda's eenmaal goed in de tuin zijn gevestigd, moet men ze niet
meer verplanten. Voor de rotstuin zijn deze planten minder geschikt. Het is gunstig om in het
voorjaar de hogere cultivars, die vaak een lossere groeiwijze hebben, iets in te snoeien.
SYNOPSIS VAN HET GESLACHT ANDROMEDA L.
S o o r t e n (species):
Andromeda glaucophylla LINK
Andromeda glaucophylla LINK var. latifolia (ArT.) REHD.
Andromeda polifolia L.
N a t u u r 1 ij k e
Andromeda polifolia
Andromeda polifolia
Andromeda polifolia
Andromeda polifolia
Andromeda polifolia
Andromeda polifa/ia
Andromeda polifolia
Andromeda polifa/ia
Andromeda polifolia

v o r m e n (formae):
L. f. acerosa HARTM.
L. f. campacta NAKAJ
L. f. congesta GrusEPPE
L. f. grandijlara LODD.
L. f. leucantha TAKEDA
L. f. major G.DoN
L. f. minima G. DoN
L. f. nana NAKAI
L. f. platyphylla HARA

Opm.: De status van een aantal van deze
formae is onzeker.
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SORTIMENT

Andromeda glaucophylla - Noordoost Noord-Amerika
GROEIWIJZE: klein, min of meer kruipend struikje, 40-50 cm hoog met grijsgroene, gemakkelijk
brekende takjes.
BLADEREN: lijnvormig, 2-3 cm lang, 2-3 mm breed, randen vrij sterk ingerold (daardoor smaller
lijkend), bovenzijde blauwgroen, onderzijde met zeer korte, stugge beharing, aan de top scherp,
gemakkelijk brekend of knakkend.
BLOEMEN: urn vormig, lichtroze, in korte compacte trosjes aan het eind van de takjes, steel ca. 5 mm.
BLOEITIJD: april-juni.
Deze soort is inheems in Noord-Amerika, in moerassige gebieden, veenmos-velden en dergelijke.
Een zure grond is noodzakelijk. In de natuur komt deze soort voor in gezelschap van Vacciniumsoorten, Chamaedaphne en Rhododendron-species uit de subsectie Ledum. (Het geslacht Ledurn is
sinds 1993 ingedeeld bij Rhododendron).
Er zijn twee variëteiten, die nu in de soort zijn opgenomen, namelijk: var. angustifolia en var.
revoluta. De naam glaucophylla betekent: met blauwachtig blad.
A. glaucophylla is vrij gemakkelijk van stek te kweken. Vermeerderen door zaaien is moeizaam, in
verband met het zeer fijne zaad. Deze soort is een aardige tuinplant, mits in het goede milieu geplant.

Andromeda glaucophylla var. latifolia - Noordoost Noord-Amerika
Deze variëteit lijkt in vrijwel alle opzichten op de soort. Alleen de bladeren zijn iets korter en breder,
waardoor ze in cultuur wel uit elkaar zijn te houden.
Deze variëteit groeit iets slordiger dan de soort; daarom moet de plant in de tuin af en toe licht
worden gesnoeid.
De oorspronkelijke naam, het basionym, is A. polifolia var. latifolia, gegeven door Aiton, Curator
van Kew Gardens van 1731 tot 1793. Rehder classificeerde deze variëteit verschillend en deelde de
plant in bij A. glaucophylla. De combinatie A. polifolia var.latifolia komt- vooral in kwekerscatalogi
- nogal eens voor, maar deze benaming is ongeldig!

Andromeda polifolia - Lavendelheide - Noord-Europa, Noord-Amerika en Noord-Azië
GROEIWIJZE: laag, bijna bodembedekkend struikje, tot ongeveer 50 cm hoog met tamelijk slappe
takjes.
BLADEREN: vrij stug, lijnvormig, 2-3 cm lang en 4-5 mm breed, rand minder ingerold dan bij A.
glaucophylla, opvallend blauwgroen, onderzijde geheel kaal, aan de top afgerond (dus niet scherp).
BLOEMEN: urnvormig, helderroze tot lichtroze, zelden wit, in compacte kleine trosjes aan het
uiteinde van de takjes, kroon 5-10 mm in omtrek; kelk zeer klein, onopvallend; doosvruchten klein,
bruin.
BLOEITIJD: mei-juni.
De plant is inheems in geheel Noord-Europa, uitlopend naar het zuiden (ook Nederland); voorts in
Noord-Amerika en Noord-Azië tot Noord-Japan, samen met Betula nana, Salix-soorten, in natte
gebieden met veenmos en allerlei andere moerasplanten.
A. rosmarinifolia is een zelden gebruikt synoniem, evenals Rhododendron polifolium, een naam uit
1772 (Scopoli). De soortnaam polifolium (afgeleid van polifolius) betekent: met bladeren als die van
Poliurn (thans Teucriumpolium) en ditheeftdus niets te maken met "veelbladig", dat zoupolyphylla
moeten zijn, afgeleid van het Griekse polyphyllus.
Enkele van de al genoemde variëteiten en vormen (formae) zijn als cultivar in cultuur. Zij zijn
meestal van Japanse of Europese herkomst. De variatie op de natuurlijke standplaatsen in Japan
schijnt groter te zijn dan in Europa. De meeste van de volgende cultivars worden gekweekt:

Andromeda polifolia 'Alba' (R. Elliott, Engeland, vóór 1959)
syn. Andromeda polifolia 'Compacta Alba'
GROEIWIJZE: stevig struikje tot circa 40 cm hoog; takjes duidelijk stugger dan die van de meeste
andere cultivars.
BLADEREN: als die van de soort, met iets blauwere gloed.
BLOEMEN: als die van de soort, zuiverwit
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De Royal Horticultural Society verleende aan deze witte kloon (uit f. alba) _een Awa:d of Gard~n
Merit (AGM) in 1959. De plant werd ingevoerd door de Engelsman R. Elhott. Het IS een aardig
struikje en de enige witte cultivar in dit sortiment. De plant kan met enige moeite worden gestekt,
maar de beworteling is wisselend.

Andromeda polifolia 'Biue lee' (W. van Vloten Nurseries Ltd, Pitt Meadows, B.C., Canada, 1993)
Deze nieuwe cultivar werd geregistreerd door de Canadian Omamental Plant Foundation - ~n
december 1993. Ref. : COPF Broadleaf evergreens Andromeda polifolia 'Blue lee' (leaflet). Er Zijn
geen nadere gegevens over deze plant bekend.

Andromeda polifolia 'Choay' (Grandridge Nursery, Issaquah, Washington, USA, vóór 1998)
Een nieuwe cultivar, verzameld door de Japanner Uikio op het eiland Honshu in Japan. De plant is
ook bekend als 'Choay Red'. Nadere gegevens over deze selectie ontbreken.

Andromeda polifolia 'Compacta' (K. Wada, Yokohama, Japan, vóór 1940)
GROEIWIJZE: compact struikje tot ongeveer 30 cm hoog.
BLADEREN: als die van de soort, maar kleiner en donkerder blauwgroen.
BLOEMEN: helderroze, zeer talrijk.
Deze rijkbloeiende cultivar (gekloonde forma), heeft een goede habitus en valt niet uit elkaa:: De
plant is goed in pot te kweken, maar als 'Compacta' eenmaal in de tuin is gepl_~nt, moet deze bhjve~
staan. Verplanten na enkele jaren is eigenlijk niet mogelijk. Een hierop gelijkende plant IS de mt
Japan afkomstige 'Nikko' .
,
,
.. .
.
.
.
Een zeer veel op 'Compacta' gelijkende vorm is Nana en mogelijk IS deze hiermee Id~ntle~.
'Nana' is in geen enkele kwekerscatalogus te vinden. De naam komt alleen voor m Dippel s
"Handbuch der Laubgehölze".
Andromeda polifolia 'Compacta Alba' - zie Andromeda polifolia 'Alba'

Andromeda polifolia 'Hayachine' (Japan, vóór 1972)
GROEIWIJZE: zeer compact struikje tot 20 cm hoog.
BLADEREN: als die van de soort, maar vrij veel korter en smaller, donker blauwgroen.
BLOEMEN: roze, talrijk.
Deze rijkbloeiende cultivar werd in 1972 uit Japan geïmporteerd door de fa P.G. Zwij~enburg te
Boskoop. Soms wordt de naam als 'Hyachine' en 'Hiyachine' geschreven, maar beide namen
schijnen onjuist te zijn.

Andromeda polifolia 'lwasugo' (Japan, vóór 1972)
GROEIWIJZE: kleine compacte plant, meestal niet hoger dan 30 cm.
BLADEREN: zeer klein, 1-1.5 cm lang, enkele millimeters breed, donker bruingroen.
BLOEMEN: lichtroze, in kleine trosjes.
Ook deze mooie cultivar werd in 1972 door de fa P.G. Zwijnenburg te Boskoop uit Japan
geïmporteerd. De plant is zeer bruikbaar in heidetuinen, als die niet te droog zijn.

Andromeda polifolia 'Kirikamina' (Japan, vóór 1979)
GROEIWIJZE: laag struikje tot ongeveer 25 cm hoog, dicht vertakt.
BLADEREN: bijna naaldvormig, 1 cm lang, grijsgroen.
BLOEMEN: roze, in opstaande trosjes aan het eind van de takjes, zeer talrijk.
Deze cultivar werd door de Hortus Botanicus van de Vrije Universiteit te Amsterdam en de fa P.G.
Zwijnenburg te Boskoop in 1979 uit Engeland geimporteerd. Het was afkomstig van de Ballalheannagh Garden, Glen Roy, Lonan, Isle of Man.
. .
.
De naam wordt ook wel gespeld als 'Kirigarnine', maar dit is zo goed als zeker OnjUISt. De plant IS nu
zeldzaam geworden.
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Andromeda polifolia 'Macrophylla' (Hillier, Winchester, Engeland, vóór 1959)
enigszins slordig, uiteenvallend struikje tot 50 cm hoog.
BLADEREN: relatief groot en breed, 2.5-3.5 cm lang en ruim 5 mm breed, grijzig blauwgroen.
BLOEMEN: donk:erroze, talrijk.

GROE[W]JZE:

Aan deze rijkbloeiende plant werd in 1981 een First Class Certificate (FCC) toegekend door de
Royal Horticultural Society, Engeland. 'Macrophylla' werd al ver vóór 1959 door Hillier's Norseries geïntroduceerd. Voor zover bekend is deze in Nederland niet in cultuur. Door de tamelijk hoge,
min of meer slordige groeiwijze dient de plant met snoeien in vorm te worden gehouden.
Andromeda polifolia 'Nana' -zie onder Andromeda polifolia 'Compacta'

Andromeda polifolia 'Nikko' (Japan, vóór 1969)
dicht vertakt struikje tot ongeveer 30 cm hoog.
klein, donkergroen met een blauwe gloed.
helderroze, in eindstandige trosjes.

SUMMARY
Andromeda, belonging to the Ericaceae, is a genus of more or less creeping shrubs, comprising two species, one
variety and a number of cultivars. They reach a height of 20-50 cm. The leaves are 1-2.5 cm long and 0.5 cm
wide with curled edges. These plants are poisonous, because they contain andromedotox.ine. In earliertimes the
leaves were used for medicinal purposes. The urn-shaped flowers are arranged in small compact racemes, are
mostly pink, seldom white and flow er in May, sametimes from the end of April. The species occur in the colder
parts of the moderate climatical zone of the northern hemisphere and are very wmter hardy. Ongmally Lmnaeus
placed a great many species in the genus Andromeda. Don in 1843 transferred most of them to new genera such
as Cassiope, Chamaedaphne, Enkianthus, Leucothoe, Lyonia, Oxydendrum, Ptens and Zenobw. Thts classtfication is still valid. In the wildAndromeda-speciesoften occur in the company of Vaccinium, Chamaedaphne,
Rhododendron and other acid-Joving plants. All species and cultivars are useful as omamental plants in peat
gardens and heather gardens, provided the conditions are sufficiently wet. Established plants resent disturbance.
The taller and the more loose growing cultivarsneed some pruning every couple ofyears to keepthem compact.
There fellows a short description of the species and cultivars.

GROEIWUZE:
BLADEREN:
BLOEMEN:

Deze cultivar werd in 1969 door fa P.G. Zwijnenburg te Boskoop uit Japan geïmporteerd. Het is een
zeer waardevolle plant, die op bescheiden schaal wordt gekweekt, maar meer aandacht verdient.
Deze cultivar is in vorm vrijwel identiek aan de oude 'Compacta'.

Andromeda polifolia 'Red Winter' (P.G. Zwijnenburg, Boskoop, Nederland, 1987)
ietwat vormloos struikje tot ongeveer 50 cm hoog.
groenachtig bruin, 's winters verkleurend naar donker roodbruin, sterk ingerold (lijken
daardoor zeer smal).
BLOEMEN: roze, in eindstandige trosjes.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Deze interessante vorm werd zonder etiket aangetroffen in een tuincentrum in Nederland door S.
Ketelaar, Nieuwegein. De plant werd benaamd en fa P.G. Zwijnenburg bracht deze cultivar in 1987
in de handel. Door de vrij hoge groeiwijze moet 'Red Winter' regelmatig iets worden gesnoeid om in
vorm te blijven.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Gattung Andromeda gehört zur Familie der Ericaceae. Es handelt sich urn eine Sippe von ~ehr oder
weniger kriechenden Sträuchern, zu der zwei Arten, eine Varietät und mehrere Serten gehören. Dte Zwergsträucher werden etwa 20 bis 50 cm hoch, die 1 bis 2,5 cm langen und 0,5 cm breiten Blätter sind am Rand
eingerollt. Die Pflanzen enthalten das giftige Andromedotoxin. Früher wurden die Blätter häufig für medizinische Zwecke verwendet. Die urnenförmigen, nickenden Blüten sind zu kleinen, kompakten Trauben geordnet,
sie sind meist rosa, selten weiB gefárbt und blühen im Mai auf, gelegentlich schon Ende April.
Andromeda-Arten kommen von Natur aus auf der nördlichen Halbkugel in kälteren Regionen der gemäBigten
Zonen vor, in Mineleuropa sind sie vollkommen frosthart. LINNÉ hat zahlreiche Arten zur pattung Andromeda
gestellt. Von DoN wurde Andromeda 1843 in mehrere Gattung - Cassiope, Chamaedaphne, Enkianthus,
Leucothoe, Lyonia, Oxydendrum, Pieris, Zenobia- aufgeteilt. Die Einteilung ist auch gegenwärtig noch gültig.
An ihren natürlichen Standorten sind Andromeda-Arten mit Vaccinium, Chamaedaphne, Rhododendron an
anderen säureliebenden Pflanzen vergesellschaftet. Alle Arten und Serten ~ind wertvolle Ziergehölze für
Moor- und Heidegärten, sofern der Boden ausreichend feucht und sauer ist. Altere, eingewachsene Pflanzen
lassen sich nicht mehr verpflanzen. Die locker und hochwachsenden Serten können des besseren Aufbaues
wegen leicht zurückgeschnitten werden.
Es folgt eine kurze Beschreibung der Arten und Sorten.

Andromeda polifolia 'Shibutsu' (Japan, vóór 1969)
zeer compact en laag struikje tot circa 15 cm hoog.
zeer klein, minder dan 1 cm lang, blauwgrijs.
lichtroze, in kleine trosjes.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
BLOEMEN :

Ook deze vorm werd in 1969 door de fa P.G. Zwijnenburg te Boskoop uit Japan geïmporteerd. Het is
een mooie kleine plant (de meest dwergachtige in het sortiment), maar deze cultivar is door de
geringe afmetingen moeilijk te vermeerderen.
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