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Binnen het monotypische geslacht Calluna vulgaris onderscheiden de knopbloeiende cultivars (zg.
knopbloeiers) zich van de planten met normale bloemen, omdat de bloemknoppen zich niet of
nauwelijks openen. Dit verschijnsel, dat wordt veroorzaakt door een defect in de voortplantingsorganen, trok al rond 1930 de aandacht van een onderwijzer en gepassioneerd veldbioloog uit
Malden, die geïnteresseerd was in afwijkende groei- en bloeivormen van Calluna vulgaris, Johannes
Janssen. Deze onderscheidde binnen de knopbloeiers, die hij op de heidevelden rond zijn woonplaats ontdekte, drie formae (vormen), afhankelijk van de aard van de afwijking: f. diplocalyx (= met
dubbele kelk), f. polysepala (=met veel kelkbladen) en f. clistanthes (=met gesloten bloemen). Deze
formae - met elk diverse subformae - worden door prof. dr W. Beijerinck, aan wie lanssen zijn
diensten en notities had aangeboden, uitvoerig beschreven in zijn werk "Calluna, A Monograph on
the Scotch Heather", Verh. 38, nr 4, Kon. Ned. Acad. van Wetenschappen, 1940.
Omdat de verschillen tussen deze formae met het blote oog nauwelijks waarneembaar zijn, wordt er
binnen het kader van dit artikel niet verder op ingegaan. Wel zal worden getracht een zo volledig
mogelijke beschrijving te geven van het nu ter beschikking staande sortiment. Een aantal cultivars
wordt de laatste jaren in steeds grotere aantallen gekweekt.
De bloemen van knopbloeiers gaan niet of nauwelijks open. Daarom - en omdat ze geen nectar
produceren en dus niet door insecten worden bezocht - hebben ze veel minder te lijden van
weersinvloeden en slijtage en behouden ze langer hun kleur. De "bloeitijd" ligt grofweg tussen eind
augustus en december/januari. Wie in november door een heideveld wandelt, loopt grote kans om
een knopbloeiende Calluna te ontdekken: de plant zal dan nog door zijn kleur opvallen. Dr T. Visserdestijds medewerker van het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen (IVT) - te
Wageningen, ontdekte zo in de jaren zestig een groot aantal afwijkende bloeivormen van Calluna
vulgaris op de Ginkelse Heide ten oosten van Ede. Daaronder bevonden zich vijf knop bloeiers, die in
1972 werden benaamd en door W. Haalboom & Zonen te Driebergen-Rijsenburg in de handel
werden gebracht. Ook al werd hierdoor het tot dan toe voorhanden zijnde sortiment meer dan
verdubbeld, toch betekende dit nog niet de doorbraak van deze groep. Om echt te kunnen concurreren met andere "laatbloeiers", vooral met de veel in pot gekweekte Zuid-Afrikaanse Erica
gracilis, was de bloemkleur niet sprekend genoeg. Bovendien ontbrak de bloemkleur wit in dat
sortiment.
De Duitse kweker Kurt Kramer te Edewecht-Süddorf, slaagde er door bewust kruisingswerk in, om
de kleuren rood (in diverse schakeringen) en wit aan het sortiment toe te voegen (1984-1994). Hij
maakte hierbij onder andere gebruik van de door Visser gevonden en naar diens echtgenote
genoemde cultivar 'Marleen' .
De laatste jaren nemen knopbloeiers een steeds belangrijker gedeelte van de Calluna-markt in en de
consument ontdekte het voordeel van winterharde Calluna's ten opzichte van Erica gracilis. Dat
voor de meeste nieuwe knopbloeiers in Duitsland en de Europese Unie kwekersrecht werd aangevraagd en toegekend, werkte nauwelijks als een remmende factor: jaarlijks worden miljoenen
exemplaren gekweekt en verkocht. Daardoor werden kwekers wel zeer attent op het ontstaan van
sporten (mutanten). Hieraan is daarom weer een aantal goede cultivars te danken. In het sortiment
~op bloeiers heeft men nu de beschikking over een breed gamma aan kleuren en ze dragen daarmee
m de late herfst zeer wel bij aan de kleurschakering in de heidetuin.
Het Duitse Bundessortenamt in Hannover-Rethmar verwerkt de laatste jaren een toenemend aantal
aanvragen voor kwekersrecht op knopbloeiende Calluna's. Op de proefvelden van dit instituut
worden de aangeboden nieuwigheden enkele jaren geobserveerd en vergeleken met al bestaande en
benaamde cultivars, waarbij vooral moet worden voorkomen dat dubbele benamingen ontstaan en
het kwekersrecht zo wordt omzeild.

') Redactielid "Ericu ltura" en houder van een heidetuin met een zeer uitgebreid sortiment Calluna Daboecia en Erica te
Kerkrade (L.) .
'
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De vraag of een cultivar authentiek is, wordt door het Bundessortenamt niet beslist. Mocht hierover
onenigheid ontstaan dan zullen de kwekers dit in een civiele procedure moeten uitvechten.
Niet onvermeld mag worden gelaten, dat sinds enkele jaren planten vllil: knopbloeiers te k~op w?rden
aangeboden, waarvan de bloemknoppen kunstmatig zij~ geve~fd. Hrervoor worden wlt~loerende
planten gebruikt en behandeld met een verfstof, dre goed m de wrtte bloemknoppen doordrmgt, maar
zonder sporen achter te laten op het loof kan worden afgespoten. yooral de kleur~~ oranje, geel en
blauw zijn favoriet. Wat men hiervan moet denken, wordt.~an reders persoonhjke smaak overgelaten. De omzet van knopbloeiers stijgt hierdoor behoorlrjk!
Voor de gegevens, die bij de korte beschrijving van de cultivars worden vermeld, is gebruik ge~aakt
van het bestand van de vroegere internationale registrator van herde, de Engelsman D. M~Clmtock
en diens opvolger, de Engelsman A.W. Jones. Ook uit diverse nummers van ~e~ Mededelin~enblad
van de Nederlandse Heidevereniging "Ericultura"; van de Duitse Heidevererugmg "Der Herdegarten" en Kurt Kramer's "Information über neue Heidesorten 1997" werden waardevolle gegevens
geput.
De bij de bloemkleur toegevoegdeH-nummers verwijzen naar de Heather Society Colon: Ch~t, ~~n
kleurenkaart die in Engeland veel, maar ook in Nederland en andere landen wo:dt gebrmkt. Drt ~rjn:
Hl (Amethyst), H2 (Mauve), H3 (Lavender), H4 (Lil~c), H5 (Ruby),. H6 (Cense), H7 ~Rose Prnk),
H8 (Pink), H9 (Beetroot), HlO (Purple), Hll (Lilac Pmk), Hl2 (~el~otroop), H13 ~Cnmson), Hl4
(Magenta), HlS (Salmon) en Hl6 (Shell Pink), waaraan nog de ad~ect1even pale (=licht), en deep (=
donker) kunnen worden gekoppeld, bijvoorbeeld: Deep Rose Prnk.
/
De toegevoegde lijst van synoniemenlaanduidingen is gebaseerd op bevindingen van het Duitse
Bundessortenamt en op eigen waarnemingen.
VERMEERDERING

De knopbloeiers worden op dezelfde wijze vermeerder~.als .de over~ge cu~tivars van het geslacht
Calluna, namelijk door stekken onder plastic. De beste trjd hiervoor rs ~an jUh tot november. Stek
van niet vertakte takjes is gebruikelijk. In het vroege voorjaar (februarr-maart) wordt ~ok wel zg.
topstek gemaakt. De blaadjes of uitgebloeide bloempjes aan de onderkant van de stekjes worden
afgerist, waardoor deze gemakkelijk kunnen worden weggestoken.
ZIEKTEN EN PLAGEN

Calluna vulgaris-cultivars kunnen vooral te lijden hebben van taksterfte (Glomerella cingulata) en
de alom bekende grauwe schimmel (Botrytis cinerea), bekend als smeul en smucht. Ook wortelrot
(Phytophthora) kan voorkomen. Ter voorkoming hiervan is het van belan~, dat ~r voor een goede
afwatering wordt gezorgd, terwijl een open omgeving (d.w.z. waar zon en wmd vn~ spel h~bben) van
groot belang is. Te veel schaduw kan voor Calluna's funest zijn. Ook reg~lmat1g snoeien van de
planten is gunstig ter voorkoming van schimmelziekten. Teven~ wordt hrermee ook een goede
uitstoeling van de planten verkregen en daardoor een betere habrtus.

BESCHRIJVING VAN DE CULTIVARS
Hieronder volgt een beschrijving van de 37 tot nu toe bekende en tot de zogenaamde knopbloeiers
gerekende cultuurvariëteiten van Calluna vulgaris.

'Adrie' (W. Haalboom & Zonen, Driebergen-Rijsenburg, Nederland, 1972)
. . _0 _
Bloemknoppen lichtpurper (HlO Pale Purple), september-november; loofkleur groen, breed P
gaande groeiwijze, 30 x 50 cm (h x b~.
..
.
.
oosten
'Adrie' werd door dr T. Visser te Wagerungen als zaarhng gevonden op de Gmkelse Herde ten
van Ede en werd genoemd naar een dochter van W. Haalboom sr.
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'Alexandra' (K. Kramer, Edewecht, Duitsland, 1993)
Bloemknoppen aanvankelijk tweekleurig, karmozijnrood (H13 Crimson) en wit aan de basis, later
verkleurend naar egaal donker karmozijnrood, september-november; loofkleur donkergroen; breedopgaande groeiwijze, 40 x 40 cm.
Deze cultivar is ontstaan uit een bewuste kruising van K. Kramer en genoemd naar de in 1969
verongelukte Duitse schlagerzangeres Alexandra Doris Nefedov.
Deze langbloeiende cultivar met een spectaculaire bloemkleur heeft helaas vaak te lijden van
schimmelziekten.
'Alexandra' is vanaf 1994 kwekersrechtelijk beschermd.
'Alicia' (K. Kramer, Edewecht, Duitsland, 1996)
Bloemknoppen zuiverwit, groot, september-december; loofkleur groen; rechtopgaande groeiwijze,
40 x 40 cm.
Evenals de voorgaande is deze ontstaan uit een bewuste kruising van K. Kramer. Ook deze zeer
mooie cultivar is gevoelig voor schimmelziekten.
Vanaf 1997 is 'Alicia' kwekersrechtelijk beschermd.
'Amethyst' (K. Kramer, Edewecht, Duitsland, 1993)
Bloemknoppen donker karmozijnrood (H13 Deep Crimson) met iets meer blauw dan 'Alexandra',
september-december; loofkleur donkergroen; opgaande, open groeiwijze, 40 x 40 cm.
Ook deze cultivar is ontstaan uit een bewuste kruising van K. Kramer.
De plant kan ernstig te lijden hebben van schimmelziekten.
'Amethyst' is vanaf 1995 kwekersrechtelijk beschermd.
'Anette' (P. Wolf, Seligenstadt, Duitsland, 1993)
Bloemknoppen roze (H8 Pink), aanvankelijk wit aan de basis, augustus-november; loofkleur groen;
breed-opgaande, open en ietwat slordige groeiwijze, 30 x 40 cm.
'Anette' werd gevonden als sport aan de witte 'Melanie' op de kwekerij van P. Wolf en genoemd
naar een schoondochter van deze kweker. Het is een mooie en sterke cultivar.
Deze cultivar is vanaf 1995 kwekersrechtelijk beschermd.
'Babette' (K. Kramer, Edewecht, Duitsland, 1996)
Bloemknoppen lichtroze (H16 Shell Pink), augustus-december; loofkleur groen; groeiwijze als die
van 'Melanie', waaruit het een sport is.
Deze cultivar ontstond eveneens als sport aan 'Melanie' op het bedrijf van K. Kramer.
'Babette' is vanaf 1996 kwekersrechtelijk beschermd. De plant wordt in Nederland (nog) niet
gekweekt.
'Barbara' (R. de Winkel, Geldern, Duitsland, 1997)
Bloemknoppen rozerood (H7 Rose Pink), wit aan de basis, september-december; loofkleur groen;
breed-opgaande groeiwijze, 30 x 40 cm.
Aan 'Barbara', die volgens sommigen sterk gelijkt op 'Fritz Kircher' werd in 1997 kwekersrecht
verleend en deze is in Nederland nog niet in cultuur.
'Bella Rosa' (J. Krebs, Hoyerhagen, Duitsland, 1997
Bloemknoppen lichtend roze (lichtender dan die van 'Marleen'), september-december; loofkleur
donkergroen, breed-opgaande groeiwijze, 30 x 50 cm.
'Bella Rosa' ontstond- volgens opgave van de winner - als een sport aan 'Annegret', maar deze
naam is een synoniem van 'Marlies'.
Deze nieuwe Duitse cultivar wordt in Nederland nog niet gekweekt.
'Christin' (M. Küppers, Wachtendonk, Duitsland, circa 1995)
Bloemknoppen karmozijnrood (Hl3 Crimson), september-november; loofkleur donkergroen;
breed-opgaande groeiwijze, 30 x 50 cm.
Voor deze roder bloeiende sport van 'Marleen', ontstaan op de kwekerij van M. Küppers, werd in
1995 kwekersrecht aangevraagd. Deze cultuurvorm wordt nog niet in Nederland gekweekt.
De naam 'Christin' is volgens de Internationale Nomenclatuurcode niet toegestaan, in verband met
de te veel erop gelijkende naam Calluna vulgaris 'Christina', een door A.H. Rijnbeek te Boskoop in
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1971 in de handel gebrachte, thans niet meer gekweekte cultivar. Eigenlijk zou de later geïntroduceerde 'Christin' toch een andere naam moeten krijgen!
'Cilcennin Common' (J.L. Jones, Glynwern Nursery, Cilcennin, Lampeter, Dyfed, Wales, UK, ca.
1994)
Bloemknoppen donkerpurper (Hlü Deep Purple), augustus-oktober; loofkleur donkergroen; lage,
open groeiwijze met gebogen takken, 35 x 45 cm.
Deze knopbloeier, de vroegste die op kleur komt, werd door John L. Jones als zaailing gevonden op
een heideveld in de nabijheid van zijn kwekerij.
'Cilcennin Common' is sinds kort in Nederland aanwezig.
'Claudette' (K. Kramer, Edewecht, Duitsland, 1998)
Bloemknoppen roze (H8 Pink), september-november; loofkleur donkergroen; groeiwijze als die van
'Anette' waaruit het een sport is.
'Claudette, ontstond eveneens op het bedrijf van K. Kramer en onderscheidt zich van' Anette' door
de donkerder loofkleur.
Ook deze cultivar is nog niet in Nederland aanwezig. 'Claudette' is kwekersrechtelijk beschermd
sinds 1998.
'David Eason' (Maxwell & Beale, Broadstone, Dorset, Engeland, 1935)
Bloemknoppen donkerpaars (H2 Deep Mauve), augustus-november; loofkleur donkergroen; breedspreidende groeiwijze, 30 x 45 cm.
'David Eason' werd door C.D. Eason - een medewerker van Maxwell & Beale - als zaailing
gevonden op een heideveld in Dorset, Engeland en genoemd naar zijn zoon.
Deze oude, gezonde en tot nu toe veelgekweekte cultivar zal - vanwege de riiet erg sprekende
bloemkleur - waarschijnlijk worden vervangen door nieuwere cultivars.
'Dunwood' (Barncroft Nurseries, Longsdon, Stoke-on-Trent, Staffordshire Engeland, 1977)
Bloemknoppen donkerpaars (H2 Deep Mauve), september-december; loofkleur donkergroen; open,
spreidende groeiwijze, 30 x 40 cm.
Deze plant is genoemd naar een dorpje in de buurt van de vindplaats in Staffordshire, Engeland.
Een niet erg opvallende, in Nederland nauwelijks gekweekte cultivar.
'Fritz Kircher' (K. Kramer, Edewecht, Duitsland, 1994)
Bloemknoppen rozerood (H7 Rose Pink), wit aan de basis, september-december/januari; loofkleur
heldergroen; breed-opgaande groeiwijze, 30 x 40 cm.
Een cultivar, ontstaan uit een bewuste kruising van K. Kramer en genoemd naar de vroegere
voorzitter van de Duitse Heidevereniging bij gelegenheid van diens 80e verjaardag.
Het is een veelbelovende, rijk- en langblo~iende cultivar met een frisse loofkleur, ook in het
voorjaar.
Vanaf 1996 is deze Duitse cultivar kwekersrechtelijk beschermd.
'Ginkel's Glorie' (W. Haalboom & Zonen, Driebergen-Rijsenburg, Nederland, 1972)
Bloemknoppen donker lilapaars (H11 Deep Lilac Pink), augustus-november; loofkleur donkergroen; breed-opgaande groeiwijze, 35 x 45 cm.
'Ginkel' s Glorie' werd door dr T. Visser te Wageningen gevonden als zaailing op de Ginkelse Heide.
Deze cultivar wordt slechts in kleine aantallen gekweekt.
'John Denver' (H.W. de Bruijn, Boskoop, Nederland, 1998) - zie kleurenfoto blz. 17
Bloemknoppen lichtpurper (Hlü Pale Purple), iets openend, waarbij de stamper iets uitsteekt,
augustus-oktober(-november); loofkleur donkergroen, in het voorjaar met oranjerood gekleurde
groeitopjes; opgaande groeiwijze, 40 x 40 cm.
'John Denver' ontstond als sport aan 'Marleen' op de kwekerij van H.W. de Bruijn te Boskoop. Het
is een gezonde, rijkbloeiende cultivar met een goede bloemkleur en een opvallende loofkleur in het
voorjaar. De bloeitijd is iets korter dan die van andere knopbloeiers, waarvan de bloemknoppen
volkomen gesloten blijven.
Deze nieuwe cultivar werd in 1998 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste door de
Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen. 'John Denver' werd
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in de "Handy Guide to Heathers (ed. 1998/99)" opgenomen onder de voorlopige (kwekerij)naam
'Marleen Select'.

v:'·

'Larissa' (P.&
Wolf, Seligenstadt, Duitsland/K. Kramer, Edewecht, Duitsland, 1998)
B!?emknoppen lichtend rood, augustus-november; loofkleur donkergroen; breed-opgaande groeiWIJze, 40 x 40 cm.
De bl~emkleur van deze cul~var is nog intenser rood dan die van' Alexandra', waaruit 'Larissa' als
sport IS _ontstaan. De plant IS ge~onden op de kwekerij van P.& W. Wolf en genoemd naar het
dochtertJe van _w~rner Wolf, ?e vmder van deze sport. In de praktijk zal moeten blijken of 'Larissa'
mmder gevoelig IS voor schimmelziekten dan ' Alexandra'.
Voor deze fraaie cultivar met een zeer opvallende bloemkleur is kwekersrecht aangevraagd.
'Lydia' (H. Wordtmann, Wardenburg, Duitsland, 1995)
Van deze cultivar, ontstaan_ als ~port a~n 'Marleen' op de kwekerij van H. Wordtmann, is alleen
bekend dat de bloemkleur Iets lichter IS dan die van 'Marleen'.
Aan de plant werd in 1995 kwekersrecht verleend.
'Marianne' (J. van der Schaaf, Geldern, Duitsland, 1995)
Bloe~oppen purper (HlO Purple~, ~~nvankelijk wit aan de basis, september-november; loofkleur

donkergroen; breed-opgaande groeiWIJZe, 35 x 45 cm.
Deze cultivar ont_stond als sport aan 'David Eason' (óf aan 'Plantarium)' op de kwekerij van J. van
der Schaaf. Het IS een gezonde, goed groeiende plant.
'Marianne' valt sinds 1995 onder het kwekersrecht.
'Marilyn' (W. ~aalboom & Zonen, Driebergen-Rijsenburg, Nederland, 1972)
Bloemknopp_~n lilapaars (Hll Lilac Pink), augustus-november; loofkleur grijsgroen; opgaande
'
open groeiWIJZe, 35 x 50 cm.
Deze cultivar werd als zaailing gevonden door dr T. Visser te Wageningen op de Ginkelse Heide en
genoemd naar een dochter van de vinder.
'Marilyn' is waarschijnlijk niet meer in Nederland aanwezig.

~~arleen' (W. Haalboom & Zonen, Driebergen-Rijsenburg, Nederland, 1972)- zie kleurenfoto blz.
Bloemknoppen lichtpurper (HlO Pale Purple), aanvankelijk wit aan de basis, september-november
'
loofkleur donkergroen; breed-opgaande groeiwijze, 30 x 50 cm.
Deze cultivar werd als zaailing gevond~n op de Ginkelse Heide door dr T. Visser te Wageningen en
g~~oemd naar de echtgenote van de vmder, mevrouw Visser-Kiestra.
~IJ kruis~ngswerk werd 'Marleen' vaak kunstmatig bestoven en bovendien ontstonden er uit
Marleen m cultu~r spontaan een groot aantal sporten met soms opvallende bloemkleuren.
Deze gezonde cultivar met een goede bloemkleur wordt zeer veel gekweekt. Het is zonder meer de
beste vondst van de Ginkelse Heide.
'Marlies' (H. Tüber, Gescher, -~üdlohner Damm/K. Kramer, Edewecht, Duitsland, circa 1993)
Bloemknoppen helder karmoziJnrood (Hl3 Crimson), september-december; loofkleur donkergroen; cOI_npacte, breed-opgaande groeiwijze, 30 x 50 cm.
Deze culti~ar ont_stond als sport aan 'Marleen' op de kwekerij van H. Tüber. 'Marlies' is een
?ezonde, n~kbloeiende en goed groeiende cultivar met een bloemkleur vergelijkbaar met die van
Alexandra , maar de plant wordt minder hoog.
'Melanie' (K. Kramer, Edewecht, Duitsland, 1991)
·
· augustus-december; loofkleur lichtgroen;
.
Bloemkn
..
oppen zmverwit,
breed-opgaande open groeiWIJze, 30 x 40 cm.
'
'Mel,anie' is de eerste witte knopbloeier in het sortiment en deze ontstond uit een bewuste kruising
van Marlee ' 'H
d .. , ·
.
n.x
a~on 11 , Uitgevoerd door K. Kramer. De naam is, zoals de meeste door
Kr
amer gebruikte meiSJesnamen, een fantasienaam.
~~~:ezonde cultivar heeft een goede toekomst, ook al makenjonge planten vaak een iets slordige
Sinds 1991 is 'Melanie' kwekersrechtelijk beschermd.
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'Monja' (H. Wordtmann, Wardenburg, Duitsland/K. Kramer, Edewecht. Duitsland, 1996)
Bloemknoppen zilverachtig wit, augustus-november; loofkleur donkergroen, in de winter verkleurend naar bronsgroen; breed-opgaande, open groeiwijze (als 'Melanie'), 30 x 40 cm.
'Monja' ontstond als sport aan 'Melanie' op de kwekerij van H. Wordtmann. Deze aparte cultivar
wordt slechts in kleine aantallen op de markt gebracht.
Vanaf 1996 is deze plant kwekersrechtelijk beschermd.
'Mrs Pinxteren' (F.R. Vennincx-Pinxteren, Brasschaat, België, 1996)
Bloemen karmozijnrood (H13 Crirnson), aanvankelijk wit aan de basis, augustus-november;
loofkleur donkergroen; breed-opgaande groeiwijze, 30 x 50 cm.
Deze cultivar ontstond als sport aan 'Marleen' op eigen kwekerij en werd genoemd naar mevr.
Vennincx-Pinxteren.
'Mrs Pinxteren' is een gezonde plant met een iets rodere bloemkleur dan 'Marleen', die rijk bloeit en
compacter groeit.
'Nigel Anderson' (Engeland, circa 1990)
Bloemknoppen donker lilapaars (H11 Deep Lilac Pink), november-december; loofkleur donkergroen; opgaande groeiwijze, 30 x 40 cm.
Deze cultivar werd genoemd naar de vinder Nigel Anderson, Landford, Salisbury, Wiltshire. Wie de
plant in de handel bracht is de auteur niet bekend. 'Nigel Anderson' schijnt erg veel te lijken op
'Marleen' . De plant is in Nederland niet in cultuur.
'Plantarium' (Hoekert BV, Oldebroek, Nederland, 1987)
Bloemknoppen paars (HlO Purple), september-november; loofkleur groen; breed-spreidende groeiwijze, 40 x 55 cm.
'Plantarium, werd als sport gevonden aan 'David Eason' op Boomkwekerij Hoekert BV en
genoemd naar de bekende, jaarlijks te houden vakbeurs in Boskoop. Deze gezon(ie cultivar met een
goede bloemkleur wordt niet vaak in de handel aangeboden.
'Redbud' (Hoekert BV, Oldebroek, Nederland, 1990)
Bloemknoppen aanvankelijk purperrood (H9 Beetroot), allengs verkleurend naar karmozijnrood
(H13 Crimson), september-november; loofkleur groen; breed-spreidende, open groeiwijze, 25 x 40
cm.
Deze cultivar ontstond als sport aan 'Marleen' op Boomkwekerij Hoekert BV.
'Redbud' is een gezonde, goed groeiende en rijkbloeiende cultivar met een opvallend "rode"
bloemkleur. Op Vakbeurs Plantarium '90 te Boskoop werd deze cultivar bekroond met een Zilveren
Medaille. De in Duitsland ontstane en daar zeer veel gekweekte cultivar 'Roswitha' lijkt sprekend op
'Redbud'.
'Romina' (K. Kramer, Edewecht, Duitsland, 1990)
Bloemknoppen lichtpaars (HlO Pale Purple), augustus-november; loofkleur donkergroen, 's winters
naar zeer donkergroen verkleurend; breed-opgaande groeiwijze, 40 x 40 cm.
'Rornina' werd geselecteerd uit een kruising tussen 'Marleen' en 'Allegro', uitgevoerd door K.
Kramer. De naam is een fantasienaam.
Deze mooie cultivar is helaas gevoelig voor schimmelziekten.
'Rornina' is sinds 1992 kwekersrechtelijk beschermd.
'Roodkapje' (P. Bakhuyzen & Zn, Boskoop, Nederland, 1979)
Bloemknoppen zilverachtig lilapaars (Hll Pale Lilac Pink), verkleurend naar zilverachtig wit,
september-november; loofkleur donkergroen, in het voorjaar met roodachtige groeitopjes; opgaande
groeiwijze, 45 x 55 cm.
Deze cultivar werd als sport gevonden aan 'Underwoodii' op kwekerij P. Bakhuyzen & Zn,
Boskoop. De naam is te danken aan de voorjaarskleur van het loof. Zie ook bij 'Underwoodii'.
'Roswitha' (K. Kramer, Edewecht, Duitsland, 1991)
Bloemknoppen aanvankelijk paars (H2 Mauve), snel verkleurend naar paarsrood (Hl Amethyst),
september-november; loofkleur groen; breed-spreidende, open groeiwijze, 40 x 55 cm.
'Roswitha' ontstond als sport aan 'Marleen' op de kwekerij van L. Meurs, Bedburg-Hau, Duitsland
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en deze werd genoemd naar zijn echtgenote.
Deze gezonde, rijkbloeiende cultivar met een goede bloemkleur wordt in Duitsland in grote
aantallen gekweekt en te koop aangeboden. De plant werd op Vakbeurs Plantarium '92 bekroond
met een Zilveren Medaille. Vanaf 1992 valt 'Roswitha' onder kwekersrecht.
'Rote Romina' (Marohn & Häger, Tange, Duitslanci/K. Kramer, Edewecht, Duitsland, 1995)
Bloemknoppen roder dan die van 'Rornina', september-november; loofkleur donkergroen; breedopgaande groeiwijze, 30 x 40 cm.
Deze cultivar ontstond als sport aan 'Rornina' op de kwekerij Marohn & Häger en is in Nederland
nog niet in cultuur. 'Rote Rornina' is vanaf 1995 kwekersrechtelijk beschermd.
'Sandhammaren' (H. Olofsson, Munkedal, Zweden, 1995)
Bloemknoppen licht karmozijnrood (Hl3 Pale Crimson), september-november; loofkleur heldergroen; opgaande, bossige groeiwijze, 40 x 40 cm.
Deze cultivar werd in Zweden gevonden als zaailing op een heideveld ten oosten van de vuurtoren
van Sandharnrnaren door Kjell Arne Olsson.
'Sandharnrnaren' bloeit in West-Europa niet zo rijk.
'Sandy' (Marohn & Häger, Tange, Duitsland/K. Kramer, Edewecht, Duitsland, 1998)
Bloemknoppen zuiverwit, augustus-november; loofkleur geelgroen; breed-opgaande, enigszins
slordige groeiwijze, 30 x 40 cm.
'Sandy, ontstond als sport aan 'Melanie' op de kwekerij Marohn & Häger. Het is de eerste en tot nu
toe enige knopbloeier met geelachtig loof.
In 1996 werd voor deze cultivar kwekersrecht aangevraagd.
'Underwoodii' (G. Underwood & Son, Woking, Surrey, Engeland, 1939)
Bloemknoppen zilverachtig lilapaars (H11 Pale Lilac Pink), verkleurend naar zilverachtig wit,
augustus-november; loofkleur donkergroen; opgaande groeiwijze met dunne, sierlijke twijgen, 35 x
55 cm.
Deze cultivar werd als zaailing gevonden op de hellingen van de Chobham Ridges in Woking,
Surrey, Engeland door G. Underwood en werd via zijn kwekerij geïntroduceerd.
'Underwoodü' is een gezonde cultivar en deze kan mooi worden gecombineerd met andere
heidecultivars met sprekender kleuren. De bloemknoppen behouden tot ver in de winter een
zilverachtige schijn.
'Verena' (R. de Winkel, Geldern, Duitsland, circa 1995)
Van deze cultivar waaraan in 1997 kwekersrecht werd verleend, zijn geen verdere gegevens bekend.
'Visser's Fancy' (W. Haalboom & Zonen, Driebergen-Rijsenburg, Nederland, 1972)
Bloemknoppen lilaroze (H4 Lilac), sommige knopjes gaan open, september-november; loofkleur
donkergroen; breed-opgaande groeiwijze, 30 x 50 cm.
Ook deze cultivar werd als zaailing gevonden door dr T. Visser uit Wageningen op de Ginkelse
Heide. 'Visser' s Fancy' wordt weinig gekweekt, maar kan goed worden gecombineerd met cultivars
met opvallender bloemkleuren.
LUST VAN GECORRIGEERDE HERBENAMINGEN
Juiste naam:

Synoniemen/aanduidingen:

'Alicia'
'Anette'
'Ginkel's Glorie'
'Marleen'
'Marlies'
'Melanie'
'Monja'
'Roswitha'

'Schnee', 'Schneeflocke', 'Weisse Knospenblüher'
'Heidi', 'Rosa Melanie'
'Janek'
'Dagmar'
'Annegret', 'Rote Marleen'
'Frauke', 'Michaela', 'Schneeglöckchen', 'Schneewittchen', 'WeiBe Marleen'
'Ela', 'Lisa'
'Daniela', 'Sandra', 'Silvester'
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SUMMARY
Within the species Calluna vulgaris the so called "bud flowering" cultivars are disti?guished from ~lants with
normal flowers, in that flow er buds hardly open if at all. This phenomenon IS .a defect m the reproduct1v~ organs.
There are three forms: f. diplocalyx (with double calyx), f. polysepala (Wlth many sepals) and f. ~l!stanth:s
(with closed flowers). These forms- each with several variations- are described by prof. dr W. BeiJennek m
"Calluna A Monograph on the Scotch Heather" (see literature list).
The diff~rences between these forms are not great. From an increasing number of cultivars many plants are
being cultivated, because they are increasingl;y winter hardy.
"
.
. "
The flowers of "bud flowering" plants keep therr colour much longer. The flowenng time occurs between the
end of August and December/January. Dr T. Visser discovered late flowering plants of Calluna vu/gans, and
five "bud flowering" plants, but their flower colours were not very attractiVe.
/
. .
.
The German heather grower, Kurt Kramer, succeeded in introducing the colours red and wh1te m this
.
assortment by making crossings of the cultivar 'Marleen' with other cultivars. .
Many of these newer "bud flowering" cultivars are subject to Plant B.reeders' Rights m Germany and the
European Union. Because of this, nurserymen have become very attentiVe to the developement of sports and
these relate very much to the range of colouring in the heather garden.
.
.
In the research fields of the German Bundessortenamt in Hannover-Rethrnar noveltles are compared w1th
already existing and named cultivars, to prevent growers giving illegal and wrong narnes to av01d Breeders'
·
·
h ·
f
Rights.
.
.
. al
For the information in this short account of cultivars the files of the mternatwn reg1stratwns aut onty o
heathers D. McClintock and A.W. Jones is used. Also from several numbers of "Ericultura"; "Der Heidegarten"
and Kurt Kramer's "Information über neue Heidesorten 1997", useful data have been drawn.
The H-numbers, mentioned in this report, refer to the Heather Society Colour Chart.
The list of synonyms at the end of this report is basedon the conclusions of the German Bundessortenamt and
on our own experiences.
A short account of the 37 so called "bud flowering" cultivars of Calluna vulgaris now follows:
fl. = flowers; f.= foliage; 9-11 = flowering time, September-November.
.
'Adrie' - fl. light purple, 9-11 ; f. green; broad-upright habit, 30 x 50 cm. .
' Alexandra' - fl. initially two colour tone, carmine-red, white at base, later entrrely dark carmme-red, 9-11; f.
dark green; broad-upright, 40 x 40 cm.
.
'Alicia' - fl. pure white, large, 9-12; f. green; upnght, 40 .x 40 cm.
'Amethyst' - fl. dark carmine-red, 9-12; f. darkgreen; upnght, open, 40 x 40 cm.
'Anette' - fl. pink, initially white at the base, 8-11 ; f. green; broad-upnght, open, 30 x 40 cm.
'Babette' - fl. light pink, 8-12; f. green; habit as for 'Melanie' .
.
' Barbara' - fl. pinkish-red, white at the base, 9-12; f. green; broad-upnght, 30 x 40 cm.
'Bella Rosa' - fl. carmine-red, 9-11; f. dark green; broad-upnght, 30 x 50 cm.
' Christin' - fl. carmine-red, 9-11 ; f. dark green; broad-upright, 30 x 50 cm.
'Cilcennin Common' - fl. dark purple, 8-10; f. dark green; low, open, 35 x 45 cm.
'Claudette' - fl. pink, 9-11; f. dark green; habit as for 'Anette' .
'David Eason' - fl. dark purple, 8-11; f. dark green; broad-spreading, 30 x 45 cm.
'Dunwood' - fl. dark purple, 9-12; f. dark green; open, spreading, 30 x 40 cm..
'Fritz Kircher' - fl. pinkish-red, white at base, 9-1211 ; f. bright green; broad-upnght, 30 x 40 cm.
' Ginkel's Glorie' - fl. dark lilac-purple, 8-11; f. dark green; broad-upnght, 35 x 45 cm.
'John Denver' - fl. light purple, partly opening; 8-10/11; f. dark green, in spnng w1th orange-red coloured
.
growing tips; upright, 40 x 40 cm.
'Larissa' - fl. shining red, 8-11; f. dark green; broad-upnght, 40 x 40 cm.
'Lydia' - flower colour slightly lighter than that of 'Marleen' .
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' Marianne' - fl. purple, initially white at base, 9-11; f. dark green; broad-upright, 35 x 45 cm.
'Marilyn'- fl. lilac-purple, 8-11; f. greyish-green; upright, open habit, 35 x 50 cm.
'Marleen' - fl. light purple, initially white at base, 9-11 ; f. dark green; broad-upright, 30 x 50 cm.
'Marlies' - fl. shiny carrnine-red, 9-12; f. dark green; compact, broad-upright, 30 x 50 cm.
'Melanie' - fl. pure white, 8-12; f. light green; broad-upright, open, 30 x 40 cm. This is the flrst white
"bud-flowering" plant.
'Monja' - fl. silvery-white, 8-11; f. dark green, in winter bronze-green; broad-upright, open (like 'Melanie'), 30
x 40 cm.
'Mrs Pinxteren' - fl. carrnine-red, initially white at base, 8-ll; f. dark green; broad-upright, 30 x 50 cm.
'Nigel Anderson' - fl. dark !ilac-purple, 11-12; f. dark green; upright, 30 x 40 cm.
'Plantarium' - fl. purple, 9-11; f. green; broad-spreading, 40 x 55 cm.
'Redbud' - fl. initially purplish-red, fading to carrnine-red, 9-11; f. green; broad-spreading, open, 25 x 40 cm.
'Rornina' - fl. light purple, 8-11 ; f. dark green, in winter very dark green; broad-upright, 40 x 40 cm.
'Roodkapje' - fl. silvery lilac-purple, fading to silvery white, 9-11; f. dark green, in spring with reddish growing
tips; upright, 45 x 55 cm.
' Roswitha' - fl. initially purple, quickly fading to purplish-red, 9-11; f. green; broad-spreading, open, 40 x 55
cm.
This cultivar looks very much like 'Redbud'.
'Rote Romina' - fl. more red than ' Rornina', 9-ll; f. dark green; broad-upright, 30 x 40 cm.
'Sandhammaren' - fl. light carmine-red, 9-ll; f. bright green; upright, stocky, 40 x 40 cm.
'Sandy' - fl. pure white, 8-11; f. yellowish-green; broad-upright, somewhat untidy (?), 30 x 40 cm. The only
bud flowering plant with yellowish foliage.
'Underwoodii' - fl. silvery lilac-purple, fading to silvery white, 8-11; f. dark green; upright with thin, elegant
shoots, 35 x 55 cm.
' Verena' - Of this cultivar no information is known.
'Visser's Fancy' - fl. lilac-pink, some flower buds open, 9-11; f. dark green; broad-upright, 30 x 50 cm.

ZUSAMMENFASSUNG
Zu Calluna vulgaris gehören zahlreiche Kultursorten, die sich in Bezug auf Ihre Blüten in zwei Gruppen
einteilen lassen. Die Blüten der sogenannten Knospenblüher öffnen sich im Gegensatz zu normalen Blüten
nicht oder kaum. Die Eigenschaft des Knospenblühens wird als Defekt in den Geschlechtsorganen der Blüten
von Calluna vulgaris durch Prof. Dr W. Beijerinck in "Calluna, A Monograph on the Scotch Heather"
hesebrieben (siehe Literaturverzeichnis).
Eine Anzahl von Sorten wird in groBem Umfang vermehrt, sie sind gut bis sehr gut winterhart Die "Blüten" der
Knospenblüher behalten länger ihre Farbe als normale Blüten. Die "Blütezeit" liegt zwischen Ende August bis
DezemberiJanuar.
Dr T. Visser hat abweichende Blütenformen von Calluna vulgaris entdeckt, darunter auch fünf Knospenblüher,
deren Blütenfarben waren aber nicht befriedigend.
Der deutsche Heidezüchter Kurt Kramer konnte durch Kreuzungen von 'Marleen' mit anderen Sorten neue
Sorten rnit roten und weiBen Blütenfarben gewinnen.
Zahlreiche neue Knospenblüher-Sorten genieBen in Deutschland und in Europa Züchterschutz. V iele Kultivateure achten gegenwärtig verstärkt auf Farb-Mutationen an ihren Pflanzen. Neue Sorten tragen zur Farbigkeit
der Heidegärten bei.
Auf den Versuchsfeldern des deutschen Bundessortenamtes in Hannover-Rethmar werden neue Sorten mit den
bisher bekannten verglichen, urn zu verhindern, daB schon benannte Sorten unter einem neuen Namen in den
Handel gelangen und so der Züchterschutz urngangen wird.
Für die Kurzbeschreibung der Sorten sind Informationen der internationalen Heide-Registratoren, D. McClintock und A.W. Jones sowie verschiedene Ausgaben von "Ericultura" und "Der Heidegarten" verwendet
worden. Wertvolle Informationen stammen auch aus "Informationen über neue Heidesorten 1997" von Kurt
Kramer.
Die den Angaben zur Blütenfarbe beigefügt H-Nummer verweist auf die Heather Society Colour Chart, einem
Farbatlas, der in England häufig, aber auch in den Niederlanden und anderen Ländern für Farbangaben benutzt
wird.
Die abschlieBende Auflistung von synomymen Namen basiert aufUntersuchungen des deutschen Bundessortenamtes und auf eigenen Wahrnehmungen.
Knospenblüher werden in gleicher Weise vermehrt wie andere Calluna vulgaris-Sorten, närnlich durch
Stecklmge von unverzweigten Trieben unter Folie zwischen Juli und November.
Calluna vulgaris-Sorten könnten unter Zweigsterben (Glomerella cingulata) und Grauschimmel (Botrytis
cmerea) le1den, auch Wurzelfáule (Phytophthora) kann auftreten. Zur Vorbeugung muB für eine gute Bodendramage und eme offene, sonnige Lage gesorgt werden. Auch ein regelmäBiger Rückschnitt wirkt sich günstig
gegen das Auftreten von Krankheiten aus, er fördert auBerdem den Neutrieb.
lm Polgenden eine kurze Beschreibung von 37 Sorten, die zur Gruppe der Knospenblüher gehören. Die
MaBangaben, z.B. 30 x 50 cm, bedenten Wuchshöhe und - breite; 9-11 ist Blüten in September-November.
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'Adrie' - Blüten hellpurpurn, 9-11. Blätter grün. Wuchs breit-aufrecht, 30 x 50 cm.
' Alexandra' - Blüten anfangs karminrot mit weiBer Basis, später gleichmäBig dunkei karmesinrot, 9-11. Blätter
dunkelgrün. Wuchs breit-aufrecht, 40 x 40 cm.
'Alicia' - Blüten reinweiB, groB, 9-12. Blätter grün. Wuchs straff aufrecht, 40 x 40 cm.
' Amethyst' - Blüten dunkei karmesinrot, 9-12. Blätter dunkelgrün. Wuchs aufrecht, offen, 40 x 40 cm.
' Anette' - Blüten rosa, anfangs ander Basis weiB, 8-11 . Blätter grün. Wuchs breit-aufrecht, offen, 30 x 40 cm.
' Babette' - Blüten hellrosa, 8-12. Blätter grün. Wuchs wie bei 'Melanie' .
'Barbara' - Blüten rosarot, ander Basis weiB, 9-12. Blätter grün. Wuchs breit-aufrecht, 30 x 40 cm.
' Bella Rosa' - Blüten karmesinrot, 9-11. Blätter dunkelgrün. Wuchs breit-aufrecht, 30 x 50 cm.
' Christin' - Blüten karmesinrot, 9-11. Blätter dunkelgrün. Wuchs breit-aufrecht, 30 x 50 cm.
'Cilcennin Common' - Blüten dunkelpurpurn, 8-10. Blätter dunkelgrün. Wuchs niedrig, offen, 35 x 45 cm.
' Claudette'- Blüten rosa, 9-11. Blätter dunkelgrün. Wuchs wie bei 'Anette' .
'David Eason' - Blüten dunkelpurpurn, 8-11 . Blätter dunkelgrün. Wuchs breit-ausladend, 30 x 45 cm.
' Dunwood' - Blüten dunkelpurpurn, 9-12. Blätter dunkelgrün. Wuchs ausladend, offen, 30 x 40 cm.
' Fritz Kircher' - Blüten rosarot, ander Basis weiB, 9-12( -1). Blätter hellgrün. Wuchs breit-aufrecht, 30 x 40 cm.
'Ginkel's Glorie' - Blüten dunkellilapurpurn, 8-11. Blätter dunkelgrün. Wuchs breit-aufrecht, 35 x 45 cm.
'John Denver' - Blüten hellpurpurn, leiebt geöffnet, 8-10(-1 1). Blätter dunkelgrün, Triebspitzen im Frühjahr
orangerot. Wuchs aufrecht, 40 x 40 cm.
'Larissa' - Blüten hellrot, 8-11. Blätter dunkelgrün. Wuchs breit-aufrecht, 40 x 40 cm.
'Lydia' - Blütenfarbe etwas heller als von 'Marleen' .
'Marianne' - Blüten purpurn, anfangs ander Basis weiB, 9-11. Blätter dunkelgrün. Wuchs breit-aufrecht, 35 x
45 cm.
'Marilyn' - Blüten lilapurpurn, 8-11 . Blätter graugrün. Wuchs aufstrebend, offen, 35 x 50 cm.
'Marleen' - Blüten hellpurpurn, anfangs an der Basis weiB, 9-11. Blätter dunkelgrün. Wuchs breit-aufrecht,
kompakt, 30 x 50 cm.
' Marlies' - Blüten heli karmesinrot, 9-12. Blätter dunkelgrün. Wuchs kompakt, breit-aut;recht, 30 x 50 cm.
' Melanie' - Blüten reinweiB, 8-12. Blätter hellgrün. Wuchs breit-aufrecht, offen, 30 x 40 cm. 'Melanie' war die
erste weiBe Sorte in der Gruppe der Knospenblüher.
'Monja' - Blüten silbrigweiB, 8-11. Blätter dunkelgrün, im Winter bronzegrün. Wuchs breit-aufrecht, offen, 30
x 40 cm.
'Mrs Pinxteren' - Blüten karmesinrot, anfangs an der Basis weiB, 8-11. Blätter dunkelgrün. Wuchs breitaufrecht, 30 x 50 cm.
'Nigel Anderson'- Blüten dunkellilapurpurn, 11-12. Blätter dunkelgrün. Wuchs aufrecht, 30 x 40 cm.
'Plantarium' - Blüten purpurn, 9-11. Blätter grün. Wuchs breit-ausladend, 40 x 55 cm.
'Redbud' - Blüten anfangs purpur rot, später karmesinrot, 9-11. Blätter grün. Wuchs breit-ausladend, offen, 25
x 40 cm.
' Rornina' - Blüten hellpurpurn, 8-11. Blätter dunkelgrün, im Winter sehr dunkelgrün. Wuchs breit-aufrecht, 40
x 40 cm.
'Roodkapje' - Blüten silbrig lilapurpurn, später silbrigweiB, 9-11. Blätter dunkelgrün, Triebspitzen im Frühjahr
rötlich. Wuchs aufrecht, 45 x 55 cm.
' Roswitha' - Blüten anfangs purpurn, sich schnell purpurrot verfärbend, 9-11. Blätter grün. Wuchs breitausladend, offen, 40 x 55 cm.
'Rote Rornina' - Blüten stärker rot als bei ' Rornina' . 9-11. Blätter dunkelgrün. Wuchs breit-aufrecht, 30 x 40
cm.
'Sandhammaren' - Blüten heli karmesinrot, 9-11. Blätter hellgrün. Wuchs aufrecht, buschig, 40 x 40 cm.
'Sandy' - Blüten reinweiB, 9-11. Blätter gelbgrün. Wuchs breit-aufrecht, etwas unordentlich, 40 x 40 cm.
'Sandy' ist die einzige Sorte in der Gruppe der Knospenblüher rnit gelblichen Blättern.
'Underwoodii' - Blüten silbrig lilapurpurn, sich zu silbrigweiB verfárbend, 8-11. Blätter dunkelgrün. Wuchs
aufrecht, 35 x 55 cm, Zweige dünn, zierlich.
'Verena' - Eigenschaften unbekannt.
'Visser's Fancy' - Blüten lilarosa, einige Knospen öffnen sich, 9-11. Blätter dunkelgrün. Wuchs breit-aufrecht,
30 x 50 cm.
LISTE KORREKTER UND UNGÜLTIGER NAMEN I CORRECTED NAMES AND SYNONYMS
Name korrekt I
Correct name:
Name ungültig I Synonymslindications:
'Alicia'
'Anette'
'Ginkel's Glorie'
'Marleen'
'Marlies'
'Melanie'
'Monja'
'Roswitha'

'Schnee', 'Schneeflocke', 'WeiBe Knospenblüher'
'Heidi', ' Rosa Melanie'
'Janek'
' Dagmar'
'Annegret', 'Rote Marleen'
'Franke', ' Michaela', 'Schneeglöckchen', 'Schneewittchen, 'WeiBe Marleen'
'Ela', 'Lisa'
'Daniela', 'Sandra', 'Silvester'
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