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HEDERA
(winterharde bodembedekkers)

De laatste jaren is er een toenemende belangstelling om soorten en cultivars van het geslacht Hedera
(Klimop) .als bodembedekker aan te planten. Vooral omdat het gebruik van de platgroeiende
cotoneasters - in verband met de gevoeligheid voor bacterievuur - afneemt, kunnen sommige
Hedera-cultivars mogelijk als alternatief worden gebruikt.
STANDPLAATS, GROEI EN BLOEI

Van origine is klimop een plant, die voornamelijk langs bosranden tot soms in de diepe schaduw de
bodem bedekt, maar ook tot op grote hoogten in bomen klimt. De over de grond kruipende takken
zijn vrijwel steeds groeitakken (het zg. juveniele of jeugdstadium) en deze hebben gelobde bladeren,
doorgaans met een hartvormige bladvoet. Daarnaast hechten takken zich vast met hechtwortels aan
boomstammen en groeien dan vaak tot hoog in de kruin van de boom. Dikwijls beginnen de
klimmende takken- vooral als er voldoende licht is - te bloeien (het zg. adulte of volwassen stadium)
en zij vormen dan min of meer langwerpige tot ruitvormige bladeren met een wigvormige tot
/
afgeronde bladvoet
Wanneer . deze bloeiende takken (bloeikoppen) vegetatief door enten of stekken worden vermeerderd, worden struikachtige planten verkregen, die ieder jaar in september-oktober bloeien. Bij
mooi weer worden de talrijke kleine, groengele bloemen druk door bijen bezocht. In het voorjaar
daarop rijpen de zwarte (soms gele) vruchten. Dergelijke struik- of boomvormen zijn in cultuur
bekend als Hedera colchica ' Arborescens' en H. helix 'Arborescens'. Uiteindelijk kunnen alle
soorten en vele cultivars van Hedera bloeien. Zij zullen daarbij meestal een heel ander uiterlijk
krijgen.
VERENIGINGEN EN PUBLIKATIES

Het geslacht Hedera met de enorme vormenrijkdom staat - zoals al eerder werd opgemerkt - zeer in
de belangstelling. In de Verenigde Staten bestaat al vele jaren een vereniging van vaklieden en
liefhebbers, genaamd "The American Ivy Society ". De internationale registratie van Hederasoorten en -cultivars is ook bij deze vereniging ondergebracht. Daarnaast bezit de vereniging een
omvangrijke collectie, die nog steeds met nieuwe soorten en cultivars wordt aangevuld.
Ook in Engeland is al sinds een aantal jaren een vereniging op dit gebied, onder de naam "The
British lvy Society" . In de Gärtnerei der Abtei Neuburg-Heidelberg worden jaarlijks tienduizenden
Hedera-planten gekweekt in een zeer uitgebreid sortiment. Bijzonder verdienstelijk werk wordt hier
verricht door Bruder Ingobert Heieek OSB, die ook vele nieuwe mutanten in Hedera heeft ontdekt
en benaamd.

'

In 1872 werd de eerste, in 1893 de tweede editie van "The lvy, a Monograph" door Shirley Hibberd
gepubliceerd. Voorts publiceerden F. Tobier in 19 12 " Die Gattung Hedera" en G.H.M. Lawrence &
A.E. Schulze in 1942 "The cultivated Hederas". Na nog enkele kleinere bijdragen werden pas vele
jaren later gespecialiseerde naslagwerken over Hedera uitgegeven. Genoemd dienen te worden:
"The Ivy Book" door Suzanne Warner Pierot (1 974); "Ivies" door PeterQ. Rose ( 1980) en " Hedera
Sorten" door Br. Ingobert Heieek (1980). Deze boeken werden respectievelijk in Amerika, Engeland en Duitsland uitgegeven. In 1975 publiceerde The American Ivy Society een " Preliminary
Checklist of Cultivated Hedera" (part 1), samengesteld door Henri K.E. Schaepman, een Nederlander, die toen president van The American Ivy Society was.
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Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop.

SOORTEN EN CULTIVARS

Het aantal soorten, dat tot het geslacht H edera wordt gerekend is tamelijk klein. Geruime tijd werden
slechts vijf soorten onderscheiden, namelijk Hedera canariensis (Azoren, Can. Eilanden, N.W.Afrika, Madeira en Portugal), H. colchica (Kaukasus, Klein-Azië en N.-Iran), H. helix (Europa,
Klein-Azië, Kaukasus en N.-Iran), H. nepalensis (Himalaja en China) en H. rhomhea (Japan, Riukiu
Eilanden en Z.-Korea). Thans worden er meer soorten onderscheiden, onder andere als gevolg van
splitsing van enkele soorten. Nieuwe namen zijn onder meer: Hedera algeriensis, H. azorica, H.
caucasigena, H. hihernica, H. maderensis, H. pastuchovii, H. poetarum en H. robusta. Zo bleek de
in Z.W.-Ierland in het wild voorkomende H. hibernica geen cultivar of variëteit van H. helix te zijn.
De geelvruchtige, in Griekenland en Turkije voorkomende H. helix var. poetica werd onder de naam
H. poetarum als een aparte soort opgevat.
In 1973 werd door de Engelse dendroloog C. Roy Lancaster in het rioorden van Iran H. pastuchovii
verzameld en in Engeland verspreid. Het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop verkreeg
materiaal van deze interessante soort, maar de plant heeft de strenge winter van 1978- 1979 helaas
niet doorstaan.
Vooral Russische botanici hebben zich beziggehouden met het creëren van meer "kleinere" soorten,
maar ook de Engelsman dr. Hugh McAllister van de Liverpool University Botanie Gardens te Ness.
Hij deed veel cytologisch onderzoek en kwam daarbij tot opmerkelijke ontdekkingen. Het materiaal
van H. pastuchovii, dat door Lancaster en anderen in 1979 in de westelijke Kaukasus werd
verzameld - waarvan de beste selectie onder de cultivarnaam 'Tanja' door firma P.G. Zwijnenburg te
Boskoop werd verspreid - schijnt volgens Canadese en Amerikaanse onderzoekingen tot H. helix te
behoren. De auteurs van dit artikel zijn van mening dat 'Tanja' behoort tot H . caucasigena, die
vroeger bekend was als H. helix subsp. caucasica. Lancaster heeft met deze opvatting volledig
ingestemd. De cultivar 'Tanja' is in Nederland volkomen winterhard in tegenstelling tot de uit Iran
afkomstige kloon van H. pastuchovii.
Terwijl het aantal soorten van Hedera- ook na het opsplitsen- toch nog vrij beperkt is, is het aantal
cultuurvariëteiten uitzonderlijk groot. Vooral tot H. helix behoort een zeer groot aantal cultivars in
allerlei groene en bonte vormen. Met het selecteren en benamen werd al vóór de tweede wereldoorlog begonnen in de Verenigde Staten en vooral in de periode 1946-1955 werd een groot sortiment
in Nederland geïmporteerd. Het was vooral Wm C. Hage en later diens zoon J.P. Hage (firma Wm C.
Hage & Co) te Boskoop, die tientallen nieuwe cultivars gedurende hun reizen vanuit Amerika naar
Nederland verstuurden. Vele van deze H. helix-cultivars waren kleinbladig en deze vonden voornamelijk hun weg in de bloemisterij. De winterhardheid van de meeste liet - althans onder Nederlandse
omstandigheden - ook te wensen over.
Sinds het midden van de vijftiger jaren hebben ook kwekers in Europa, met name in Nederland,
Engeland, Denemarken en Duitsland meegewerkt om het omvangrijke sortiment nog uit te breiden.
Op het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop werd in de periode 1975-1980, in ruil voor
andere cultivars, een aanvullend sortiment van The American Ivy Society ontvangen. Een aantal van
deze cultivars is thans in Nederland nog in cultuur; andere zijn bewaard gebleven in collecties van
onder andere botanische tuinen te Utrecht en Wageningen.
Hoewel het aantal cultivars van H. helix in de Nederlandse bloemisterij ongeveer 25 jaar geleden
zeer groot was te noemen, is het huidige sortiment tamelijk klein.
Het sortiment, dat thans in de Nederlandse boomkwekerij voorhanden is, is eveneens beperkt tot een
gering aantal, maar het omvat de beste en meest winterharde soorten en cultivars. Op enkele
bedrijven is men tamelijk gespecialiseerd en hier biedt men een groter sortiment te koop aan.

WINTERHARDHEID

In Nederland, waar zo nu en dan strenge winters voorkomen, moet het aanplanten van Hedera
algeriensis, H. nepalensis (althans materiaal afkomstig uit Nepal) en H. rhomhea worden ontraden.
H. caucasigena en H. colchica, plus enkele hiertoe behorende cultivars, zijn aanmerkelijk beter
tegen vorst bestand. De belangrijkste vormen voor bodembedekking, maar ook die, welke tegen
muren kunnen worden geplant, behoren tot het H. helix-sortiment. In deze soort is een grote
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verscheidenheid aanwezig; vele cultivars zijn voldoende winterhard en kunnen uitstekend als
bodembedekker worden aangeplant. Als er iedere winter voldoende sneeuw zou liggen (een ideale
bescherming tegen bevriezing!) zou het aantal in Nederland aan te planten cultivars groter zijn. Bij
een plotseling invallende strenge en bovendien "kale" vorst hebben de bladeren van vele cultivars
ernstig te lijden.
In 198'6 werd op de collectietuin van het nieuwe proefstation een aantal van de meest winterharde
Hedera-soorten en -cultivars als bodembedekker op open plekken tussen allerlei andere gewassen
aangeplant. De gegevens over groeikracht, bodembedekkend vermogen, bladgrootte en bladkleur én
de winterhardheid - die hierover werden verzameld - zijn in dit rapport verwerkt, aangevuld met
waarnemingen van vóór 1986, alsook gegevens van elders. Sommige door de auteurs van dit verslag
positief tot zeer positief gewaardeerde cultuurvariëteiten, zowel oude als nieuwe, worden in
Nederland nauwelijks of niet gekweekt. Bij voldoende belangstelling kunnen deze snel worden
vermeerderd en geïntroduceerd.

SORTIMENT
Hedera caucasigena - Kaukasus (W.-Ciskaukasus en W.-, 0.- en Z.-Transkaukasus)
syn. Hedera helix subsp. caucasica
In het onderzoek naar de bodembedekkende eigenschappen van Hedera is ook éen klimop aangeplant, die is verzameld in de Kaukasus in het district Sukhumi door J.B.A. Dekker, ir. H.J.P.
Vreemm1, M. Zwijnenburg en de Engelsman C. Roy Lancaster in 1979. Aanvankelijk werd gedacht
dat het hier ging om H. pastuchovii. Bij nader onderzoek bleek dat het H. cauc"GSigena was, een
species waarvan in de literatuur is beschreven dat deze afkomstig is uit westelijk Ciskaukasus en
westelijk Transkaukasus. Als vindplaats voor het type-exemplaar wordt opgegeven Yur'evskoe,
district Sukhumi.
Hedera caucasigena 'Tanja' (P.G. Zwijnenburg, Boskoop, 1982) - zie foto blz. 50; fig. 4A
syn. Hedera pastuchovii 'Tanja'
tamelijk krachtig, zeer plat.
middelgroot, 7-9 cm lang en 4.5-6 cm breed, pijlvormig met twee korte, brede zij lobben,
donkergroen met lichte nervatuur, vlak.
WINTERHARDHEID: goed tot zeer goed.
BRUIKBAARHEID: geschikt als platte bodembedekker voor middelgrote vakken.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Uit het in 1979 in de Kaukasus verzamelde materiaal werd door M. Zwijnenburg (firma P.G .
Zwijnenburg) het meest waardevolle en mooiste type vermeerderd en in 1982 onder de cultivarnaam
'Tanja' in de handel gebracht. De plant is genoemd naar de Russische reisleidster voor het district
Sukhumi.
Hedera colchica- Kaukasus, Kl.-Azië en N.-Iran (ingev. Engeland, vóór 1850)
syn. Hedera roegneriana
krachtig, met lange takken; bladerdek tot 25 cm hoog.
zeer groot, I 5-20 cm, driehoekig tot breed elliptisch, top puntig, onregelmatig zwak
gelobd, dik en stevig, donkergroen, in de winter min of meer hetzelfde.
WINTERHARDHEID: goed.
BRUIKBAARH EID: in zeer grote vakken redelijk goed.

GROEIWIJZE:
BLADEREN :

Deze grootbladige soort is in Nederland minder bekend dan de var. dentata met iets lichter groene,
aan de rand zeer zwak getande bladeren.
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Hedera colchica var. dentata- Kaukasus (cultuur Rusland 1860)- zie fig . 4C
krachtiger dan de soort, matig vertakkend, matig sluitend.
dunner, doffer en iets lichter groen dan die van H. colchica, bladrand met kleine tanden,
nabij de bladvoet grotere, driehoekige tanden.
WINTERHARDHEID: goed tot zeer goed (beter dan die van de soort).
BRUIKBÁARHEID: in zeer grote vakken redelijk goed.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Hoewel deze variëteit beter bekend is dan de soort, wordt de plant vrij weinig aangetroffen. Toch
verdient H. colchica var. dentata meer aandacht.

Hedera colchica 'Dentata Variegata' (Engeland, vóór 1907)
syn. Hedera colchica dentata aurea
krachtig, matig sluitend.
groot, tot 14 cm lang en JO cm breed met een geelachtig witte rand; jonge bladeren
aanvankelijk met een brede roomkleurige rand.
WINTERHARDHEID: goed.
BRUIKBAARHEID: goed in grote vakken.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Deze zeer mooie bontbladige Hedera wordt tamelijk veel gekweekt, doch voornamelijk voor de
export. De cultivar 'Dentata Variegata' zou ook meer in Nederland moeten worden aangeplant.
Alleen in strenge winters hebben de bonte bladeren van de vorst te lijden.

Hedera colchica 'Sulphur Heart' (Nederland, 1968)
syn. Hedera colchica 'Paddy's Pride'
Hedera colchica aurea
Hedera colchica dentata aurea-striata
krachtig, met lange takken.
als die van var. dentata, maar met onregelmatig lichtgele tot geelgroene vlekken en
strepen in het centrum, vaak tot aan de rand uitlopend.
WINTERHARDHEID: uitmuntend.
BRUIKBAARHEID: in zeer grote vakken redelijk goed.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

De thans- voornamelijk tegen muren- tamelijk veel aangeplante 'Sulphur Heart' is niets anders dan
de oude H. colchica dentata aurea-striata uit de Engelse en vooral Franse kwekerijen van vóór de
tweede wereldoorlog. Vóór 1968 was de plant in Boskoop op bescheiden schaal in cultuur onder de
eveneens ongeldige naam H. colchica aurea.
Deze bontbladige H. colchica-vorm kreeg in 1968 de nieuwe naam 'Sulphur Heart' (zie cat.Boot &
Co, Boskoop, 1968- 1969); in 1970 in Engeland de naam 'Paddy's Pride'.
De American Ivy Society, waar de internationale registratie van het geslacht Hedera is ondergebracht, beschouwt 'Sulphur Heart' als de geldige naam voor deze oude, bijzonder winterharde
bontbladige cultivar. Vegetatief vermeerderde bloeitakken ontwikkelen zich tot mooie, struikachtige
planten, vaak met intensiever gekleurde bladeren.

Hedera helix (Gewone klimop) - Europa, Klein-Azië - zie tek. blz. 48; fig. I A
vrij krachtig tot krachtig, tamelijk plat.
middelgroot, 6-10 cm, drie- tot vijtlobbig, donkergroen met vaak opvallende nervatuur
en donkere winterkleur.
WINTERHARDHEID: variabel, afhankelijk van de herkomst (de gekweekte kloon: goed).
BRUIKBAARHEID: geschikt voor middelgrote tot grote vakken.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Fig. I - A Hedera helix
D 'Conglomerata'
Y2 nat. grootte
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- B 'Atropurpurea'
- E 'Corrugata'

- C 'Baltica '
- F 'Crenata'

- G 'Deltoidea'

De soort H. helix heeft een groot verspreidingsgebied en is nogal variabel in uiterlijk en winterhardheid. De kloon, die al sinds vele jaren in de Nederlandse kwekerijen voorkomt, is goed winterhard,
maar de plant groeit soms zeer matig.
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Hedera helix 'Atropurpurea' (Engeland, vóór 1884) - zie fig. I 8
redelijk krachtig, tamelijk plat.
matig groot, 4-6 bij 5-7 cm, vijflobbig, middenlob langer dan de zijlobben, 's zomers
donkergroen, 's winters in de zon donker purperbruin, in de schaduw lichter.
WINTERHARDHEID : goed tot zeer goed.
BRU IKB AA RHEID : geschikt voor middelgrote vakken.

GROEIWIJ ZE :
BLADEREN:

Deze zeer donkerbladige klimop wordt al vermeld in 1884 in " The Garden ". Sindsdien schijnt de
naam ' Atropurpurea' te zijn gebruikt voor verschillende klonen met een donkere winterkleur van het
blad. In combinatie met groenbladige cultivars wordt met de echte 'Atropurpurea' gedurende de
winter een aardig effect verkregen .

Hedera helix 'Aureovariegata' (vóór 1770)
niet krachtig, zeer plat, langzaam sluitend.
(2-)3-5(-6) cm lang en breed, zwak gelobd, driehoekig, goudbont, onregelmatig roomwit
tot gelig gerand en gevlekt.
WINTERHARDHE ID: goed tot zeer goed.
BRU IKBAARHE ID: voor kleinere vakken goed.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Dit is een zeer oude cultivar waarvan mogelijkerwijs meer typen in omloop zijn. Het jonge blad is
aanvankelijk uitgesproken goudbont, later verlopen de kleuren naar groenere tinten .
Deze vorstresistente bonte Hedera werd hier en daar in tuinen in het Zwarte Woud (Duitsland)
aangetroffen. De plant is hier vanwege de winterhardheid wellicht al heel lang in cultuur.

Hedera helix 'Baltica' (Rehder, USA, 1907) - zie fig . IC
syn . Hedera helix var. haltica
krachtig, laag en goed gesloten.
middelgroot, 5-7( -I 0) cm, langer dan breed, merendeels met drie soms vijf lobben,
donkergroen met licht grijsgroene, 's winters bijna witte nerven .
WI NTERHARDHE ID: zeer goed.
BRU IKBAARHEID : zeer goed voor middelgrote vakken.

GROEIWIJ ZE:
BLADERE N:

Deze wellicht een van de meest winterharde vormen is begin deze eeuw gevonden door Alfred
Rehder bij Riga, Letland aan de noordgrens van het noordelijke verspreidingsgebied van H. helix.
'Baltica' is als bodembedekker minder hoog en groeit ook minder wild dan H. hihernica.

Hedera helix ' Corrugata '

Hedera helix var. caenwoodiana - zie Hedera helix 'Pedata'
Hedera helix subsp. caucasica - zie Hedera caucasigena
Hedera helix 'Conglomerata' (Engeland, vóór 1871) - zie fig . I D
kruipend met korte, stevige en dikke twijgachtige ranken , bossig.
klein, 1-3 cm, ongelobd tot zwak drielobbig, geplaatst in twee rijen , donkergroen,
verheven nerven, rand golvend.
WINTERHARDHE ID: goed tot zeer goed.
BRUIKBAAR HEID : als klein kruipend struikje in rotstuinen en dergelijke.
GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Hedera heli x
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Soms wordt de cultivar 'Conglomerata' verward met de vrij grove ' Erecta' of de fijnere 'Congesta'.
De verschillen zijn te zien aan de groeiwijze: breed spreidend in plaats van opgaand en stomp,
golvend blad in plaats van toegespitst en gootvormig. Ook is de kleur van het blad van 'Conglomerata' doffer en donkerder groen.

Hedera helix 'Corrugata' (Engeland, vóór 1872) - zie tek. blz. 49; fig. IE
redelijk krachtig, weinig vertakte ranken.
vijf tot zeven voorwaarts gerichte lobben, veelal minder lang dan breed, of even lang als
breed, 6-8 bij 5-7 cm, donkergroen, onderzijde lichtgroen, nerven dun en lichtgroen, bladvoet
breed afgerond tot wigvormig.
WINTERHARDHEID : goed.
BRU IKBAARHEID: redelijk geschikt voor middelgrote vakken.

GROEIWIJZE:
BLADEREN :

In de literatuur komt de naam 'Corrugata' regelmatig voor in samenhang met namen als 'Crenata',
'Digitata' en 'Palmata', die als synoniemen van elkaar worden beschouwd. In zijn boek "The Ivy "
( 1872) geeft (James) Shirley Hibberd de verschillen aan tussen deze cultivars, ondersteund met
tekeningen. Aan de hand hiervan is het mogelijk 'Corrugata' te onderscheiden van de andere
cultivars. Moeilijker te onderscheiden - althans in een jong stadium - is de bonte vorm van
'Corrugata' , namelijk ' Mrs. Polloek' . Pas op latere leeftijd ontwikkelt zich aan deze cultivar blad dat
gedeeltelijk goudgeel van kleur is. Tot die tijd heeft de plant "gewoon" groen 'Corrugata'-blad.

Hedera caucasigena 'Tanja'
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Fig. 2 - A Hedera helix 'Forescate'
D 'Normandy Carpet'
Yz nat. grootte

- B 'Glymii '
- E 'Pedata'

- C 'Modern Times' - F 'Pittsburgh'
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Hedera helix 'Crenata' (Engeland, vóór 1864) - zie fig. l F

Hedera helix 'Donerailensis' (Ierland, vóór 1854) - zie tek. blz. 53

GROEIWIJZE:

redelijk krachtig, met lange ranken .
middelgroot, tot 8 cm, regelmatig ingesneden, vijf (tot zeven) lobben, donkergroen,
nerven lichter, bladvoet breed.
WINTERHARDHEID : goed.
BRUIKBAARHEID: voor middelgrote vakken.

GROEIWIJ ZE:

BLADEREN:

BLADEREN:

middellange ranken , snel sluitend.
drie- tot vijflobbig, nogal variabel , lobben lang en slank tot kort en breed.
WINTERHARDHEID: goed.
BRUIKBAARHEID: voor kleine tot middelgrote vakken.

Dit is een klimop met vrij klein blad, dat overeenkomt met het blad van ' Pedata' , maar dat hiervan
verschilt omdat het bijna half zo groot is. Deze cultivar werd in 1872 beschreven door Hibberd onder
de naam 'Minima ' , maar de plant was voordien al bekend onder de naam ' Donerailensis ' (vernoemd
naar de vindplaats Doneraile, County Cork). Opvallend aan deze klimop is de donker roodbruine
kleur in de winter. Deze verkleuring is al vroeg in de zomer waar te nemen aan donkere vlekken op
het jonge blad.

Dit is een zeer oude cultivar, die regelmatig wordt verward met de er veel op gelijkende cultivars
'Digitata ' en ' Palmata '. De verwarring tussen deze oude tuinvormen komt vooral omdat het blad aan
jonge planten zeer veel op elkaar gelijkt. Pas op oudere leeftijd worden de verschillen duidelijk . Ook
in groeikracht zijn er verschillen: 'Crenata' groeit krachtiger dan 'Palmata' .

Hedera helix 'Deltoidea' (Engeland, vóór 1871) - zie tek. blz. 52; fig . l G
syn. Hedera
Hedera
Hedera
Hedera

helix
helix
helix
helix

rhomhoidea ohovata latifolia
hastata
ovata
'Sweetheart '

traag, met korte dikke ranken .
4-6( - 10) cm lang en vaak even breed, diep hartvormig tot drielobbig, met korte, brede
lobben (zijlobben overlappen bij de blad voet), dik, lederachtig, dof donkergroen, ' s winters tussen
de nerven roodbruin.
WINTERHARDHEID: uitmuntend.
BRUIKBAARHEID: alleen geschikt voor kleine vakken.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Deze cultivar kan beperkt worden gebruikt als bodembedekker vanwege de trage groei. In het
sortiment is het een opvallende verschijning vanwege het typische blad. In Amerika worden de
hartvormige blaadjes veel verwerkt in boeketjes op Valentijnsdag. Overigens zijn in de USA nog
meer cultivars met min of meer hartvormige blaadjes. Een ervan is H. helix ' Scutifolia' (syn. H. helix
cm·data). Deze synoniem wordt soms ook wel gebruikt voor de cultivar ' J?eltoidea'.

~

l

Hedera helix ' Digitata' - zie Hedera helix 'Rottingdean'

Hedera helix 'Donerailensis '

Hedera helix 'Forescate' (J. van Alphen, Voorschoten, 1989) - zie fig. 2A
middellange ranken, snel sluitend.
hartvormig tot zwak drielobbig, tot 5 cm lang en breed, in de winter donkergroen.
WINTERHARDHEID: goed tot zeer goed.
BRU IKBAARHEID: voor kleine en middelgrote vakken.
GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Hedera helix ' Deltoidea'
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De cultivar 'Forescate' werd aanvankelijk als een on benaamde selectie opgenomen in het onderzoek
van het Proefstation aan bodembedekkende klimop. De plant voldoet in dit onderzoek vrij goed, sluit
snel, groeit met niet te lange ranken en heeft tamelijk klein blad. De winterkleur van het blad is
donkergroen.
Forescate = oude naam voor Voorschoten.
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Hedera helix 'Giymii' (Engeland, vóór 1867) - zie fig . 2B
syn. Heelera helix tortuosa
krachtig, met lange, weinig vertakkende ranken.
variabel drielobbig tot hartvormig of driehoekig, 5-7 cm lang en vaak even breed,
glanzend donkergroen, in de winter donker bruinrood met lichtgroene nervatuur.
W INTERHARDHEID: zeer goed.
BRUIKBAARHEID: voor middelgrote vakken redelijk goed.

GROE IWIJZE:
BLADEREN:

Het blad van deze cultivar heeft de eigenschap dat het bij koude weersomstandigheden opkruit
(vandaar ook de synoniemnaam tortuosa =gewonden, gedraaid). Het blad van 'Glymii ' is doorgaans
nogal variabel van vorm. Door sommigen wordt verklaard, dat het hier zou gaan om een overgangsvorm tussen de juveniele en de adulte fase.

Hedera helix 'Green Survival' (M. van de Langenberg, Boxtel, 1977)
krachtig, los, aanvankelijk langzaam sluitend, later dicht en vrij hoog met veel opstaande bloeiende ranken.
BLADEREN: zwak drielobbig tot hartvormig of ovaal , tot 7 cm lang en even breed, helder groen met
duidelijke, opliggende nerven.
W INTERHARDHEID: goed tot zeer goed.
BRU IKBAARHE ID: voor grote vakken waar een hogere vorm van klimop als bodembedekker kan
worden gebruikt.

GROE IWIJ Z E:

Vanwege zijn rijke bloei kan 'Green Survival' ook goed als bijendrachtplant worden gebruikt.
Waarschijnlijk gaat het hier om een zeer oude kloon waarvan de naam verloren is gegaan óf die nooit
benaamd is geweest. Op meer plaatsen in Nederland zijn ongeveer gelijke gevelbegroeiingen van
klimop aangetroffen, die sterk overeenkomen met de hier beschreven 'Green Survival'. Het is in dit
geval mogelijk, dat een oude tuinvorm weer in cultuur is genomen onder een nieuwe naam .

Hedera helix 'Lobata Major' (Engeland , vóór 1872)
krachtig, zeer gesloten.
drielobbig tot zwak vijflobbig, vrij groot, 6-8 cm lang en 7-9 cm breed, dof groen, nerven
niet opvallend zichtbaar.
WINTERHARDHEID: goed.
BRUIKBAARHE ID: geschikt voor grote vakken.

GROEIWIJ Z E:
BLADEREN:

Dit is een tamelijk grootbladige vorm van H. helix, oorspronkelijk afkomstig uit het westen van
Engeland, waar het blad van deze soort groter is dan in andere delen van het verspre1dmgsgeb1ed:
'Lobata Major' is mogelijk een overgangsvorm naar H. hihernica. De sierwaarde van het blad IS vnJ
gering.

Hedera helix 'Modern Times' (Wm C. Hage & Co, Boskoop, 1951) - zie foto blz. 55; fig. 2C
tamelijk krachtig met lange ranken, aanvankelijk nauwelijks vertakt.
middelgroot, 5-7 cm, vlak, zwak gelobd, min of meer rond, fris groen, met in de winter
een opvallend kleurcontrast vanwege de lichtgroene nerven op een roodbruin getinte ondergrond.
WINTERHARDHEID: goed tot zeer goed.
BRUIKBAARHEID: in middelgrote vakken redelijk goed.

GROEIWIJ Z E:
BLADEREN:

Deze cultivar ontstond als een mutant uit H. helix 'Curlilocks', die vroeger in de bloemisterij werd
gekweekt. ' Modern Times' groeit als potplant aanmerkelijk beter dan 'Curlilocks', maar het blad
wordt vaak te groot.
De plant heeft vooral ' s winters opvallend geaderde bladeren. Het duurt enige jaren voor een vak met
~
' Modern Times' voldoende is gesloten.

Hedera helix 'Gruno' (G.J. Roelvink, Zuidbroek, 1986)
krachtig, met lange ranken .
middelgroot, 5-8 cm lang en breed, vijflobbig, lobben lang toegespitst, donkergroen met
lichtere nervatuur, rand golvend.
WINTERHARDHEID: goed tot zeer goed.
BRUIKBAARHEID: voor middelgrote tot grote vakken.

GROEIWIJ Z E:
BLADEREN :

De moederplant van ' Gruno' (oude naam voor Groningen) is als een oude gevelbedekkende klimop
in Zuidbroek (Gr.) gevonden door boomkweker G.J. Roe! vink. Aangezien het hier om een niet nader
te identificeren plant ging, die goed winterhard is gebleken, is hieraan een nieuwe naam gegeven. De
plant is al volop in cultuur.

Heelera helix 'Hibernica' - zie Hedera hibernica
Hedera helix var. hihernica - zie Hedera hibernica

Hedera helix 'lvalace' (K.E. Williams, USA, 1955)
syn. Hedero helix ' Lace Leaf'
vrij lange, dunne, goed vertakkende ranken.
matig groot tot tamelijk klein , 3-4 cm, vijflobbig, glanzend helder groen, rand opvallend
fijn gegolfd .
WINTER HARDHE ID: goed.
BRUIKBAARHEID: voor kleine vakken en grafbeplanting.

GROEIW IJ ZE:
BLADEREN:

De jonge ranken van deze sierlijke kleine klimop groeien aanvankelijk rechtop en bu igen later over.
Hierdoor groeit een vakje met 'lvalace' snel dicht en wordt de bodem zeer goed bedekt.
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Hedera helix 'Normandy Carpet' (Proefstation voor de Boomkw., Boskoop, 1989)- zie fig. 2D
sterk, met veel vertakte, korte ranken, spoedig een gesloten mat vormend.
middelgroot, 5-7 cm, drie- tot vijflobbig, helder groen, in de winter donkergroen.
WINTERHARDHEID : goed tot zeer goed.
BRUIKBAARHEID: zeer goed in middelgrote tot grote vakken.

GROEIWIJ ZE :
BLADEREN:

Deze fÛnctionele klimop is in 1974 in het wild gevonden in Normandië, Frankrijk door H.J. van de
Laar. Via het Proefstation voor de Boomkwekerij zal deze nieuwe cultivar in de nabije toekomst
worden verspreid. Wellicht kan de cultivar 'Normandy Carpet' de kloon die als H. helix in cultuur is
grotendeels vervangen. Deze laatste groeit vaak onvoldoende om de bodem snel en goed te
bedekken.

Hedera helix 'Palmata' (Engeland, vóór 1846)

I
I

langzaam, met weinig vertakte ranken, zeer plat.
matig groot, 3-6 bij 4.5-6 cm, drie- tot vijflobbig, basis breed, lobben kort wigvormig,
dof donkergroen met opvallend lichte nervatuur.
WINTERHARDHEID: goed tot zeer goed.
BRUIKBAARHEID: geschikt voor kleine tot middelgrote vakken.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

'Palmata' is een zeer oude cultivar die al in 1846 wordt vermeld in een Engelse catalogus. Deze
tuinvorm is een van de vele, die al diverse strenge winters hebben doorstaan. Ten aanzien hiervan
heeft 'Palmata ' ook zeer zeker enige waarde.

Hedera helix 'Pedata' (Engeland, vóór 1863) - zie fig. 2E

/

syn. Hedera helix caenwoodiana
matig krachtig, vrij open, matig sluitend.
matig groot, 4-5 bij 5-6 cm, diep ingesneden met vijf smalle slippen, ongeveer 3 tot 6
maal langer dan breed, donkergroen met lichtgrijze nervatuur.
WINTERHARDHEID : goed tot zeer goed.
BRUIKBAARHEID: alleen geschikt voor kleine vakken .

GROEIWIJ ZE:
BLADEREN:

In 1863 werd deze klimop voor het eerst vermeld in een catalogus onder de naam H. helix
caenwoodiana. In 1872 publiceerde Hibberd zijn boek "The lvy" met daarin een beschrijving van
'Pedata', die overeenstemt met de plant bekend als H. helix caenwoodiana. Het is bekend, dat
Hibberd een voorkeur had voor Latijnse beschrijvende namen, zodat het hier vrijwel zeker om
dezelfde klimop gaat. 'Pedata ' is nogal variabel in bladgrootte en bladvorm. In Engeland is deze
Hedera bekend als de "Birdsfoot lvy" .

Fig. 3 - A Hedera helix 'Rottingdean'
D 'Walthamensis'
Y2 nat. grootte
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- B 'Sagittifolia'
- E 'Woerner'

- C 'Thorndale' Hedera heli x 'Sagittifoli a'
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Hedera helix 'Pittsburgh' (P.S. Randolph, USA, 1927) - zie fig. 2F
redelijk krachtig, tot rijk vertakkend.
drie- tot vijflobbig, matig groot, 4-6 bij 4-6 cm, lobben toegespitst, groen, nerven iets
lichter groen, bladvoet hartvormig.
WINTERHARDHEID: matig tot goed.
BRUIKBAARHEID: voor kleinere vakken.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

'Pittsburgh' is de eerste cultivar geweest van een hele nieuwe groep binnen H. helix, die zich
onderscheidt door de rijke vertakking en korte internodiën. Tussen 1915 en 1920 zou deze vorm zijn
ontstaan bij Hahn & Son, Pittsburgh, USA, als een sport uit H. hihernica. Peter Rose acht het in zijn
boek "I vies" waarschijnlijker, dat 'Pittsburgh' is ontstaan als een sport uit H. helix, gezien de nu en
dan voorkomende terugslag naar de (naar zijn zeggen) algemeen voorkomende H. helix.
De cultivar 'Pittsburgh ' is kort vóór 1927 in de handel gebracht door P.S. Randolph, Yerona,
Pennsylvanië, USA.

Hedera helix 'Piattensee' (Duitsland, vóór 1987)

Het blad van deze cultivar gelijkt sterk op dat van pijlkruid (Sa[?ittaria), alleen zijn de achterwaarts
gerichte lobben hier korter en vaak overlappend. Helaas is er nog een aantal klonen in omloop onder
de naam ' Sagittifolia' , maar die wijken sterk af van het hier beschreven type. Eén ervan stamt
mogelijk af van 'Pittsburgh' en is bekend als 'Königer's Auslese'.

Hedera helix 'Spetchley Yariegated' - zie Hedera helix 'Sulphurea'

Hederá helix 'Succinata' (Engeland, vóór 1872)
weinig krachtig, matig vertakkend, jonge ranken roodachtig, later groen.
aanvankelijk glanzend groen, sommige later geel met groene nerven.
WINTERHARDHEID: goed.
BRUIKBAARHEID: op speciale plaatsen (wegens de geelkleuring en de onregelmatige groeiwijze).

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

' Succinata' is een oude cultivar, die al in 1872 is beschreven door Hibberd. De plant heeft geen
bijzondere eigenschappen en wordt daarom niet aanbevolen .

Hedera helix 'Sulphurea' (Engeland, vóór 1872) - zie tek. blz. 59
syn. Hedera helix 'Spetchley Yariegated'

krachtig met lange takken, goed vertakkend.
BLADEREN: tamelijk groot, fris groen.
WINTERHARDHEID: zeer goed.
BRUIKBAARHEID: geschikt voor middelgrote vakken.

GROEIWIJZE:

Deze nieuwe, Duitse cultivar is goed te gebruiken als bodembedekker. De plant werd geïmporteerd
door de Darthuizer Boomkwekerijen B.V. te Leersum en werd op bescheiden schaal in cultuur
genomen.

krachtig, lange ranken, goed vertakkend.
onregelmatig drie lobbig, zwak gelobd tot driehoekig, matig groot 5-7( -9) cm, grijsgroen
en lichtgroen tot geelbont, voornamelijk aan de rand.
WINTERHARDHEID: goed.
BRUIKBAARHEID: geschikt voor mlddelgrote vakken.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

/

Hedera helix 'Remscheid' - zie Hedera helix 'Woerner'

Hedera helix 'Rottingdean' (G. Jackman & Son, Engeland, vóór 1968) - zie fig. 3A
tamelijk krachtig, met vrij korte, redelijk vertakkende ranken.
handlobbig tot handspletig (soms zevenlobbig), minder lang dan breed, 5-7 bij 7-9 cm,
middenlob lang toegespitst, donkergroen, 's winters roodbruin tussen de nerven, rand golvend in
de oksels van de lobben.
WINTERHARDHEID: goed tot zeer goed.
BRUIKBAARHEID: geschikt voor middelgrote tot grote vakken.

GROEIWIJZE:
BLADEREN :

Zeer waarschijnlijk is deze introductie van Jackman de zeer oude cultivar 'Digitata', die al in 1826
bekend was. Roland Jackman van de firma Jackman & Son te Woking trof de hier beschreven vorm
aan bij het plaatsje Rottingclean aan de zuidkust ten oosten van Brighton en afgaande op de
beschrijving uit die tijd zou dit de oorspronkelijke 'Digitata' kunnen zijn.
In" An Irish FlowerGarden" van dr. E. Charles Nelson ( 1984) wordt 'Digitata' beschreven als een
cultivar van H. hihernica en zou van Ierse origine zijn, gevonden in County Wicklow en in de handel
gebracht door Edward Hodgins.
Daar een en ander niet geheel zeker is of 'Rottingdean' werkelijk identiek is met de zeer oude
'Digitata' en omdat de op het Proefstation aangeplante Hedera wordt gekweekt onder de naam H.
helix ' Rottingdean ' , wordt - totdat er meer zekerheid is - deze naam hier aangehouden.

Hedera helix 'Sagittifolia' (Engeland, vóór 1864) - zie tek. blz. 57; foto blz. 6 1; fig. 3B
matig krachtig, met middellange ranken, redelijk vertakkend, zeer plat.
drielobbig, matig groot, langer dan breed, 5-7 bij 4-6 cm, middenlob lang, zijlobben kort
wigvormig en vaak overlappend aan de basis, donkergroen, 's winters donker roodbruin.
WINTERHARDHEID: zeer goed.
BRUIKBAARHEID: alleen geschikt voor kleine vakken.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
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Hedera helix 'Sulphurea '
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Hedera helix 'Triloba (Engeland, vóór 1872) - zie tek. blz. 60
krachtig, middellange ranken, redelijk vertakkend.
meest zwak drielobbig tot driehoekig, soms zwak vijflobbig, variabel in grootte, de
kleinste 2-3 cm, de grotere 7-9 cm, donkergroen met grijsbruine vlekken .
WINTERHARDHEID : zeer goed.
BRUIKBAARHEID: zeer geschikt voor grote vakken .

GROEIWIJZE:
BLA DEREN:

Hibberd schrijft in 1872: " A neat variety, selected from a batch of seedlings of the yellow-berried
ivy. The leaves are usually three-lobed, dark green and glossy ". Over de bladgrootte doet hij geen
mededeling en dat heeft later nogal tot verwarring geleid. Bijvoorbeeld PeterRoseis van mening dat
de afgebeelde, kleinbladige 'Triloba' in het boek van Suzanne Pierot een andere naam zou moeten
krijgen, omdat deze afwijkt van de hem bekende krachtiger groeiende vorm . De Nederlandse
ervaring is, dat zowel kleine als grote bladeren aan dezelfde plant kunnen worden aangetroffen (zie
afbeelding). Beide auteurs hebben het daarom toch zeer waarschijnlijk wel over dezelfde plant.
In verband met de gele vruchten, die 'Triloba' zou hebben, moet deze cultivar mogelijk tot H.
poetm·um (H. helix var. poetica) worden gerekend.

Hedera helix 'Walthamensis' (W. Paul, Engeland, vóór 1867) - zie foto blz. 62; fig. 3D
tamelijk krachtig, met vrij korte ranken, goed vertakkend, zeer laag.
vijflobbig, vrij klein, 3-5 cm, lobben breed wigvormig, toppen iets stomp, donkergroen,
's winters iets groenbruin, nerven lichter groen, rand zwak golvend.
WINTERHARDHEID : zeer goed.
BRUIKBAARHEID: zeer goed voor kleine tot middelgrote vakken.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Hedera helix 'Tril oba '

De cultivar 'Sulphurea' werd door Hibberd in 1872 beschreven en leek tot kort voor 1975 uit de
cultuur verdwenen tot .een oud exemplaar werd ontdekt op Spetchley House in Engeland. Het
exemplaar m de collectieturn van het Proefstation is afkomstig uit Frankrijk, waar de plant in 1974
door H.J. van de Laar werd aangetroffen op een oude muur in Bernay (Calvados), Normandië.

Het is een bijzonder fraaie cultivar, die zeer geschikt is als bodembedekker. 'Walthamensis ' vormt
een mooie, dichte mat. Vanwege het kleine blad maakt de beplanting geen grove indruk en de plant
heeft als zodanig een hoge sierwaarde.

Hedera helix 'Sylvanian' (S. Hahn, USA, vóór 1940)
syn. Hedera helix 'Sylvan Beauty'
krachtig, dicht bebladerde ranken, internodiën kort.
drielobbig tot hartvormig, matig groot, 5-7 bij 4-6 cm, soms met korte, brede lob aan één
zijde, matglanzend donkergroen.
WINTERHARDHEID: redelijk tot goed.
BRU IKBAARHEID: voor matig grote tot grote vakken.
GROEIWIJZE:
BLADEREN:

In 1940 is in Amerika patent verleend aan Sylvan Hahn, de winner van deze cultivar. Aanvankelijk
werd de P!ant verspreid onder de naam 'Sylvan Beauty', later werd deze opgenomen in de lijst
"Standard1zed Plant Names" als 'Sylvanian' . Deze Amerikaanse cultivar werd lange tijd in de
bloemisterij als potplant gekweekt.

Hedera helix 'Thorndale' (USA, vóór 1967) - zie fig. 3C
GROEIWIJ ZE:

zeer krachtig, lange ranken, goede vertakking.

BL~DEREN: vijflobbig, vrij groot, 6-8 cm lang en breed, donkergroen, 's winters groenbruin met

lichte nervatuur, rand licht golvend.
zeer goed.
BRUIKBAARHEID: zeer goed voor grote vakken.
WINTERHARDHEID:

Deze u i tst~kende bode~bedekkende klimop komt zeer veel overeen met H. hihernica, maar de plant
beter wmterhard en IS van H. hihernica te onderscheiden door de licht golvende bladrand en de
groenbrume bladkleur gedurende de winter.
IS
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Hedera he li x 'Sagitt ifo li a '
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Hedera helix 'Woerner' (vóór 1964) - zie foto blz. 2 en 85; fig. 3E
syn. Hedera helix 'Woerneri' (1964)
Hedera helix 'Remscheid'
krachtig, vrij hoog (circa 25 cm), met lange ranken.
vijflobbig, meestal minder lang dan breed, 6-8 cm bij 7-9 cm, donkergroen, 's winters
donker groenbruin, nerven lichter groen, voet min of meer hartvormig.
WINTERHARDHEID: uitzonderlijk goed.
BRU IKBAARHE ID: zeer goed voor grote tot zeer grote vakken.
GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Er is enige verwarring over de correcte naam van deze cultivar. Al in 1949 is een cultivar
'Remscheid' in de handel gebracht door de Duitse firma Timm & Co, Elmshorn, die niet is te
onderscheiden van 'Woerner'. In 1964 is 'Woerner' (als 'Woerneri ') beschreven door M. Jenny
(Jahrbuch der Botanischer Garten, Zürich, 1964) en zou volgens hem waarschijnlijk afkomstig zijn
uit Nederland. Dit is echter een vergissing! Woerner is naar alle waarschijnlijkheid een Duitse
(mogelijk Zwitserse of Oostenrijkse) familienaam.
Aangezien de cultivarnaam 'Woerner' meer is ingeburgerd werd deze naam als de meest wenselijke
voorgesteld en thans zelfs als geldige naam beschouwd.
H. helLr 'Woerner' gelijkt in alles zeer veel op H. hihernica, maar heeft donkerder groen blad, vooral
gedurende het winterseizoen. Ook is de plant aanmerkelijk meer tegen vorst bestand.

Hedera he li x "Walthamensis'
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Fig. 4 - A Hedera caucasigena 'Tanja' - B Hedera hibernica
C Hedera colchica var. dentata - D Hedera nepalensis var. sinensis
Y2 nat. grootte
Tekeningen: H.J. van de Laar.
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Hedera hibernica (Ierse klimop)- Z.W.-Ierland (cult. vóór 1815)- zie kleurenfoto
syn. Hedera helix 'Hibernica'
Hedera helix var. hihernica
zeer krachtig, met lange ranken, tot 40 cm hoog (als bodembedekker).
vijflobbig, groot, I 0- I 2 cm, met lange bladstelen, lobben breed wigvormig, iets stomp,
dof donkergroen, nerven licht grijsgroen, voet hartvormig.
WINTERHARDHEID: redelijk tot goed.
BRU IKBAARHEID: zeer goed voor grote tot zeer grote vakken.

GROEIWIJ ZE:
BLADEREN:

Tegenwoordig wordt H. hihernica als een aparte soort beschouwd. Deze klimop is wellicht de meest
aangeplante Hedera als bodembedekker. Het is een zeer forse groeier die vrij hoog kan worden,
maar die periodiek kan worden afgemaaid, zonder dat het aangeplante vak onder deze bewerking
lijdt. Gedurende zeer strenge winters kan de plant ernstig van de vorst te lijden hebben.
De plant, die sinds I 977 in Nederland werd verspreid onder de naam H. helix 'Castle Combe', bleek
identiek met H. hihernica te zijn. Zie tek. blz. 66; fig. 4B.

Hedera nepalensis var. sinensis - China (ingev. Engeland en Nederland, I 980) - zie fig. 4D
i

'I

GROEIWIJZE:

i

BLADEREN :

I i
I

:I

I'

redelijk krachtig, tamelijk plat.
drielobbig tot hartvormig, 8- I 0(- I 2) cm lang, leerachtig, lobben toegespitst, hoofdlob
zeer groot, dofgroen, nerven lichtgroen; jonge bladeren in de volle zon kastanjebruin(!).
WINTERHARDHEID: goed tot zeer goed.
BRUIKBAARHEID: voor middelgrote vakken.

Terwijl H. nepalensis uit de Himalaya niet bestand is tegen Nederlandse winters, is H. nepalensis
var. sine11Sis uit China dat daarentegen wel. Dit is duidelijk gebleken gedurende de drie strenge
winters I 984- I 987. Zelfs opgebonden planten van ruim I m hoog kwamen onbeschadigd die winters
door.
Deze klimop was voor zover bekend tot 1980 niet in Europa in cultuur. De plant werd in oktober
1980 zowel door de Engelsman C. Roy Lancaster als door H.J. van de Laar verzameld op de berg
Omei (Emei Shan) in Sichuan, China. Beiden verzamelden stekmateriaal van hetzelfde exemplaar.

Hedera roegneriana - zie Hedera colchica

AANBEVOLEN HEDERA'S VOOR BODEMBEDEKKING
I

ti

Recommended ivies for ground col'ering

+
+

= goed; ++ = zeer goed; g = in Nederland gekweekt; c = collectie Proefstation
= good; ++ = very good; g = grown in Holland; c = col/eetion Research Station

A=
B=
C=
D=
E=
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winterhardheid: matig tot goed (hardiness: moderately to good)
winterhardheid: goed (hardiness: good)
winterhardheid: goed tot zeer goed (hardiness: good to Fery good
winterhardheid: zeer goed (hardiness: very good)
winterhardheid: uitmuntend (hardiness: excellent)

/

Soorten en cultivars
Species and cultimrs

kleine vakken
smal! plots

middelgr.
vakken
mod. large
plots

grote/zeer
grote vakken
largell'ery
large plots

A. H . h-elix 'Pittsburgh'
H . - 'Sylvanian '
H. hihernica

g
g

++

B. H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.

colchica
- ' Dentata Variegata' I)
helix
- 'Corrugata'
- 'Crenata'
- 'Donerailensis'
- 'lvalace'
- 'Lobata Major'
- 'Succinata'
- 'Sulphurea' 1)

c
g
g
c
c
c
g
c
c
c

+
+

C. H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.

caucasigena 'Tanja'
colchica var. dentata
helix 'Atropurpurea'
- ' Aureovariegata' I)
- 'Conglomerata'
- 'Forescate'
- 'Green Survival'
- 'Gruno'
- 'Modern Times '
- 'Normandy Carpet'
- 'Palmata'
- 'Pedata'
- ' Rottingdean '
nepal. var. sinensis

g
g

++

c
c

+

g

c

1)

+
+

c
c
c
g
g
g

+
+
+
+

+
+

+
+
(+)
+

+
+
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