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LONICERA
(klimmende soorten, variëteiten en cultivars)

Het geslacht Lonicera is genoemd naar de Duitse geneesheer en plantkundige Johann Lonitzer
(1499-1569)- niet Adam Lonitzer (1528-1586)- en behoort tot de Caprifoliaceae of Kamperfoelieachtigen.
In 1974 achtte de keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen het
noodzakelijk het in Nederland in de kwekerijen aanwezige sortiment klimmende soorten, variëteiten en cultivars bijeen te brengen, op benaming te controleren en vervolgens op sier- en gebruikswaarde te keuren. Het materiaal werd Öpgeplant op de sortimentstuin van het Proefstation voor de
Boomkwekerij te Boskoop. Een groot gedeelte van dit karnperfoelie-sortiment werd al in 1979
opgeruimd en er werd toen voor nader onderzoek een kleinere collectie opgezet.
NOMENCLATUUR

Tijdens bestudering van het sortiment en bij de keuring bleek dat het sortiment tamelijk was
verward. Bovendien bleken er ook problemen te zijn ten aanzien van de juiste benaming. Thans zijn
de meeste nomenclatorische onduidelijkheden opgelost, maar op sommige punten blijft een en
ander nog in het ongewisse. De literatuur over het geslacht Lonicera is dikwijls erg tegenstrijdig wat
de benaming aangaat. Onduidelijkheden én onjuistheden waren vooral aanwezig bij Lonicera
x heckrottü en L. x heckrottü 'Goldflarne'; onduidelijkheden zijn er min of meer nog bij L.
x americana, L. caprifolium, L. japonica en L. sempervirens. Het is niet altijd met zekerheid na te
gaan of het in de kwekerijen voorkomende materiaal wel of niet correct is benaamd. Hopelijk
kunnen bepaalde problemen te zijner tijd nog worden opgelost.
In Engeland beheert D. Bradshaw de nationale collectie van klimmende Lonicera's voor de
National Courreil for the Conservation of Plants and Gardens (N.C.C.P.G.). Op bepaalde punten
ten aanzien van de benaming is met hem tot overeenstemming gekomen. Ook van de Boskoopse
boomkwekers A.J . Laros 2l en M. Zwijnenburg werden waardevolle aanvullende gegevens verkregen.
ALGEMENE KENMERKEN

Struiken of klimplanten met vaak afschilferende bast; bladeren tegenoverstaand, enkelvoudig,
gaafrandig (bijL. japonica vooral in het voorjaar dikwijls diep ingesneden), zonder steunblaadjes,
zittend of kort gesteeld, die onder de eindstandige bloeiwijzen bij een aantal soorten vergroeid;
bloeiwijzen in okselstandige paren op een gemeenschappelijke steel of eindstandig in kransen met
bracteeën of bracteolen; bloemen vijftallig, kelk vijftandig, kroon met duidelijke kroonbuis of
klokvormig, vaak zygomorf en tweelippig (4+ 1), 1-5 nectariën aan de basis van de kroonbuis en
daar een uitstulping vormend, vaak verkleurend van wit naar geel; vruchtbeginsels van één paar
bloemen soms met elkaar vergroeid; vrucht een vlezige bes.
SYSTEMATIEK

Linnaeus (1753) onderscheidde twee groepen, namelijk Periclymena en Chamaecerosa. Het
1)

2)

Proe fstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Houder van de natio nale collectie van klimmende Lonicera's voor de Konink lijke Vereniging voor Boskoopse
Cu lturen.
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lectotypelJ van het geslacht is Lonicera caprifotium (Britton & Brown, 1913) en niet L . xylosteum
(Rehder, 1949) (informatie D.O. Wijnands).

Lonicera acuminata HoRT. HoLL. - zie Lonicera japonica 'Dart's Acumen'

Thans worden algemeen twee subgenera (ondergeslachten) geaccepteerd, namelijk:

GROEIWIJZE: tamelijk hoge, bladhoudende slingerplant; jonge twijgen behaard, spoedig
kaal.
BLADEREN: langwerpig, (4-)6-9(-11) cm lang, naar de top geleidelijk toegespitst, aan de
basis afgerond of breed wigvormig, glad, donkergroen, onderzijde lichtgroen, niet netaderig(!), op de hoofdnerf behaard; jonge bladeren diep purperbruin, glimmend; bladsteel
zwaar behaard.
BLOEMEN: klein, in trosjes bijeen, 2-lippig, bovenlip zwak 4-lobbig, lichtgeel en kaal, van
binnen iets purperkleurig gestreept en behaard, ook de onderlip, juli-oktober.
VRUCHTEN: rond, zwart, blauwpurper berijpt.

Lonicera alseuosmoides - China, ingev. 1904

Lonicera (syn. Chamaecerasus)
Caprifotium
Subgenus LONICERA
Struiken of klimplanten; bladeren altijd vrij van elkaar; bloeiwijzen okselstandig met
twee bloemen (soms een).
Indeling in 5 secties, waarvan alleen de Sectie Nintooa (SwEET ex SPACH) MAxiM.
- 25-30 soorten - klimplanten bevat.
Sectie Nintooa:
Klimplanten (soms kruipers) met holle twijgen; bladeren afvallend of (gedeeltelijk)
groenblijvend; bloeiwijzen okselstandig, soms in eindstandige schermen; bloemen met
lange kroonbuis, tweelippig; vruchtbeginsels vrij, driehokkig (een uitzondering is L.
calcarata: vruchtbeginsels gedeeltelijk vergroeid en vijfhokkig); vrucht besvormig {purper-)zwart.
Hiertoe bijvoorbeeld: Lonicera alseuosmoides, L. giraldü, L. glabrata, L. henryi en L.
japonica, alle afkomstig uit Oost-Azië.
Subgenus CAPRIFOLIUM- circa 20 soorten.
Klimplanten met holle twijgen; bladeren aan de uiteinden van de twijgen aan de basis
vergroeid (een uitzondering is onder andere L. periclymenum); bloemen in kransen van
3 of~· óf in eindstandige aren; vruchtbeginsels vergroeid; vrucht besvormig, rood (soms
oranJe).
Hiertoe bijvoorbeeld: Lonicera caprifolium, L. etrusca, L. implexa, L. periclymenum,
L. sempervirens en L. tragophylla, voorkomend in Europa, Azië en Noord-Amerika.
SiER- EN GEBRUIKSWAARDE
De klimm~~de soorten en cultivars van het geslacht Lonicera hebben een hoge sier- en gebruikswaarde. ZIJ kunnen worden aangeplant als klimplant tegen muren, hekken, palen, pergola's
enz~voort en een_ aantal- voornamelijk L. japonica- als bodembedekker. De meeste kamperfoelies
bloeien zeer fraai en over een lange periode. De bloemen van vele soorten en cultivars verspreiden
een aangename geur en sommige hebben opvallend gekleurde bessen.
VERMEERDERING
De in dit rapport genoemde Lomeera's kunnen in de zomer worden gestekt. Met enkele zoals
Lonicera periclymenum 'Belgica Select', zijn ook goede resultaten bereikt warmeer de~e van
winterstek in de vollegrond worden vermeerderd.

KEURINGSRAPPORT
Waardering (valuation):

***
**
*
s

0

uitstekend (excellent)
zeer goed (very good)
goed (good)
voor speciale doeleinden (for special purposes)
kan vervallen (can be eliminated)

') Als de auteur van een bepaald taxon - bijvoorbeeld van een soort - geen type heeft aangeduid, kan later door iemand
anders alsnog een lectotype worden gekoze n.

38

Een uit China afkomstige soort, verwant aan Lonicera giraldü, L. glabrata en L. henryi. De
plant is in Nederland slechts op zeer bescheiden schaal in cultuur.
In de Chinese "Iconographia Cormophytorum Sinicorum", deel IV, 1980, wordt L.
alseuosmoides beschouwd als een synoniem van L. henryi.
L. alseuosmoides werd door Wilson geïntroduceerd voor de bekende Veitch Nurseries te
Coombe Wood, Engeland, alwaar de plant voor het eerst bloeide in 1909. Deze Chinese
soort werd niet gekeurd.

Lonicera x americana (vóór 1730)
syn. Lonicera grata
Lonicera italica
(Lonicera caprifotium x L. etrusca)
GROEIWIJZE: hoge (soms tot 9 m) slingerplant.
BLADEREN: breed elliptisch tot vrijwel rond, donkergroen, onderzijde licht blauwachtig
groen.
BLOEMEN: 2-lippig, 4-5 cm lang, wit, spoedig via lichtgeel naar donkergeel verkleurend, aan
de buitenzijde purperkleurig, juni-juli(-oktober).
KLEURINDRUK: rosewit/geel.
VRUCHTEN: rood.
Lonicera x americana is in Engeland bekend als een van de meest spectaculair bloeiende
klimplanten. Het materiaal dat destijds voor de keuring werd ingezonden bleek niet "soortecht" te zijn. In Nederland is de plant zeer waarschijnlijk nooit in cultuur geweest.
Ten aanzien van de echtheid van L. x americana is ook in Engeland veel te doen geweest.
Kenneth Beckett gaat hierop uitgebreid in in "The Garden", Vol. 109, Part 5, May 1984, p.
213-214.
De herkomst van L. x americana is niet met zekerheid bekend. De plant wordt al vóór 1730
in tuinen gekweekt en er werd toen verondersteld, dat deze kamperfoelie in het wild zou
voorkomen in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Later kwam vast te staan, dat de
plant vrijwel zeker een hybride is van L. caprifotium en L. etrusca en in Zuid-Frankrijk en
Istrië (Joegoslavië) tussen de beide ouders zou zijn gevonden. Deze kamperfoelie kon niet
worden gekeurd.

Lonicera x brownii (vóór 1850)
(Lonicera hirsuta x L. sempervirens)

Een matig hoge, bladverliezende tot half bladhoudende hybride. De tot 8.5 cm grote
bladeren hebben een blauwwitte onderzijde. De bladeren onder de bloemtrossen zijn met
elkaar vergroeid en vormen een min of meer ronde schijf of schotel. Aan het eind van de
takken staan de 3.5-4 cm lange, pijpvormige, oranje tot scharlakenrode bloemen in dicht
opeen staande kransen. De plant bloeit gedurende een lange periode vanaf juni, hoewel vaak
met enige tussenpozen.
Zie voor nadere gegevens onder de volgende cultivars.

***

Lonicera x brownü 'Dropmore Scarlet' (F.L. Skinner, Canada, vóór 1950)

syn. Lonicera x brownü 'Dropmore Scarlet Trumpet'
tot 5 m hoog met stevige takken; jonge twijgen blauwig groen, aan de zonzijde
purperrood getint.
BLADEREN: breed elliptisch, 6-8.5(-10) cm lang, blauwgroen, zwak berijpt, onderzijde
opvallend blauwwit berijpt; topbladeren onder de bloemen schotelvormig vergroeid.
BLOEMEN: in dicht opeen staande kransen, kroon slank pijpvormig, 3.5-4 cm lang, duidelijk 2-lippig, scharlakenoranje, aan de binnenzijde geel, tot oranje(-rood) verkleurend, niet
geurend, juni-juli(-oktober).
KLEURINDRUK: helder Oranje.
VRUCHTEN: klein (van weinig betekenis).

GROEIWIJZE:

'Dropmore Scarlet' is van de hybride Lonicera x brownü de meest gekweekte cultivar. De
plant werd voor het eerst door F. Fopma B.V. te Boskoop omstreeks 1960 uit Canada
geïmporteerd. In 1964 werd de plant door F.J. Grootendorst & Zonen B.V. ingezonden op
de tentoonstelling "Herfstweelde" en bekroond met een Gouden Medaille (zie Dendraflora
Nr. 2, blz. 50).
De groei van deze "nieuwe" cultuurvariëteit is uitstekend en ook de winterhardheid is
voortreffelijk, in tegenstelling tot de enigszins rodereL. sempervirens, een van de ouders van
'Dropmore Scarlet'.
De zeer hoog gewaardeerde 'Dropmore Scarlet' werd door veredelingswerk onder leiding
van dr. F.L. Skinner te Dropmore, Manitoba in Centraal-Canada gewonnen. In dat gebied
kan de temperatuur tot -50°C dalen.
s Lonicera x brownü 'Fuchsioides' (Frankrijk, 1872)
Deze oude cultivar werd vroeger algemeen gekweekt. De bloemen zijn aan de buitenzijde
donker oranjerood en vrij duidelijk 2-lippig. De winterhardheid van deze oude cultivar is
goed.
Helaas groeit 'Fuchsioides' slecht; de plant is daarom de laatste twintig jaren vrijwel uit de
cultuur verdwenen. De plaats van deze cultivar is ingenomen door de aanmerkelijk beter
groeiende 'Dropmore Scarlet' uit Canada.
'Fuchsioides' was vroeger bekend als de' 'Rode pijpkamperfoelie'' of kortweg' 'Rode Pijp".
Lonicera x brownü 'Punicea' (Duitsland, 1864)

Een oude cultivar, die vroeger algemeen in Nederland werd gekweekt. Vermoedelijk is de
plant- door de komst van de Canadese 'Dropmore Scarlet' -spoedig en geheel uit de cultuur
verdwenen. Het materiaal dat voor de te keuren collectie van de Engelse firma Hiliier & Sons
werd verkregen, bleek niets anders te zijn dan Lonicera sempervirens (zie aldaar).

*

Lonicera caprifotium- Gewone of Tuinkamperfoelie - Zuidoost-Europa, Kaukasus, KleinAzië en Noord-Iran, cult. sedert de oudheid -zie foto blz. 42
GROEIWIJZE:

bladverliezende slingerplant tot 6 m hoog; twijgen hol, kaal tot soms iets

behaard.
breed elliptisch, 4-8(-10) cm lang, aan de top afgerond, voet wigvormig,
tamelijk lichtgroen, onderzijde licht blauwgroen berijpt; bovenste 2-3 bladparen schotelvormig vergroeid.
BLOEMEN: in (1-)2-3, dicht opeenstaande kransen, geel (RHS Colour Chart, Greyed- Yellow
Group 162 C), later lichter, buitenzijde vaak roseachtig, geurend, 4-5 cm lang, 2-lippig,
bovenlip diep gespleten, onderlip 18-20 mm lang; knoppen bruinrose; mei-juni.
KLEURINDRUK: roomgeel/lichtrose.
VRUCHTEN: oranje tot licht oranjerood.
BLADEREN:

Lonicera caprifotium is al zeer lang in cultuur, maar deze soort is thans door andere
kamperfoelies grotendeels verdrongen. Vanwege de gevoeligheid voor meeldauw is de plant
niet aantrekkelijk meer voor particuliere tuinen, nu er zoveel betere zijn.
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Lonicera periclymenum 'Serotina'
Lonicera periclymenum 'Serpentine'

Lonicera tragophylla

Lonicera periclymenum 'Belgica Select'

Lonicera sempervirens

Lonicera implexa

Lonicera x tellmanniana

Lonicera x heckrottii

Lonicera x heckrottii 'Goldflame'

Deze vroeg en rijk bloeiende Lonicera is in Engeland op een aantal plaatsen verwilderd en is
bekend als de "Early Cream Honeysuckle" . De schotelvormig vergroeide bovenste bladparen vormen een goed kenmerk ten opzichte van L. periclymenum en de cultivars hiervan.
Van de met één waardester bekroonde kloon die in de Nederlandse kwekerijen voorkomt is
niet alleen de bovenlip van de kroon diep gespleten, maar de lobben staan bovendien
waaiervormig uiteen.

Lonicera etmsca - Middellandse Zeegebied, Klein-Azië en de Krim, cult. circa 1750
GROEIWIJZE: zeer hoge slingerplant; jonge twijgen purperkleurig, behaard.
BLADEREN: breed elliptisch tot vrijwel rond, (3-)5-7 cm lang, aan de basis afgerond, top
stomp puntig, donker (blauw-)groen, gewoonlijk iets behaard, onderzijde licht blauwgroen; bovenste bladparen (onder de bloeiwijze) met elkaar vergroeid.
BLOEMEN: in drie lang gesteelde hoofdjes, 2-lippig, 3.5-4.5 cm lang, roomwit, aan de
buitenzijde vaak iets roodachtig getint, spoedig geel verkleurend, juni-juli.
KLEURINDRUK: purperrose-wit/geel.
VRUCHTEN: rood.
De mooie, bladverliezende Lonicera etrusca gedijt uitstekend in de volle zon op enigszins
droge plaatsen. Deze zuidelijke soort schijnt volgens gegevens uit de literatuur slechts matig
winterhard te zijn; zo wellicht ook de hiertoe behorende var. pubeseens en var. viscidula. De
cultivar 'Superba' is in Engeland en Ierland bekend en ook zeer gewaardeerd. Andere
Engelse cultivars zijn 'Donald Waterer' en 'Michael Rosse'.
Lonicera etrusca kon niet worden gekeurd. Het weinige materiaal dat in Nederland voorkomt bleek bij de keuring niet soortecht te zijn *).

Lonicera gira1dü- China (Sichuan), ingev. 1899
Ilex aquifolium 'Golden van Tol'

!lex verticillata 'Oosterwijk'
Ilex aquifolium 'Handsworth New Silver'

GROEIWIJZE: dicht vertakte, matig hoge slingerplant; jonge twijgen zeer dicht, gelig behaard, min of meer ruig.
BLADEREN: langwerpig, 4-6(-8) cm lang, naar de top puntig toelopend, aan de voet breed
hartvormig, donkergroen, onderzijde netaderig(!), lichtgroen en zwak glanzend, aan beide
zijden zacht behaard.
BLOEMEN: 2-lippig, klein (2 cm lang), in een korte, eindstandige tros, aan de buitenzijde
purperkleurig rood, juni-augustus.
VRUCHTEN: klein, purperkleurig zwart, berijpt.
Deze, in Nederland zeldzame soort (en is vermoedelijk niet soortecht!), wordt in andere
landen soms verwisseld met de erop gelijkende Lonicera henryi. De aanmerkelijk sterkere
beharing is een goed kenmerk. Over de plant ligt door de zware beharing een enigszins
goudgele glans. Ook de bloemen zijn mooier van kleur dan die van L. henryi.
De zeldzame, bladhoudende L. giraldü heeft in strenge winters vrij ernstig van de vorst te
lijden. De plant werd niet gekeurd.

Lonicera glabrata- Himalaya (Nepal tot Bhutan), Assam, Burma en W.-China, ingev. 1824
(en 1973)
GROEIWIJZE: matig hoge slingerplant; jonge twijgen zwaar behaard.
BLADEREN: langwerpig, 5-8(-10) cm lang, met puntig toelopende top, aan de basis breed
afgerond, maar meestal zwak hartvormig, fris groen, onderzijde netaderig(!), aan beide
zijden iets glanzend en op de nerven behaard.
BLOEMEN: in trossen aan het eind van de twijgen, vaak ook 2 bijeen in de oksels van de
bladeren, klein (2.5 cm lang), wit, roomgeel verbloeiend, soms iets roodachtig getint
(gevlekt), dik en vlezig, juli-augustus(-oktober).
KLEURINDRUK: roomwit/ geel.
VRUCHTEN: ZWart, vrij klein, talrijk.

*) In juni 1989 werd door de auteur stekmateriaal meegenomen uit La Pobla de Segur (Catalonië}, Spanje van de

aldaar in het wild voorkomende Lonicera etrusca.
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De matig winterharde Lonicera glabrata was in de vorige eeuw in Kew Gardens, Engeland in
cultuur, maar deze is daar thans vermoedelijk niet meer aanwezig. De auteur van dit rapport
verzamelde L. glabrata onder Nr. vdL 4120 in 1973 opnieuw op een hoogte van 3100 min
Oost-Nepal. Sindsdien is er op het Proefstation een aantal malen met deze soort gekruist.
Ook is de plant door enkele kwekers in het sortiment opgenomen.
Ondanks de naam Lonicera glabrata (glabratus =kaal wordend) is deze soort, vooral als de
scheuten en bladeren jong zijn, tamelijk sterk behaard. Deze uit het Himalaya-gebergte
afkomstige soort werd niet gekeurd.
*** Lonicera x heekrottil (U.S.A., vóór 1895) *) - zie kleurenfoto en blz. 36

(Lonicera x americana x L. sempervirens)

matig hoog, bossig; jonge twijgen purperrood, in de volle zon (later in het
seizoen) diep purperrood (RHS Colour Chart, Greyed-Purple Group 187 B).
BLADEREN: breed elliptisch, 5-8(-10) cm lang, 4.5-5 .5 cm breed, groen, onderzijde blauwwit
berijpt, nerven groenig, hoofdnerf van de oudere bladeren roodachtig; bladeren onder de
bloemen vergroeid, min of meer rond.
BLOEMEN: in opeenstaande kransen, vaak in lang gerekte, 15-30-bloemige trossen, dof
karmijnrood, later lilarood, aan de buitenzijde met gelig randje, binnenzijde lichtgeel, later
oranje, 2-lippig, bovenlip 20~22 mm lang, 14-16 mm breed met 4lobben, onderlip 5 mm
breed; knoppen dof blauwwit berijpt; juni-oktober(-november).
KLEURINDRUK: Oranjero.se.
VRUCHTEN : geen (uitermate sporadisch enkele oranjegele, nauwelijks goed uitgroeiende
bessen).
GROEIWIJZE :

Deze zeer bekende Lonicera is al vele jaren in Nederland in cultuur. Tegenwoordig is deze
nagenoeg steriele hybride goed in pot te kweken. Voorheen groeide L. x heckrottii in de
vollegrond maar zeer matig tot zelfs slecht.
Omstreeks 1965 werd de beter groeiende cultivar 'Goldflame' uit Amerika geïmporteerd.
Sindsdien is tussen deze twee kamperfoelies nogal verwarring ontstaan. Dit is te wijten aan
het feit, dat dr. Donald Wyman in Arnoldia, Vol.22, 1962, Nr.8-9, p.62 heeft gepubliceerd:
"Lonicera x heckrottii........ The Willis Nursery of Ottawa, Kansas, U .S.A., has called this
species 'Goldflame', a name which has increased its sales markedly". Dit werd ook
overgenomen in Bean's "Trees & Shrubs, hardyin the British Isles", ed.8, Vol.Il, D-M,
1973. De twee planten werden vanwege hun grote gelijkenis vaak met elkaar verward of
bewust voor een en dezelfde plant gehouden.
In Boskoop wordt dikwijls een geelbloeiende L. periclymenum (met rode vruchten!) onder
de naam L. x heckrottii 'Goldflame' gekweekt. Hierbij wordt afgegaan op de naam
'Goldflame'; dat moet en zal toch een kamperfoelie zijn met gele bloemen! In Duitsland
wordt voor L. x heckrottii nog steeds vrijwel uitsluitend L. periclymenum 'Serotina'
gekweekt en verhandeld. Krüssmann wijst daar ook op in zijn "Handbuch der Laubgehölze" (1977).
Nadat A.J. Laros een aantal jaren geleden het verschil in groei tussen de oude- althans in de
vollegrond - zwak groeiende L. x heckrottii en de aanmerkelijk beter groeiende cultivar
'Goldflame' al had opgemerkt, werden in 1984 beide Lorrieera's - vrijwel naast elkaar aangetroffen op de kwekerij van A. Blanken Tzn. te Boskoop. Hier was een duidelijk
verschil tussen de beide planten waar te nemen. De doorgaans meer gerekte bloemtros van de
een en de iets intensere bloemkleur (vooral in het naseizoen) van de ander, waren enkele
belangrijke verschilkenmerken. Materiaal van deze beide kamperfoelies werd verkregen en
op het Proefstation vermeerderd en nader onderzocht. In 1987 werden deze beide Lonicera' s
aangeplant, te zamen met materiaal afkomstig van enkele andere boomkwekerijen.
Bij dit onderzoek is komen vast te staan, dat 'Goldflame' beslist géén Amerikaans handelssynoniem is van de oude L. x heckrottii. Op een brief (incl. enkele foto's), die voor nadere
inlichtingen naar genoemd Amerikaans bedrijf werd verzonden, is jammer genoeg geen
antwoord ontvangen.
*) Indien het in de toekomst noodzakelijk wordt geacht L. x heekrolt ii (de oorspronkelijke kruising) van een

Lonicera caprifolium
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cultivarnaam te voorzien, wordt hier de naam 'American Beauty' voorgesteld.
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Zowel Lonicera x heckrottü als de cultivar 'Goldflame' hebben een bijzonder hoge sier- en
gebruikswaarde. Ze zijn zeer goed winterhard en bloeien de gehele zomer tot diep in de
herfst.
Naast de verschillen van beide planten in de beschrijvingen vermeld, kan nog worden
opgemerkt dat medio december aan L. x heckrottü nog circa 500Jo van de bladeren aan de
planten zaten. Deze bladeren maakten een groenige indruk. 'Goldflame' daarentegen bezat
nog maar circa 200Jo van het blad, terwijl deze bladeren een purperkleurige tint hadden. De
meer struikvormige (bossige) habitus van de eerste viel daarbij nog eens extra op!

*** Lonicera x heckrottü 'Goldflame' (Willis Nursery, U.S.A., vóór 1962)- zie foto's
tamelijk hoog tot hoog, vrij los (minder bossig dan L. x heckrottü); jonge
twijgen donker purperrood, in de volle zon zeer diep purperrood (RHS Colour Chart,
Greyed-Purple Group 187 A).
BLADEREN: breed elliptisch, 5-8(-10) cm lang, 4.5-5.5 cm breed, donker (blauwig-)groen,
onderzijde blauwwit berijpt, nerven vaak duidelijk roodachtig; topbladeren vergroeid, min
of meer rond.
BLOEMEN: in dicht opeenstaande kransen, meestal in gedrongen, 15-30-bloemige trossen,
(dof)karmijnrood, later lilarood, aan de buitenzijde met gelig randje, binnenzijde lichtgeel,
later oranje, 2-lippig, bovenlip 20-22 mm lang, 14-16 mm breed met 4lobben, onderlip 5
mm breed; knoppen dof blauwwit berijpt; juni-oktober(-november).
KLEURINDRUK: (helder) oranjerose.
VRUCHTEN: geen.

GROEIWIJZE:

Omstreeks 1960 werd 'Goldflame'- naar alle waarschijnlijkheid door F.J. Grootendorst &
Zonen B.V. te Boskoop - uit Amerika geïmporteerd en in Nederland spoedig op grote schaal
gekweekt. Later werd deze cultivar lange tijd beschouwd als een handelssynoniem van de
oude en bekende Lonicera x heckrottii. Dit is beslist niet het geval. Zie hiervoor onder L.
x heckrottü!
De mening van de Engelse plantkundigen Desmond L. Clarke en C. Roy Lancaster, dat de
steriele 'Goldflame' niets anders is dan een andere naam voor de oude L. x americana, lijkt
hoogst onwaarschijnlijk. Volgens Krüssmann zou L. x americana bovendien rode bessen
dragen!
s Lonicera henryi - China (Hubei), ingev. 1908
GROEIWIJZE:

matig hoge tot hoge slingerplant; jonge twijgen dicht, min of meer ruig

behaard.
gedeeltelijk wintergroen, langwerpig, (4-)6-9(-12) cm lang, naar de top geleidelijk toegespitst, aan de voet afgerond tot zwak hartvormig, donkergroen, onderzijde
netaderig(!), lichtgroen, tamelijk glanzend, aan beide zijden op de hoofdnerf behaard.
BLOEMEN: 2-lippig, klein, purper, oranjebruin verbloeiend, twee bij elkaar in trosjes aan het
eind van de twijgen, niet geurend, juni-augustus.
KLEURINDRUK: wit-purper/ oranjebruin.
VRUCHTEN: klein, zwartachtig purper, min of meer dof.
BLADEREN:

Een voldoende winterharde, bladhoudende tot half bladverliezende Chinese soort met
kleine, weinig opvallende bloemen. De plant wordt voornamelijk gekweekt voor export. In
Nederland wordt Lonicera henryi alleen aangetroffen in liefuebberscollecties.
Enkele erop gelijkende soorten zijn de eveneens in Nederland gekweekte L. alseuosmoides,
L. giraldü en L. glabrata. De aanmerkelijk bekendere L. henryi werd in 1908 door Wilson
geïntroduceerd.

* Lonicera implexa - Middellandse Zeegebied, cult. 1772 - zie kleurenfoto
sterk vertakte, tot maximaal 2.5 m hoge slingerplant; jonge twijgen diep
violetblauw, glad.
BLADEREN: wintergroen, breed elliptisch tot bijna rond, 2-4(-5) cm lang, stomp of iets
puntig, donkergroen, onderzijde zeer sterk blauwwit berijpt, meestal onbehaard; jonge
bladeren violetblauw, wit berijpt.

GROEIWIJZE:
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BLOEMEN: eindelings in de oksels van dicht opeenstaande, schotelvormig vergroeide bladeren, witrose, zachtgeel verbloeiend, achterzijde karmijnrose, tweelippig, bovenlip diep
4-lobbig, sterk teruggeslagen, 1 cm lang en breed, onderlip 1 cm lang, 2.5 mm breed,
kroonbuis 3-4 cm lang, dun, gelig rose, geurend; knoppen zacht karmijnrood; juniaugustus.
KLEURINDRUK: rose-wit/zachtgeeJ.
VRUCHTEN: rood.

Deze thans veel aangeplante bodembedekker werd een aantal jaren geleden in Nederland
geïntroduceerd onder de onjuiste naam Lonicera "acuminata". De plant werd onder deze
naam door Darthuizer Boomkwekerijen B.V. te Leersum uit Engeland geïmporteerd . Deze
Lonicera behoort zonder enige twijfel tot L. japonica. Om nomenclatorisch hiervoor een
oplossing te vinden werd deze waardevolle kloon in 1988 voorzien van een cultivarnaam,
namelijk L. japonica ' Dart's Acumen'. De plant kon nog niet op sier- en gebruikswaarde
worden gekeurd.

Dit is een zeldzame, zeer rijk bloeiende, sterk variabele, bladhoudende Lonicera, die in zijn
natuurlijk areaal wellicht enkele meters hoger kan worden. De winterhardheid van deze
mooie soort is matig; misschien wordt L. implexa daarom sporadisch in Nederland aangeplant. De Engelse naam voor deze soort is Minorca Honeysuckle. De bloemen zijn ten
opzichte van L . periclymenum tamelijk klein, maar vanwege de uitbundige bloei toch iets
heel aparts en wordt de schade door vorst- die er van tijd tot tijd is - op de koop toe genomen.

Lonicera japonica 'Dart's World' (Darthuizer Boomkwek. , Leersum, 1983)

GROEIWIJZE: krachtig, tot 4 à 6 m hoog of (als bodembedekker) kruipend; jonge twijgen
roodachtig.
BLADEREN: breed elliptisch, tamelijk spits, met afgeronde tot zwak hartvormige voet,
(3-)5-7 cm lang, 2-3 cm breed, donkergroen, onderzijde licht blauwig groen met purperrode nervatuur, kort behaard.
BLOEMEN: 2 bijeen, zuiver wit, bloembuis vaak rose getint, in het naseizoen roserood,
verbloeiend naar okergeel, 3-4.5 cm lang, sterk geurend, 2-lippig, bovenlip (8-)10 mm
breed, zwak tot tamelijk diep ingesneden, onderlip 2.5-3 mm breed; knoppen sterk
roodachtig; juni-juli(-oktober).
KLEURINDRUK: zeer lichtrose/ geeJ.

Lonicera japonica - Japan, China en Korea, cult. USA 1806

Een half wintergroene, zeer variabele, 4-6(-10) m hoge slingerplant. Vooral in de vorm van
de bladeren (in het voorjaar vaak eikebladachtig!) en in de kleur van de zeer sterk geurende
bloemen zijn grote verschillen weer te nemen. Ze zijn wit tot roomwit (vaak purpenose
getint, vooral de var. repens) en verbloeien naar geel tot oranjegeel. Zie voorts onder de var.
repens en de diverse cultivars.
De plant, die de laatste jaren massaal wordt gekweekt en als bodembedekker onder de naam
Lonicera "acuminata" wordt aangeplant, behoort ongetwijfeld tot L. japonica. Zie hiervoor onder L. japonica 'Dart's Acumen' .

'Dart's World' werd als een uitstekende bodembedekker (en dus niet als klimmer) geïntroduceerd. Deze vrij nieûwe cultivar werd verwilderd aangetroffen in de Verenigde Staten,
later vermeerderd en in 1983 in de handel gebracht.
De cultivar ' Dart's World' behoort tot de var. repens en is om het tiJadembedekkend
vermogen en de opvallende bloemkleur een waardevolle aanwinst in het sortiment. De plant
kon echter nog niet op sier- en gebruikswaarde worden gekeurd.

s Lonicera japonica 'Aureoreticulata' (Japan, 1860)
syn. Lonicera brachypoda 'Aureoreticulata'
Lonicera japonica 'Reticulata'

s Lonicera japonica 'Halliana' (George Hall I Parsons, Flushing, U.S.A., 1862)
' Halliana' is een oude en zeer bekende Lonicera met helder roomwitte, spoedig naar
oranjegeel verbloeiende, sterk geurende bloemen.
De nieuwe' Hall's Prolific' is vrijwel identiek, maar bloeit al als eenjarige - in pot gekweekte plant tamelijk overvloedig (zie aldaar). Hierdoor is ' Hall's P rolif!c' als handelsprod.ukt !n
container een duidelijke verbetering. Van de cultivar 'Halliana' , d1e al meer dan 100 Jaar m
cultuur is, is gebleken dat deze meer vorst kan verdragen, hetgeen voor landen met strenge
winters van belang is.

GROEIWIJZE: sterk vertakt, bossig, tot maximaal 2 m hoog.
BLADEREN: breed elliptisch, 2-4(-5) cm lang, soms diep ingesneden (eikebladachtig), fris
groen, nervatuur helder geel.
BLOEMEN: wit met rose tint, later gelig, juni-juli.
VRUCHTEN: klein, ZWart.
Deze bontbladige vorm - vermoedelijk een selectie uit de var. repens - is allang in cultuur,
ondanks de matige winterhardheid. Meestal vriest de plant sterk in, maar ze loopt in het
voorjaar steeds weer uit. De geelgeaderde bladeren hebben een aardige sierwaarde, maar
'Aureoreticulata' is uitsluitend een liefhebbersplant. Deze cultivar was vroeger ook in de
bloemisterij bekend. Aanplanten op een beschutte plaats, liefst tegen een zuidmuur verdient
de voorkeur.

Lonicera japonica 'Dart's Acumen' (Darthuizer Boomkwek., Leersum, 1988)

syn. Lonicera acuminata HoRT. HoLL.
GROEIWIJZE: krachtig opgaand, 4-6(-10) m hoog of (als bodembedekker) kruipend; jonge
twijgen groen tot zwak purperrood, behaard.
B~ADEREN: breed elliptisch, 6-9 cm lang, fris groen (zonder anthocyanen!), zwak glanzend;
JOnge bladeren lichtgroen, in het voorjaar sterk ingesneden (eikebladvormig).
BLOEMEN: 2 bijeen, zuiver wit, geel verbloeiend, bloembuis 2-2.2 cm lang, aan de voet zwak
purperrood getint (althans in de volle zon); 2-lippig, bovenlip 4-lobbig, 2 cm lang, 11-13
mm breed, onderlip 2 cm lang, 4 mm breed, sterk geurend; meeldraden wit, later geel;
juni-juli(-oktober).
KLEURINDRUK: wit/ geel.
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*

Lonicera japonica 'HaU's Prolific' (G.C. Stolwijk & Co B.V., Boskoop, 1985)

GROEIWIJZE: sterk vertakte, bossige slingerplant tot 4 à 6 m hoog; jonge twijgen sterk
klierachtig behaard, aanvankelijk lichtgroen, spoedig roodachtig tot bruin en kaler.
BLADEREN: half wintergroen, breed elliptisch, afgeronde tot zwak hartvormige voet, (3-)5-7
(-9) cm lang, (2-)3-4(-5) cm breed (doorgaans groter dan die van 'H alliana'), matglanzend
lichtgroen tot groen (lichter dan die van ' Halliana'); bladsteel 0.8-2 cm lang.
BLOEMEN: 2 bijeen, helder roomwit, spoedig verbloeiend naar zacht oranjegeel, 4-5 cm
lang, 2-lippig, bovenlip met 4 lobben, 1 cm breed, onderlip 3 mm breed, sterk geurend;
stamper zeer lang, meeldraden lang, wit, later geel; knoppen lichtgroen tot geelgroen;
juni-juli(-oktober).
KLEURINDRUK: wit/ geel.
VRUCHTEN: klein, zwart.
De nieuwe, als onbenaamde zaailing (vermoedelijk van ' Halliana') uit Engeland geïmporteerde' Hall's Prolific' bloeit als eenjarige- in pot gekweekte - plant al tamelijk overvloedig,
in vergelijking tot de oudeL.japonica 'H alliana' . De bloemen zijn niet bijzonder opvallend,
maar de geur is uitzonderlijk goed. Zie foto blz. 59.
-t7

'Hall's Prolific'- die minder tegen strenge vorst bestand is dan 'Halliana'- werd door G.C.
Stolwijk & Co B.V. te Boskoop benaamd en in de handel gebracht, nadat de plant in 1985
met een Getuigschrift van Verdienste werd bekroond (zie Dendraflora 22, 1985, blz. 77).
Deze mooie selectie behoort evenals 'Halliana' tot de soort L. japonica. De bloemen hebben
geen purperrose tint zoals dat in de var. repens het geval is.

Lonicera japonica var. repens - China
syn. Lonicera brachypoda
Lonicera japonica var. chinensis
Deze Lonicera is min of meer gelijk aan de soort, maar de bladeren zijn in het voorjaar vaak
sterker ingesneden (eikebladachtig) en kaler. Bovendien zijn de jonge twijgen en bladeren
vaak iets purperrood getint, alsook de nerven aan de onderzijde van het blad. Doorgaans zijn
ook de bloemen opvallender purperrose gekleurd dan die van de soort.
Soms echter wordt de synoniem (L. japonica var. chinensis) als een aparte variëteit beschouwd. De juistheid hiervan wordt sterk betwijfeld.
Zie voorts onder L. japonica en de cultivars.

** Lonicera periclymenum 'Belgica Select' (Proefstation Boskoop,

1977)- zie foto

krachtig, tot 4(-7) m hoog, met dikke, stevige takken; jonge twijgen opvallend
purperrood, wit berijpt, kaal.
.
BLADEREN: breed elliptisch, (5-)7-8(-10) cm lang, donker blauwachtig groen, kaal.
BLOEMEN: in 10-30-bloemige, dicht opeenstaande kransen, roomwit, naar okergeel verkleurend, buitenzijde licht karmijnrose met wit randje, 2-lippig, bovenlip met. 4 lobben,
ondiep ingesneden, 2.5 cm lang, 1.5 cm breed, onderlip 4-5 ~breed,. bl~~m?ms 2-2.2 cm
lang, gelig tot wit, zwak roodachtig getint; knoppen karrruJnrood; JUill-JUli(-oktober).
KLEURINDRUK : licht purperrose/geeJ.
.
VRUCHTEN: in dichte bundels bijeen, (6-)9-12 mm doorsnede, helder rood, glimmend,
talrijk, augustus-september(-oktober).

0 ROEI WIJZE :

In het verleden bleek 'Belgica' in de kwekerijen nogal variabel te zijn. De keuringscommissie
selecteerde uit al het verzamelde en opgeplante materiaal het beste type en dit werd onder de
naam 'Belgica Select' door het Proefstation in 1977 vermeerderd en verspreid. De moe?erplanten waren afkomstig van firma P.G. Zwijnenburg te Boskoop, waar deze kloon smds
jaren onder de naam 'Belgica' werd gekweekt.
. ..
.
'Belgica Select' is een zeer waardevolle cultivar, doch deze stekt iets moeiliJker dan sommrge
andere, onder de naam ' Belgica' voorkomende planten.

Lonicera periclymenum - Wilde of Boskamperfoelie - Europa en Noord-Afrika
De Wilde kamperfoelie - vroeger ook wel Boskamperfoelie - behoort tot de Nederlandse
flora. De plant groeit algemeen in bossen en struweel, in moerassen en aan slootwallen; in de
duinen vaak liggend op de grond en dan niet windend.
De bloemen van Lonicera periclymenum geuren heerlijk en de kleur varieert van vrijwel wit
(met weinig of geen anthocyanen) tot dof purperrood, lichter verbloeiend, terwijl vooral het
witte gedeelte van de bloem vergeelt. De besvormige vruchten zijn glimmend rood en staan in
dichte bundels bijeen.
In Flora Europaea worden twee subspecies onderscheiden, namelijk subsp. periclymenum,
die door het hele verspreidingsgebied van de soort voorkomt, met uitzondering van Z.Spanje en Z.-Portugal en subsp. hispanica (L. p. glaucohirta), die uitsluitend voorkomt in
C.- en Z.-Spanje en Z.-Portugal.
Zie voorts dnder de diverse cultuurvariëteiten, die aanmerkelijk meer als sierplant worden
gekweekt en aangeplant.

* Lonicera periclymenum 'Belgica'

(cult. België 1616)

krachtig, tot 3 à 4 (-7) m hoog; jonge twijgen purperrood, wit berijpt, kaal.
breed, elliptisch, (5-)7-8(-10) cm lang, blauwachtig groen, onderzijde licht
blauwgroen, kaal.
BLOEMEN: in 10-30-bloemige, dicht opeenstaande kransen, roomwit, later okergeel, buitenzijde licht karmijnrose met wit randje, geurend, 2-lippig, bovenlip 4-lobbig, ondiep
ingesneden, bloembuis 1.8-2.2 cm lang, gelig tot wit, zwak roodachtig getint; knoppen licht
karmijnrood; juni-juli(-oktober).
KLEURINDRUK: licht purperrose/geeJ.
VRUCHTEN: in dichte bundels bijeen, helder rood, glimmend.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Het valt te betwijfelen of er thans nog een oorspronkelijke, uit 1616 daterende, enigszins
struikvormig groeiende, échte 'Belgica' wordt gekweekt. Vermoedelijk is deze in de loop van
de jaren geheel uit de cultuur verdwenen.
De zeer oude 'Belgica', die in Engeland bekend is als de "Early Dutch Honeysuckle", bleek
bovendien nogal variabel te zijn. Vroeger werd deze cultivar veel gezaaid en later ook
vegetatief vermeerderd. De keuringscommissie besloot destijds zoveel mogelijk 'Belgica'planten van allerlei herkomsten bijeen te brengen en daarin te selecteren. Zie hiervoor onder
L. periclymenum 'Belgica Select'.
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Lonicera periclymenum 'Cream Cloud' (H. van der Starre, Waddinxveen, 1988)
krachtig, 4-5(-7) m hoog, met dikke, stevige takken en twijgen; jonge twijgen
diep purperrood, zwak berijpt, kaal.
BLADEREN: breed elliptisch, 6-8(-10) cm lang, donkergroen, matglanzend, onderzijde
blauwachtig groen, kaal.
BLOEMEN: in eindstandige, dicht opeenstaande kransen, roomwit (ook aan de buitenzijde),
naar goudgeel verbloeiend, sterk geurend, bloembuis 3-3.2 cm lang, 2-lippig, bovenlip met
4lobben, 14-16 mm breed, onderlip 4-4.5 mm breed; in knop groenig tot zwak purperkleurig, zeer kort behaard; juni-juli(-oktober).
KLEURINDRUK: roomwit/geel.
VRUC HTEN: als die van de soort.
GROEIWIJZE:

Deze nieuwe cultivar met grote, "witte" bloemen groeit sterk en is zeer gezond. De plant lijkt
veel op de in Engeland hoog gewaardeerde, wit bloeiende 'Graham Thomas' . Het blad van
'Cream Cloud' is echter donkerder.
De cultivar 'Cream Cloud' werd in Nederland in het wild gevonden nabij Elspeet op de
Veluwe. In 1989 zal de plant voor een getuigschrift op sier- en gebruikswaarde worden
gekeurd. Zie foto blz. 49.
Lonicera periclymenum 'Florida' - zie onder Lorrieera periclymenum 'Serotina'

Lonicera periclymerrum 'Graham Thomas' (Engeland, circa 1960)
In Engeland staat de wit bloeiende 'Graham Thomas' hoog aangeschreven. In hoeverre deze
het op kan nemen tegen de nieuwe Nederlandse 'Cream Cloud' is niet bekend. De plant die
firma P .G. Zwijnenburg te Boskoop in 1987 uit Engeland verkreeg, bleek Lonicera caprifolium te zijn. Inmiddels werd de echte L. periclymenum 'Graham Thomas' geïmporteerd.
In het boek Climbers & Wal! Plants, Peter Q. Rose, 1982 wordt deze Engelse cultivar
genoemd. Ook is hierin een mooie kleurenfoto opgenomen.

Lomeera periclymerrum 'La Gasrrérie' (L. Renault, Orléans, Frankrijk, vóór 1985)
tot circa 5 m hoge slingerplant met dunne takken en twijgen; jonge twijgen
purperkleurig.
BLADEREN: elliptisch, tamelijk puntig, donkergroen, onderzijde blauwgroen.
BLOEMEN: wit, spoedig gelig wit, achterzijde bloemkroon purperrose met wit, naar geel
verkleurend randje, bovenlip 4-lobbig, 20 mm lang, 12-14 mm breed, onderlip 21-23 mm
lang, 3.5-4 mm breed; knoppen donker purperkleurig; juni-oktober.
KLEURINDRUK: Jichtrose/ geel.
VRUCHTEN: als die van de soort.
GROEIWIJZE:

De kleurindruk van deze nieuwe, uit Frankrijk afkomstige cultivar is als die van 'Belgica'. De
plant bloeit rijk en gedurende een lange periode. Deze mooie cultivar werd in 1985 geïmporteerd door Darthuizer Boomkwekerijen B.V. te Leersum. 'La Gasnérie' kon nog niet
worden gekeurd.
o Lomeera periclymenum 'Liden' (Denemarken, vóór 1980)
tamelijk krachtig, tot 3 à 4 m hoog, met vrij dunne takken en twijgen; jonge
twijgen diep purperrood, berijpt.
BLADEREN: breed elliptisch, 6-9 cm lang, donker(blauw-)groen, onderzijde blauwgroen,
berijpt.
BLOE MEN: in 15-30-bloemige, dicht bijeenstaande kransen, 3.5-4 cm lang, zuiver roomwit,
naar geel verkleurend, aan de buitenzijde lilarood met wit randje, geurend, 2-lippig,
bovenlip 20 mm lang met 4lobben, 11-13 mm breed, onderlip 3-3.5 mm breed; knoppen
donker purperrood; juni-juli(-oktober).
KLEURINDRUK: purperrood/wit(-geeJ).
VRUC HTEN: rood, dicht opeen, zeer talrijk.
G ROE IWIJZE:
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Deze uit Denemarken afkomstige cultivar kan worden beschouwd als een "kleinbloemige"
'Serotina'. De plant bloeit weliswaar zeer rijk met een uitstekende bloemkleur, maar het is
geenszins een verbetering van de bekende 'Serotina'. Deze Deense selectie werd daarom
negatief beoordeeld.
'Liden' werd geïmporteerd door firma Vuyk van Nes te Boskoop en Darthuizer Boomkwekerijen B.V. te Leersum.

Lomeera periclymenum 'Loly' (Planteopformeringsstationen, Lunderskov, Denemarken,
vóór 1985)
krachtig, tot ruim 4 m hoog.
als die van de soort; aan jonge planten vaak diep gelobd.
BLOEMEN: in knop geelachtig, later roomgeel, donkergeel verbloeiend, sterk geurend, eind
juni tot juli-augustus, zeer talrijk.
KLEURINDRU K: witgeel/geel.
VRUCHTEN: als die van de soort.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Deze nieuwigheid is een gezonde, goed te stekken cultivar en is ook beter te kweken dan
Lonicera caprifolium. Bovendien blijkt de plant in Denemarken een grotere vorstresistentie
te hebben dan L. caprifolium .
Deze cultivar groeit in pot of container zeer goed, maar bloeit niet als eenjarige plant. 'Loly'
kon nog niet worden gekeurd. De waarde voor Nederland lijkt beperkt.
Lonicera periclymenum 'Semperflorens' -

zie Lorrieera periclymerrum 'Serotina'
/

*** Lonieera periclymenum 'Serotina' (1789) - zie omslag en foto 's
syn. Lonicera periclymenum 'Florida'
tamelijk krachtig, tot 3(-4) m hoog, met vrij dunne takken en twijgen; jonge
twijgen diep purperrood, berijpt, kaal.
BLADEREN: breed elliptisch, 6-9 cm lang, donker(blauw-)groen, onderzijde blauwgroen,
berijpt.
BLOEMEN: in eindstandige, dicht opeenstaande, meestal vertakte, 15-30-bloemige kransen,
5-6 cm lang, zuiver wit, naar geel verkleurend, aan de buitenzijde lilarood met wit randje,
2-lippig, bovenlip met 4 lobben, 2.5 cm lang, 16-18 mm breed, onderlip 5 mm breed;
knoppen donker purperrood; juni-juli(-oktober).
KLEURINDRUK : purperrood/ wit(-geeJ).
VRUCHT EN : rood, dicht opeen, weinig.
GROEIWIJZE:

De algemeen bekende 'Serotina' is een van de fraaiste en meest aangeplante kamperfoelies.
In vroeger dagen was deze cultivar zeer moeilijk te kweken. Planten in de kwekerij in de
vollegrond bloeiden zeer overvloedig en groeiden slechts tot maximaal 50 cm hoogte. Thans
wordt deze Lonicera in pot gekweekt en dan is de lengtegroei goed.
De zeer oude 'Serotina' - al bekend aan Philip Milier (1741) als de Vlaamse of Late Rode
Kamperfoelie - bloeide laat in de zomer met bloemen in dicht opeenstaande kransen,
gedurende niet langer dan twee weken. 'Serotina' maakte dan een betere indruk dan
'Belgica' .
De plant die sinds vele jaren onder de naam 'Serotina' in cultuur is, bloeit aanmerkelijk
vroeger én langer. In sommige jaren beginnen de planten eind mei al te bloeien en de bloei
gaat de gehele zomer door. Het is daarom zeer twijfelachtig of het hier wel gaat om de echte
'Serotina' . Het zou eerder Miller's lang-bloeiende cultivar kunnen zijn, die afweek van
'Belgica' en 'Serotina' en die hij L. periclymenum Iongiftorens noemde. Het is ook mogelijk,
dat de juiste naam van deze plant 'Semperflorens' is. Deze plant werd vóór 1940 in Frankrijk
veel gekweekt, maar in de catalogi wordt voor deze cultivar de kleur roseachtig wit vermeld.
Sinds circa 1975 is de hedendaagse 'Serotina' jammer genoeg in de handel gebracht onder de
naam 'Florida' . Om onbekende redenen verspreidde de Deense firma Eggert Pedersen in het
begin van de 70-er jaren deze plant onder deze nieuwe naam. Dit heeft sindsdien tot ernstige
verwarring geleid.
,. ,
.n

* Lonkera sempervirens -

Noord-Amerika, cult. Engeland 1656 - zie kleurenfoto

zeer hoge klimplant; jonge twijgen kaal, blauwig groen, niet berijpt.
wintergroen (in Nederland nagenoeg bladverliezend), breed elliptisch tot eivormig of bijna rond, 5-8(-10) cm lang, de bovenste twee bladparen tot ronde schijven
. vergroeid, donkergroen, kaal, zwak berijpt, onderzijde opvallend blauwgroen-wit, vaak
iets behaard.
BLOEMEN : in 3-4 kransen boven elkaar aan het eind van de twijgen, kroon slank, pijpvormig, 4.5-5 cm lang, met 5 min of meer gelijke lobben (niet duidelijk 2-lippig),
oranjerood tot scharlakenrood, van binnen geelachtig, later tot donkerrood verkleurend,
niet geurend, juni-augustus(-oktober).
KLEU RI NDRUK: oranjescharlaken.
VRUCHTEN: helder rood.
GROEIWIJZE :
BLADEREN:

Deze Noordamerikaanse (pijp-)kamperfoelie wordt heden ten dage niet veel meer gekweekt.
Er heerst bovendien enige verwarring omtrent deze soort. Lonicera sempervirens is de laatste
20 jaar sterk verdrongen door de zeer fraaie en hoog gewaardeerde L. x brownii 'Dropmore
Scarlet'. Een van de ouders van deze Canadese hybride is L. sempervirens.
De waardester (*)werd toegekend aan de in Nederland voorkomende kloon (de nagenoeg
bladverliezende cultivar 'Superba'?), die hier en daar ook bekend is als L. x brownii
'Punicea'.
De cultivar 'Sulphurea' met goudgele bloemen is in Nederland geheel uit het sortiment
verdwenen. De door de '. Nieuwzeelandse firma Duncan & Davis sinds ongeveer 1980
verspreide planten van 'Sulphurea' , bleken een vorm van L. periclymenum met min of meer
gelige bloemen te zijn.
,
Lonicera periclymenum 'Serotina'

Daar een en ander rond deze- met drie sterren gewaardeerde- Lonicera nog in het duister is
gehuld, wordt hier de thans alom bekende naam 'Serotina' gehandhaafd.

* * Lonicera x teUmanniana (L.

Späth, Berlijn, Duitsland, 1927) - zie kleurenfoto

syn. Lonicera 'Redgold' (U.S.A.)
(Lonicera sempervirens 'Superba' x L. tragophylla)
tamelijk krachtig, 4-6 m hoog; jonge twijgen purperkleurig, kaal.
breed elliptisch tot eivormig, 5-10(-12) cm lang, donkergroen, onderzijde
witachtig berijpt, het bovenste paar tot een schijf vergroeid; jonge bladeren bruinachtig
violet.
BLOEMEN: in eindstandige kransen, zuiver oranjegeel, slank, 4-4.5 cm lang, niet geurend;
knoppen roodachtig; juni(-juli).
KLEURINDRUK: lichtoranje.
VRUCHTEN: oranjegeel (meestal zeer weinig).
GROEIWIJZE:

* Lonicera periclymenum 'Serpentine'

(A. Harkes, Hazerswoude, 1988) - zie foto

syn. Lonicera periclymenum 'Serotina' (van enkele Nederlandse kwekerijen)
zeer krachtig, tot 5(-6) m hoog, met tamelijk dunne takken en twijgen; jonge
twijgen diep purperrood, berijpt, kaal.
BLADEREN: als die van 'Serotina', maar iets meer blauwwit aan de onderzijde.
BLOEMEN: in tamelijk ijle, 10-20-bloemige, in kransen staande trossen aan het eind van de
takken, 5-6(-7) cm lang, roomwit tot lichtgeel, later geel verbloeiend, aan de buitenzijde
licht lilarood met wit randje, geurend, 2-lippig, bovenlip met 4lobben, 3 cm lang, 13-14
mm breed, onderlip 4 mm breed; knoppen purperrood; juni-juli(-oktober).
KLEURINDRUK: licht purperrood/geelwit(-geel).
VRUCHTEN: dicht opeen, rood, talrijk (augustus-oktober).
GROEIWIJZE:

Omstreeks 1960 verzamelde de Hazerswoudse boomkweker Anton Harkes zaden van een
kamperfoelie op het eiland Texel. Hieruit selecteerde hij een plant die qua bloem- en
bladkleur enigszins leek op de bekende, "slecht" groeiende 'Serotina'. Al spoedig bleek, dat
van deze selectie ook aanmerkelijk gemakkelijker - althans in de vollegrond zoals dat
toentertijd gebruikelijk was - een leverbare plant kon worden gekweekt. Jammer genoeg
werd deze selectie sindsdien in zeer grote aantallen verhandeld onder de bekende naam
'Serotina'. Vanwege het donkere blad en de blauwachtig purperrode jonge twijgen werd de
plant in kwekerskringen ook wel aangeduid als de "Blauwe Serotina".
Nomenclatorisch gezien is het in de handel brengen van een ander type onder een al
bestaande naam onjuist. Daarom werd in 1988 met de winner overeengekomen deze plant
alsnog van een nieuwe cultivarnaam te voorzien, namelijk 'Serpentine'.
Deze mooie, rijk bloeiende cultivar groeit in pot bijzonder snel, maar heeft als jonge
(eenjarige) plant geen bloemen. De thans onder de naam 'Serotina' veel gekweekte Lonicera
heeft ze meestal wel! Gedurende de opkweek van de planten klimt 'Serpentine' ook minder
goed aan de stok dan 'Serotina'.
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BLADEREN:

Dit is een bijzonder fraaie Lonicera, die in juni helaas maar éénmaal volop bloeit. De
bloemen hebben een zeer opvallende kleur en contrasteren zeer mooi met het blad. Helaas
missen de bloemen de heerlijke geur.
Deze hoog gewaardeerde kamperfoelie werd omstreeks 1920 gewonnen door J . Magyar,
Boedapest, Hongarije. De plant werd in 1926 beschreven en in 1927 door de firma Ludwig
Späth, Berlijn in de handel gebracht.

* Lonicera tragophyUa -

China (Hebei), cult. Engeland 1905 - zie kleurenfoto

hoge slingerplant met stevige takken; jonge twijgen kaal.
breed elliptisch, 5-10(-12) cm lang, bovenste bladpaar volledig met elkaar
vergroeid, de bladparen daaronder minder sterk, overgaand in gesteelde bladeren, zwak
blauwgroen, blauwachtig en kort behaard aan de onderzijde.
.
.
BLOEMEN: in 10-20, kort gesteelde, eindstandige kransen, helder geel (m kn~p ~a~k .tets
roodachtig), kroon 5-7(-9) cm lang, slank, duidelijk 2-lippig, niet geurend, JUru(-Juh).
KLEURINDRUK: helder geel.
VRUCHTEN: rood.
GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Een uit China afkomstige, zeer mooie Lonicera, aldaar ontdekt door Augustine Henry en
door Henry Wilson in 1900 verzameld voor de bekende Engelse Veitch Nurseries . .
L. tragophylla heeft bijzonder grote, fraai gekleurde, niet geurende bloemen. De wmter53
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hardheid is beter dan in het verleden vaak werd aangenomen. Helaas is de bloeitijd kort
(evenals die van de hybride L. x tellmanniana), maar desondanks zou deze kamperfoelie
veel meer moeten worden aangeplant. Weliswaar heeft L. tragophylla meer last van
meeldauw dan L. x tellmanniana.

OVERZICHT GEKEURDE LONICERA'S
(positief gewaardeerd)
Waardering Soorten en cultivars

*** L.

s L.
* L.
*** L.
*** L.
s L.
* L.
s L.
s L.
* L.
* L.
** L.
*** L.
* L.
* L.
** L.
* L.

x brownii 'Dropmore Scarlet'
x brownii 'Fuchsioides'
caprifotium
x heckrottii
x heckrottii 'Goldflame'
henryi
implexa
japonica 'Aureoreticulata'
japonica 'Halliana'
japonica 'Hall's Prolific'
periclymenum 'Belgica'
periclymenum 'Belgica Select'
periclymenum 'Serotina'
periclymenum 'Serpentine'
sempervirens
x tellmanniana
tragophylla

Bloemkleur (indruk)

Hoogte

helder oranje
diep oranjerood
roomgeel/lich trose
oranjerose
(helder) oranjerose
purperkleurig/oranjebruin
rose-wit/zachtgeel
wit met rose tint/geel
wit/geel
wit/ geel
licht purperrose/ geel
licht purperrosei geel
purperrood/wit(-geel)
licht purperrood/ geel wit(-geel)
helder oranjerood
lichtoranje
helder geel

hoog
laag
zeer hoog
matig hoog
hoog
hoog
matig hoog
laag
zeer hoog
hoog
zeer hoog
zeer hoog
matig hoog
zeer hoog
zeer hoog
hoog
zeer hoog
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