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RHODODENDRON
(NIEUWE HYBRIDEN)
Voorlopige resultaten van de keuringen

Omstreeks 1980 werden op voorstel van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen door
het Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk Groen vrij veel nieuwe Rhododendrons en
Azalea's aangeschaft van de bekende Duitse boomkweker Joh. Hachmann (thans H. Hachmann)
te Barmstedt. Het doel was na te gaan in hoeverre hierin nieuwe en vooral beter winterharde
hybriden zouden zijn, die als verbeteringen in het Nederlandse sortiment zouden kunnen worden
opgenomen. Daartoe werden deze planten opgeplant op de sortimentstuin van het Proefstation
om ze op de gebruikelijke wijze te kunnen beoordelen. Ter toelichting eerst een stukje voorgeschiedenis:
Na de tweede wereldoorlog werd er op het Proefstation voor de Boomkwekerij al vrij spoedig
besloten om te beginnen met de veredeling van Rhododendron (inclusief Azalea}, daar bleek dat
dit voor de meeste boomkwekers een vrij zware opgave was. Men kon dit werk doorgaans niet tot
een goed einde brengen, omdat:
a. het bijzonder lang duurt voordat de jonge planten, nadat ze zijn gezaaid, bloeien;
b. de planten, als ze ouder worden, een zeer grote oppervlakte innemen;
c. de kans op succes tamelijk klein is.
Er was op het Proefstation een nauwkeurig uitgestippeld kruisingsprogramma, dat achtereenvolgens werd uitgevoerd door dr .ir. C. Broertjes, ir. F. Schneider en dr .ir. J . Heyting.
Op de kwekerijen werd weinig aan veredeling gedaan. Een opvallende uitzondering is echter A.
Vuyk sr. (fa. Vuyk van Nes), die een groot deel van zijn leven besteedde aan het maken van
kruisingen en het winnen van nieuwe Rhododendrons en Azalea's. Later begon ook H . Staalweliswaar op aanmerkelijk kleinere schaal - met het veredelen van Rhododendron
In Engeland werd na de tweede wereldoorlog in het algemeen weinig nieuw kruisingswerk opgezet,
althans er werden van daar uit weinig nieuwe cultivars op de markt gebracht. In Duitsland werd
meer aan veredeling gedaan. In de vijftiger jaren bracht Dietrich Hobbie een grote reeks nieuwe
hybriden op de markt, veelal gekruist met Rhododendronjorrestii (R . repens) en R. williamsianum als ouders. Hij gaf meestal een heel zaaisel uit waaruit iedereen naar eigen goeddunken kon
selecteren.
Hachmann begon met zijn kruisingswerk in het begin van de zestiger jaren en hij had veel succes
met zijn kruisingen van Rhododendron wardii en R . yakushimanum met de bekende winterharde
tuinhybriden. Er werd een reeks nieuwigheden ontwikkeld met tot dusver ongekende bloemkleuren en met een compacte groeiwijze. De planten waren bovendien goed winterhard. Hachmann
beschermde zijn zaailingen nooit gedurende de winter; zodoende ontstond er in het beginstadium
al een zeer zware selectie. De klimaatsomstandigheden zijn in Holstein aanmerkelijk ongunstiger
dan in het westen van Nederland.
De Yakushimanum-hybriden van Hachmann zijn bijna alle goed groeiende en compacte planten,
die veel groter worden dan de soort Rhododendron yakushimanum. Ook verliezen deze hybriden
doorgaans het fraaie iudurnenturn (de beharing aan de onderzijde van het blad). Het van donker
naar licht verkleuren van de bloemen is een zeer dominante eigenschap van R. yakushimanum en
de hybriden hebben deze toch minder gewenste eigenschap meer of minder sterk. De Engelse
Yakushimanum-hybriden hebben deze eigenschappen nog sterker. De Wardii-hybriden van
Hachmann zijn in het algemeen veel geschikter voor de cultuur dan de soort Rhododendron
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wardii. De gele en crêmekleurige cultivars zijn een zeer waardevolle en welkome aanvulling van het
sortiment compact groeiende hybriden.
Enige jaren later werden er in Duitsland via enkele andere bedrijven vergelijkbare nieuwe hybriden
op de markt gebracht, onder anderedoor de firma's Joh. Bruns, G.O. Böhlje en Joh. Wieting, alle
in het Ammerland.
Deze ontwikkeling is in Boskoop vrijwel onopgemerkt gebleven tot het eind van de zeventiger
jaren. Er werd nauwelijks over deze nieuwe Rhododendrons gesproken, ook niet in exporteurskringen. In 1978 werd een eerste grote groep nieuwe hybriden in Boskoop ingevoerd door een
bedrijf ter plaatse als een ruilhandel; de zoon van Hachmann werkte destijds in dit bedrijf.
Twee jaar later werd een zending voor het Proefstation ontvangen. Deze was net als de eerste,
samengesteld door Hachmann zelf. De meeste planten waren alleen voorzien van nummers en
(nog) niet van namen. Na enig aandringen werden de namen bij de nummers bekend gemaakt, met
de waarschuwing erbij, dat deze namen nog niet de definitieve waren, maar voor intern gebruik
golden en als zodanig dienden te worden beschouwd. De meeste van deze namen zijn toch
openbaar geworden en er zijn al enkele wijzigingen aangebracht. Zo werd "Salomé" tenslotte
benaamd als 'Creminrose' en "Deleilah" als 'Daniela'.
In 1982 overleed de voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen en de
Keuringscommissie, H.J. Grootendorst, die het steeds tot zijn taak rekende een verslag te schrijven
over elke keuring van Rhododendron, omdat hij de kenner was. De auteur van dit artikel nam
later die taak op zich. In mei 1982 werden de op het Proefstation aanwezige planten door hem
beoordeeld en ten dele getoetst aan niet hier, maar wel elders aanwezige vergelijkbare andere
cultivars.
In 1983 kwam een kleine groep van de Keuringscommissie bijeen om de planten nader te
beoordelen. In grote lijnen stemde het oordeel van deze commissie overeen met de al eerder
verrichte waarnemingen.
In het voorjaar van 1984 werd een eerste keuring uitgevoerd met de voltallige Rhododendroncomrnissie. Er bloeiden toen weinig planten en ook nu kwam de beoordeling redelijk goed overeen
met de eerdere waarnemingen. Tijdens de keuringen in 1985 en 1986 waren de omstandigheden
geheel anders als gevolg van de strenge winters. De conclusies werden anders, vooral omdat de
knoppen van verscheidene cultivars waren bevroren.
In 1986 is de Keuringscommissie tot de slotsom gekomen, dat het niet zinvol is een keuringsrapport
samen te stellen in de gebruikelijke vorm. Daarvoor is het te beoordelen materiaal ook verre van
compleet. De nu aanwezige collectie bestaat hoofdzakelijk uit het materiaal van Hachmann en
door de snelle ontwikkelingen van de laatste tijd zijn er op andere plaatsen zo veel nieuwe cultivars
ontstaan, dat het voor een evenwichtige beoordeling van de Yakushimanum-hybriden niet juist is
om alleen van deze collectie uit te gaan. Ditzelfde geldt in principe ook voor de andere grotere
groepen hybriden uit Duitsland en Oregon (U.S.A.), zoals hybriden van Rhododendron wardii,
R. campylocarpum en R. insigne. Van deze groepen zijn er gedurende de laatste tien jaren enkele
honderden nieuwe en nog vrije onbekende hybriden in Boskoop ingevoerd en er is een aantal
planten bij, dat zeker als een verbetering van het huidige sortiment kan dienen, deels ter vervanging
en deels als aanvulling.
Om over de genoemde nieuwigheden en vooral ook de winterhardheid van de nieuwe rode en rose,
hoog groeiende cultivars uitsluitsel te kunnen geven, zou het aanbeveling verdienen, wanneer deze
sortimenten zouden worden verzameld en opgeplant onder uniforme omstandigheden naast de al
bekende, zodat een vergelijk mogelijk is. Zie voorts onder "Niet gekeurde hybriden".
De indertijd aangekochte collectie van Hachmann is op de gebruikelijke wijze beoordeeld. De
leden van de Keuringscommissie hebben om de al genoemde redenen en om in de toekomst een
evenwichtig oordeel te kunnen geven, gemeend deze planten in dit verslag niet van de gebruikelijke
sterrenwaardering te moeten voorzien, te meer omdat dan de schijn van volledigheid zou worden
gewekt. Uitdrukkelijk moet er ook op worden gewezen, dat de waarnemingen op slechts drie
planten per cultivar zijn verricht! Er is evenwel al zoveel werk verricht, dat het niet juist zou zijn
wanneer daar geen verslag van zou worden gedaan - zodat daar in de toekomst op kan worden
voortgebouwd- want van vele cultivars is nu al duidelijk dat deze geen plaats zullen krijgen, noch
in het Nederlandse noch in het sortiment van vele andere landen.
Tot slot van deze inleiding wordt nog gewezen op de uit Duitsland afkomstige Azalea's, die in deze
collectie waren opgenomen. Zie hiervoor onder het hoofd "AZALEA" aan het eind van dit
verslag.
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POSITIEF BEOORDEELDE HYBRIDEN
De nu volgende Rhododendron-hybriden werden steeds positief beoordeeld, ook na de strenge
winters. Zij zouden soms met één, doch vrijwel steeds met twee of drie waardesterren kunnen
worden gewaardeerd; zij lijken een verrijking van het bestaande sortiment.
'Anuséhka'- Yakushimanum-hybride (H. Hachmann, 1982)

compact, breder dan hoog, uiteindelijk nauwelijks hoger dan I m.
smal ovaal, dof donkergroen, onderzijde vrijwel zonder beharing.
klokvormig, in tamelijk dichte trossen, donkerrose, verbloeiend naar witrose.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
BLOEMEN :

Deze hybride bloeit rijk en tamelijk lang en is bovendien zeer winterhard. Planten vormen
gemakkelijk bloemknoppen. In Duitsland wordt deze cultivar ook zeer gewaardeerd. 'Anuschka'
is iets donkerder dan de beter bekende 'Polaris', die in deze collectie niet aanwezig was.
"Astrocalyx-hybride I" -

Wardii-hybride (D. Hobbie, vóór 1965)

opgaande struik, tamelijk compact, tot een hoogte van circa 2 m.
eirond tot breed eirond, uitlopend in een spits puntje, donkergroen, glimmend,
onderzijde lichtgroen.
BLOEMEN: klokvormig, in vrij losse trossen, abrikoosgeeL

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

De naam R. astrocalyx is een synoniem van R . wardii. Enkele klonen hiervan werden door Hobbie
als kruisingsouder gebruikt. De aanwezige planten zijn gewonnen door Hobbie en worden als R.
astrocalyx op beperkte schaal in Duitsland verspreid.
Hoewel deze nog onbenaamde Wardii-hybride gedurende de hele waarnemingsperiade steeds een
goede indruk maakte, verdient het desondanks geen aanbeveling, deze selectie ook nog van een
naam te voorzien. Er zijn nu zoveel goede Wardii-hybriden in de handel gekomen, dat introductie
van deze onbenaamde plant beter achterwege kan blijven.
Yakushimanum-hybride (H. Hachmann, 1980)

'Belona' -

compacte struik, ongeveer even hoog als breed, dicht bebladerd, uiteindelijke
hoogte ongeveer 1.5 m.
BLADEREN: ovaal met afgeronde top, dof donkergroen, onderzijde groen.
BLOEMEN: klokvormig, in goed gesloten trossen, koraalrose, verbloeiend naar vrijwel wit.

GROEIWIJZE:

Ook deze hybride werd steeds positief gewaardeerd. Zowel de knopvorming als de winterhardheid
zijn goed te noemen. Het is een goede plant met een frisse bloemkleur, weliswaar iets tweekleurig,
maar dit is in het geheel niet storend. In Duitsland is deze Rhododendron niet veel verspreid, maar
werd wel als "goed" gewaardeerd.
Tuinhybride (H. Hachmann, 1982)

'Biinklicht' -

opgaande, tamelijk goed vertakte struik, vermoedelijk 3 tot 4 m hoog.
breed ovaal, vrij grof, aan beide zijden lichtgroen.
BLOEMEN: trompet- tot trechtervormig, in grote goed gesloten trossen, helder rood tot kersrood,
weinig of niet verkleurend.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Dit is een goede, winterharde, rode hybride, waarover thans nog zeer weinig bekend is. De laatste
twee strenge winters heeft deze plant uitstekend doorstaan. In Nederland is 'Blinklicht' nog niet of
nauwelijks in de handel; in Duitsland is deze cultivar al enigszins bekend. De bloei was, vooral in
1986, zeer goed en ook in 1985 waren er maar weinig knoppen bevroren.
In Duitsland valt 'Blinklicht' onder het Merkenrecht.
Insigne-hybride (H. Hachmann, 1980)

'Brigitte' -

brede, compacte struik, waarschijnlijk niet hoger dan circa 1.5 m.
lancetvormig met een scherpe punt, donkergroen, onderzijde iets zilverig groen.
trompetvormig, in zeer goede trossen, lichtrose tot wit met iets donkerder rose zoom.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
BLOEMEN:

31

In Duitsland werden gedurende de laatste jaren hybriden gekweekt, waarvan Rhododendron
insigne de moeder was. De uitzonderlijke winterhardheid, het fraaie blad en de goede trossen van
deze species erven goeddeels over op hun nakomelingen. Het is nogal opmerkelijk, dat deze soort
niet veel eerder als kruisingsouder is gebruikt.
'Brigitte' is tot nu toe de enige hybride van R. insigne, die in Nederland verkrijgbaar is; in
Duitsland zijn er al meer. Er zijn inmiddels nog een tiental veelbelovende hybriden ontwikkeld, die
in de negentiger jaren op de markt zullen worden gebracht. De Insigne-hybriden zijn helaas
tamelijk moeilijk door stekken te vermeerderen.
Tuinhybride (H. Hachmann, 1975)

'Constanze' -

GROEIWIJZE: dicht vertakte, opgaande struik tot 3-4 m hoog.
BLADEREN: breed ovaal, dicht opeen aan het einde van de scheuten, glimmend donkergroen,
onderzijde lichtgroen.
BLOEMEN: trompet- tot trechtervormig, in grote en volle trossen, donkerrose.
Dit is de beste winterharde rose tuinhybride, die momenteel in West-Europa verkrijgbaar is. De
winterhardheid is uitstekend, de plant bloeit lang (soms tot 3 weken), is goed te vermeerderen en is
gemakkelijk tot een mooie volle plant op te kweken. Een klein nadeel is, dat planten onder 40 cm
hoogte nauwelijks bloemknoppen vormen.
'Diadem' -

Tuinhybride (H. Hachmann, 1983)

GROEIWIJZE: tamelijk compacte, halfhoge struik, vermoedelijk tot 2.5 m.
BLADEREN: breed lancetvormig tot ovaal, glimmend donkergroen, onderzijde lichter groen.
BLOEMEN: klok- tot trompetvormig, in fraaie volle trossen, licht karmijnrose met donkerrode
macule.
Van deze mooie hybride zijn de bloemen opvallend door de grote macule, die lichter van kleur is
dan die van 'Kokardia', die hiermee is te vergelijken. De plant is vrij stug van opbouw en vertakt
niet zo gemakkelijk. Als kleine plant knopt deze matig goed.
Yakushimanum-hybride (H. Hachmann, 1983)- zie kleurenfoto

'Fantastica' -

GROEIWIJZE: compacte struik, ongeveer even hoog als breed, waarschijnlijk 1.5-2 m hoog.
BLADEREN: ovaal tot breed lancetvormig, vrij klein, dof donkergroen, onderzijde groen, niet
behaard.
BLOEMEN: klokvormig, in dichte trossen, tweekleurig donkerrose, verblekend tot lichtrose.
'Fantastica behoort tot de beste planten in deze hybride-groep. Zij verdient een grote plaats in het
toekomstige sortiment. De plant is volkomen winterhard, is vrij gemakkelijk te vermeerderen en
knopt als jonge plant goed. De kleur is ook aantrekkelijk; de bloemen hebben weinig last van
besmetting door weersinvloeden. In Duitsland is deze Rhododendron hoog gewaardeerd. De
naam past zeer goed bij deze plant.
'Feuerschein' -

Tuinhybride (H. Hachmann, 1978)

GROEIWIJZE: opgaande, grof vertakte struik tot 3-4 m.
BLADEREN: vrij groot, breed ovaal, dof groen; scheuten dik, met vrij weinig bladeren.
BLOEMEN: trompetvormig, in grote volle trossen, helder rood, naar kersrood verbloeiend.
De bloeitijd van 'Feuerschein' valt tamelijk laat, ongeveer eind mei. In Duitsland is deze plant zeer
hoog gewaardeerd; in Nederland zijn de resultaten tot nu toe zeer wisselend. De planten op het
Proefstation en bij enkele kwekers in Boskoop waren een mislukking, elders weer niet. Toch werd
er in 1985 een Getuigschrift van Verdienste toegekend aan Le Feber & Co B.V., Boskoop.
De oorspronkelijke naam is 'Hachmann's Feuerschein' en de naam valt onder het Merkenrecht.
"Fiava I" -

Wardii-hybride (D. Hobbie, vóór 1975)

GROEIWIJZE: tamelijk lage, gedrongen struik, breder dan hoog, vermoedelijk tot 1.5 m hoog.
BLADEREN: eirond tot breed eirond, soms bijna rond, met spits toelopende top, iets stug,
waardoor het blad gemakkelijk breekt of knikt, zeer donkergroen.
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BLOEMEN: klokvormig, in vrij goed gesloten trossen, lichtgeel met een klein rood vlekje in de
bloemkroon.
Deze Rhododendron is een prima lichtgele cultivar, die al op diverse ?edrijv~n in Nederland.!n
cultuur is. De winterhardheid is uitstekend, ook de bloemknoppen bevnezen met gauw. Vaak ZIJn
de bloemen iets verscholen onder de zich ontwikkelende scheuten.
De naam is in strijd met de internationale nomenclatuurregels, in meer dan een opzich~. Deze vo~m
is in Düitsland al vrij sterk verspreid onder deze foutieve naam; men bekommer~.e zrch daar met
om. Bovendien zijn er nog meer klonen onder deze naam in omloop. Als biJ ~en algem~ne
beoordeling van de Wardii-hybriden deze vorm weer hoog scoort, zal een geldrge benarrung
noodzakelijk zijn.
'Goldbukett' -

Wardii-hybride (H. Hachmann, 1980)- zie kleurenfoto

GROEIWIJZE: compacte, opgaande struik tot ongeveer 2 m.
..
.
BLADEREN: eirond met een spits uitlopend puntje, donkergroen, onderz~~de hchtgro~n.
BLOEMEN: klokvormig, in tamelijk dichte trossen, lichtgeel met een WIJnrood vlekJe aan de
binnenzijde van de kroon.
'Goldbukett' is een zeer goede, geelbloeiende aanwinst, die goed winterhard is en waarvan
gedurende strenge winters weinig knoppen doodvriezen .. In Duitsl~nd wordt deze plant hoog
gewaardeerd en is ook al vrij sterk verspreid. In _Nederlan~ rs deze cultr~ar nog on~ekend,. ~aar de
plant verdient veel meer aandacht. Een nadeelrs dat het JOnge schot zrch al ontwrkkelt tiJdens de
bloei, waardoor de bloemen enigszins worden bedekt.
'Goldkrone' -

Wardii-hybride (H. Hachmann, 1978)

GROEIWIJZE: compacte, opgaande struik tot ongeveer 1.5 m hoog.
BLADEREN: eirond tot breed eirond, donkergroen, onderzijde lichtgroen.
BLOEMEN: klokvormig, in vrij dichte trossen, warmgeel met miniem rood vlekje in de kroon.
Dit is een van de beste geelbloeiende hybriden, die door Hachmann in de handel zijn gebracht. In
Duitsland is 'Goldkrone' al vrij veel verspreid en in dat land is de plant ook door het Merkenrecht
beschermd.
'Goldkrone' blijft iets kleiner dan 'Goldbukett' en kan met een beetje goede wil nog tot de
dwergrhodo's worden gerekend. Deze uitstekende vorm is ook gemakkelijk t~ kweken. Daar het
jonge schot zich tegelijk met de bloemen ontwikkelt zijn deze laatste vaak rets verborgen.
'Porzellan' -

Yakushimanum-hybride (H. Hachmann, 1982)

GROEIWIJZE: brede, enigszins open struik tot I m, of iets hoger, mo~~lijk_ tot 2-2.5 m breed.
BLADEREN: smal ovaal, bol aan de bovenzijde, donkergroen, onderziJde lichtgroen.
BLOEMEN: klok- tot trechtervormig, in dichte trossen bijeen, ivoorwit met groengele macule.
Of 'Porzellan' terecht tot de Yakushimanum-hybriden wordt gerekend, is e~n _vr~ag die nog ~et
kan worden beantwoord. De invloed van Rhododendron yakushimanum rs m rede~ ge~al met
groot. Het is een fraaie hybride met een aparte bloemkleur, die bij elke keuring een pr_rma mdruk
maakte. De vermeerdering is tamelijk eenvoudig; als kleine plant knopt 'Porzellan' met zo goed.
'Rendez-Vous' -

Yakushimanum-hybride (H. Hachman, 1983)- zie kleurenfoto

GROEIWIJZE: dichte, gedrongen struik, tot ongeveer 1.5 m hoog en breed.
..
.
BLADEREN: breed ovaal, vrij kort met stompe punt, _dof don~ergroen, ond_erzrJde hc~tgroen .
BLOEMEN: klokvormig, in goed opgebouwde trossen, hchtrose, rets tweekleung, verbloerend naar
vrijwel wit.
Een mooie hybride, die wel op 'Anuschka' lijkt, maar die iets groter wordt. Er is eigenlijk nog
weinig ervaring met deze Rhododendron, maar in Duitsland wordt 'Rendez-Vous' goed gewaardeerd. De winterhardheid is ruim voldoende.
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'Roselyn' -Insigne-hybride (H. Hachmann, 1983)

compacte, brede struik tot circa 1.5-2 m hoog.
BLADEREN: lancetvormig, puntig, donkergroen, onderzijde lichtgroen.
BLOEMEN: trompetvormig, in dichte trossen, karmijnrose, naar rose verbloeiend.

GROEIWIJZE:

Van deze nieuwighei~ is nog weinig bekend. De groeiwijze is goed te vergelijken met 'Brigitte',
maar de bloemkleur IS veel donkerder .
'Roselyn' is als alle Insigne-hybriden niet zo gemakkelijk door stekken te vermeerderen.
'Schneebukett' -

Tuinhybride (H. Hachmann, 1979)

"Astrocalyx-hybride 11" -

tamelijk los, vermoedelijk tot 3-4 m hoog.
breed lancetvormig tot ovaal, iets bol, dof groen.
trompet- tot klokvormig in mooie vaste trossen, wit met paars honingmerk.

BLADEREN:
BLOEMEN:

opgaande struik, tamelijk compact, tot 2 m hoog.
eirond, met een spits puntje, veelal geelgroen, soms ook normaal groen.
klokvormig, in losse trossen, lichtgeel.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
BLOEMEN:

Deze v9rm is in alle opzichten minder mooi dan "Astrocalyx-hybride I" (zie aldaar).
Tuinhybride (H. Hachmann, 1978)- foto blz. 2

'Bernstein' -

tamelijk compacte, vrij hoge struik, tot 3-4 m.
vrij klein, smal ovaal tot breed lancetvormig, lichtgroen (soms gelig groen), onderzijde

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

GROEIWIJZE:

Wardii-hybride (D. Hobbie, vóór 1960)

lichtgroen.
trompetvormig in grote, iets losse trossen, barnsteengeel met koperkleurige macule;
zoom van de bloemkroon iets gegolfd.

BLOEMEN:

Deze hybride valt op door de rijke bloei en het fraaie effect van het honingmerk. Steeds wordt
'Schneebukett' goed gewaardeerd bij de keuring, maar de plant is moeilijk te vormen in het
kwekerij-stadium. Zonder zorgvuldige snoei vertakt de plant niet goed. Deze cultivar is zeer
winterhard en jonge planten zetten vrij goed bloemknoppen.

'Bernstein' werd niet zo gewaardeerd tijdens de keuringen. De waarnemingen werden steeds aan
dezelfde planten gedaan. Niettegenstaande dat is het een heel gemakkelijk te kweken plant, die in
de handel prima voldoet en bijzonder goed bloemknoppen vormt. De winterhardheid is ruim
voldoende.

'Schneekrone'- Yakushimanum-hybride (H. Hachmann, 1982)

'Buketta' -

vrij sterk groeiende struik met compacte habitus, tot 2-2.5 m hoog en vermoedelijk
even breed.
BLADEREN: smal ovaal tot lancetvormig met toegespitste punt, dof donkergroen onderzijde
lichtgroen.
'
BLOEMEN: klokvormig, in volle trossen, lichtlila in knop, zuiver wit als ze geheel geopend zijn.

GROEIWIJZE:

GROEIWIJZE:

De invloed van Rhododendron yakushimanum is ook hier niet erg duidelijk. Het is een heel mooie
wit bloeiende hybride, die veel hoger wordt dan de beter bekende 'Silberwolke'. In Duitsland is
deze cultivar hoog gewaardeerd, maar is in Nederland nog maar nauwelijks in cultuur. De plant
verdient zeker een ruime verspreiding.
'Simona' -

Tuinhybride (H. Hachmann, 1978)- zie kleurenfoto

compacte struik, even breed als hoog, tot 2-2.5 m.
BLADEREN: zeer groot, breed ovaal op lange forse bladsteel, glimmend donkergroen; tamelijk
dicht opeen.
BLOEMEN: klok- tot trompetvormig, in zeer grote goed gevormde trossen, lichtrose met crèmekleurige binnenzijde en een roodbruine macule, waardoor een zalmrose indruk ontstaat; bloemknoppen bijzonder groot.
GROEIWIJZE:

Dit is een van de allermooiste Rhododendrons uit het gekeurde sortiment. De bloemkleur is zeer
apart; het blad en de bloemknoppen zijn bijzonder decoratief.
'Simona' is in Nederland al op beperkte schaal in cultuur, maar ook deze cultivar verdient een
ruimere verspreiding en overtreft de oude 'Harvest Moon'.

Forrestii-hybride (H. Hachmann, 1978)

lage, brede struik, dicht vertakt, nauwelijks hoger dan 1 m.
enigszins dakpansgewijs gerangschikt aan korte scheuten, breed eirond, gepunt,
glimmend, zeer donkergroen, onderzijde lichtgroen.
BLOEMEN: trompetvormig, in tamelijk goede trossen, enigszins hangend, bloedrood.
BLADEREN:

/

Een tamelijk goede "Repens" -hybride, die echter niet wezenlijk verschilt van de vele, al in de
handel zijnde cultivars. De Keuringscommissie was van mening dat er geen behoefte bestaat aan
meer cultivars in deze groep. Dit neemt niet weg, dat 'Buketta' een goed te kweken, mooie plant is,
die ook in de handel zeer goed voldoet. De plant knopt uitstekend.
Yakushimanum-hybride (H. Hachmann, 1983)

'Kalinka' -

gelijkmatig compacte, lage struik, dicht vertakt, tot circa 1.25-1.5 m hoog.
smal ovaal, iets bol, dof groen, onderzijde sporen van beharing.
klokvormig, in vrij grote trossen, karmijnrose, verbloeiend naar lichtrose tot vrijwel

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
BLOEMEN:

wit.
In het kleurengamma waarbinnen 'Kalinka' valt, is er al vrij veel en daarom werd deze cultivar
verschillend beoordeeld. Het bonte effect van de bloemen is niet zo fraai; dit ontstaat door het niet
regelmatig verbloeien. Overigens is 'Kalinka' vrij gemakkelijk te stekken. Hij knopt als jonge
plant matig.
'Kokardia' -

Tuinhybride (H. Hachmann, 1978)

forse, vrij grof vertakte, opgaande struik, vermoedelijk tot 4-4.5 m hoog.
vrij lang, breed-ovaal, uitlopend in een spitse punt, donkergroen, onderzijde licht-

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

groen.
trompet- tot trechtervormig, in grote forse trossen, karmijnrose met opvallende,
donkerrode macule.

BLOEMEN:

MINDER POSITIEF BEOORDEELDE HYBRIDEN

Deze groep vormde als het ware de tweede garnituur van de collectie. Het oordeel over deze
hybriden was vaak nogal wisselend. Een verdere bestudering van dit deel van de collectie is zeker
gewenst. Soms kregen deze planten bij de beoordeling binnen de Rhododendron-commissie één
waardester of soms net niet; in andere gevallen werd er over deze hybriden van jaar tot jaar
verschillend geoordeeld.
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De bloemen van deze hybride zijn zeer contrastrijk. De planten op het Proefstation ontwikkelden
zich niet alle even goed; daardoor aarzelde de Keuringscommissie. 'Diadem' en 'Ornament'
gelijken veel op deze cultivar, maar 'Kokardia' heeft het meeste contrast in de bloem.
De plant is nog weinig verspreid. Deze Rhododendron valt onder het Merkenrecht.
Yakushimanum-hybride (H. Hachmann, 1982)

'Lumina' -

gelijkmatig lage, dicht vertakte struik, vermoedelijk ongeveer 1 m hoog.
vrij klein, iets bol, glimmend donkergroen, onderzijde lichtgroen.
trompetvormig tot klokvormig, in vrij grote trossen, karmijnrose met lila vleugje.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
BLOEMEN:

3:5

'Lumina' is een Rhododendron met een "moeilijke" kleur. Het tweekleurige effect wordt nog iets
versterkt als de bloemen uitbloeien. In Duitsland wordt deze hybride toch redelijk goed gewaardeerd.
'Maharani' -

Tuinhybride (H. Hachmann, 1978)

GROEIWIJZE: tamelijk compact, 2.5-3 m hoog, iets hoger dan breed.
BLADEREN: groot, breed-ovaal, glanzend donkergroen.
BLOEMEN: lichtcrême met roodbruine macule, in flinke, opstaande trossen.
Deze nog weinig verspreide cultivar gelijkt veel op 'Simona', die meer zalmkleurig is en grotere
bloemknoppen heeft.
'Maharani' werd nogal wisselend beoordeeld. Op de "Flora Nova '87' ' werd de plant hoog
gewaardeerd met een Gouden Medaille én het predikaat "Beste nieuwe Rhododendron Flora
Nova '87''. 'Maharani' kan zeer goed worden geforceerd.

'Ornament' - Tuinhybride (H. Hachmann, 1978)
GROEIWIJZE: gedrongen, doch opgaande, stugge, iets "houtige" struik, tamelijk moeilijk vertakkend, nauwelijks hoger dan 2 m.
BLADEREN: ovaal tot breed lancetvormig, tamelijk stug en enigszins gedraaid, opvallend glimmend groen, met diep liggende middennerf, onderzijde lichtgroen.
BLOEMEN: trechtervormig, in vrij kleine trossen, karmijnrose tot licht karmijnrose met opvallende, bruinrode vlek.
Deze hyb~ide gelijkt veel op 'Kokardia', maar is in alle opzichten kleiner. De plant is niet
gemakkeliJk te vermeerderen en vormt vrij slecht kluit. Ten opzichte van 'Kokardia' en 'Diadem'
is er nauwelijks of geen plaats voor deze cultivar.

'HoLSTEIN' - . Tuinhybride
De bloemen zijn lila met een donkerpaarse vlek. Deze cultivar lijkt in vele opzichten sprekend op
de oude 'Humboldt' en lijkt daarom overbodig.
'JuNIFEUER' - Tuinhybride
Hoge ~truik, vermoedelijk met invloed van Rhododendron ponticum. De bloemen zijn donkerrood en ontwikkelen zich zeer laat in het bloeiseizoen, terwijl de jonge scheuten ten dele de
bloemen bedekken.
'LAMPION' - Forrestii-hybride
Kleine, zalmrose bloemen in losse trossen, zeer talrijk. De gehele plant is met bloemen bedekt.
In Duitsland gewaardeerd als gemakkelijk te produceren cultivar, die ook prima knopt. 'Lampion' is een hybride van Rhododendron yakushimanum xR. jorrestü.
'ScHNEEWOLKE'- Yakushimanum-hybride
Gedrongen groeiwijze. Bloemen in knop lila, later wit verbloeiend. Het is een mooie plant, maar
verschilt weinig van 'Schneekrone', die door de Keuringscommissie als beter werd beoordeeld.
In Duitsland is deze cultivar tamelijk verspreid en ook bij ons lijkt 'Schneewolke' toch het
aankweken waard.

NIET AANBEVELENSWAARDIGE HYBRIDEN
In het volgende overzicht zijn cultivars vermeld, die steeds ongunstig zijn beoordeeld, hetzij door
hun bloemen, groeiwijze of winterhardheid, of omdat ze te veel gelijken op dé al besproken en
beter beoordeelde vormen.
'ATOLL' - Forrestii-hybride
Bloemen lichtrose. De cultivar 'Lampion' is beter.

VOORLOPIG NIET GUNSTIG BEOORDEELDE HYBRIDEN

De nu volgende cultivars werden doorgaans niet gunstig beoordeeld. Het is natuurlijk mogelijk,
dat er toch enkele aantrekkelijke vormen bij zijn, zeker in commercieel opzicht. Daarover is echter
nu nog niets mee te delen, aangezien de ervaring grotendeels ontbreekt.
'CoRDUTA'- Yakushimanum-hybride
Deze cultivar gelijkt veel op 'Kalinka'. In Duitsland is er weinig ervaring mee en door Hachmann
wordt deze hybride niet meer aangeboden.
'FLAMMROSE' - Wardii-hybride
Bloemen tweekleurig, geel met rose, klokvormig. De bloemkleur is minder mooi dan die van de
cultivar 'Brasilia'.
'GARTENDIREKTOR RIEGER' - Wardii/Campylocarpum-hybride
De bloemen zijn zeer groot, in losse trossen, lichtcreme met een vleugje rose, verbloeiend naar
bijna wit. De grote eironde bladeren zijn opvallend. Ook deze hybride neigt tot een iets open
groeiwijze. Nadere beoordeling is nog noodzakelijk.
'GoLDSTAR' - Wardii-hybride
Bloemen lichtgeel, in redelijk goede trossen. Deze cultivar wordt door Hachmann niet meer
aangeboden en lijkt ook overbodig.
'GRAF LENNART' - Wardii-hybride
Bloemen geel, in goede trossen. De hier aanwezige planten hadden slecht blad; zij waren open en
kaal. In Duitsland is deze cultivar toch zeer gewaardeerd. Een vergelijkende keuring dient nog te
volgen om de plant beter te kunnen beoordelen.
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'BARMSTEDT'- Yakushimanum-hybride
Bloemen lilarose, binnenzijde bloemkroon lichtrose-wit, iets bonter dan de veel betere 'Morgenrot', die niet bij de te keuren planten was opgenomen.
'BLURETTIA' - Yakushimanum-hybride
Bloemen roselila tot lila. Bladeren zeer donker. 'Blurettia' heeft een eigenaardige bloemkleur, die
niet door iedereen wordt geaprecieerd.
'ELEONORE' - Tuinhybride
Bloemen donkerrose met vlek, hetzelfde genre als 'Kokardia'.
'EvEL YN' - Williamsianum-hybride
Bloemen (zalm-)rose in open, losse trossen. Een snel groeiende vorm, maar 'Oudijk's Sensation'
is veel beter.
'FEUERZAUBER' - Tuinhybride
Bloemen donkerrood. De oude 'Nova Zembla' is beter.
'FoLKLORE' - Yakushimanum-hybride
Bloemen tweekleurig rose. Er zijn diverse betere vormen in deze groep.
'GoLDIKA' - Wardii-hybride
Bloemen citroengeel. Er schijnen onder deze cultivarnaam meer dan één kloon in de handel te
zijn, althans in Duitsland.
'GoLDDEKOR' - Wardii-hybride
Bloemen zachtgeeL Deze cultivar heeft te veel van de vorst te lijden.
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'GoLDRAuscH' - Wardii-hybride
Bloemen lichtgeel. De plant maakt geen goede indruk, maar wordt in Duitsland toch wel
gewaardeerd.
'HELENA' - Wardii-hybride
Bloemen abrikoosgeeL Niet overtuigend voor een nieuwe aanwinst.
'HERBSTFREUDE' - Tuinhybride
Bloemen karmijnrose met donkerder vlek, iets lichter getint dan 'Kokardia' en 'Diadem', die
beide mooier zijn.
'KLAUS SAUERBORN'
Bloemen abrikoosrose. Deze hybride bloeit veel te Iaat.
'LA BOSTELLA'
Bloemen rose, wit aan de binnenzijde. De bloemen van deze hybride zijn te bont.
'LIBELLE' - Yakushimanum-hybride
Bloemen witgeel met okerkleurige vlek. De plant heeft een open habitus en vrij slecht blad. De
bloemkleur is wel mooi, maar 'Porzellan' is beter.
'MARIANNE' - Wardii-hybride
Bloemen zachtgeeL Van dergelijke Rhododendrons zijn er al dertien in een dozijn.

NIET GEKEURDE HYBRIDEN
De volgende Rhododendron-hybriden werden niet ter keuring opgeplant, maar zij zijn inmiddels
wél - zij het soms nog slechts in zeer kleine aantallen - in Boskoop in cultuur. Het zou voor het
sierteeltcentrum Boskoop een goede zaak zijn als deze nieuwigheden binnen afzienbare tijd aan
een beoordeling zouden kunnen worden onderworpen. Wellicht bevat dit sortiment enkele
cultivars, die een verbetering en/of vernieuwing van het huidige sortiment kunnen zijn. Voor de
internationale handel is dit zeer belangrijk.
Opgemerkt dient te worden dat de cultivars 'Morgenrot' en 'Silberwolke' in 1982 met een
Getuigschrift van Verdienste werden bekroond. Beide zijn zeer goede Yakushimanum-hybriden.
Zie hiervoor Dendraflora Nr. 19 (1982), blz. 89-90.
'Anilin'
'Apfelblüte'
'Ariane'
'Bajazzo'
'Balinda'
'Bananaflip'
'Berliner Liebe'
'Burning Love'
'Carola'
'Creminrose'
'Daniela'

'Diana'
'Emanuela'
'Ehrengold'
'Explosion'
'Fatima'
'Festival'
'Fuego'
'Gloria'
'Goldfee'
'Goldflimmer'
'Harmonie'

'Hultschin'
'Karin Seleger'
'Lagerfeuer'
'Lamentosa'
'Marlis'
'Morgenrot'
'Nafratete'
'0berschlesien'
'Polaris'
'Primula'
'Rosarka'

'Rosa Wolke'
'Rosita'
'Salimba'
'Schlaraffia'
'Seestadt Bremerhafen'
'Silberwolke'
'Silvia'
'Tatjana'
'Vater Böhlje'
'Viscy'
'Wieting's Orange'

KLEINBLOEMIGE HYBRIDEN
'MARINA'- Wardii-hybride
Bloemen gelig. De plant bloeit (te) Iaat. De op zich mooie bloemen worden overdekt door de zich
ontwikkelende jonge scheuten.
'NrcouNE' - Tuinhybride
Bloemen donkerrood. Een stugge, ongelijkmatig vertakkende struik, die het waard lijkt nader te
worden beoordeeld. De winterhardheid is uitstekend.
'PERLINA' - Tuinhybride
Bloemen rose met donkerrode vlek, te vergelijken met 'Diadem' en 'Kokardia'. Deze cultivar
kan komen te vervallen.
'RoLAND' - Tuinhybride
Bloemen Iilapaars. Een weinig opvallende hybride.
'RosENFEE' - Yakushimanum-hybride
Bloemen rose, sterk naar wit verkleurend. De plant is wel mooi, maar er zijn betere, zoals
'Anuschka'.
'RUBINPRACHT' - Tuinhybride
Bloemen donkerrood, Iaat. De bekende, algemeen gekweekte cultivars zijn beter of althans even
goed.
'SAMMETGLUT'
Bloemen rood met witte meeldraden. Aardige bloemen op een slechte plant, waarvan zeer
moeilijk een goed gevormd exemplaar is te kweken.
'SATIN' - Forrestii-hybride
Bloemen lichtrood. De plant heeft geen enkele verdienste.
'TrGRINA' - Tuinhybride
Bloemen onopvalk d roselila. Kan zonder bezwaar komen te vervallen.
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Enkele- meestal snel groeiende- kleinbloemige hybriden waren ook in de collectie aangeplant. Het
betreft meestal hybriden met soorten uit de Lepictoturn-groep zoals Rhododendron augustinü en
R. russatum. Ze werden nog niet beoordeeld; het aantal planten was te klein. Volledigheidshalve
worden ze hier toch genoemd.
'AzuRIKA' (H. Hachmann, 1975)
Tamelijk hoge plant, min of meer vaasvormig; bloemen klein, in kleine trosjes, lilablauw, zeer
talrijk.
'AzuRWOLKE' (H. Hachman, 1975)
Hoge struik tot ruim 1 m; bloemen klein, in kleine trosjes, Iilablauw, zeer talrijk. 'Azurwolke'
lijkt veel op de voorgaande.
'BLUE SrLVER' (H. Hachmann, 1980)
Forse struik tot ruim 1 m; bloemen licht grijzig blauw, klein, talrijk; bladeren grijs, lancetvormig,
3 cm lang.
Selectie uit zaailingen van Rhododendron hippophaeoides.
'GLETSCHERNACHT' (H. Hachmann, 1975)
Hoge struik; bloemen prachtig blauw, zeer talrijk, klein.
Een van de blauwste cultivars in het hele sortiment.
'ROBERT SELEGER' (D. Hobbie, circa 1975)
Laag struikje, niet veel hoger dan 40 cm; bloemen vrij groot, in kleine trosjes, paarslila.
Deze cultivar wordt toegeschreven aan Rhododendron keleticum, maar verwantschap met R.
lepidaturn e.d. is waarschijnlijker.
'SCHNEEKOPPE'
Vrij hoge en brede struik; bloemen ivoorwit, in kleine trossen. Een hybride met Rhododendron
carolinianum.
Deze cultivar lijkt zeer veel op de goed bekende 'Dora Amateis'.
'VroLETTA' (H. Hachmann, 1977)
Hoge struik; bloemen klein, in kleine trosjes, lila, talrijk.
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AZALEA

In het uit Duitsland afkomstige sortiment Rhododendrons was ook een aantal bladverliezende en
bladhoudende Azalea's aanwezig. Ze werden niet beoordeeld, daar de aantallen te klein waren en
omdat er niet voldoende vergelijkingsmateriaal aanwezig was. Volledigheidshalve worden ze hier
met een summiere beschrijving genoemd en worden er enkele persoonlijke ervaringen vermeld.
Opgemerkt wordt dat al enkele jaren geleden in Boskoop de cultivars 'Fanal' en 'Feuerwerk'
werden bekroond met respectievelijk een Getuigschrift van Verdienste en een Getuigschrift Eerste
Klas. Zie hiervoor Dendraflora Nr. 20 (1983) en Nr. 21 (1984).
BLADVERLIEZEND (type: Knap Hill-Exbury):
'BAKKARAT' - Helder oranje; groeiwijze gedrongen. Vormt zeer slecht kluit en kan daarom
komen te vervallen.
'FANAL' -

Oranjerood. Goed vertakkende, gemakkelijk te kweken struik.

'FASCHING' - Oranje. Verschilt weinig van de oude 'Gibraltar'.
'FEUERWERK' - Dieporanje tot oranjerood, rijk bloeiend. Een goed te kweken struik; de mooiste
oranjerode in dit sortiment.
'GLUTKRONE' -

Diep oranjerood. Minder waardevol dan de bekroonde 'Feuerwerk' .

'GoLDFLAMME' -

Vurig oranje, donkerder dan 'Gibraltar' .

'GoLDPRACHT' -

Fel geel, rijk bloeiend. Is zeer de moeite waard!
Zuiver geel. Lijkt een goede aanwinst in het sortiment.

'GoLDTOPAs' 'HARLEKIN' 'SARINA' -

Oranje. Geen verbetering; kan daarom vervallen.

Rose-oranje, iets tweekleurig, een mooie combinatie.

'Y ASMINA ' -

Geel.

BLADHOUDEND (Japanse Azalea's):
'ALLOTRIA' -

Roserood, kleinbloemig.

'ANNE FRANK' -

Rose. Aardige cultivar.

'GABRIELA' -

Roserood . Gelijkt veel op 'Allotria'.

'GRANADA' -

Rose, hose-in-hose; lage groeiwijze.

'NoRDLICHT' - Fel oranje. Weinig last van verbranding in de volle zon. Verliest veel blad in de
winter. Ondanks dat toch een uitstekende cultivar.
'RosALIND' -

Helder rose. Prima vorm.

'RusrNETTA' 'RuBINSTERN' -

Karmijnrose. Winterhard en goed in blad.
Karmijnrood. Winterhard en goed in blad.

'ScHNEEGLANz' - Ivoorwit. Verliest veel blad in de winter en bloeit nogallaat in het seizoen.
'ScHNEEWITTCHEN' 'SroNALGLÜHEN' 40

Geelachtig wit. Deze cultivar heeft geen frisse kleur.

Oranje. Een van de beste cultivars in deze kleur, evenals 'Nordlicht'.

