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HERMAN J. GROOTENDOI{ST

BUDDLEIA

Buddleia alternifolia 'Argentea'
Een bijzonder opvallende cultivar door de zilverwit behaarde blaadjes, in kleur
enigszins aan die van Elaeagnus augustifolia herinnerend. Onlangs uit Engeland
ingevoerd. Nog niet gekeurd.

Het geslacht Buddleia is genoemd naar de Engelse dominee Adam Buddle ( 1660-171.5). Van
de ongeveer 25 soorten, die in de catalogus van Rillier in Zuid-Engeland voorkomen zijn
slechts enkele soorten voldoende winterhard in het Nederlandse klimaat. De in mei- juni op
het oude hout bloeiende B. alternifolia is verreweg de meest winterharde. De in de nazomer
en herfst bloeiende B. davidi·i zal in strenge winters sterk terugvriezen, reden waarom enige
bedekking wel aan te raden is. Daar deze soort elk jaar zeer diep dient te worden ingesnoeid
om sterke twijgen en grote bloemen te verkrijgen is het diep invriezen van de takken geen
groot bezwaar.

Buddleia davidii - China 1896
syn. Buddleia variabilis
Hoge struik tot 3(- 4) meter, indien niet gesnoeid, doch in de tuinen na jaarlijkse snoei
ongeveer 2- 2,5 meter hoog. De bladeren zijn 15- 25 cm lang, van boven groen,
aan de onderzijde zwak grijswit behaard. De iets geurende bloemen staan in
pluimen, meest variërend van lila tot paars. Bloeitijd augustus-september.

De ontwikkeling van het moderne Buddleia davidii-sortiment heeft zich vooral afgespeeld
in U.S.A. Good & Reese Inc., Springfield, Ohio en Paul Schmidt, Youngstown, Ohio hebben
tussen 1940 en 1945 de meeste nu gekweekte cultivars benaamd. Omstreeks 1930 ontstond
bij A. Nonin, Chantillon-sur-Bagneux in Frankrijk de bekende 'Ile de France'. De donkerste
cultivar 'Black Knight' werd in 1959 in de handel gebracht door de Koninklijke Kwekerijen
Moerheim N.V. in Dedemsvaart.

Buddleia davidii is in het Nederlandse klimaat normaal winterhard, al zal het grootste
gedeelte van de takken meestal sterk terugvriezen. Dit is echter géén al te groot
bezwaar, daar de struiken op het nieuwe gewas bloeien.
De oudere variëteiten werden steeds door zaad vermeerderd en varieerden dus in
groei en kleur. Genoemd kunnen worden de volgende uit het wild ingevoerde variëteiten:

De laatste jaren worden weinig nieuwe selecties uit B . davidii aangeboden. Op het Proefstation voor de Boomkwekerij in Boskoop wordt getracht door kruisen met de laag groeiende
B. davidii var. nanhoensis in tweede en derde generatie laag-blijvende struiken te verkrijgen
met diepere en helderder kleuren dan die van var. nanhoensis. Tot nog toe schijnt de fletse
kleur van deze variëteit sterk "gekoppeld" te zijn aan de lage groei.
HYBRIDE N. Er zijn maar weinig mogelijkheden om hybriden te winnen, die geschikt zijn voor
het Nederlandse klimaat, daar er slechts één zeer winterharde soort is (B. alter~ ifolia) en
één zo goed als winterharde (B. davidii) . De zeer mooie, mauve-blauw bloeiende hybride
'Lochinch' (B. fallowiana x davidii) verdient nader op winterhardheid te worden getoetst.
In de literatuur wordt slechts één hybride beschreven van de op het oude hout bloeiende,
zeer winterharde B. alternifolia en de eveneens in het voorjaar bloeiende, zachte B. caryopteridifolia. De hieruit ontstane B . pikei 'Hever' zou volgens de beschrijving op B. alternifolia
gelijken, maar grover groeien; de bloemen zijn ook lila.
Zou het niet mogelijk zijn B . alternifolia te kruisen met niet winterharde Buddleia's met
gele, oranje of roserode bloemen?
KEURINGEN. In 1955-56 is een groot sortiment van Buddleia davidii cultivars gekeurd. Het
keuringsrapport is nog steeds de basis voor ons tegenwoordige handelssortiment. Toegevoegd dienen te worden 'Black Knight' en 'Border Beauty'. De nu niet meer op de lij st van
goede cultivars voorkomende 'Flaming Violet' en 'Purple Prince' hebben een te grove,
weinig vertakte habitus.

var. veitchiana (Vilmorin 1893-Veitch 1903)
opgaande groeiwijze, lange trossen lila bloemen .
var. magnifica (E . H . Wilson 1900)
later bloeiend, dieper lilapaarse bloemen.
var. nanhoensis (Reginald F arrer 1914)
lage groeiwijze (1 - 1,5 m), kleine blaadjes; bloemen licht lila .
De twee eerst genoemde variëteiten worden in Nederland niet meer gekweekt.

Het door de Keuringscommissie aanbevolen sortiment volgt hieronder:

**

Buddleia davidii 'Black Knight' (RuysjMoerheim 1959)
Bloemen zeer donker purper (HCC 934); forse tros. De donkerste van de nu bekende
cultivars. Verbetering van 'African Queen' .

*

Buddleia davidii 'Border Beauty' (Schiphorst 1962)
syn . B. 'Vada Border Beauty'
Bloemen diep lila-paars; rijk bloeiend. Een iets minder hoge vorm, een zeer sterk
vertakte struik vormend . Vooral daarom als park- en tuinstruik aanbevelenswaardig.

**

Buddleia davidii 'Empire Blue' (Good & Reese 1941)
Bloemen diep blauw tot paars-blauw (HCC 25, Amethyst Violet); de meest "blauwe"
cultivar. Heeft geen grote tros, doch een zeer aparte kleur. Groeit niet zo hoog als de
meeste andere Buddleia's.

*

Buddleia davidii 'Fascinating' (Paul Schmidt 1942)
Bloemen lila-rose (HCC 629/2, Roseine P ·vwple). Forse struik met zeer grote trossen
(30- 60 cm). De beste "rose" bloeiende cultivar. Ook bekend onder de foutieve naam
'Fascination'.

KEURINGSRAPPORT
Waardering:
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uitstekend (excellent)
zeer goed (very good)
goed (good)
s = voor speciale doeleinden (lor special purposes)
o = kan vervallen (can be eliJninated)

Buddleia alternifolia - Noord-west China 1915
Een sterk vertakte struik van 2- 3(-4) meter met dunne overhangende twijgen .
De bladeren zijn klein (3- 6 cm), lancetvormig, groen; onderkant blauwachtig wit .
De mooie, lichtlila, welriekende bloemen in dichte bundels verschijnen in mei-juni
aan het overjarige hout. (Men dient deze soort dus niet in het voorjaar te snoeien) .
In N~derland geheel winterhard(!).
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Buddleia davidii 'Ile de France' (Nonin, Frankrijk I93I)
Bloemen diep paars (HCC 33, Imperial Purple); matig grote tros, zeer rijk bloeiend.
Een goed vertakte struik ; nog steeds één van de populaire cultivars.
Een tweede generatie-zaailing van B. davidii magnifica, ontstaan in de tuin van Aug.
Nonin bij Parijs in I931. Een van de eerste goede donkerbloemige Buddleia's.

Buddleia davidii
'FORTUNE'
'FROMow 's P URPLE'
'HARLEQUIN'
'OPERA'

Buddleia davidii var. nanhoensis (Farrer-Chittenden I9I4)
Bloemen licht lila (mauve) in kleine, ijle trossen. Deze lage struik (I- I,5 meter) met
dunne, overhangende takken groeit breder dan hoog; de blaadjes zijn smal. Een zeer
waardevolle Buddleia vanwege de lage, brede groeiwijze, al is de bloemkleur wat flets

'PEACE'
'PURPLE P RINCE'

Deze door Reginald Farrer in Kansu gevonden variëteit varieert enigszins in groeiwijze en bloemkleur, wat te verwachten is van een in het wild gevonden en als zaailing
verspreide variëteit. De mooiste selectie is een vorm met " iets" donkerder bloemen
o.a . bekend onder de foutieve naam Buddleia crispa farreri. (Er is een Buddleia
crispa en een B. farreri bekend, maar deze zijn bij ons beslist niet winterharde, opgaande struiken met witviltige takken, die in Nederland niet in kultuur zijn) .

*

Buddleia davidii 'Orchid Beauty' (Schmidt ± I940)
Bloemen zuiver mauve-kleurig, in goed gesloten trossen. Forse breed groeiende struik.
Een verbetering van de oude m agnifica, die jammer genoeg weinig of niet" doorbloeit".

***

Buddleia davidii 'Royal Red' (Good & Reese ± I940)
Bloemen zeer mooi roodachtig purper (HCC 30, Cyclamen P urple); slechts m atig
grote trossen. In deze me e st rode cultivar komt hier en daar wat virus voor,
kenbaar aan de smalle blaadj es; men dient hierop te letten b!j het selecteren van het
stek.

'WHITE BOUQUET'
'WHITE CLOUD'
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"' OVERTROFFEN DOOR :
Black Knight
donker violet -purper; korte trossen
diep p aars
Ile de F rance
lila-rose
F ascinating
Ile de F rance
donker paars
zeer diep purperkleurig, zeer grot e
tros.
Black Knight
(Vroeger wel aanbevolen cultivar,
die echter zeer hoog groeit en slecht
vertakt)

White Profusion
Black Knight of
Ile de F rance
Royal Red
White Profusion
White Profusion

o Buddleia (fallow iana-hybride) 'Glas nevin'
Groeit fo rs, t amelijk breed , met aan de onderkant wit-viltig behaarde bladeren.
Bloemen als die van 'West Hili', maar iets dieper lila. In bloemkleur tussen 'Lochinch'
en 'West H ill'.

NIET AANBEVOLEN CULTIVARS

-

Border Beauty
Royal Red

Buddleia fallowiana-hybriden
Buddleia fallo wiana x davidii
Deze h ybriden ontstonden in de tuinen van de Earl of St air , Lochinch, E ngeland. Ze
wijken af van Buddleia fallowiana door grotere w int e rh ardhei d en forsere
groei. De beharing aan de twijgen en bladeren is niet zo dicht als bij deze soort . In
I959 benaamde Sunningdale N urseries één kloon, nl. 'Lochinch '. Rillier heeft aan de
door hem zelf uitgezochte kloon (vroeger verspreid als Buddleia fallowiana) de n aam
'West Hili' gegeven . De uit Ierland afkomstige 'Glasnevin' lijkt ook tot deze hybriden
te behoren.
De winterhardheid is slechts m atig, maar waarschijnlijk met goede bedekking in niet
t e st renge winters voldoende.

Buddleia davidii 'White Profusion' (Schmidt ± I945)
Bloemen zuiver wit (met klein oranje oog) in bijzonder lange, stevige t rossen . De
beste wit-bloeiende cultivar.

Buddleia davidii
'AFRICAN QUEEN'
'ATROPURPUREA'
'CHARMING'
'D UBONNET'
'FLAMING VIOLET'

-

zachtlila
roodachtig paars
paarse bloemen ; bladeren wit-bont
lila-paars met groot oranjerood oog;
zeer grote bloemen. (Jammet - genoeg groeit de struik bijna plat met
hier en daar enkele grove opgaande
t akken; heeft geen goede habitus)
wit ; grote tros
diep paars, zeer grot e tros ; sterke
groeier. (Groeit te grof, struik is t e
weinig vertakt)
purperkleurig; aanmerkelijk minder
"rood" dan ' Royal Red', wel forsere
t ros
wit, kleine tros
wit, kleine tros

B uddleia fallowiana - West -China I 92I
Matig tot fors groeiende st ruik ( I ,5- 2 m) met sterk witviltig b ehaarde twijgen en
bladeren, bij deze laatste vooral aan de onderkant. De zwak ruikende bleeklila
bloemen staan in lange trossen (20-40 cm). Bloeitijd augustus-sept ember. Deze
Buddleia is in Nederland n ie t wint e rha r d.
/
W at in Nederland onder deze naam hier en daar voorkomt is afkomstig van Hillier,
Winchester, Engeland. Volgens de laatst e gegevens van BEAN & MuRRAY (Trees &
Shrubs, 8, I970) en R ILLIER (Manual of Trees & Shrubs I97 I) zouden de in Nederland
gekweekte planten behoren tot hybriden van Buddleia fallo wiana X Buddleia
davidii.

Buddleia davidii 'Salicifolia'
Bloemen licht lila , zoals die van de meest voorkomende nanhoensis, onder welke n aam
deze cultivar op de keuring werd ingezonden. 'Salicifolia' wijkt af door de nog smallere
blaadjes en lagere spreidende groeiwijze.

**

-

'ROYAL R ED SuPERIOR' -

Buddleia davidii 'Nanhoensis Alba'
Bloem en in kleine trossen, zuiver wit. De zeer lage groeiwij ze en smalle blaadjes
herinneren meer aan 'Salicifolia ' dan aan var. nanhoensis.

*

-

s

**

Buddleia (fallowiana -hybride) 'Lochinch' (Sunningdale I959)
Groeit breed en bossig, I ,5- 2 m hoog en breder ; goed vertakt . De jonge t wijgen zijn
witviltig behaard, de bladeren aan de boven kan t groen ; onderkant zilverwit. Bloemen
prachtig helder mauve-blauw in vertakte trossen, (3 of meer aan de uiteinden van de
t a kken). Bloeit augustus-oktober.
De m ooiste van deze groep, vooral door de prachtig mauve-blauwe kleur, rijke bloei
en goede habitus.
Met enige bedekking schijnt deze Buddleia in Nederland goed t e overwinteren , al zal
de struik jaarlijks wel invriezen.
4I

s Buddleia (fallowiana-hybride) 'West Hili' (Hiliier 1971)
Forse open struik van 2-3 m met aan de onderkant witviltig behaarde bladeren.
Bloemen in 20-30 cm lange, smalle trossen; bleek mauve-lila. De lichtst-gekleurde
van deze groep. Bloeitijd augustus-oktober.
In Nederland matig winterhard.
Deze plant werd vroeger vanuit de kwekerijen van Hillier, Winchester, Engeland
verspreid als Buddleia fallowiana .

Buddleia globosa - Chili en Peru 1774
Een in Nederland niet winterharde struik met aan de onderzijde viltige bladeren. De
bloemen aan het overjarige hout zijn klein, oranj e-geel, in onvgeeer 2 cm bolvormige
bloeiwijzen verenigd. Bloeitijd mei- juni.
Wordt alleen voor export naar Engeland gekweekt.
Buddleia x weyeriana (Van de Weyer)
Buddleia davidii x globosa
Een hybride met bloemen, die in het midden houden tussen die van beide ouders;
enkele bolvormige bloeiwij zen langs een aan het einde puntige pluim.
De struik is nauwelijks winterhard in het Nederlandse klimaat; hij heeft bescherming
nodig.
De Engelsman Van de Weyer, Corfe Castle, Dorset selecteerde omstreeks 1919 twee
cultivars, beide met tamelijk flet s gekleurde bloemen, die nooit veel opgang gemaakt
hebben . Een mooiere kleur heeft de Nederlandse nieuwe cultivar 'Sungold'.
o Buddleia x weyeriana 'Golden Glow' (Van de Weyer)
Bloemen bleek geelachtig oranje met lila weerschijn.
o Buddleia x weyeriana 'Moonlight' (Van de Weyer)
Bloemen bleek geel met mauve weerschijn .
s

*
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Buddleia X weyeriana 'Sungold' (Zwijnenburg 1966)
Bloemen goed oranje; gedeeltelijk bolvormige bloeiwij ze, aan het uiteinde puntige
pluim.
Een sport uit 'Golden Glow', gevonden door P. G. Zwijnenburg, Boskoop, die de
oudere cultivars, wat bloemkleur betreft verre overtreft.
Ver kreeg in 1966 een Getuigschrift van Verdienste van de Koninklijke Vereniging
voor Boskoopse Culturen.

