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HYDRANGEA

Het heeft vele jaren geduurd voordat een keuringsrapport over Hydrangea kon worden gepubliceerd. Een 10-tal jaren geleden werd een sortiment Hydrangea's in de sortimentstuin
van het Proefstation, Boskoop, aangeplant. Dit sortiment werd aangevuld met enkele uit
Ierland en België geïmporteerde planten.
Al spoedig bleek dat er grote naamsverwarring heerste in het sortiment. Vooral bleek dat
één en dezelfde plant onder vele namen voorkwam. De moeilijkheid was te komen tot een
gefundeerde mening, wat de juiste naam was. Ook in de literatuur waren de laatste jaren
nogal afwijkende meningen naar voren gekomen omtrent de juiste benaming.
In 1957 publiceerde ELIZABETH McCLINTOCK: "A Monographof the genus Hydrangea "
(Proc. Cal. Acad . Scie 29 : 147- 256). In dit standaardwerk worden door haar verscheidene
soorten tot subspecies gereduceerd of als synoniem bij andere soorten ondergebracht.
Als belangrijkste tuinbouwkundige publikatie over Hydrangea dient te worden genoemd:
MrcHAEL HAWORTH-BOOTH: "The cultivated Hydrangeas" (1951 en 1957). Deze auteur
heeft, vooral in Engeland, veel gedaan om de Hydrangea's meer bekendheid te geven.
Nomendatarisch heeft zijn boek echter zeer verwarrend gewerkt.
In 1973 verscheen de nieuwe uitgave van BEAN: "Trees and Shrubs, hardyin the British
Isles" (8 Ed. -Vol. II). In dit standaardwerk wordt op duidelijke en praktische wijze vele
benamings-moeilijkheden opgelo3t. Gelukkig klopt de benaming in de meeste gevallen met
BooM's "Ned. Dendrologie" (1965) voor zover dit boek de hier vermelde soorten en cultivars
noemt (behalve bij H. villos a) .
Het in de sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop aangeplante sortiment werd verscheidene malen door de Keuringscommissie van de Koninklijke
Vereniging voor Boskoopse Culturen gekeurd. De sierwaarde, toegekend door deze comr
missie, is in dit rapport vermeld.

KEURINGSRAPPORT

Hydrangea macrophylla 'Bouquette Rose'

\11/aardering: *** = uitstekend (excellent)
** = zeer goed (very good)
* = goed (good)
s = voor speciale doeleinden, in dit artikel voor mild
klimaat (tor special purposes - mild climates)
h = speciaal voor landen met streng klimaat (extremely hardy)
o = kan vervallen (can be eliminated)

Hydrangea acuminata- zie Hydrangea serrata 'Acuminata'
Hydrangea acuminata 'Bluebird' 26

zie Hydrangea serrata 'Bluebird'
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Hydrangea acuminata 'Preziosa' -

zie Hydrangea serrata 'Preziosa'

Hydrangea arborescens- Ooostelijk en Midden Noord-Amerika (ingevoerd 1736)
E~n losse stru~k .. in het wild 1- 2 m hoog, met grote, vertakte schermvormige bloei-

WiJzen met wermg of geen steriele witte randbloemen. Bloeitijd in de zomer.
De soort is niet m eer in cultuur.
h* Hydrangea arborescens 'Grandiflora' (Ohio, U.S.A. ± 1900)
GROEIWIJZE: bossige struik, ongeveer 1- 1,5 m .
BLOEMEN: bijna alle steriel, wit, in grote (12- 15 cm) bol vormige bloeiwijzen aan
de einden van de twijgen in juli-september.

h* * Hydrangea arborescens 'Annabelle' (McDan iel, U .S.A. 1960) foto blz. 28.
Nieuwe cultivar, in groei als de vorige maar met dikkere takken .
De ronde bloeiwijze met witte steriele bloemen (j uli-september), aan het einde van de
twijgen is nog groter dan bij 'Grandiflora' ; hij lijkt op een grote witte sneeuwbal en
kan aan sterke scheuten een doorsnede bereiken van 20- 25 cm .
Het is gewenst de struik regelm atig diep t erug te snoeien .
Ingevoerd in Nederland in 1963 door F. J. Grooten dorst & Zonen te Boskoop. Uitzonderlijk winterhard.

Hydrangea aspera, beschreven door D. DON ( 1825) van planten gevonden in Nepal,
is variabel, hetgeen te begrijpen is als men het grote verspreidingsgebied (Oost-,
West - en Midden-China en F ormosa) beziet.

De.bloemen verschijnen aan de nieuwe scheuten; door terugsnoeien tot aan de grond
knJ~t m en de grootste bloemen. Bloeit in een tijd, dat er betrekkelijk weinig struiken
bloeren.
De cultivar 'Grandiflora' werd omstreeks 1900 in het wild in Ohio gevonden.
Deze zeer winterharde struik wordt in Nederland weinig aangeplant; wordt \OOr
export naar o.a. Canada gekweekt.

De botanicus McCLINTOCK (Monogr. H ydr. 1957) onderscheidde dan ook verscheidene
subspecies, o.a.
I) H. aspera ssp. aspera
2) H . aspera ssp. sargentiana
3) H . aspera ssp. strigosa
Deze indeling in "ondersoorten" is, vreemd genoeg, ook door K RÜSSMA
in zijn
Handbuch der Laubgehölze (1962) gevolgd. Andere boekwerken van recente d atum
o.m. RILLIER ( 197 1) en BEAN (1973) volgen deze indeling n iet.
In dit rapport worden de bovengenoemde "subspecies" beschreven onder:
I)
H ydrangea aspera - met cultuurvariëteit 'Macrophylla'
2) = Hydrangea sargentiana
3) = Hydrangea strigosa
Bovendien wordt verwezen n aar Hydrangea villosa.

Hydrangea aspera - West-China
syn . H ydrangea aspera ssp. aspera
Een mooie, zeer variabele struik m et grote bladeren, in juli bloeiend met grote, lilablauwe, fertiele bloempj es, omringd door paars-rose tot bijna witte randbloemen .
Sommige auteurs noem en H . villosa als synoniem, m aar in dit artikel wordt - deels
om praktische redenen - RILLIER ( 197 1) gevolgd, die de niet geheel winterharde
H. villosa met lan gge pu n t e blad e ren als aparte soort beschouwd .
CULTIVARS : De laatste jaren is meer en m eer naar voren gekomen een grootbladige,
tamelijk winterharde, goed groeiende vorm van H. aspera die hier onder de naam
H. aspera ' Macrophylla' wordt beschreven.
Daar n aast wordt aandacht gevraagd voor een n og sterker groeiende kloon van H.
aspera. Deze aanbevelenswaardige vorm wordt hier voor het eerst beschreven onder
de cultivarnaam 'Mauvette' .

**

H y dra n gea a rborescen s 'Anna b e lle'
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Hydrangea as pera 'Macrophylla' 1) - fot o b lz. 30
GROEIWIJZE : grote, brede struik (in de sort imentstuin van het P roefst ation, na I 0
jaar ongeveer 1.80- 2 m eter hoog) met bijna horizontaal uitspreidende takken ,
die aan de uiteinden bloem en dragen.
BLADEREN : groot, aan jonge planten 15- 25(- 30) cm lang, 8- 15(- 20) cm breed , aan
oudere planten kleiner , donkergroen , aan de onderzijde viltig grijswit behaard .
BLOEMEN: plat-bolle discus (20-25 cm doorsnede), bestaande uit paarse fertiele
bloempj es, omringd door 14 of m eer 2-3 cm grote steriele, witte, lila get inte
randbloemen. Bloeitijd half juli t ot half augustus.

1) H ydrangea aspera 'Macrophy lla' is een tuin vorm (cult ivar) van onbe ke nde oorsprong. Moet n iet worden
verwa rd m et de bota nische variëteit H y drangea aspera var. m acrophylla beschreve n door H E MSLEY in
1887, t egen woordig Hydrangea strigosa gen oemd . Deze soort is in Nederland niet in c ultu ur. Zou in
Nederland n iet tot b loei kom e n ; bloeit in E ngelan d in oktober ( !) onder glas. Is bovendien niet win terhard .
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takken (dus niet aan de uiteinden van de bijna horizontale takken, zoals bij 'Macrophylla'). De bloemen vallen op doordat niet alleen de discus fertiele bloemen licht
paars (of mauve) zijn , maar ook de randbloemen dezelfde lichtpaarse (of mauve) kleur
hebben; in dit opzicht lijken ze iets op de bloemen van H. villos a. Bovendien bloeit de
cultivar 'Mauvette' niet in juli maar (14 dagen later) in de maand augustus.
Er is nu van het enkele exemplaar in het Proefstation te Boskoop iets gestekt. Mocht
blijken dat deze cultivar even winterhard is als H. aspera 'Macrophylla', dan zou
'Mauvette' een goede aanwinst kunnen zijn onder de zomerbloeiende struikheesters.

Hydrangea aspera 'Macrophylla'

Deze in Nederland d 2 laatst e jaren m 2er en m 2er g::!kweekte vorm gelijkt enigszins op
de "moeilijke" H. sargentiana, maar heeft m eer lila-blauw gekleurde bloemen en
groeit veel beter, ook in de zon. Is voldoende winterhard.
Hydrangea aspera 'Macrophylla' is een zeer mooie heest er, die zo nu en dan een flinke
snoei nodig heeft om niet een te "open" struik t e worden .

?** Hydrangea aspera 'Mauvette' (Nieuwe naam - 1973) - foto blz. 3 1
Deze tot nu toe niet benaamde cultivar werd door wijlen J. v.d . Smit, Reeuwijk, 10
jaar geleden op de Proeftuin-keuring ingezonden onder de foutieve naam H . villosa een soort met lange, puntige bladeren .
' Mauvette' lijkt zeer veel op 'Macrophylla'; het blad is kleiner, circa i van dat van
'Macrophylla'. De takken gaan m eer omhoog, de struik is na 10 jaar dan ook ruim
2 meter. De bloemen zijn zeer talrijk aan de vele opgaande en schuin opgaand e
30

Hydrangea aspera 'Mauvette'
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s Hydrangea involucrata- Japan en Formosa
Een lage struik, in de sortimentstuin van het Proefstation te Boskoop na I 0 jaar
slechts 80- 100 cm. De bladeren zijn 10- 20 cm lang en hebben een borstelige beh aring.
De bloemen staan in 5- 10 cm lange tuilen (niet groter!), in het knopstadium omslot en
door bracteeën, die tijdens de bloei aanblijven. De fertiele bloempj es in het centrum
zijn m eestal blauw, de steriele randbloemen zijn ± 2 cm in doorsnede en zijn blauwachtig wit gekleurd.
Bloeit in Nederland in juli(!) tot begin augustus, dus niet in augustus-oktober zoals
BEAN vermeldt (andere kloon?).
Deze klein e struik is wel aardig in bloei, vooral vanwege de bracteeën rond de bloemtuil, maar is absoluut niet hard genoeg voor ons klimaat! Is bovendien erg spintgevoelig. Wordt sporadisch (voor export) gekweekt.
In Engeland komt nog een dubbelbloemige vorm met rosekleurige bloemen onder de
naam H. involucrata 'Hortensis' voor. Deze is ook niet winterhard.

Hydrangea macrophylla
syn. Hydrangea opuloides
H ydrangea horten sis
Deze n aam wordt aangehouden voor een grote groep H ydrangea's, waarvan de
meeste waarschijnlijk hybriden zijn. De groep kan worden verdeeld in twee secties :
a - bolvormige " Hortensia's"
b - platbloemige "Lintekapjes" (Lacecaps)
Beide groepen worden door botanici verschillend benaamd maar in de praktijk is de
verzamelnaam Hydrangea macrophylla heel goed t e gebruiken. In dit artikel wordt
Hydrangea serrata niet tot Hydrangea macrophylla gerekend, m aar als aparte soort
verm eld.

Hydrangea macrophylla 'Mariesii'
E en struik van ongeveer 125 cm hoogte met forse bladeren . Bloem en half-bol t ot plat ,
in vorm tussen de Hortensia en de Lintekapjes in . R andbloemen licht rose. Zou volgens de literatuur te herkennen zijn aan de puntig toelopende bladeren.
Of deze in 1879 uit J a pan ingevoerde plant nog wel in Nederland "echt" voorkomt is
niet zeker. Wat is nl. het geval? De Franse kweker LEMOINE zaaide van 'Mariesii' en
bracht in 1902 twee nieuwe klonen in de handel, welke hij noemde H . m ariesii perfecta
en H . mariesii gran di flora.
Beide bleken m eer winterhard te zijn dan de oudeJapanse impor ten en hadden forsere
bloemen en stevigere scheuten. De rose (soms paars-blauw) bloeiende H. mariesii
perfecta verdrong al spoedig de oude mariesii uit Japan en komt nu in Boskoop en ook
in het buitenland voor als 'Mariesii'.
Om het nog moeilijker te maken kwam HAWORTH-BooTH met een voor ons nieuwe
H ydrangea, nl. 'Blue Wave'. Dit bleek niet s anders t e zijn dan 'lVIariesii Perfect a'
gegroeid in zure, ijzerhouden de gron d. Onder deze naam kwam de bekend o: variëteit
van LEMOINE opnieuw n aar Nederland.

De oudste vorm door T HUNBERG in 1784 beschreven en ingevoerd was niet een plant
uit het wild m aar een in Japan voorkomende " H ortensia" , nl. ' Otaksa'. Deze cultivar
is vele jaren in Nederland gekweekt, maar bleek niet voldoende winterhard te zijn.
Vele andere cultivars zijn later uit Japan ingevoerd, zowel planten met Hortensiaachtige bloemen als m et schermvormige tuilen (o .a. 'Mariesii' en 'Veitchii') .
H ORTENSIA's
De H ortensia's, voornamelijk bekend als in bloei get rokken plant, zijn in Nederland
buiten m aar nauwelijks winterhard. Enkele cultivars zijn harder dan andere, maar een
goed rapport over de winterhardheid is niet bekend. Als "buiten" -Hortensia wordt in
Nederland en de Scandina vische landen het meest gebruikt :

**

Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose' (Lemoine, 1908) - foto blz. 26
Eén van de eerst e hybriden van de F ranse kweker Lemoine. Bloemen bolvormig, niet
abnormaal groot , rijk bloeiend, dikwijls ook aan grondscheuten. Kleur: r ose, in
sommige (vooral zure) gronden bl a uw. Wordt als blauwe Hortensia ook wel 'Bouquet
Blue' genoemd.
Dit is één van de m eest winterharde Hortensia 's.
In E ngeland wordt als buiten-Hortensia vooral een a ndere oude Franse cultivar aanbevolen, nl. 'Vibraye' - een rose bloeiende cultivar die zeer gem akkelijk helder
blauw wordt.
LINTEKAPJ ES
De " Lintekapj es" (Engelse ben aming "Lacecaps") zijn t e beschouwen als de meer op
de wilde soort lijkende planten met schermvormige bloemtuilen ; ze hebben grotendeels fertiele bloempjes en slechts weinig, doch t am elijk grote, st eriele randbloemen.
In 1879 importeerde CHARLES MARlES uit J apan een forse struik met schermvormige
bloemen, nl.:

32

Hydran gea macrophylla 'W hit e vVave '
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LEMOINE bracht in 1902 ook nog een zo goed als wit bloeiend Lintekapje in de handel,
ook een zaailing van de Japan se 'Mariesii'. Deze noemde hij H. mariesii grandiflora.
De nieuwe benaming van HAWORTH-BOOTH werd 'White Wave' .
Er is in de Nederlandse kwekerijen verwarring ontstaan tussen deze 'White Wave' en
de oude, in 1903 uit Japan geïmporteerde 'Veitchii'. Ze gelijken zoveel op elkaar dat
men uit de beschrijvingen deze twee niet kan onderscheiden.
Als derde dient genoemd te worden: 'Lanarth White', wat een zeer compacte struik
van 60- 80 cm zou moeten zijn. De plat schermvormige bloeiwijze bestaat uit een rose
(of blauw) centrum van fertiele bloempjes en zuiver witte, niet gefranste, gepunte
randbloemen. Bloeit vroeg( !), begin juli tot eind augustus.
De plant, die het Proefstation importeerde onder deze naam bleek de fors groeiende
'Wbite Wave' te zijn. In de nieuwe aanplant bij het Proefstation hopen we ook eens de
echte, laagblij vende 'Lanarth White' te zien.
Resum2rend kunnen de volgende "Lintekapjes' worden aanbevolen:

**

Hydrangea macrophylla 'Mariesii Perfecta' (of) 'Blue Wave'
syn. Hydrangea macrophylla 'Mariesii' (van de Nederlandse kwekerijen)
GROEIWIJZE: sterk groeiende struik van l00- 150 cm met grote, stevige bladeren.
BLOEMEN: bloeiwij ze schermvormig symmetrisch, een discus vormend van fertiele
bloempjes met zeer vele, grote, regelmatig gevormde randbloemen met iets
gegolfde randen .
Kleur : donker- tot lila-rose, in zure (ijzerhoudende) gronden lila-blauw. Doet het het
beste in half-schaduw, daar d e bloemen in de volle zon dikwijls een vale kleur krijgen.
Blo e itijd: laat (vanaf begin augustus).
Mooie, goed winterharde struik. Is wel de meest aangeplante "Hortensia" met platte
bloemen . In hoeverre men aan de in Engeland reeds ingeburgerde naam 'Blue Wave'
(voor de "blauwe") de voorkeur moet geven boven 'Mariesii Perfecta' (voor de "rose")
is een kwestie die hier niet kan worden opgelost.
N.B. Voor zover kan worden nagegaan wordt de oude (echte) 'Mariesii', waarvan de
randbloemen afgerond en gaafrandig zijn, niet meer gekweekt.

*

Hydrangea macrophylla 'White Wave'- foto blz. 33
syn . Hydrangea 'Mariesii Grandiflora' (Lemoine)
Hydrangea 'Mariesii Alba'
GROEIWIJZE: zeer sterke groeier, lSO cm en meer, met grote bladeren .
BLOEMEN: platte bloemschermen: de kleine bleekrose (of blauwachtige) fertiele
bloempjes zijn omgeven door regelmatig geplaatste, zeer grote, parelwitte
randbloemen . Bloeit laat in augustus.

links: Hydrangea pan. 'Grandiflora'

*

Deze fors groeiende, wit bloeiende cultivar komt ook wel eens voor onder de naam
'Lanarth White' (een laaggroeiende cultivar) - misschien zelfs wel als 'Veitchii' (een
in 1880 uit Japan geïmporteerde plant, die bloeiwijzen heeft met slechts 3-5 kleine,
witte randbloemen, die spoedig rose verbloeien).
o Hydrangea paniculata -

China, Japan (ingevoerd ± 1860) -
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rechts: H. pan. 'Floribunda '

Hydrangea paniculata 'Floribunda' - foto blz. 2 en 35
GROEIWIJZE: st evige struik van ± 2 meter met sterke, opgaande takken.
BLOEMEN: grote, smalle en puntige bloempluim (tot 30 cm) met gemengde fert iele
en steriele witte bloemen . Bloeitijd tamelijk laat ln augustus-september.
Oude, zeer mooie cultivar, enkele jaren geleden weer naar voren gekomen, door
toedoen van M. Haworth-Booth, die deze in zijn boek "The H ydrangea" afbeeldde.
Het Proefstation voor de Boomkwekerij importeerde planten en heeft deze cultivar
onlangs in Nederland verspreid. Mooier en eleganter dan H. paniculata.

foto blz. :35

Stugge, opgaande struik met in augustus-september tamelijk grote, pyramidale pluim 2n (lS- 30 cm) met slechts weinig steriele bloemen. Deze zijn eerst wit, later verkleurend tot vuil rose.
De gewone H . paniculata wordt in Boskoop zeer weinig gekweekt; komt meer voor in
Noord-Brabant.
Sommige tuinarchitecten geven de voorkeur aan de soort boven de bekende cultivar
'Grandiflora', daar de bloempluim meer " natuurlijk" aandoet. Deze soort is achterhaald door de mooie cultivar 'Floribunda'.

midden : H . p aniculata

***

Hydrangea paniculata 'Grandiflora' - J apan (Von Siebold, 1860) - fot o blz. 35
Bekende struik met grote, dichte, pyramidale pluimen met alleen steriele bloemen.
Bloemkleur in augustus wit, later rose tot vuil rose verkleurend, bloemen lang aan de
pluimen blijvend.
Sommigen vinden de bloempluimen te stijf. Deze struik wordt in Nederland lang niet
zo veel aangeplant als in het buitenland. Is een zéér groot export-artikel.
Ieder voorjaar sterk terugsnoeien is gewenst .
35

o Hydrangea paniculata 'Praecox' (Arnold Arb., 1893)
Deze cultivar bloeit in juli, 4-6 weken vóór de bekende 'Grandiflora' en wordt door
sommigen daarom aanbevolen. De bloempluimen met weinig steriele bloemen zijn
echter veel kleiner, onregelmatig afgeplat; niet mooi .
Gewonnen in het Arnold Arboretum, U.S.A., uit zaad, verzam eld door Prof. Sargent
op het noordelijke eiland van Japan (Hokkaido) in 1893.
* * * Hydrangea petiolaris- Japan, Korea en Formosa (ingevoerd 1878)
syn . Hydrangea anomala ssp. petiolaris
GROEIWIJZE: klimheester m et hechtwortels, zich goed aan muren hechtend (ook
op het noorden), echter ook over de grond groeiend, waar hij ± I m hoog wordt.
BLOEMEN: in zeer brede schermen (I 5- 25 cm in doorsnede) met enkele steriele,
witte bloemen aan de randen; bloeitijd juni-juli.
De "klimmende Hydrangea" 'wordt meer en meer aangeplant, niet alléén voor bedekking van muren, maar ook als "grove " grondbedekker ; kan zeer artistiek over oude
boomstronken groeien. Is zeer winterhard.
Schizophragma hydrangeoides. Deze naam werd vroeger (voor de tweede wereldoorlog) nog wel gebruikt voor boven beschreven Hydrangea petiolaris. Nu echter niet
meer, ondanks het steeds herhalen van deze z.g. synoniem naam in diverse boeken!
D'" echte eveneens klimmende Schizophragma wijkt af van Hydrangea: bij eerstgenoemde hebben de steriele randbloemen één enkel kelkblad (Hydrangea 4- 5).
Deze klimplant komt weinig voor; is moeilijk te kweken en heeft in de jeugd veel zorg
nodig om zich te ontwikkelen. Een goed exemplaar staat tegen het woonhuis in het
Arboretum Trompenburg in Rotterdam. Er zou een ro3e-bloeiende cultivar 'Roseum'
bestaan.

* Hydrangea quercifolia- Z.O. Noord-Amerika (1803)
GROEIWIJZE: ta melijk lage, bossige struik ( 1- hoogstens I ,5 m) met vele takken
uit de grond en met roodbruine twijgen.
BLADERE N: opvallend "anders", groot (10- 15 cm), stug, st erk 3- 5 lobbig, onderzijde witviltig; lijkt wel iets op dat van eenamerikaanseeik ; in de zomer groen,
in de herfst rood en purperkleurig.
BLOEMEN: in losse pluimen (I 5- 20 cm) met vele steriele bloemen; eerst geelachtig
wit, later tot paars-rose verkleurend. Bloeitijd juli.
Deze goed winterharde struik gedijt het best in goede grond, ook in half-schaduw,
ofschoon dit laatste geen vereiste is. Is meer een bladplant dan een bloemstruik;
bloeit niet erg rijk.
s* Hydrangea sargentiana - West-Hupeh, China (1908)
syn. Hydrangea aspera ssp. sargeniiana
GROEIWIJZE: een met uitlopers door de grond kruipende struik van I ,5(- 2) m
met vingerdikke, opvallend borstelig behaarde twijgen .
BLADEREN: zeer groot (20- 30(- 40) cm), eirond, kort toegespitst, onderzijde
roestkleurig behaard.
BLOEMEN: in 12- 15 cm brede tuilen; fertiele bloempjes in het midden flets lila, de
witachtige, betrekkelijk kleine steriele bloemen aan de rand vallen zo weinig
op, dat de kleine, ronde, lilakleurige fertiele bloemen in de "discus" overheersen. De bloeiwijzen geven daardoor de indruk lila van kleur te zijn. Bloeitijd
half juli tot augustus.
Hydrangea sargentiana is mooier als bladplant dan als bloeistruik. Hij vergt een goede
grond en een beschutte plaats om goed te kunnen groeien. Oudere planten dienen
nu en dan flink te worden teruggesnoeid ter voorkoming van kale struiken.
Een hierop gelijkende Hydrangea, die minder gevoelig is voor zon enz. is Hydrangea
aspera 'Macrophylla'.
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Hydrangea serrata- Japan, Zuid-Korea
syn. Hydrangea macrophylla ssp. serrata
Hydrangea serrata is een lage struik met vrij dunne, donkere twijgenen tamelijk dunne, puntige bladeren, die slechts 5- 12 cm lang en 2,5-5 cm breed ZIJn.
De bloeiwijze van de soort is vlak, met grote, rose of rose-rode (soms blauwe)
randbloemen .
Een struik uit de bergstreken van Japan en Zuid-Korea (Quelpaert Island), ingevoerd
in 1843, nauw verwant aan H. macrophylla, waaronder sommige botanici deze als
.
.
.
subspecies of variëteit rangschikken.
Hydrangea serrata is in cultuur meestal vertegenwoordigd door mt Ja pan mgevoerde
cultivars.
H ydrangea serrata var. acuminata werd door V oN SIEBOLD in 1860 ingevoerd. Hij
komt van de berghellingen en is me er wi n ter hard dan de meeste andere vormen van
H. serrata. Hij is te herkennen aan zijn zeer donkere stengels en langere bladeren
BEAN (Trees & Shrubs II, 8, 1973) beschouwt var. acuminata, waarva~ wij. slechts één
kloon hebben, als identiek met de soort H. serrata, maar de kloon, d1e WIJ kweken IS
voldoende afwijkend van vele andere variëteiten van H. serrata om hem als (zeer
winterharde) cultivar 'Acuminata' aan t e houden (zie hieronder).

Hydrangea serrata -VORMEN en HYBRIDEN
De waarde van H . serrata en vooral van H. serrata 'Acuminata' is, dat de selecties en
hybriden hieruit veel meer winterhard zijn dan de H. macrophylla-vormen (zowel de
Hortensia's als de "Lintekapjes") . Bovendien is het opvallend, dat de ra.ndbloemen
van H. serrata-nakomelingen weinig neiging hebben een blauwe kleur aan te nemen,
met uitzondering van 'Bluebird'.
Om praktische redenen worden hier zowel de se l ecties als de h y briden van H. serrata (incl. var. acuminata) onder de naam Hydrangea serrata b eschreven .
* Hydrangea serrata 'Acuminata' - Ja pan ( 1860)
syn. Hydrangea acuminata
GROE IWIJZE: zeer stijf opgaande struik van 80-100 cm met donkergroene, t?egespitste bladeren, sterk gezaagd, iets langer dan die van de soort, aan brUinzwarte twijgen.
.
BLOEMEN: de bloeiwijze is discusvormig, met ongeveer 6 rose-rode (stenele)
randbloemen rondom kleine, blauwe fertiele bloempjes. (De randbloemen hebben weinig neiging tot blauw-kleuring) . Bloeitijd in juli.
Een zeer winterharde, wat stijve kleine struik met rose-rode bloemen aan de top .
Werd door VoN SIEBOLD uit Japan ingevoerd, waar deze op de berghellingen voorkomt .
* * * Hydrangea serrata 'Bluebird' ( 1949) - foto blz. 38
syn. Hydrangea acuminata 'Bluebird'
GROEIWI JZE: gedrongen struik van 80- 100(- 150) cm.
BLOEMEN: in platte schermen, 10- 15 cm in doorsnede in groten getale aan. het
einde van de takken. De kleine, meestal blauwe fertiele bloemen ZIJn omnngd
door veel, betrekkelijk kleine (2,5 cm), helder blauw e randbloem e n .
Bloeit in juli.
Een mooie, rijk bloeiende, winterharde selectie (of hybride?) van var. acuminata. De
helder blauwe randbloemen vindt men bij oudere struiken aan alle takken; ze steken
zeer mooi af tegen de donkergroene bladeren. Verbetering van 'Lilacina'.
.
Verkreeg in 1960 een Getuigschrift van Verdienste in Engeland.
Deze Hydrangea werd op de Floriade 1972 in Amsterdam met veel succes gebrmkt
in grote bloembakken.
37

o Hydrangea serrata 'Lilacina'
Onder deze naam ontving het Proefstation een vorm, die zonder twijfel tot H. serrata
behoort. In de literatuur komt wel voor H. macrophylla 'Lilacina' of H. 'Mariesii
Lilacina' van Lemoine ( 1904). Of dit dezelfde plant is kon niet worden nagegaan . In
ieder geval is H. serrata 'Lilacina een minder mooie, paarsblauw bloeiende plant, veel
minder bloeirijk dan 'Bluebird'.

**

Hydrangea serrata 'Preziosa' - Duitsland (vóór 1963) - foto blz. 40
syn. Hydrangea acuminata 'Preziosa'
GROEIWIJZE: forse struik van I 00-150 cm met donkergroene bladeren langs
bruinrode stengels.
BLOEMEN: plat-bolvormige bloeiwijze, bijna als bij een kleine "Hortensia",
met zo goed als uitsluitend steriele bloemen. De bloemen zijn eerst rose, met
iets donkerder schakering aan de rand, later in augustus al meer rood, tot dof
donkerrood in september. Wordt niet of zelden blauw!
Dit is een uit Duitsland (Kordes ?) afkomstige hybride tussen de winterharde 'Acuminata' en een "Hortensia". Gezien zijn grotere winterhardheid (in vergelijking met die
van de "Hortensia's") is deze nieuwe plant het zeker waard om in tuinen aangeplant te worden; is zowel geschikt voor schaduw als voor volle zon.
Verkreeg in Engeland in 1964 een Getuigschrift Eerste Klas(!).

o Hydrangea serrata 'Rosalba' (Van Houtte 1865)
/
syn. Hydrangea macrophylla 'Rosalba'
GROEIWIJZE: lage struik van 60- 100 cm met (geel)-)groene bladeren.
BLOEMEN: 6-7 hangende randbloemen, eerst wit, daarna verkleurend tot karmijnrose en rood, soms gevlekt, nooit blauw.
Een zeer oude Japanse vorm, die zeer veel gelijkt op de soort H. serrata welke door
VoN SIEBOLD (onder de naam H. faponica) is ingevoerd.
Deze kloon wordt zelden gekweekt. De plant in de tuin van het Proefstation werd uit
Groot-Brittannië geïmporteerd voor vergelijking, maar blijkt met z'n hangende
bloempjes weinig sierwaarde te hebben.

Hydrangea serrata 'Bluebird'

o Hydrangea serrata 'Grayswood' ( 1940)

GROEIWIJZE: struik na 8 jaar in Boskoop 60- 80 cm. (Wordt in Nederland dus
géén I ,5 m zoals sommigen vermelden).
BLOEMEN: de kleine fertiele bloempjes zijn meestal lilablauw, de ± 9 steriele,
hangende(!) randbloemen ZIJn eerstwit tot rose, later bijna rood. Jonge planten geven slechts weinig bloemen.
Het Proefstation te Boskoop importeerde in 1964 enkele planten uit Groot-Brittannië
voor keuring. Is géén mooie vorm.
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o Hydrangea strigosa - China (ingevoerd I 907)
syn. Hydrangea aspera ssp. strigosa
Deze Hydrangea werd gevonden door WILSON, die voor het Arnold Arboretum verzamelde. Hij verzamelde in 1908 zaden uit een tamelijk laag gebied, wat tot resultaat
had dat de hieruit voortgekomen planten niet erg winterhard zijn en zeer Iaat of buiten
geheel niet bloeien (of in oktober in de kas) .
De soort is verwant aan Hydrangea aspera. De takken hebben aangedrukte, stekelige
beharing (strigosa). De bladeren zijn 5- 20 cm, eirond met lange punt, 2-3 maal zo lang
als breed en ook aan de onderkant stekelig behaard.
De bloemtuilen zijn 10- 15 cm in doorsnede , met witachtige of licht lila-blauwe randbloemen (2l in doorsnede).
Is door de veel te late bloei voor ons van geen waarde. Waarschijnlijk ook nauwelijks
winterhard. Is in Nederland niet in cultuur(!).
NAAMSVERWARRING. Als synoniemen van deze Chinese zeer laatbloeiende, niet winterharde soort zouden ook kunnen worden toegevoegd:
Hydrangea aspera var. macrophylla HEMSLEY
Hydrangea strigosa var. macrophylla (HEMSLEY) REHDER
Om verwarring te voorkomen zijn deze namen hierboven niet als synoniem onder
H . strigosa vermeld. De plantenverzamelaar HENRY vond deze Hydrangea (met aangedrukte stekelige beharing) in China. HEMSLEY beschreef hem als H. aspera var.
macrophylla; door REHDER werd deze plant later onder H . strigosa gebracht.
Dit is echter niet de in cultuur meer en meer voorkomende met * * gewaardeerde,
winterharde cultuurvariëteit Hydrangea aspera 'Macrophylla'- (zie blz. 29).
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Hydrangea serrata 'Preziosa'

s* Hydrangea villosa - Westelijk China (ingevoerd 1908)
Een struik met slappe takken, die in vele opzichten op Hydrangea aspera gelijkt en
door botanici meestal als synoniem hiervan wordt beschreven.
Het verschil zou voornamelijk zijn dat H . villosa mauve-kleurig blauwe randbloemen
zou hebben en langere, smallere bladeren. Hier wordt om praktische redenen, ook in
na volging van RILLIER (Manual I 971), deze soort apart gehouden van H ydrangea
aspera .
H. villosa heeft lange, 20- 30 cm bladeren, smaller en dunner dan die van H. aspera.
De bloemen verschijnen bij de cultuurvorm, die in Nederland voorkomt, pas laat in
augustus (als Hydrangea aspera 'Macrophylla' uitgebloeid is). De bloemen vallen op
doordat ook de zeer kleine, fertiele bloemen paars zijn (dezelfde kleur als de mooi getande randbloemen), wat een zeer mooi effect geeft. Verlangt schaduw.
Een variabele soort, waarvan wij in Nederland waarschijnlijk slechts één kloon in
cultuur hebben.
Jammer genoeg is de struik niet al te winterhard (vandaar de s* in het keuringsrapport) .
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