H. ].

VAN DE LAARl)

CALLUNA EN ERICA
(GEELBLADIGE CULTIVARS)

Van de geslachten Calluna en Erica werd een uitvoerig keuringsverslag opgenomen in
Dendraflora Nr. 7, 1970, blz. 6- 32. Sindsdien is het gekweekte sortiment dusdanig uitgebreid, dat een voortzetting van nog niet aan een beoordeling onderworpen cultivars geen
overbodige luxe is. De Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Culturen besloot daarom enkele jaren geleden de geelbladige cultivars van Calluna en
Erica t e keuren . Deze werden daartoe in 1974 geplant op de sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop en in 1975 op de kwekerij (heidetuin) van de
gemeente Drieb ergen-Rijsenburg. De planten werden dus zowel op veen- als op zandgrond
uitgeplant om groei, bloei, loofkleur enzovoorts van de diverse cultivars goed te kunnen
nagaan .
Zowel in Nederland als in het buitenland is de belangstelling voor Calluna en Erica nog
steeds stijgende. Zeer veel heidetuinen werden en worden aangelegd of bestaande tuinen
geheel of gedeeltelijk met heide beplant. De behoefte aan informatie nam zodanig toe, dat
naast de Engelse Heather Society, de Nederlandse Heidevereniging " Ericultura" in 1971
werd opgericht, die thans ruim 900 leden telt. De leden krijgen viermaal per jaar een
mededelingenblad, terwijl regelmatig excursies en voorlichtingsevenementen worden georganiseerd.
SORTIMENT. Terwijl in 1970 het sortiment Calluna en Erica bijna 300 verschillende soorten
en cultivars omvatte, is het aantal in Nederland aanwezige soorten en cultivars in 1976
uitgebreid tot 480. Het aantal geelbladige vormen, dat in Nederland voorkomt is thans 68,
waarvan er 48 op sier- en gebruikswaarde werden gekeurd. Voor de " volledigheid" werden
d e in b oeken en catalogi voorkomende geelbladige cultivars eveneens in dit verslag opgenomen .

Het was niet eenvoudig uit te maken, welke geelbladige cultivars wel of niet in dit verslag
moest en worden vermeld. Er zijn enkele cultuurvormen waarvan het loof voornamelijk in
het groeiseizoen een min of meer gele kleur heeft. De cultivars, waarvan in het voorjaar de
jonge groeitopjes slechts enkele weken roomgeel, geel of diepgeel zijn gekleurd , worden in
dit verslag niet beschreven.
Er dient t e worden vermeld , dat zeer veel gegevens voor dit verslag, vooral over de winners
en het jaar van introductie, werden verkregen van de Engelsman D. McClintock, met wie
ook regelmatig contact wordt onderhouden inzake de juiste benaming van Calluna en Erica.
De Engelse Heather Society voert namelijk de Internationale Registratie van de geslachten
Calluna en Erica en McClintock is belast met de uitvoering van deze werkzaamheden.
SNOEIEN. Het is zeer belangrijk om heide, in het bijzonder de geelbladige cultivars goed te
snoeien om de planten actief t e laten groeien. Door ieder jaar in de t weede helft van maart
de heide vakkundig te sn oeien, wordt de groei bevorderd en dit is onontbeerlijk voor een
optimale loofkleur, zowel in de zomer als in de winter.

Er moet worden opgemerkt dat jonge planten altijd een fellere loofkleur hebben, dan ouder
m ateriaal. Geelbladige cultivars van Calhma en Erica moeten, om een zo goed mogelijke
loofkleur te krijgen , in de volle zon worden geplant.
1) Consulentschap in Algemene Dienst voor d e Boomkwekerij ; Proefstation voor de Boom kwekerij te

Boskoop.
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GROEIWIJZE. Het beschrijven van de juiste groeiwij ze en hoogt e van de diverse cultivars is
bepaald niet eenvoudig. De grond, waarop het materiaal is geplant, is van grote bet ekenis
maar ook de plantafstand en de wijze waarop wordt gesnoeid. Ver uiteen staande planten :
d1e machmaal worden gesnoe1d, groeien in de loop van de tijd uit tot 20- 25 cm hoogt e bij
een breedte van 40- 50 cm, maar wanneer de planten met een snoeischaar alleen worden
getopt blij ven hoogte en breedte van de planten meer gelijl<. Een uit zondering vormen
de cultuurvariëteiten die een kruipende t ot zeer breed spreidende groeiwijze hebben .
Voor meer gedetailleerde gegevens over Calluna en Erica in het algemeen en van een aantal
van de geelbladige cultivars in het bijzonder, wordt verwezen naar de keuringsverslagen in
Dendraflora Nr. 5 ( 1968) en Nr. 7 (I 970).

KEURI NGSRAPPORT
Waa rdering :

*** = uitstekend (excellent)
** = zeer goed (very good)
* =-= goed (good)
s
o

==

voor speciale doeleinden (lor special purfJoses)

= kan vervallen (can be eliminated)
Calluna vulgaris 'Be:.ley Gold '

Callun a v ulgaris 'Golden Ca rpet '

CALLUNA
Calluna vulgaris -

Stmikheide -

Europa, W .-Azië en N .-Afrika

*

'BEOLEY GoLD' (J. W. Sparkes 1963) - aug.- sept ., 30 cm
LOOF : zuiver geel, ook in de winter.
BLOEMEN: helder wit, zeer talrijk.
GROEIWIJZE: breed opgaand.
Een op 'Gold Haze' gelijkende cultivar met een iets zwakkere groei. H et loof is
daarentegen dieper geel. Eenjarige planten bloeien aanmerkelijk rijker dan die van
'Gold H aze '. Dit laat ste is een duidelijk kenmerk.

**

'BLAZEAWAY' (J. W. Sparkes 1963) - juli-sept. , 45 cm
LOOF: bronskleurig groengeel, 's winters opvallend (dof-)rood.
BLOEMEN: mauverose, talrijk.
GROEIWIJZE: breed opgaand, min of meer los.
In Dendraflora 7 ( 1970) werd geadviseerd deze - op 'Robert Chapman' gelijkende cultivar n iet meer te t elen, daar deze zowel in de winter als in de zomer minder fraai
is gekleurd dan 'Robert Chapman'. Sindsdien is vele malen gebleken, dat 'Blazeaway'
aanmerkelijk gezonder is dan 'Robert Chapman ' . Dit geldt voornamelijk voor de cultuur en de aanplant op zandgrond.

***

'BosKoop' (P. G. Zwijnenburg 19ï2) - aug.-sept., 40 cm
LOOF: bronsgeel, in de winter licht tot diep oranjerood.
BLOEMEN: diep m auverose, talrijk.
GROEIWIJZE: zeer breed spreidend met opgaande t akken.
Een nieuwe, zeer gezonde en goed groeiende selectie met een mooie zomer- en winterkleur. Als zaailing in Boskoop ontstaan .

syn. E rica vulgaris
Struik van 30- 90(- 200) cm hoog, soms met kruipende of hangende takken . Bladeren 1-3
mm, t egenoverstaand, kruiswij s geplaatst, kaal of behaard. Bloem en 4-spletig, in tros- of
pluimvormige bloeiwij zen, paars of paarsrose, zelden paarsrood of wit. Bloemkroon klein ,
kort er dan de 4- delige kelk en m eestal van dezelfde kleur. Bloeitijd in Nederland augustusseptember(-november); in het gehele verspreidingsgebied van juni tot december-ja nuari.
Dr. W . BEIJERINCK onderscheidt in " CALLUNA, a Monograph on the Scot ch Heather "
( 1940), t wee variëteiten, namelijk :
var. vulgaris (syn. var. genuina; var. glabra) als typische, algemeen voorkomende, kale
of zeer zwak behaarde variëteit;
var. hirsuta met dicht behaarde jonge t wijgen en bladeren.

Calluna vulgaris komt in b ijna geheel E uropa voor. Voorts in W .-Azië en in het uiterst e
N.-Afrika . I n oost elijk N.-Amerika is de plant ingevoerd en op sommige plaatsen verwilderd.
De winterhardheid verschilt naar de plaat s van herkomst; cultivars waarvan het oorspronkelijke materiaal in het wild in Portugal werd verzameld, zijn in Nederland zeer
vorstgevoelig. In de kleur van het loof zijn grote verschillen waar te nemen: naast planten
met normaal groen of geel loof (en vele hiervan ora nje of rood verkleurend gedurende de
winter), zijn er ook planten m et grijs loof en planten waarvan de groeitopj es in het voorj aar
opvallend geel, rose of rood zijn getint. Daarnaast is de groeiwij ze bijzonder rijk gevarieerd.
SORTIMENT. Al m eer da n anderhalve eeuw worden benaamde cultivars v eget at ief vermeerderd. Vooral in Engeland maar ook in Schotland zijn vele vormen in het wild verzameld.
Een groot aantal cultivars is ook door stelselmatig select eren op de kwekerij en gewonnen. De
laatste decennia zijn zeer vele nieuwe cultuurvariëteiten uit Groot-Brittannië geïmporteerd,
waaronder een groot aantal m et gele bladeren.

*

'AuREA' (1825) - juli- sept., 40 cm
LOOF: groengeel (jonge planten zuiver geel), in de winter zwa k oranjebruin.
BLOEMEN: licht paarsrose.
GROEIWIJZE : zeer breed opgaand.
Bijzonder winterharde cultivar, die de laatste jaren door nieuwere vormen min of
meer is verdrongen. De jonge planten zijn mooi geel; oudere planten zijn vooral in de
winter weinig spectaculair. Is de eerste gecult iveerde, geelbladige Calhma.

o 'CAROLE CHAPMAN' (J. W. Sparkes 1966) - aug.- okt., 30 cm
LOOF: groengeel, in de winter geel.
BLOEMEN: wit, zeer talrijk.
GROEIWIJZE: breed opgaand, tamelijk dicht.
Aanvankelijk langzaam groeiende vorm , later forser. Het loof is gedurende de winter
zeer m ooi geel. Helaas is deze plant- evenals andere 'Serlei Aurea' -typen - gevoelig
voor ziekten. Bovendien maakt de plant vaak een rommelige indruk.
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o 'CHRISTINA' (A. H . Rijnbeek 1971) - sept.-okt., 50 cm
LOOF: groengeel tot geel, in de winter helder geel.
BLOEMEN: zuiver wit, talrijk.
GROEIWIJZE: breed opgaand, vr;j dicht.
D eze uit Duitsland afkomstige cultivar kreeg in Boskoop de naam 'Christina' en lijkt
zeer veel op de Duitse cv. 'Harlekin' (zie aldaar). Voordat deze geelbladige plant
(wel d e allermooiste uit de grex 'Serlei Aurea'), de naam 'Christina' kreeg, werd hij op
bescheiden schaal onder de aanduiding "Bremen" verspreid. 'Christina' is evenals
'Serlei Aurea' ziektegevoelig.

* 'CuPREA' ( 1873)

- aug.--sept., 45 cm
LOOF: donker bronsgeel, dof, 's winters bronskleurig bruin tot bruinrood .
BLOEME)! : lichtpaars, zeer t alrij k.
GROEIWIJZE : breed opgaand, los en som s enigszins slordig.
Goed winterharde, nog steeds veel geteelde, oude cultuurvariëteit. Wordt de laatste
jaren d oor een aantal nieuwere vormen min of meer verdrongen.

**

'DART's GOLD' (Darthuizer Boomkwek. 1972) -- aug.-sept. , :20 cm
LOOF: zuiver geel, ook gedurende de winter.
BLOEMEN : zuiver wit , enkel(!) , weinig.
GROEIWIJ ZE: breed en spreidend, dicht.
Een enkelbloemige sport uit d e gevuldbloemige 'Ruth Sparkes', maar lager en compacter groeiend en sporadisch terugslaand naar groen. K an worden beschouwd als
een geelbladige variant van de oude 'Alba E legans'.

o 'FAmv' (J. W. Sparkes 1966) - aug.-sept., 30 cm
LOOF: goudgeel, in de winter oranj e tot bruinrood, soms (vooral op zandgrond)
lichtend rood.
BLOEMEN: licht paarsrose, talrijk.
GROEIWIJZE : breed opgaand, tamelijk dicht.
Deze Engelse cultivar heeft soms een zeer fraaie winterkleur, maar kan toch niet als
een verbetering worden gezien van het geteelde sortiment.
s 'GoLDEN CARPET' (J. F . Letts 1966) - aug.- sept. , 12 cm
LOOF: groenig geel tot goudgeel, 's winters oraniebruin , min of meer gevlekt.
BLOEMEN: licht paarsrose, tamelij k veel.
GROEIWIJZE : kruipend, zeer laag.
Een kruipende vorm , die als zaailing is ontst aan . Deze is niet alleen aan te bevelen
voor kleine heidetuinen , maar ook voor rotstuinen. De winterkleur is weinig spectaculair. Zie ook onder de cv. 'John F . Letts'.
s

**

'GOLDEN FEATHER' (J. W . Sparkes 1965) - a ug.- sept., 20 cm
LOOF: oranj ekleurig geel, in de wint er oranjebruin tot helder oranj e(-rood).
BLOEMEN: lichtpaars, meestal zeer weinig aan de toppen van de t wijgen.
GROEIWIJZE: breed en spreidend, veervormig vertakkend.
Bijzonder mooie cultivar ; helaas enigszins gevoelig voor strenge vorst of langdurige
vochtigheid gedurende de winter. Is daardoor meer geschikt voor landen met een
milder enjof droger winterklimaat.
'GoLDEN GLORY' -

*
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zie 'GoLDEN TURRET'

'GoLDEN RIVULET' (P. G. Davis, vóór 19f8) - aug.- sept., '20 cm
LOOF: bronsgeel, in de winter bruinoranj e (jonge planten soms diep oranj erood) .
BLOEMEN: zeer lichtpaars, vrij talrijk.
GROEIWIJZE: breed en spreidend, dicht.

Fraaie vorm , maar evenals 'Golden Feather' gevoelig voor strenge vorst en vocht.
De kleur van het loof van 'Golden Rivulet' is ook gedurende de winter niet zo opvallend. De groei en de structuur van het loof van deze cultivar zijn te vergelijken m et
die van ' Prostrate Orange'.
o 'GoLDEN TURRET' - syn. 'Golden Glory' (A . C. Smith 1972) - juli-aug. 40 cm
LOOF: geel, in de winter zuiver geel.
BLOEMEN: helder wit, zeer talrijk.
GROEIWIJZE: breed opgaand.
Deze uit Schotland geïmporteerde nieuwe vorm is volkomen gelij k aan 'Gold Haze'.
Beide witbloeiende cultivars zouden door mutatie zijn ontstaan: 'Golden Turret' u it
'Loch Turret'; 'Gold H aze' uit de oude 'Hayesensis'.
o 'GoLD FLAME' (Proudley's Heather Nurs. 1969) - aug.-sept ., 30 cm
LOOF : groen achtig geel, bronskleurig getint, in de winter oranje t ot dofrood.
BLOEMEN: licht paarsrood t ot zuiver paars, talrijk.
GROEIWIJZE : breed opgaand.
Weinig opvallende Engelse cultivar. Bleek bij de keuring niet beter te zijn dan andere
cultivars in het geteelde sortiment.

**

'GoLD HAzE' (J. W . Sparkes 1959) - juli- aug.(- sept .), 40 cm
LOOF: geel, gedurende de winter zuiver geel.
BLOEMEN : helder wit, zeer talrijk.
GROEIWIJ ZE : breed opgaand.
Een van de belangrijkste cult uurvormen met zuiver geel loof, zowel in de winter als
in de zomer. Is zeer fraai in combinatie met cultivars als 'Blazeaway', 'Boskoop ',
'Robert Chapman', 'Sunset' enz. De al zeer bekende 'Gold Haze' is een winterharde,
goed groeiende en gezonde plant.

o 'HARLEKIN' ('Harlequin') (U. Schumacher 1969)- sept.-okt., 50 cm
LOOF: groengeel tot geel, in de winter intenser van kleur, met tamelij k veel grote
en kleine diepgele t wijgtopj es.
BLOEMEN : zuiver wit, t alrij k.
GROEIWIJZE: breed opgaand, vrij dicht .
Een uit Duitsland afkomstig 'Serlei Aurea' -t ype, d at nauwelijks van 'Christina' te
onderscheiden is. Deze laatste heeft 's winters iets geler loof, terwijl de diepgele
twijgtopjes vrijwel geh eel ontbreken. 'Harlekin ' is evenals andere 'Serlei Aurea'-typen
gevoelig voor ziekten .

*

'INEKE' (W. Veldink 1971)- aug.-sept ., 45 cm
LOOF: op valt end lichtgeel, later in het seizoen groengeel, in de winter bronskleurig
geelgroen.
BLOEMEN: licht paarsrose, weinig tot zeer weinig.
GROEIWIJZE: breed opgaand, los, met min of meer slappe takken.
Deze op de Veluwe (Stroese Zand) gevonden geelbladige Calluna is vooral in het
voorjaar en de voorzomer opvallend lichtgeel. E en goed winterh arde vorm , die afwij kt
van alle andere cultivars in deze groep. H ij moet ieder jaar flink worden gesnoeid.

o 'INSHRIACH BRONZE' (J. Drake 1970) - aug.- sept., 25 cm
LOOF: bronsgeel, 's winters zwak bronskleurig.
BLOEMEN : lichtpaars, weinig.
GROEIWIJZE : breed , tamelijk com pact.
Een nieuwe selectie uit Schotland, die in Nederland niet voldoet . Bleek nogal gevoelig
te zijn voor langdurige hitte gedurende de zomer van 1976 en is daarom geen verbetering van h et b est aande sortiment .
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'JOH N F. LETTs' (Aldenham Heather Nurs. 196<'3) - aug.-3ept., ca. 12 cm
Volgens PROUDLEY groeit deze cultivar lager, maar volgens UNDERHILL zou hij hoger
worden dan 'Golden Carpet'. Planten die van Letts werden verkregen en volgens hem
sneller en breder zouden groeien, bleken in de aanplant voor de keuring volkomen
identiek te zijn met die van 'Golden Carpet'.
* 'JoY VANSTONE' (J. W. Sparkes 1963) - aug.-sept., 4S cm
LOOF: geel, later diep goudgeel, in de winter oranjegeel.
BLOEMEN: zeer licht mauverose tot bijna wit, zeer talrijk.
GROEIWIJZE: opgaand, bossig.
Aardige, tamelijk hoge plant met een opvallend lichte bloemkleur. Iets heel aparts in
het sortiment.
o 'LAMBSTAILS' (J W. Sparkes 1966) - aug.- sept., IS cm
LOOF: geel tot groenig geel, gedurende de winter bruingroen tot zwak oranj e,
min of meer bont.
BLOEMEN: licht mauverose, zeer talrijk.
GROEIWIJZE: kruipend tot plat.
Deze platgroeiende cultivar is niet beter dan de meer bekende 'Golden Carpet' . De
kleur van het loof is zowel in de zomer als in de winter minder mooi.
* 'MuLTICOLOR' - syn. 'P rairie F ire' (U.S. A. 196 1) - juli-sept., 20 cm
LOOF: groengeel met iets bronskleurige topjes, gedurende de winter dieprood.
BLOEMEN: lichtpaars, talrijk.
GROEIWIJZE: breed spreidend, laag en compact.
Zeer gezonde, goed winterharde en compact groeiende Callj,tna met een brilj ante
winterkleur. Het loof begint al in augustus een fraaie tint aan te nemen.
Helaas heeft 'Multicolor' veellast van terugslag naar takjes met normaal groen loof.
Deze moeten steeds worden verwijderd; vooral ook bij de vermeerdering dient hierop
goed te worden gelet!

* * * 'ORANGE QuEEN' (J. W. Sparkes

I 96S) - a ug.-sept., 40 cm
LOOF: geel tot bronsgeel, 's winters zeer mooi oranjekleurig.
BLOEMEN: licht mau verose, talrijk .
GROEIWIJZE: breed met opgaande takken .
Een zeer aan te bevelen , goed groeiende en gezonde plant. Heeft het gehele jaar door
een prachtige loofkleur.

'PRAIRIE FIRE' -

zie 'MULTICOLOR'

o 'PROSTRATE ÜRANGE ' (J. W . Sparkes 1963) - aug.- sept. , IS cm
LOOF : zuiver geel tot bronsgeel, in de winter geelachtig oranje.
BLOEMEN: zeer licht ma uverose, t amelijk weinig.
GROEIWIJZE : zeer breed spreidend tot kruipend.
Het loof van deze zeer breed uitgroeiende plant lijkt veel op dat van 'Golden Rivulet'.
Soms wordt 'Prostrate Orange' gemakkelijk aangetast door ziekten en is daardoor
niet gemakkelijk t e telen.
o 'RANNOCH' (Oliver & Hunter 1970) - aug.- sept., 20 cm
LOOF: bronsgeel met iet s rood, gedurende de winter oranjerood.
BLOEMEN: zeer lichtpaars.
GROEIWIJZE : breed en laag.
E en min of meer met 'Sunset ' te vergelijken, uit Schotland afkomstige nieuwe cultivar.
Deze groeit zwak en vormt bovendien tamelijk veel hard groeiende groene takjes
(terugslag), hetgeen ook een nadeel is. In de zomer van 1976 bleek 'R annoch' ook nog
erg gevoelig t e zijn voor la ngdurige hitte.
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Calluna vulgaris 'Robert Chapm a n '

Calluna vulgaris 'Golden Feather'

s*** 'RoBERT CHAPMAN' (J. W . Sparkes 1962) -

aug.-sept., 3S cm

LOOF : bronsgeel, later meer oranjegeel, in de winter schitterend rood.
BLOEMEN: paarsrose, talrijk.
GROEIWIJZE : breed opgaand.
Van de Engelse Calluna-cultivars ontegenzeglijk de mooiste loofplant gedur: nde de
wintermaanden. Helaas is deze fraaie selectie - vooral op zandgrond - zlektegevoelig, waardoor hij moeilijk is t e telen, vandaar de "s" bij de overigens hoge waardering. Een aantal t elers op zandgrond is de laatste jaren overgegaan op de gezondere
cultivars 'Blazeaway' en 'Boskoop'.
* ' RoLAND HAAGEN' (P. G. Zwijnenburg 1972) -- juli- sept. , 30 cm
LOOF : groengeel met iets oranje, in de winter oranjebruin tot prachtig dieprood.
BLOEMEN : licht paarsrose, vrij t alrijk.
GROEIWIJZE: zeer breed t ot opgaand, tamelijk dicht.
Een in Ierla nd in het wild als sport gevonden plant met een gezonde ? roei .. De. kleur
van deze plant varieert van winter tot winter: soms is deze dof oranJ ebrum, m een
ander jaar prach tig dieprood; de plant is dan zeer spectaculair.
o ' RosALIND UNDERwoon's VARIETY' (K. Underwood 1948) -

sept.-okt. , SO cm

LOOF: groenachtig geel, 's winters iets geler.
BLOEMEN : paarsrose, talrijk.
GROEIWIJZE: breed opgaand, vrij dicht .
Forse plant met weinig sierwaarde. Is bovendien ziektegevoelig (een paarsbloeiend
'Serlei Aurea' -t ype).
o 'RuTH SPARKES' (J. W. Sparkes !9SI) -

aug.- sept. , 2S cm

LOOF: zuiver geel, ook in de winter.
BLOEMEN: helder wit, gevuld, tamelij k veel.
GROEIWIJZE: breed t ot spreidend, vrij laag.
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Dit is een gele variant. van de gevuldbloemige 'Alba Plena'. Het is jammer dat de
?,lant v,:le groene takJ ~S vormt (te~u~slag) waaraan zich vrijwel steeds normale
enkele .bloe~en ont~Ikkelen . ~It Is m feite de originele 'Alba E legans'. H ieruit
ontst ond m J?m~sland Al ba Plena met gevulde bloemen , vervolgens in E ngeland de
gevuldbloemige R uth Spa rkes' met geelloof en la ter in Nederland een gele variant
na meliJk 'Dart's Gold' met normale "enkele" bloemen. Deze laat st e kan als een geel~
bladige 'Alba E legans' worden beschouwd .
In E ngela nd zou n o?" een selectie ~it 'R uth Sparkes' best aan, die niet terugslaat.
Letts noemde ~eze Ruth Sparkes (Improved Form) , maa r hij zal waarschijnlijk
noOit worden mtgegeven en in cultuur genomen.
o 'SERLEI AU REA' (W. C. Slocock? 1937) - sept . -o:~t., 50 cm
LOOF : geelgroen, 's winters t ot geel verkleurend.
BLOEMEN : zuiver wit , talrijk.
GROEIWIJZE: breed opgaand, vrij dicht.
Van deze nogal ziektegevoelige Calluna best aan meer t ypen . De een is aanmerkelijk
groener dan de ander. D e onder de naam 'Christina' bekend geworden kloon is de
momst e. Gez~~de planten v~n deze cul~,ivar zijn vooral in de winter erg mooi geel.
Hetgeen als Serlel Grand1flora Alba wordt of werd aano-eboden is een vrij wel
groenbladige 'Serlei Aurea'.
"'

**

'Sm j o HN CHARRINGTON ' (]. W. Spa rkes 1966) -- aug.- sept., 30 cm
LOOF: fris groengeel, al vroeg in de herfst bronskleurig rood getint, in de winter
op vallend dofrood .
BLOEMEN : diep paarsrood, min of meer paars verbloeiend, zeer t alrijk.
GROEIWIJZE : breed tot opgaand.
Mooie cu~tivar met in de zomer ~iep paarsrode bloemen tussen het fris groengele
loof, dat m de wmter opvallend d1eprood kleurt. Deze E ngelse cultivar is zeer fraai
in combina tie met 'Beoley Gold', 'Gold H aze ' en 'Dart's Gold' die in de winter'
periode hun helder gele kleur behouden .
'SPITFIRE ' (R . Hardwiek 1955) -- j uli- sept. , 40 cm
Hetgeei1 al j ar~n geleden als 'Spitfire' uit E ngeland werd geïmporteerd is niet of
nauw.eliJks afWIJ kend van de oude 'Aurea', waarvan het volgens de winner een verbeten ng zou ZIJn . In enkele vergelijkingsproeven waren de verschillen met 'Aurea'
zeer twijfelachtig .
In 1976 is vermeerderingsm ateriaal van de originele 'Spitfire' t er beschikking gesteld
door "The Scottish Rock Garden Club" . Dit nieuwe materiaallij kt af t e wijken van
de 'Spitfire' die t ot nog toe werd gekweekt.

o 'SUMMER ÜRANGE' (J. W . Sparkes 1966) - juli-sept., 35 cm
LOOF: diep bronsgeel, 's winters dofrood.
BLOEMEN : paarsrose.
GROEIWIJZE : breed opgaand .
Een matig hoog groeiende selectie met een mooie rode winterkleur. Kan in verband
met de zwakkere g roei uit het geteelde sortiment verdwijnen.

***
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'SuNSET' (]. W. Sparkes 1963) - juli-sept ., 25 ó n
LOOF : zuiver geel, al vroeg naar lichtoranje verkleurend, in de winter bronsrood ,
enigszins dof.
BLOEMEN : paarsrose, tamelijk weinig .
GROEIWIJZE: zeer breed t ot spreidend, matig hoog.
Deze m ooie, breed uitgroeiende cult ivar heeft een zeer goede zomer- en winterkleur.
Gedurende de abnorm ale droge en het e zomer van 1976 bleek hij iets t e hebben geleden .

s 'WINTER CHOCOLATE' (J. W. Sparkes 1966) - aug.-sept., 35 cm
LOOF: donker geelgroen, 's winters donker chocoladebruin met bruinrode t oppen,
in het voorjaar met opvallend roomwitte en roserode groeitopjes (4-6 weken).
BLOEMEN: helder paarsrose, bij zonder talrijk.
GROEIWIJZE: breed opgaand, bossig.
Het.loof van deze cultivar is weinig spectaculair. Vooral ged urende de zomerperiode
is de kleur weinig opvallend, hoewel in combinatie met andere loofkleuren de plant
goed is te gebruiken . Het meest aantrekkelijke van 'Winter Chocola te' is de fraaie
kleur van de jonge groeitopjes in het voorjaar, vandaar de "s". De plant bloeit rijk,
groeit goed en is gezond .
NIET GEKEURD

+ = in Nederland in cultuur

'ANDREW P ROUDLEY' (Proudley's Heather Nurs . 197 1) - aug.-sept., 15 cm
Loof lichtgeel, in de winter bronskleurig oranj e; bloemen licht paarsrose, aan
korte, dicht met bloem en bezette t akken; groeiwij ze opgaand , zeer laag.
Deze dwergvorm, die ook geschikt is voor de rotstuin , is een geelbladige mutant uit
'Lyndon Proudley'.
+ 'ARRAN GoLD' (D. Hutton 1973) - juli-aug. , 25 cm
Loof geel, 's winters bronsrood ; bloemen paarsrose; groeiwijze breed opgaand .
+ 'BoGNIE' (Delaney & Lyle 1964) - aug.-sept., 30 cm
Loof geel t ot groengeel, in de winter zwak bronskleurig oranjerood, 1n het voorjaar met mooie groeitopjes; bloemen bleekpaars; groeiwijze breed opgaand.
Een uit Schotland afkomstige cultivar, die goed gezond en winterhard lijkt te zijn.
'BO)IFIRE BRILLIANCE' (Primrose Hili Nurs. 197 1) - aug.-sept., 30 cm
Loof geel, 's winters oranj e tot bronsrood; bloemen paarslila; groeiwij ze breed
opgaand.
Lijkt zeer veel op 'Summer Orange'; is mogelijk identiek!
+ 'Bun LvLE' (Oliver & Lyle 1975) - juli- aug., 20 cm
Loof bronsgeel, gedurende de winter rood getint; bloemen paarsrose; groeiwijze
breed spreidend t ot kruipend.
'BuNSALL' (G. Osmond 1972) - aug.- sept., 30 cm
Loof geel, 's winters naar oranj e verkleurend; bloemen zeer bleek lilapaars ;
groeiwij ze smal met opgaande takken.
'CoRAL ISLAND' (Primrose H ili Nurs. 197 1) - aug.- sept., ca. 40 cm
Loof zachtgeel, later oranj ekleurig, in de winter oranj erood; bloemen lavendelkleurig paars; groeiwijze kracht ig opgaand.
+ 'CRIMSON SuNsET' (J. F . Letts?, vóór 1970) - j uli-aug., 40 cm
Loof bronsgeel, gedurende de winter prachtig rood ; bloemen diep paarsrood;
groeiwij ze spreidend tot min of meer opgaand .
Zeer mooie cultivar; de winterkleur is bijzonder opvallend.
+ 'DART's FLAMBOYANT' (Darthuizer Boomkwek 1976) - juli- sept., ca. 15 cm
Loof bronsgeel, al vroeg in het n ajaar prachtig rood verkleurend; bloemen
paarsrose; groeiwijze spreidend tot kruipend.
Mooie nieuwe selectie uit zaailingen.
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'DART's PARRClT' (Darthuizer Boomkwek. 1976) - aug.-sept. , ca. 40 cm
Loof geelgroen, in de winter helder geel; bloemen zuiver wit , talrijk; groeiwijze
breed opgaand.
Een n ieuwe cultivar met aardig loof; geselecteerd uit zaailingen.
juli-aug. , ca. 35 cm
Loof bronsgeel tot groengeel, in de wint er oranjekleurig; bloemen paars; groeiwijze breed opgaand, bossig.
Mooie gezonde plant; uit zaailingen geselecteerd.

'lVIuLBERRY' ( 1973) - aug.-sept., ca. 35 cm
Loof geel, 's winters oranjekleurig ; bloemen dieppaars; groeiwijze breed opgaand.
Gevonden als zaailing d oor Mrs . B. Kershaw, Fleetwood, Lancs. , Engeland.
'ORANGE CARPET' (Tabramhill Gardens 1973) - a ug.- sept., I 0 cm
Loof geel, in de winter oranj ekleurig; b loemen licht mauverose; groeiwijze zeer
laag, krachtig .

+ 'DART's SuRPRISE' (Darthuizer Boomkwek. 1976) -

+

+ 'D uNNET LIME' (P. G. Zwijnenburg 1976) -

j uli-sept., 25 cm
Loof groengeel, 's winters oranjekleurig; bloemen paars ; groeiwij ze breed , tamelijk zwak .
Gevonden op de Dunnet-heide door D . McClintock, E ngeland.

+

+

'RED D RAGOi-1' (1973)- aug.- sept., ca. 40 cm
Loof goudgeel, in de winter dieprood ; bloemen dieppaars, zeer talrijk;
groeiwijze opgaand.
Deze nieuwe vorm is als zaailing gevonden door Mrs. B . Kershaw, F leetwood, Lancs.,
Engeland.

'GLENLIVET' (D . Hutton 1973) - j uli-au~ .. 12 cm
Loof geel, in de winter bronskleurig rood; bloemen licht paarsrose ; groeiwijze
zeer breed spreidend tot kruipend met naar beneden buigende twijgtoppen.
Deze import lijkt op de bekende 'Golden Carpet'.
'GoLDEN MAx ' (P. G. Zwijnenburg 1?75)- j uli-aug. , 40 c:n
Loof helder geel, ook gedurende de winter; bloemen zuiver wit; groeiwijze breed
opgaand met forse takken.
E en uit zaailingen geselect eerde, op 'Gold H aze' gelijkende plant, die beter lijkt te
groeien.

'RED HAZE ' (R . Hardwiek 1960) - aug.- sept., 30 cm
Loof geelachtig, later bronsgeel, in de winter prachtig rood; bloemen licht paarsrose; groeiwij ze breed opgaand.
+ 'RED MAx ' (P . G. Zwijnenburg 1975) -

juli- aug., ca. 35 cm
Loof bronsgeel, in d e winter mooi rood gekleurd ; bloemen paars, groeiwij ze zeer
breed tot opgaan d.
Zeer gezonde plant, vooral opvallend door de kleur van het loof in de winterperiode.
Werd als zaailing geselecteerd.

'GoLD KuP' (Proudley's H eather Nurs. 1972) - aug.- sept., 15 cm
Loof geeloranje, 's winters rood getint; bloemen mauvepaars; groeiwij ze laag
met op de grond liggende takken .

'RosALIND CRASTOCK H EATH VARIETY' (Crast ock H eath Nurs. 1961 ) - sept.-okt.,
50 cm
Loof groengeel tot lichtgroen , 's winters iets geler; bloemen paarsrose; groeiwij ze
breed opgaand, vrij dicht.
'Rosalind Und erwood 's Variety' heeft een betere loofkleur !

'GoLD PAT' (J. W. Sparkes 1965) - aug.- sept., 15 cm
Loof geel, aan de topjes rose; bloemen licht paarsrose; groeiwijze laag en breed.
Een gele mutant uit de cv. 'Mrs. Pat. ' De pla nt groeit zeer zwak.
+

'ILKA' (B . Aalderinl( 1976) -

sept.--okt., ca. 40 cm

+ 'SALMON LEAP' (D. H utton 1973) -

aug.- sept., ca. 15 cm
Loof bronskleurig lichtgeel, in de winter dofbruin getint; bloemen licht paarsrose ;
groeiwijze kruipend.

Loof lichtgroen tot geelgroen met tamelijk veel, grote tot zeer kleine goudgele
twijgtopjes ; bloemen zuiver wit; groeiwij ze breed opgaand.
Aardige nieuwe cultivar ; vanwege de goudgele twijgtopjes is de plant opvallend bont.
'Ilka' is een sport uit de oude 'Serlei Aurea'.
'LATE CRIMSON GoLD' (]. W. Sparkes 1968) - sept.- okt., 30 cm
Loof goudgeel ; bloem en karmozijnrood ; groeiwijze breed opgaand.
Mooie cultivar ; de donker gekleurde bloemen contrasteren zeer goed met het gele loof.
'MASQUERADE' (Primrose Hili Nurs. 1970) - juli- sept., 40 cm
Deze naam is in E ngeland gegeven aan de zogenaamde valse 'Robert Chapman ', een
minder goede cultivar, die de laatste jaren naast de echte 'Robert Cha pman ' in
omloop is, of met deze gemengd voorkomt. Een inferieure vorm die meer opgaand
groeit en - zowel 's zomers als 's winters - een minder spectaculaire kleur heeft dan
'Robert Chapman'.
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'ORA NGE MA:< ' (P. G. Zwijnenb urg 1975) - juli- aug., ca. 15 cm
Loof bronsgeel, 's winters iets bruinrood; bloemen lichtpaars; groeiwijze breed
spreidend tot kruipend.
Een uit zaailingen geselecteerde nieuwe cultivar.

'SuNRISE' (J. F . Letts 1970) - aug.- sept., 30 cm
Loof goudgeel, in de winter oranj e tot rood; bloemen paars; groeiWIJZe zeer
compact.
Een weinig van diverse andere cultivars afwijkende selectie.
t-

+

'WICKWAR FLAME' (G. Osmond) 1970 - aug.- 3ept., 45 cm
Loof geel tot oranj egeel, gedurende de winter dieporanj e tot rood; bloemen licht
paarsrose, in korte trosjes met slechts weinig bloemen; groeiwijze: als jonge
plant tamelij k breed en spreidend, later meer opgaand, fors .
'WINTER F m E' (S. W. Bond 1970) - aug.- sept., ca . 30 cm
Loof geel, in de winter dieprood verkleurend ; bloemen paars; groeiwijze breed
opgaand.
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ERICA
Erica arborea- Boomheide- Middellandse Zeegebied en 0.-Afrika
Hoge struik of kleine boom van 2- 4(-6) m hoogte. Bladeren in kransen van 3(- 4) . Bloemei.
in eindstandige pluimen, klokvormig, grijzig wit tot soms zeer lichtrose. Bloeitijd april-men
In Nederland is deze soort weinig winterhard. Hetgeen in cultuur is behoort nagenoeg allemaal tot de meer vorstresistente cv. 'Alpina' .
NIET GEKEURD
+ = in Nederland in cultuur
+ 'EsTRELLA GOLD' (P. G. Zwijnenburg 1974) - april- m ei, 100 cm
LOOF: groengeel met bronskleurige tint.
BLOEMEN: grijzig wit.
GROEIWIJ ZE : opgaand, matig hoog, tamelijk smal.
Als zaailing gevonden in het Estrella-gebergte, Portugal. Is in Nederland matig tot
weinig winterhard.

Erica carnea - Winterheide - Midden-en Z.-Europa
syn. Erica herbacea
Struikj e tot 50 cm hoogte, vaak met gedeeltelijk liggende takken. Bladeren in kransen van
4, lijnvormig, kaal. Bloemen in korte, naar één zijde gerichte trossen, knikkend, eirond-urnvormig, paarsrose. Bloeitijd (oktober-)december-april.
Zeer winterharde soort, die op min of meer kalkhoudende gronden kan worden aangeplant.
Hoewel in FLORA EUROPAEA de naam E. herbacea als geldige naam wordt gebruikt, is
hier om praktische redenen de veel meer gebruikte en goed ingeburgerde naam E. carnea
gehandhaafd.
SORTIMENT. Van deze zeer waardevolle soort worden in Nederland bijna 50 cultivars geteeld.
De laatste jaren zijn enkele bijzonder mooie nieuwe aanwinsten in omloop gebracht. Het
aantal geelbladige vormen is daarentegen beperkt.

*

*

'ANN SPARims' (J. W. Sparkes 1955) - mrt. - apr., 20 cm
LOOF: diep bronskleurig geel, in de winter mooi oranjebruin tot bruinrood.
BLOEMEN: licht paarsrood.
GROEIWIJZE: zeer breed.
Een mutatie uit de oude 'Vivellii '. De kleur van het loof is in zomer en winter aanmerkelijk mooier dan die van de Duitse 'Vivellii Aurea'. 'Ann Sparkes' en 'Vivellii
Aurea' zijn absoluut niet identiek zoals soms wordt beweerd. De cv. 'Miss Lynne'
schijnt volkomen gelijk te zijn aan 'Ann Sparkes'.
'AUREA' (vóór 1947) - febr. - apr., 20 cm
LOOF: groengeel (bij jonge planten zuiver geel) , 's winters bronskleurig, dof.
BLOEMEN: diep paarsrose.
GROEIWIJZE: zeer breed.
Deze cultivar wordt voor het eerst genoemd in het Jaarboek van de Vereniging "De
Proeftuin" te Boskoop in 1947 , maar werd al omstreeks 1928 in Boskoop geteeld. De
herkomst van deze cultivar is onbekend.

s 'FoxHOLLOw' (J. F. Letts 1969) - febr. - apr., 20 cm
LOOF: zuiver goudgeel, later met oranjerode topjes, in de winter bronskleurig
groengeel.
BLOEMEN: zachtrose, meestal zeer weinig of geheel ontbrekend.
GROEIWIJZE: zeer breed spreidend.
Aardige plant met een mooie gele kleur en een gezonde groei.
'Miss LYNNE' 28

zie onder 'ANN SPARKEs'

o 'VIVELLII AUREA' (0. Schröder 1957) - mrt.- apr. 20 cm
LOOF : bronskleurig geelgroen, in de winter purperbruin tot donker bruingroen.
BLOEMEN: paarsrood.
GROEIWIJZE: zeer breed.
Evenals de Engelse 'Ann Sparkes' is 'Vivellii Aurea' een mutant uit de oude 'Vivellii',
maar aanmerkelijk minder mooi gekleurd.
NIET GEKEURD
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+ 'SuNSHINE RAMBLER' (Primros e Hill Nurs. 1971) - febr. - apr., 20cm
LOOF: zuiver goudgeel, 's winters zwak bronskleurig geel.
BLOEMEN: rose.
GROEIWIJZE: spreidend, krachtig .
Lijkt veel op 'Foxhollow' enE. darleyensis 'Jack H. Brummage'. Volgens de winner
en opgaven in boeken en catalogi moet het loof ook in de winter een gele k~eur hebben.
Het loof van het in Nederland aanwezige materiaal is gedurende de wmter vnjwel
normaal groen! De cv. 'Sunshine Rambler' bleek ook gevoelig te zijn voor zonnebrand.

Erica ciliaris- Wimper heide - W.-Europa en N .-Afrika
Tot 60 cm hoog struikje met recht opstijgende, maar ook vaak liggen~e takken. Blader.en ~n
kransen van 3(- 4), behaard (vaak met klierharen). Bloemen ctlmdns~htot .urnvormig, m
langwerpige, eindstandige, 5-12 cm lange trossen, mauverose. Bloetti]d (Jult-)augustusseptember( -november).
.
.
E. ciliaris is in Nederland matig tot weinig winterhard. Enkele cultivars lm~men met emge
bescherming een normale winter goed doorstaan.
o 'AUREA' (1927) - aug. - okt., 30 cm
LOOF : lichtgeel, 's winters groenig geel.
BLOEMEN: mauverose, zelden talrijk.
GROEIWIJZE: zeer breed opgaand.
Bijzonder vorstgevoelige cultivar, die bovendien vaak rijker bloeiende, groenbladige
takjes (terugslag) vormt. Is naar alle waarscht]nh]kherd m Engeland ontstaan.

Erica cinerea- Grauwe dopheide - W.-Europa
Breed opgaand struikje tot 60 cm hoogte. Bladeren in kransen van 3, kaal tot zwak behaard.
Bloemen eirond-urnvormig, in langwerpige, vaak vertakte trossen, daardoor breed en los
(soms compact), meestal paars. Bloeitijd juni-september(-oktober).
.
.
In het Nederlandse klimaat kan E. cinerea vrij sterk invriezen, hoewel de vorstgevoeltghetd
van de diverse cultivars sterk varieert.
soRTIMENT. Van deze soort zijn in Nederland thans 85 cultivars bekend. De bl.oemkleur
varieert zeer sterk, namelijk van wit, lila, rose, zalmrose, paars, rood tot zwartachtig purper.
Een tamelijk kleinaantal cultivars heeft geel tot geelgroen loof dat in de winter min of meer
van kleur verandert.
o 'ANN BERRY' (G. Underwood 1963) - juli- sept., 25 cm
LOOF: geelgroen, in de winter lichtgroen.
BLOEMEN: violetpaars, zeer talrijk.
GROEIWIJZE: zeer breed opgaand.
Een gezonde plant, maar de kleur van de massa's violetpaarse bloemen combineert
niet mooi met het geelgroene loof.
0

'APRICOT CHARM'- syn. 'Golden Heron' (J. F. Letts 1970) - juli- sept., 12 cm
LOOF: bronsgeel, 's winters oranjegeel tot dieporanje.
BLOEMEN: violetpaars, zeer weinig.
GROEIWIJZE: min of meer kruipend.
Deze plant groeit zwak. De oudere 'Golden Drop' is sterker en bovendien mooier.
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'GoLDEN DROP' (Maxwell & Beale 1933) - juli-sept., 2S cm
LOOF: oranj.egeel, gedurende de winter bruinachtig t ot diep bronsrood getint.
BLOEMEN: licht paarsrose, weinig tot zeer weinig.
GROEIWIJZE: zeer breed spreidend, dicht .
Bij zonder mooie cultivar maar gevoelig voor strenge vorst, vandaar de toevoeging "s" .

'FroDLER's GoLD' (Ness Gardens 1970) - juli-sept., 20 cm
LOOF : geel, roodachtig getint.
BLOEMEN: violetpaars, zeer talrijk.
GROEIWIJZE: breed opgaand.
Volgens de literatuur is dit geen bijzondere cultivar.

'GOLDEN GRAss' -

'GoLDEN FLOWER' -

zie 'Roer< PooL'

'GoLDEN HERON' - zie 'APRICOT CHAR~I'
o 'GoLDEN HuE' (Maxwell & Beale 192S) - juli- sept., 40 cm
LOOF : groengeel, in de winter lichtgroen.
BLOEMEN : paarsrose, sporadisch t alrijk aanwezig, soms geheel ontbrekend.
GROEIWIJZE: breed opgaand met vele dunne, spichtige takken.
Een t amelijk vorstgevoelige cultivar, die als sport is ontstaan.
o 'GoLDEN SPORT' (R. Hardwick? 1967) - juli- sept., 30 cm
LOOF: groenig geel, 's winters lichtgroen.
BLOEMEN: zuiver violetpaars, zeer talrijk.
GROEIWIJZE : zeer breed opgaand.
Goed groeiende en gezonde plant; de kleur van de massa's violetpaarse bloemen is niet
mooi in combinatie met het groenachtig gele loof.
o 'GuERNSEY Lnm' (P. G. Zwi~ nenburg 1973) - juli-sept., IS cm
LOOF: lichtgroen tot geelgroen, in de winter vaalgroen.
BLOEMEN: zuiver violetpaars, bijzonder talrijk.
GROEIWIJZE : breed tot spreidend met naar beneden gebogen takken.
I n. volle bloei is deze ~ruipende cultivar een aardige plant; later in het seizoen krijgt
hiJ een onoogliJk aanzien vanwege de vele uitgebloeide bloemen. 'Guernsey Lime' kan
ook nauwelijks voor een geelbladige Erica doorgaan; het blad is vrijwel het gehele
jaar door te groen.
D. McClintock vond deze cultivar in 1968 in het wild op het eiland Guernsey.
o 'joHN EASON' (Maxwell & Beale 1933) - j uli -sept. , 3S cm
LOOF : geelgroen, in de winter zwak bronsgroen.
BLOEMEN : dof zalmkleurig roserood.
GROEIWIJZE: zeer breed opgaand, los.
E en oude plant, die enigszins gevoelig is voor ziekten.
o 'Roer< PoOL ' - syn . 'Golden Grass' (]. F. Letts 1972) - juli- sept., IS cm
LOOF: goudgeel, gedurende de wint er bronskleurig oranje tot diep oranjerood.
BLOEMEN: violetpaars, zeer weinig, aan de toppen van de twijgen .
GROEIWIJZE : zeer breed spreidend tot kruipend.
Deze nieuwe cultivar groeit beter dan 'Apricot Charm', maar is ook ten opzichte van
'Golden Drop' geen verbetering.
NIET GEKEURD
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'CoNSTANCE ' (Proudley's Heather Nurs. 197 1) - a ug.- sept., 30 cm
LOOF: lichtgeel met roodachtige tint , in de winter vaak naar rood verkleurend.
BLOEMEN : violetpaars.
GROEIWIJZE : breed opgaand.
Een geelbladige sport uit 'P.S. Patrick '.
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zie 'WINDLEBROor<'

'GoLDEN TEE' (]. F. Letts 1972) - juli-sept., 20 cm
LOOF: groengeel tot zuiver geel, koperkleurig getint.
BLOEMEN: diep paarsrose.
GROEIWIJZE: vrij laag, opgaand met enkele neergedrukte, min of meer gedraaide
takken.
'SNOW CREAM' - syn. 'Snow Queen ' (]. \V. Sparkes 1966) - juni-juli, 2S cm
LOOF: het gehele jaar roomgeeL
BLOEMEN: roomwit .
GROEIWIJZE: breed opgaand.
De synoniemnaam moet niet worden verward met Erica carnea 'Snow Queen'!
'SNOW QuEEN' -

zie 'SNow CREAM'

'WINDLEBROOK' - syn. 'Golden Flower' (]. F. Letts 1972) -juli-sept., 30 cm
LOOF : groenig geel, in de winter oranjerood.
BLOEMEN: paars.
GROEIWIJZE: breed opgaand.
De in sommige catalogi gebezigde schrijfwijze 'Windlebrooke ' is onjuist.

Erica x darleyensis (Engeland ca. 1890)
(Erica carnea X E . erigena)
syn. Erica mediterranea hybrida
Erica hybrida
E rica hybrida darleyensis
Een bastaard tussen E . carnea en de in Nederland niet winterharde E. erigena (syn. E .
1nediterranea hort.). De groei is door de inbreng van E. erigena krachtiger dan die van E .
carnea. Ook heeft deze hybride, door het inkruisen van E. erigena, aan winterhardheid ingeboet.
De goed winterha rde kloon, die in Nederland onder de naam E . darleyensis op zeer grote
schaal wordt get eeld, kreeg in Engeland de cultivarnaam 'Darley Dale'.
o 'jACK H . BRUMMAGE' (J. H. Brummage 1966)- febr.- apr., 30 cm
LOOF : zuiver geel tot groengeel, soms met bruinrose topjes, in de winter
tot donker oranj ebruin verkleurend.
BLOEMEN : in korte trossen, d iep paarsrose, zeer weinig of geheel ontbrekend.
GROEIWIJZE: tamelijk laag en breed, vrij dicht.
De in 1976 uit Schotland (R.]. Brien , P erth) afkomstige 'Dawn Rogue' lijkt zeer veel
op of is identiek met 'Jack H . Brummage' .

Erica erigena- R euze;1 voorjaarsheide - W. -Earopa
syn . Erica 1nediterranea hort., niet L.
Hoge, opgaande struik van l-2.S m hoogte. Bladeren in kransen van 4(-S), kaal. Bloemen
in lange trossen, eivormig-urnvormig, knikkend , licht paarsrose. Bloeitijd (j anua ri-)februari-april ; in Nederland april-mei.
Deze hoog groeiende soort is in Nederland niet winterha rd. De veel geteelde, beter winterharde E . darleyensis is een bastaard van deze soort met de zeer vorstresistente E . carnea.
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'GoLDEN Do11m' (]. F. Letts 1964) - (mrt.-)apr.-mei, 30(-60) cm
LOOF: lichtgeel tot goudgeel.
BLOEMEN: zuiver wit.
GROEIWIJZE: breed opgaand, min of meer bolvormig, dicht.
Een geelbladige sport uit 'W. T . Rackliff' . In Nederland is deze niet winterhard.
Erica vagans- Zwerfheide- W.-Europa
Opgaand tot spreidend struikje van 30- 80 cm hoogte. Bladeren in kransen van 4 of 5, kaal.
Bloemen in cilindervormige, veelbloemige, tot 25 cm lange trossen, breed klokvormig,
meestal zachtrose tot paarsrose. Bloeitijd juli-september(-oktober).
E. vagans is in Nederland niet erg winterhard, hoewel de ene cultivar veel vorstresistenter
is dan de ander.
SORTIMENT. De laatste jaren is het aantal cultivars van deze soort nauwelijks meer toegenomen. In Nederland zijn er thans 27 in cultuur; sommige hiervan zijn uiterst zeldzaam.
o 'VALERIE PROUDLEY' (Proudley's Heather Nurs., 1968)- aug.-sept., 15 cm
LOOF: helder geel tot diepgeel, 's winters citroengeel tot opvallend zuiver geel.
BLOEMEN: wit, zeer spaarzaam.
GROEIWIJZE : zeer breed en laag, tamelijk dicht.
De groei van deze Erica is zwak en het loof verbrandt snel. Bovendien is de winterhardheid matig tot gering.

AANBEVOLEN CALLUNA'S EN ERICA'S
Waarde Cultivar

*
*
**
***
*
**
s
s**
*
**
*
*
*
***
s***
*

**
***
s

Calluna vulgaris
'Aurea '
'Beoley Gold'
'Blazeaway'
'Boskoop'
'Cuprea'
'Dart's Gold'
'Golden Carpet'
'Golden Feather'
'Golden Rivulet'
'Gold Haze'
'Ineke'
'Joy Vanstone'
'Multicolor'
'Orange Queen'
'Robert Chapman'
'Roland Haagen '
'Sir John
Charrington'
'Sunset'
'Winter Chocolate'

Loof in zomer

Loof in winter

Bloemkleur

lich t paarsrose
helder wit
mauverose
diep mauverose
lichtpaars
zuiver wit
licht paarsrose
lichtpaars
zeer lichtpaars
helder wit
licht paarsrose
zeer lichtmauve
lichtpaars
licht mauverose
paarsrose
licht paarsrose

Hoogte

groengeel
zuiver geel
groengeel
bronsgeel
donker bronsgeel
zuiver geel
goudgeel
oranjegeel
bronsgeel
geel
groengeel
goudgeel
groengeel
bronsgeel
oranjegeel
groenig geel

oranjebruin
zuiver geel
bronsrood
oranjerood
bruinrood
zuiver geel
oranjebruin
helder oranje
bruinoranje
zuiver geel
bronsgroen
oranjegeel
dieprood
oranjekleurig
bronsrood
oranje/rood

40 cm
30 cm
45 cm
40 cm
45 cm
20 cm
12cm
20 cm
20 cm
40 cm
45 cm
45 cm
20 cm
40 cm
35 cm
30 cm

groengeel
zuiver geel
geelgroen

dofrood
30 cm
diep paarsrood
oranjerood
paarsrose
25 cm
chocoladebruin helder paarsrose 35 cm

*
*
s

Erica carnea
'Ann Sparkes'
'Aurea'
'Foxhollow'

bronsgeel
groengeel
goudgeel

bruinrood
bronskleurig
groengeel

licht paarsrood
diep paarsrose
zachtrose

20 cm
20 cm
20 cm

s**

Erica cinerea
'Golden Drop'

oranjegeel

bronsrood

licht paarsrose

25 cm
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Overtroffen door
o Calluna vulgaris 'Carole Chapman'

'Christina'
'Fairy'

0
0

'Golden Turret'
'Gold Flame'
'Harlekin'
'Inshriach Bronze'

0
0
0
0

0

'Lambstails'
'Prostrate Orange'

0

'Rannoch'

0

'Rosalind Underwood's Var.'

0

'Ruth Sparkes'

0

'Serlei Aurea'
'Summer Orange'

0

0

'Vivellii Aurea'
'Aurea'
'Ann Berry'
'A pricot Charm'
'Golden Hue'
'Golden Sport'
'Guernsey Lime'
'John Eason'
'Rock Pool'
darleyensis 'Jack H. Brummage'
vagans
'Valerie Proudley'

o Erica carnea
o - · ciliaris
o ctnerea
0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

o
o

-

* 'Beoley Gold'
** 'Dart's Gold'
** 'Gold Haze'
**Gold Haze'
*** 'Boskoop'
* 'Joy Vanstone'
*** 'Orange Queen'
** 'Gold Haze'
** 'Sir John Charrington '
** 'Gold Haze'
* 'Multicolor'
* 'Roland Haagen'
s 'Golden Carpet'
** 'Golden Feather'
* 'Golden Rivulet'
* 'Multicolor'
*** 'Sunset'
* 'Cuprea'
* 'Ineke'
* 'Beoley Gold'
** 'Dart 's Gold'
** 'Gold Haze'
** 'Blazeaway'
*** 'Boskoop'
s*** 'Robert Chapman'
* 'Ann Sparkes'

s*** 'Golden Drop'

s** 'Golden Drop'
s carnea 'Foxhollow'

Opmerking
De niet aanbevolen, in de zomer bloeiende geelbladige Erica's, kunnen in feite ook door
geelbladige Calluna's worden vervangen. Doorgaans zijn deze laatste ook beter t egen vorst
bestand. De cultivars van Erica cinerea, namelijk 'Ann Berry' , 'Golden Sport' en 'J ohn
Eason' zijn zeer rijkbloeiende planten, waarvan het geelachtige loof weinig opvalt of soms
zelfs storend is. Deze kunnen , zo niet door geelbladige Calluna-cultivars, dan toch beter
worden vervangen door de groenbladige cultivars van E. cinerea als 'C. D. Eason', 'Cevennes',
'C. G. Best', 'Pallas' en ' P . S. P atrick'.
33

