HERMAN 1. ÜROOTENDORST

RHODODENDRON
WILLIAMSIANUM-HYBRIDEN

In "Dendroflora" (3) 1966 gaf Ir. F. Schneider een duidelijk overzicht over de toendertijd
betrekkelijk nieuwe groep Rhododendron williamsianum-hybriden.
Tot 1960 werden slechts enkele Engelse hybriden in Nederland gekweekt. Een representatieve groep hybriden werd in 1960 door het Proefstation voor de Boomkwekerij gekocht bij
Dietrich Hobbie, Linswege (Oldenburg) Duitsland. Deze werden vergeleken met enkele Nederlandse aanwinsten. In het thans 14 jaar oude rapport komen vele namen voor die al weer
uit het gekweekte sortiment zijn verdwenen.
In de jaren 1975 tot 1979 heeft opnieuw een keuring plaatsgehad in de Sortimentstuin van
het Proefstation. De resultaten hiervan worden in dit artikel gepubliceerd.
Over de winterhardheid kon tot 1978 niet zo heel veel worden vermeld, daar we in Nederland
veel zachte winters hadden. We moesten voornamelijk afgaan op buitenlandse gegevens, die
nu blijken niet helemaal juist te zijn. De strenge winter, die begon op Nieuwjáarsdag 1979
heeft vooral in het jonge materiaal zeer grote schade aangericht in bijna alle cultivars. De
plotselinge val van de temperatuur rond de jaarwisseling hebben de jonge planten met veel
bladverlies en dode takken moeten bekopen.
In dit rapport is getracht de winterhardheid zo nauwkeurig mogelijk te vermelden, zoals
waargenomen aan 3 stuks van elke cultivar in 6-7 jarige planten. Ook zijn gegevens verstrekt
door Ir. F. Schneider, verbonden aan het RIVRO te Wageningen. Beide gegevens stemmen
praktisch geheel met elkaar overeen.
De winterhardheid wordt in dit artikel tot uitdrukking gebracht door de letters A - B - C, zoals ook gebruikt in "Rhododendrons en Azalea's" (Herman J. Grootendorst, 1954).
A - Tegen normale Nederlandse winters bestand
(hardy in normal winters in the Netherlands)

B - kan in normale winters lijden
(can be damaged in normal winters)
C - zacht, moet tegen vorst worden beschermd
(not hardy, must be protected)
Met winterhardheid is niet bedoeld de schade door voorjaarsvorst in de periode eind april
tot midden mei. De laatst bloeiende cultivars hebben, mede door het late uitlopen van het
jonge schot, minder kans op nachtvorstschade dan de vroege bloeiers.

KEURINGSRAPPORT
Waardering:

***
**
*
s

0

uitstekend (excellent)
zeer goed (very good)
goed (good)
voor speciale doeleinden (for special purposes)
kan vervallen (can be eliminated)
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Deze cultivar was jammer genoeg niet in het te keuren sortiment aan~ezig. Tijden~ de
Tentoonstelling "Flora Nova '70" kreeg deze Rhododendron een ~llveren M~datll~ .
Dat 'Jackwill' hier toch genoemd is wordt veroorzaakt door het fe1t, dat de witbloelende 'Tibet' in 1979 niet winterhard bleek te zijn. In Oldenburg, Duitsland behoort
'Jackwill' tot het algemeen gekweekte sortiment.

AANBEVOLEN SORTIMENT

**

'April Glow' (Van Wilgen, Boskoop 1965)
('Wilgen's Ruby' x williamsianum)
BLOEMEN: karmij nrose (HCC 21/1, karmijn); klokvormig, iets gefranst, 6-7
cm 0, 7-10 bijeen in goed gesloten tros.
BLOEITIJD: zeer vroeg, eind april.
WINTERHARDHEID: A-B, dus voor het Nederlandse klimaat juist voldoende.
Deze Nederlandse aanwinst bloeit vóór de meeste andere cultivars. De groeiwijze is
wat los.

**

'Bremen' (Joh. Bruns, Duitsland 1962)
BLOEMEN: ros er o o d (HCC 23, meekraprose) 7-8 cm 0, iets gefranst, 6-8
bijeen.
BLOEITIJD: vroeg, 1-10 mei.
WINTERHARDHEID: B, kan dus in strenge winters lijden.

***

'Karin' (Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop 1968)
('Britannia' ~ x williamsianum)
BLOEMEN: dieprose (HCC 62111, Phlox-rose), plat-schotelvormig, 7-8 cm 0,
sterk gefranst, 7-8 bijeen in goede tros.
BLOEITIJD: vroeg, 25 april-5 mei.
WINTERHARDHEID : A, één van de meest winterharde cultivars.
'Karin' is één van de allermooiste cultivars met grote, opvallend gefranste, dieprose
bloemen. De grote exemplaren in de sortimentstuin, Boskoop en bij het I.V.T. te Wageningen zijn in de winter van 1979 nauwelijks beschadigd.

De betrekkelijk grote bloemen hebben een zeer frisse roserode kleur. De groeiwijze is
plat-bolvormig.
s 'Cowslip' (Aberconway, Engeland 1937)
(R. williamsianum ~ x wardii)
BLOEMEN: roomkleurig, soms iets bleekrose getint; klokvormig, 5-6 cm 0, 5-7
bijeen in losse trosjes.
BLOEITIJD: tamelijk laat, 15-25 mei.
WINTERHARDHEID: B-C; kan slechts zachte winters ongedekt doorstaan.
Deze cultivar heeft een zeer open bloeiwijze; hij knopt als jonge plant slechts matig.

**' 'Gartendirektor Glocker'

(D. Hobbie, Duitsland 1972)
('Doncaster' ~ x williamsianum)
BLOEMEN: 1i c h t rood met dieprose schakeringen (HCC 23, meekraprose), 6-7
cm 0, 6-8 bijeen in compacte tros.
BLOEITIJD: 5-15 mei.
WINTERHARDHEID: A, één van de meest winterharde cultivars.

Behalve vanwege zijn opvallende kleur is 'Gartendirektor Glocker' ook waardevol
door het mooie, bronskleurige jonge schot. Deze cultivar geldt in Oldenburg, Duitsland als één van de beste.

*

'Görlitz' (v. Martin/Joh. Bruns, Duitsland 1972)
('Rinaldo' ~ x williamsianum)
BLOEMEN: dieprose, 6-7 cm 0, 5-7 bijeen.
BLOEITIJD: 1-10 mei.
WINTERHARDHEID: A-B.
Deze cultivar met

* gewaardeerd

vanwege zijn zuiver rose bloemkleur.

(?) 'Jackwill' (D. Hobbie, Duitsland 1967)

(' Jacksonii' x williamsianum)
BLOEMEN: zeer lichtrose, tot bijna wit verbloeiend, klokvormig.
BLOEITIJD: eind april.
WINTERHARDHEID: A.
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** 'Linda' (Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop 1968)
('Britannia' x williamsianum)
BLOEMEN: roserood (HCC 24/1, Tyrisch rose) 7-8 cm 0, open-klokvormig, 6-8
bijeen.
BLOEITIJD: 10-20 mei.
WINTERHARDHEID: A-B, grote exemplaren hadden in 1979 slechts geringe schade.
'Linda' valt niet alléén op door de relatief "rode" bloemen maar ook door de tamelijk
late bloei. Het bronskleurige jonge schot verschijnt ook laat, zodat kans op bevriezing
in het voorjaar klein is.
* 'Lissabon' (v. Martin/Joh. Bruns, Duitsland 1974)
('Nova Zembla' <? x williamsianum)
BLOEMEN: lichtrood met rose schakering, 6-7 cm 0, 7-9 bijeen.
BLOEITIJD: betrekkelijk laat, 10-20 mei.
WINTERHARDHEID: A-B.
De bloemen van deze tamelijk winterharde cultivar tonen een "bicolor" effect. Groeit
jammer genoeg tamelijk hoog en los.
** 'Osmar' (Van Gelderen & de Wilde, Boskoop 1978)
BLOEMEN: I i c h t I i I ar os e (HCC 527/2, Rhodamine rose), 7-8 cm 0, 6-8 bijeen.
BLOEITIJD: 10-20 mei, tegelijk met 'Linda'.
WINTERHARDHEID: A, weinig of geen schade in 1979.
Deze hier voor het eerst benaamde cultivar werd uit Engeland ingevoerd onder Nr. 31.
'Osmar' heeft een zeer afwijkende kleur binnen dit sortiment, nl. lilarose. Bloeit betrekkelijk laat, dus heeft weinig kans op nachtvorstschade.
*** 'Oudijk's Sensation' (Le Feber & Co B.V., Boskoop 1961)
('Essex Scarlet' <? x williamsianum)
BLOEMEN: donkerrose (HCC 24/2, Tyrisch rose), 6-7 cm 0, 7-9 bijeen.
BLOEITIJD: 5-15 mei.
WINTERHARDHEID: A, is in de winter van 1979 nauwelijks beschadigd.
Een forse struik, iets meer open groeiend dan de meeste andere cultivars. Heeft bewezen één van de beste williamsianum-hybriden te zijn.

NIET AANBEVOLEN CULTIVARS
Bloeitijd:
' Ardy'
'Berlin'
'Bow Bells'
'Caroline Spencer'
'Dr. Schlapper'
'May Glow'
'Moerheim' s Pink'
'München'
'Oldenburg'
'Pink Bountiful'
'Pink Brightness'
'Psyche'
'Royal Pink'
'Thomwilliams'
'Willbrit'

-

rose
diep karmijnrose
licht koraalrose
zeer lichtrose
diep karmijnrose
dieprose
koraalrose
dieprose
bleekrose
roserood
lichtrose
rose-wit
lilarose
rose
donkerrose

eind april
(knop slecht)
tweede helft mei
begin mei
begin mei
begin mei
midden mei
begin mei
begin mei
begin mei
begin mei
begin mei
midden mei
eind april
tweede helft mei

Hardheid: Overtroffen door:
'April Glow'
B
'Bremen'
A
'Osmar'
A-B
'Oudijk's Sensation'
B
'Karin'
A
'Karin'
B-C
'Osmar'
B-C
'Karin'
A-B
'Oudijk's Sensation'
B
' Bremen'
B-C
'Oudijk's Sensation'
A-B
'Jackwill'
B
'Osmar'
B
'April Glow '
B-C
'Oudijk's Sensation'
A-B

SUMMARY
In Dendraflora (3) 1966 IR. F. ScHNEIDER published an evaluation report on the Rh o d ade n d r on w i ll i a m si a nu m hybrids, growing in the col/eetion of the Experimental Station at Boskoop. A new col/eetion was planted in 1972. These plants were evaluated by the
Selection Committee of the Koninklijke Vereniging voor Boskaapse Culturen from 1975 to
1979. The findings of the Committee have been incorporated in this artiele with the usual
merit stars.
The very severe winter, starting on New Year's day 1979 with a very sudden drop in temperafure damaged almast all young, vigorous plantsin the nurseries. The hardiness ratings (A,
B, C, -see page 45-) arebasedon 6-7 year old plantsin the col/eetion at Boskoop and at the
Research Institute on varieties of cultivated plants (Rivro) at Wageningen.
** 'April Glow'- flowers carmine-rose (HCC 21 I 1, carmine), bellshaped 6-7 cm across,

7-10 per truss; blooms end of April. Hardiness A-B.
** 'Bremen'- rose-red (HCC 23, Madder rose), 7-8 cm, 6-8 per truss; bloomsfirst part of

May. Hardiness B.
s 'Tempte Belle' (Osborn, Kew 1916)
(R. orbiculare <? x williamsianum)
BLOEMEN: licht I i I ar os e, klein, klokvormig, 3-5 bijeen in losse tros.
BLOEITIJD: eind april-begin mei
WINTERHARDHEID: C.
Lage, compacte plant, in bloei, blad en groeiwijze het meest gelijkend op R . williamsianum. De goede kloon bI oe i t iets beter dan Rhododendron williamsianum.
s** 'Tibet' (D. Hobbie/Gebr. Boer, Boskoop 1968)
('Bismarck' x williamsianum)
BLOEMEN: wit, lichtrose in knop, 6-7 cm 0, 6-8 bijeen.
BLOEITIJD: eind april-begin mei.
WINTERHARDHEID: B-C, is in 1979 zeer zwaar beschadigd.
Deze mooie, wit bloeiende, tamelijk grootbloemige cultivar werd vóór 1979 als zeer
goed(**) beschouwd. In de strenge winter van 1979 bleek, dat 'Tibet' niet voldoende
winterhard is voor het Nederlandse klimaat, vandaar s**. Zie ook 'Jackwill' .
48

** 'Gartendirektor Glocker'- flowers light red with deep pink shadings, 6-7 cm across,

6-8 in compact truss; blooms 5-15 May. Hardiness A.

* 'Görlitz'- flowers deep pink, 6-7 cm across, 5-7 per truss; blooms 1-10 May. Hardiness A-B.
*** 'Karin'- flowers deep pink (HCC 621/1, Phlox-pink), 7-8 cm across, heavily f ringed

petals, 7-8 in good truss; blooms early (end April beginning of May). Hardiness A .

** 'Linda'- flowers rose-red (HCC 24/1, Tyrian purple) 7-8 cm across, campanulate, 7-8
*
**
***

s**

per truss; blooms late viz. 10-20 May. Hardiness A .
'Lissabon'- flowers bicolor, viz.light red with pink shadings, 6-7 cm across; 7-9 per
truss, blooms late (10-20 May) . Hardiness A-B.
'Osmar' - flowers light Iilac-rase (HCC 527/2, Rhodamine rose), 7-8 cm across, 6-8
per truss; blooms late (10-20 May). Hardiness A.
'Oudijk's Sensation'- flowers dark pink (HCC 24/2, Tyrian Purple) 6-7 cm across in
large truss of 7-9; blooms 5-15 May. Hardiness A.
'Tibet'- flowers white, light pink in bud, 6-7 cm across, 6-8 per truss; blooms end
April-beginning May. Hardiness B-C; is nat hardy enough for Holland hence s**.
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