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BLAUW BLOEIENDE DWERGRHODODENDRONS

In de jaren 1963 en 1964 hebben de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen
en het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop samengewerkt aan de beschrijving
en de waardering van de blauw bloeiende dwergrhododendrons. Alvorens over te gaan
tot een verslag van deze werkzaamheden dient deze groep eerst na uwkeuriger te worden
omschreven dan in de titel van dit artikel geschiedde.
We kunnen de rhododendrons onderscheiden in geschubde en ongeschubde soorten nl.
al naar gelang zij schubjes op het blad vertonen of niet. Deze groepen worden weer onderverdeeld in de zogenaamde reeksen. Een dezer reeksen van de geschubde rhododendrons
nu, is de reeks Lapponicum, die uit ruim 50 soorten bestaat : alle dwergsoorten, die zelden
hoger dan 1 m worden en klein blad-hebben (niet groter dan 3t cm).
Van dit aantal treft men er slechts- en dan vaa k nog zelden - 15 in cultuur aan. T wee
hiervan zijn geel bloeiend (R.chryseum en R .flavidum), één is wit bloeiend (R. microleucum).
De overige zijn lichtblauw tot donkerpaars of paars-rose. Deze laatste nu zijn het die t esamen met enkele hybriden van het zelfde genre het ene deel uitmaken van de groep blauw
bloeiende dwergrhododendrons; het a ndere gedeelte wordt gevormd doo~ de hybriden
van deze Lapponicum soorten met R .augustinii , een rhododendron uit de eveneens geschubde Triflorurn reeks. Deze R.augustinii is aanmerkelijk grot er en grover van bouw,
zodat ook de voornoemde hybriden hoger opgroeien en groter blad hebben.
De ontwikkeling van het hier behandelde sortiment is wat Nederland aangaat n og maar
betrekkelijk kort aan de gang. De Kon. Kwekerij "Moerheim" import eerde zaad van een
aantal soorten en bracht de zaailingen in de handel. De meest belangrijke hiervan was
R.russatum die in één kloon verspreid werd onder de naam R. cantabile. Deze mooie kloon
wordt nu steeds meer verdrongen door de gemakkelijker van stek te kweken kloon die
J. Streng Jr. n a de oorlog invoerde maar die iets minder diep van kleur is. De door "Moerheim" in omloop gebrachte R.im,peditum verschilt aanmerkelijk van de prachtige kloon
die omstreeks dezelfde tijd door J. Blaauw & Co. werd verkregen en die de overige zaailingen van deze soort volkomen verdreven heeft.
De R.a-ug~tstinii-hybriden verschenen pas in 1954 op het toneel toen zij, door bemiddeling van H. J. Grootendorst, door het Proefstation voor de Boomkwekerij en de firma
Van Gelderen & de Wilde werden geïmporteerd. H et bleek aldra dat er vaak belangrijke
verschillen tussen zaailingen van dezelfde naam waren zodat er b ij lat ere importen, o.a.
door J. Streng Jr. , m eer aandacht werd besteed aan het verkrijgen van goede klonen.
De hieronder volgende beschrijvingen zijn, in overeenstemming met het voorgaande,
onderverdeeld in twee groepen :
A. Lapponicum soorten met een enkele daarop gelij kende hybride.
B. H ybriden van Lapponicum soorten met R .augustinii.
Waardering:

* - goed
* * - zeer goed
* * * - uitstekend
o - kan vervallen

23

LAPPONICUM SOORTEN
Het grootste deel van onderstaande soorten is hier min of meer pro memorie genoemd.
De meeste Lappomcum soorten vertonen namelijk de nadelen dat zij moeizaam groeien
en daardoor slechtte kweken ZIJn en dat er regelmatig hele takken in de plant doodgaan ;
bove~d~en lopen ZIJ al gedurende de bloei uit . Deze nare eigenschappen treffen we niet
of_ wemig aan m R.russat·u m en R.impeditum die voor ons dan ook de belangrijkste soorten
ZIJn. Alle h1er beschreven soorten zijn goed winterhard.

Dit struikje dat niet hoger dan 30 cm wordt , is de vroegst bloeiende uit de groep ;
bloeit namelijk reeds volop in de eerc;te helft van april ; ontleent zijn waarde tevens
aan het mooie, glanzende blad. Werd oospronkelijk opgegeven als zijnde een selectie
uit R.:mpeditum ; wijkt hier echter aanzienlijk van af zodat het waarschijnlijker is
dat wij hier te maken hebben met een R.impeditum hybride.
o Rhododendron prostigiatum

(R.fastigiatttm X prostratum Sj!)
Plat, kussenvormend struikje dat donkerpaars bloeit omstreeks half mei, direct na
R.impeditum.

o Rhododendron dasypetalum
Opgaand struikje; blad langwerpig, 2 cm lang; bloemen diep lilablauw.

***

Rhododendron 'Pink Drift' (H. White I955)
(R.calostrotum x scintillans)
BLAD: tot 3 cm lang, ovaal, in jonge toestand bèhaard.
BLOEMEN : dicht opeen, magentarose.
Deze cultivar vormt compacte bolletjes die in de eerste helft van mei geheel overdekt zijn met rose bloemen. Hij werd in I955 voor het eerst gekweekt in de Sunningdale Nurseries en later door J. Streng Jr. geïmporteerd. 'Pink Drift' is hier nog een
zeldzame verschijning maar houd-t een goede belofte voor de toekomst in.

*

Rhododendron 'Purple Pillow' (J. Streng Jr. I964)
BLAD: tot 2 cm lang, donkergroen.
BLOEMEN: 4- 5 bijeen, 3 cm diameter, fris donkerpaars (H.C.C.35).
Compacte, plat bolvormige dwergstruik, uit Engeland geïmporteerd door J. Streng Jr.
en pas in 1963 benaamd. Mogelijk is dit een vorm of althans een hybride van R.russatum . Bloeit pas in de eerste helft van mei, dus later dan de meeste andere in deze groep.

**

Rhododendron russatum
syn. R.cantabile
BLAD: tot 3 cm lang, donkergroen.
BLOEMEN: 4- 6 bijeen, 2t cm doorsnede, donker viol e tpaars met lichter tot
wit centrum (H.C.C .636).
Een van de grootstbladige soorten uit de reeks. Zaailingen kunnen in afmeting en
bloemkleur sterk variëren ; wat echter in Boskoop het meest wordt gekweekt zijn twee
donkerbloemige, opgaande klonen. Hoofdbloei midden april tot midden mei, bloeit
echter de hele zomer enigszins door en vertoont in het najaar nog een opvallende nabloei. Loopt pas nà de hoofdbloei uit.

*

o Rhododendron intdcaturn
Dwergstru~kje, grillig vertakt, blad 8 mm lang, grijsgroen, bloemen klein, licht rosepaars tot ltlablauw. Is de moeder van 'Bluebird'.

Rhododendron seintillans
BLAD: I2-I5 mm lang, zeer smal, dofgroen.
BLOEMEN: 2- 6 bijeen, I t cm doorsnede, wijd openstaand, lavendelblauw tot
paarsrose.
Struikje 60- 80 cm hoog, onregelmatig; bij ons wordt alleen de uit Exbury afkomstige F .C.C.-vorm gekweekt, die diepblauwe bloemen heeft. De bloei valt middenmei.

o Rhododendron litangense
~wergstruikje met klein blad en kleine, dof paarse bloemen die alleen of paarsgewijs
biJeen staan.

o Rhododendron tapetiforme
Een laag ("tapijtvormend") struikj e met kleine blaadjes en bleek paarsrose tot
paarsblauwe bloemen.

o Rhododendron edgarianum
Opgaand struikj e; blad 2 cm lang, bovenzijde donkergroen, onderzijde roodbruin ;
bloemen roseachtig paars.
o Rhododendron fastigiatum

Opgaand struikje_; bl_ad minder _dan I cm lang; bloemen 4- 5 bijeen, li chtpaars. Deze
soort die nauweltJks m cultuur IS, wordt nog wel eens verward met R.impeditum die
echter de bloemen steeds paarsgewijs bijeen heeft .

o Rhododendron glomerulatum
Opgaand struikje; blad dicht opeen, lichtgroen; bloemen 4-6, dichtop een, licht
lilarose.
s Rhododendron hippophaeoides
BLAD : tot 3t cm lang, langwerpig, grijsgroen.
BLOEMEN: licht lilarose tot bleek lila, in bolvormige trossen .
Deze losse, opg~ande_struik die een_hoogte van 1 m royaal kan overschrijden groeit
goed en bloelt m apnl. De waardenng geldt in de eerste plaats de exemplaren met
lavendelblauwe bloem:n die hier gewoonlijk uit zaailingen worden geselecteerd.
Het zou aanbevelmg verdienen om, evenals dat gedaan wordt bij de volgende soort
één goede kloon aan te houden.
'

***

**
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Rhododendron impediturn
BLAD: 8-12 mm lang, grijsgroen.
BLOEMEN: 2 bijeen, 2t cm doorsnede, paarsblauwe (H.C.C.636/ I) .
Een platronde, compac_te dw:rgstrui~ die rijk bloeit in de tweede helft van april en
de eerste helft van mei _e n d1e pas mtloopt na de bloei. Bovenst aande beschrijving
geldt voor de kloon d1e m Nederland van deze steeds vegetatief vermeerderde soort
het meest wordt gekweekt. R.impeditum is de moeder van 'Blue Tit'.

Rhododendron 'Moerheim' (Kwekerij Moerheim I950)
syn. R.impeditum 'Moerheim's Variety'
R.'Moerheim Beaut y'
BLAD : tot 2 cm lang, tamelijk breed, donkergroen, glanzend.
BLOEMEN: 3 cm doorsnede, lilapaars (H .C.C.38/3) .

o Rhododendron telmateium
Opgaand struikje, blad onderzijde roodbruin, bloemen lilarose.
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AUGUSTINII HYBRIDEN

* * Rhododendron

'Oudijk's Favorite' (Le Feber & Co. 1958)
tot 3 cm lang, donkergroen, vooral aanvankelijk, rood aangelopen.
BLOEMEN: 4t cm doorsnede, violetblauvv (H.C.C.37/1).
Deze cultuurvariëteit werd benaamd door Fa. Le Feber & Co., Boskoop, die hem
onder de naam 'Blue Tit' kocht. Het is inderdaad niet onmogelijk dat we hier te
doen hebben met een kloon uit een 'Blue Tit' zaaisel hoewel het waarschijnlijker is
dat het hier een kloon betreft uit de 'Blue Diamond' grex: de bloem lijkt hier namelijk
zeer sterk op. Voor het overige wijkt hij af van 'Blue Diamond' door zijn gedrongener
groei en het rood aangelopen jonge blad. Het hoogtepunt van de bloei valt begin
mei, dus iets later dan dat van onze 'Blue Diamond'.
BLAD:

In onderstaande lijst zijn uiteraard alleen de cultuurvariëteiten behandeld die in de
Nederlandse cultuur bekend zijn. In Engeland, de bakermat van deze hybriden, kent men
er echter nog veel meer. Vooral ook terugkruisingen met R.augustinii zijn er vele gemaakt
('Blue Moon', 'Blue Ribbon', 'Bluestone' enz.).
Gezien het feit echter dat de cultuurvariëteiten, die we uit eigen ervaring kennen in
wezen weinig van elkaar verschillen, lijkt het nauwelijks waarschijnlijk dat we met verdere
uitbreidingen van dit sortiment door nog meE'r import, gebaat zullen zijn.
o Rhododendron 'Augfast' (Magor 192 1)

(R.augustinii

~ X

fastigiatum)

Wat wij hier van deze zaailingengroep kennen komt bij de aanvang der bloei vuilpaars uit en is daardoor niet erg aantrekkelijk. De in 1952 door Reuthe geselecteerde
kloon 'Ightham' is hier niet bekend. Opgemerkt dient te worden dat dit een van de
weinige hybriden is waarvan R.augustinii de moeder is; meestal werd deze soort als
vader gebruikt.
o Rhododendron 'Bluebird' (Lord Aberconway 1930)

(R.augustinii x intricatum

~)

tot 2t cm lang, langwerpig, iets puntig toelopend, bleekgroen.
4 cm diameter, violetblauw (H.C.C.639/1), geen macule.
Deze hybride werd door het Proefstation bij Rillier en Slocock in Engeland aangekocht; dit materiaal bleek van dezelfde kloon afkomstig te zijn. Helaas vertoont
deze cultivar weinig fraai blad, dat vooral bij het uitkomen lelijk geelgroen is. Daarbij heeft hij het nadeel reeds gedurende de bloei uit te lopen. Een en ander geeft
weinig reden tot aanbeveling. De bloei valt in de tweede helft van april.
BLAD:

BLOEMEN:

* * * Rhododendron

'Blue Diamond' (Crosfield 1935)
(R.augustinii x 'Intrifast' ~)

tot 3 cm lang, langwerpig met spitse top , dof donkergroen.
4t cm doorsnede, bij het uitkomen donkerpaars (H.C.C.733/2), m
volle bloei helder violetblauw (H.C.C.039/ 1).
Zoals ook bij de andere cultivars in deze groep het geval is, dekt de naam hier een
groep van zaailingen die uiteraard enige variatie vertonen. In Boskoop vindt men
hoofdzakelijk twee klonen, die van Rillier en die van Slocock; daarvan is de laatste
de meest aanbevelenswaardige. De kloon van Rillier heeft iets fletsere bloemen
en is overigens te herkennen aan de bruinrode knoppen; de kloon van Slocock heeft
geelgroene knoppen .
'Blue Diamond' is een compacte, ten hoogste 1 m hoge struik, die rijk bloeit van
half april tot begin mei (dus iets later dan 'Blue Tit') en pas daarna uitloopt met
lichtgroene scheuten die spoedig tot donkergroen verkleuren.
BLAD:

BLOEMEN:

o Rhododendron 'Sapphire' (Knap Hill Nurs.)
(R.'Blue Tit' x impeditum)
Één van de laatstbloeiende van deze groep; werd door J. Streng Jr. geïmporteerd.
De lavendelblauwe bloemkleur ligt tussen die van 'Blue Tit' en 'Blue Diamond' in.
Deze cultivar lijkt geen verdere verbetering van het sortiment.

De belangrijkste verschillen tussen de beschreven dwergrhododendrons komen tot
uiting in bloemkleur en bloeitijd. Ter verkrijging van een beter overzicht zijn deze
nog eens in onderstaande tabel aangegeven voor de hoogst gewaardeerde soorten
/
en variëteiten.

l{hododendron

Bloemkleur

* * 'Moerheim'
* * 'Blue Tit'
* * * 'Blue Diamond'
* * * impediturn
* * russatum
* * * 'Pink Drift'
* * 'Oudijk's Favorite'
* seintillans
* 'Purple Pillow'

lilapaars
lavendelblauw
violetblauw
paarsblauw
violetpaars
magentarose
violetblauw
diepblauw
donkerpaars

Bloeitijd
april
me1

I

-- - -- - -

* * Rhododendron

'Blue Tit' (J. C. Williams 1933)
(R.augustinii x impediturn ~)

tot 3 cm lang, langwerpig met ronde top, frisgroen .
3t cm doorsnede, helder lavendelblauw (H.C.C.41/3) met bruine
macule.
Van deze compacte, ronde, ten hoogste 1 m hoog wordende struik, komt in Nederland, onder deze naam althans, slechts één kloon voor. Vooral de aparte, lichtblauwe bloemkleur maakt deze rijk bloeiende cultivar tot iets bijzonders. De bloei
valt in de tweede helft van april, dus tamelijk vroeg.
BLAD:

BLOEMEN:
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