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WEIGELIA

In de literatuur worden een tiental Weigelia-species beschreven, allen inheems in OostAzië . De eerste invoering in Europa was Weigelia florida, door ROBERT FoRTU NE uit China
meegebracht in 1845. Door onderlinge kruising tussen 5 van de belangrijkste soorten is een
zeer groot aantal hybriden ontstaan, welke de echte soorten in de kwekerijen zo goed als
verdrongen hebben . Het betreft hier de soorten: W . coraeensis, florida, floribunda, hortensis
en praecox.
De meeste Weigelia's werden jaren geleden in de handelgebracht door LEMOINE in Frankrijk,
enkele in Duitsland (o.a. 'Eva Rathke' en 'Styriaca'). Na de tweede wereldoorlog kwamen
twee nu bekende Weigelia's uit Noord-Amerika, nl. 'Bristol Ruby' en 'Newport Red '. In
1960- 61 werden door het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop vier nieuwe
cultivars verspreid, nl. 'Eva Supreme', 'Fiesta' en 'Rosabella', (ver kregen uit de kruising
'Newport Red' x 'Eva Rathke') en 'Ballet' ('Boskoop Glory' x 'Newport Red'). Deze
zijn uitvoerig beschreven in "Dendroflora" I 36-37 ( 1964).
In 1963 is dit viertal, met de vroeger als beste uitgezochte cultivars uitgeplant. Het sortiment is dit voorjaar op nieuw kritisch bekeken en op hun waarde gekeurd. Meer nog dan
tijdens de keuringen in 1949 en 1955 is men er van overtuigd, dat het economisch niet verantwoord is een zeer groot sortiment te kweken van vele zeer op elkaar gelijkende cultivars.
Zodoende is uit de in 1956 gepubliceerde lijst weer een aantal aanbevolen cultivars verdwenen .
In het onderstaande keuringsrapport van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Culturen zijn eerst enkele soorten met daarbij behorende bontbladige vormen enz. behandeld, daarna de grote groep hybriden.

SORTIMENT
o Weigelia caraeensis- Japan 1850
syn. Weigelia amabilis
Forse struik met zeer grote bladeren (8-12 cm). Bloemen in mei-juni, klokvormig,
2l-3 cm, lichtrose.
Ofschoon deze soort wel mooi is, wordt hij toch niet in het aanbevolen sortiment aangehouden, daar deze in de kwekerijen bijna nooit "soortecht" wordt gekweekt.
o Weigelia florida- Noord-China en Korea 1845
syn. ·weigelia rosea LrNDL. (niet HoRT.)
Lage struik van ongeveer 2 m; twijgen met 2 rijen haren. Bloemen in mei-juni, bui svormig, rose, lichter aan de binnenkant.
De echte W. florida met behaarde twijgen en buisvormige bloemen wordt niet meer
gekweekt. Wat men onder de als synoniem vermelde naam W. rosea kweekt is niet deze
soort maar een sterk groeiende hybride met wijd-openstaande klokvormige bloemen,
rose met bijna witte zoom. Zie hiervoor in de cultuurhybriden onder de naam 'Rosea'.
Wel kweekt men enkele bonte vormen van W. florida. Uit de habitus van deze kan men
ook al opmaken, dat de echte W. florida een tamelijk laagblijvende struik is.
56

*

Weigelia florida 'Nana Variegata'
syn. Weigelia rosea 'Nana Variegata'
Gedrongen groeiende struik van ongeveer 1-11 m met mooie, heldergeel gerande
bladeren. Bloemen éénkleurig, lichtrose. Mooier in blad dan in bloem .
• '.B . Er is ook nog een W. florida 'V aJ'iegata', die in blad bijna gelijk is, hoger groeit,
maar dikwijls groen-bebladerde takken geeft. (Waarde o).
Ook de bonte 'Kosteri Variegata' en 'Sieboldii Variegata' hebben weinig waarde.

5

*

Weigelia florida 'Purpurea'
syn . Weigelia rosea 'Foliis Purpureis'
Weigelia 'Java Red' (in U.S.A.)
Gedrongen struik met purperkleurige bladeren en rose bloemen; ook hier is de bladkleur
de hoofdzaak.
Weigelia florida var. venusta - zie W . venusta

*

Weigelia middendorffiana - No6rd-China, Mantsjoerij e 1850
svn . M ac1'odiervilla middendorffiana
- Calyptrostigma midde.ndorffiana
Struik (1-1 l m) met slappe takken. Bloemen 2-3 bijeen, breed-buisvormig (3-3l cm
1ang) met uitstaande zoom; zwavelgeel, in de keel oranje gevlekt; bloeitijd,begin mei.
De groei is verre van ideaal door de kromme, zwakke takken.
Wordt door sommige auteurs, o.a. BooM (Ned. Dendrologie 1965) als apart geslacht
beschouwd, door anderen, bv. KRÜSSMAN N onder Weigelia gehouden.
De er op gelijkende W . maxinwwiczii, met groenachtig bleekgele bloemen en zeer slappe
takken heeft weinig sierwaarde.

o Weigelia praecox - Korea 1894
Gedrongen struik (2 m) met grote, eironde bladeren. De bladeren zij n sterk behaard;
bloeit begin mei, dus vroeg, met donkerrose tot paarsrose bloemen met gele keel. Zeer
winterhard.
De soort is in Nederland niet in kultuur. Is door LEMOI:-fE gebruikt voor kruisen,
waaruit de vroegbloeiende, zéér winterharde W. praecox-hybriden ontstonden, o.a.
' Floréal' en 'Le Printemps'.
s

*

Weigelia venusta - Korea
syn. Weigelia florida venusta
Weigelia rosea venusta
Deze forse struik met opvallende rood gekleurde takken; de lange buisvormige lilarose bloemen verschijnt zéér vroeg, vóór alle andere Weigelia's, einde april tot half mei;
de bloemen staan langs de gehele tak. Ofschoon de kleur van de bloemen niet zuiver
rose is, wordt deze soort, behalve voor de zeer vroege bloei, speciaal aangehouden om
de bijzondere winterhardheid (export naar noordelijke landen).
Deze \i\Teigelia wordt door sommige auteurs als een variëteit van W . florida gehouden.
Hier wordt echter F. C. STERN gevolgd, die deze plant voldoende afwijkend achtte om
als aparte soort te worden gehouden.

Weigelia venusta 'Dropmore Pink' (Skinner)
Een selectie van F. L. Skinner, Dropmore, Man . Canada, een plaats, waar onvoorstelbaar strenge winters heersen. Deze kloon werd verkregen uit zaad, afkomstig uit
Noord-Mantsjoerije. Heeft ook rose, buisvor mige bloemen. Is nog niet gekeurd.
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NIET AANBEVOLEN WEIGELIA'S
AANBEVOLEN HYBRIDEN

**

'ABEL CARRIÈRE' (Lemoine 1876)
Diep karmijnrose, donkerder in knop, zéér grootbloemig; groeit met wat slappe
takken.

**

'BALLET' (Proefstation 1958)
Diep roserood (Bengaalsrose) met opvallend witte stamper, grootbloemig, rijkbloeiend; een mooie matig hoog groeiende nieuwigheid.

.. *

'BosKOOP GLORY' (J. Ramp 1957)
Satijn-rose, grootbloemig; forse struik, die ook goed van winterstek kan worden
gekweekt.

***

'BRISTOL RuBY' (Wayside Gardens ± 1945)
Dieprood, grootbloemig; zeer sterk groeiende plant, die ook in het najaar wat
bloemen toont. De beste "rode" onder de "grote" struiken.

*
*

'CANDIDA' (syn. 'Avalanche')
Wit; forse struik.
'CoNQUÈTE' (Lemoine 1904)
Zuiver rose, zéér grootbloemig (4-5 cm doorsnede) . Eén van de meest grootbloemige; als struik niet al te best, heeft weinig takken.

s 'EvA RATHKE' (Rathke ± 1900)
Helder donkerrood, laatbloeiend. Zeer rijkbloeiend, zelfs zo, dat deze op de
meeste gronden een zeer slechte struik vormt wegens de (te) vele bloemen. Deze
zal kunnen vervallen als 'Eva Supreme' meer gekweekt wordt. Zal echter voorlopig, vooral in het buitenland nog wel worden gevraagd.

***

'EvA SuPREME' (Proefstation 1958)
Zuiver dieprood, bloemen goed open, grootbloemig; een bijzonder bossige, sterk
vertakte struik, met zeer helderrode bloemen in overvloed, véél zuiverder rood
dan 'Bristol Ruby'.
Verbetering van 'Eva Rathke' in kleur en vooral in groei.

**

'FÉERIE' ('Fairy') (Lemoine 1925)
Eénkleurig lichtrose, bloemen in enorme trossen; zeer rijkbloeiend.

**

'FLORÉAL'- Weigelia praecox-hybride- (Lemoine 190 I)
Zachtrose, van binnen helder karmijn, opvallend door de donkere keel! Bloeit
evenals de andere praecox-hybriden omstreeks midden mei, twee weken vóór de
"gewone" hybriden.

*

'LE PRINTEMPS' ('Springtime') - Weigelia praecox-hybride - (Lemoine 190 I)
Perzik-rose, grootbloemig, bloeit midden mei, vóór de meeste andere h ybriden.

*

'NEWPORT RED' (syn. 'Vanicek') - (Vanicek ± 1942)
Diep karmijnrood, grootbloemig; zeer sterk groeiende struik, in groei en bloei
gelijkend op 'Bristol Ruby' maar met meer paarsrode bloemen. (Kan van winterstek worden gekweekt).

***

'RosABELLA' (Proefstation 1958)
Rose met li chtrose rand, bloemen wijd openstaand, 3!-4 cm in doorsnede, dus
zeer grootbloemig; krachtige groeier. De mooiste grootbloemige rose.

*

'STYRIACA' (Klenert ± 1914)
Karmijnrose, donkerder in knop; betrekkelijk kleine bloemen, maar zeer overvloedig bloeiend langs de overgebogen takken.

Opmerkingen
Wordt zelden gekweekt
'
- rose met lichtgele keel
.
'Bouquet Rose
..
tbloemig
(w. praecox-hybnde)
,
'
- karml]nrose, groo
Conquerant
.
(W. praecox-hybnde)
éénkleurig dieprood, rijkbloeiend
F iesta'
' Groenewegenii'
'Gustave Malet'

- rose met lichte zoom
- lilarose, lichtere zoom

zuiver wit; matig groeiend
/z orte·nsis 'Nivea'

'Madame Couturier'

- wit metrosetint
mauverose, rose meeldraden

Groeit te plat
Bloemen als 'Eva Supre m e' ., groeit slechter
Fletse kleur
Overtroffen door 'Boskoop Glory' en 'Rosabella'
Moeilijk in cultuur,
niet erg winterhard
'Candida' is mooier
Géén mooie kleur

'Majestueux'
.
Géén mooie kleur
(W . pra~cox-hybnde) - magentarose, karmijnrose in keel
'Messager
.
Overtroffen door
(w. praecox-hybnde') _ amaranthrood
'Bristol Rûby'
'Président Duchartre
Overtroffen door
. grove struik.
- rose met lichtere zoom'
wordt 'Boskoop Glory'
'Rosea'
(Wat onder deze verzamelnaam , Van
.
l oes soms
aehweekt ts een menge m '
outtei'' s01ns andere)
- dieprose, kleine bloemen
Zie onder 'Rosea'
'Stelzneri'
- rose met lichtere zoom
'Van Houttei'

H

DIERVILLA
. lia's gerangschikt. De
.
enoemde W elge
oms ook de hlerboven g
rte geslachten.
.. .
Onder deze naam wor en s Diervilla en Weigelia als twee a); ivularis en D. sessûtfolta
meeste botanici besc~ouw~~schreven, nl. Diervilla lont~ra, ee~t; waarde heeft.
Er worden dne soor en
van laatstgenoemde e m
bride D. splendens, waar
en een h y.
. r
Noord-Amerika 1844
. ·uni augustus. Voornamelijk
o Diervilla sessihfo ~~eine (I cm) zwavelgele bloemen md\n
schaduw groeit.
Strmk tot l m, met
l f
daar deze soort zeer goe
gebruikt voor onderbep an mg,
d

de

s

*

Diervilla splendens .
D lonicera
l iets groter. Deze struik
Diervilla sessûtfolta X kl . rig uitlopend blad; bloemen gee ' n andere heesters onAls vorige, maar 111et b~nskte:aar diepe schaduw het planten va
wordt voornameh]k ge rm
mogelijk maakt.
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SUMMARY
For 1nany years the Weigelias have been tested on their garden-value by the Selection Committee
of the Royal Boskoop Nurserymen Association. It has been considered not economical to grow too
many varieties, as too many are similar; recent introductions are improvements on the older
varieties. In this eval~tation-report the usual merit stars have been used (***-excellent, **-very
good, *-good, s-jor special purposes-in this case for countries with extremely cold cltmates, o-n ot
worthy of cultivation ).
Those recommended are:
* W. florida 'Nana V ariegata' - c01npact growing shrub, leaves hordered yellow; flo we1'S 1trJt
showy, pale pink
s* W. florida 'P~trpurea'
- compact growing shntb with purplish leaves; flowers pin k
- a hardy shrub, 3-5ft. with slender branches; flo wers broad* W. middendorffiana
ly funnel-shaped, sulphur-yellow with orange throat
s* W. venusta
- narrowly funnel-shaped pinkish flowers along the branelzes
i n early M ay; very hardy

**

HYBRIDS :

- deep carmine-rose, darker in bud, very large flo wers
deep rosy-red, large flo wers; free-blooming
satin-pink, lm'ge flo wers
deep red, large flo wers; strong grower
- white
pure pinh, very large flowers
bright da1'k red, late flowe1'ing; is so floriferous, that many
plants g1'0W poorly in some soils (Supers eded by 'Eva
Supreme')
- bright deep red, large flowers, floriferous; very good, bushy
*** 'Eva S~tpreme'
growe1'
** 'Féerie' ('Fairy')
- light pinh, large trusses; floriferous
** 'Floréal' (W. praecox-hybrid) - soft pink, carn~ine centre; flo wers early
* 'Le Printemps' ('Spring- peach-pinh, large flowers, early
time') (W. praecox-hybrid)
* 'Newport R ed' ('V aniceh') - deep carmine-red, large flo wers; strong growing bush
*** 'Rosabella'
- pink with lighter border; very large, wide-open flo wm's
* 'Styriaca'
- carnûne, darher in bud; small flo wers, floriferous
'Abel Carrière'
** 'Ballet'
** 'Boskoop Glory'
*** 'Bristol R~tby'
* 'Candida'
* 'Conquête'
s 'Eva Rathke'

The cultivars 'Ballet', 'Eva S ttpreme' and 'Rosabella' are 1'ecent introductions of the Experimental Station at Bosl~oop.
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