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Wisteria heeft als Nederlandse naam blauwe regen. Simpelweg, omdat de in het wild
voorkomende soorten blauw
bloeien. Wie het sortiment
echter goed bekijkt, ziet dat er
binnen het aanbod cultivars
veel meer kleurschakeringen
te vinden zijn.
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H

et plantengeslacht Wisteria behoort tot
de grote familie van vlinderbloemigen,
de Fabaceae. Deze familie omvat talrijke bekende plantengeslachten waarvan Genista, Cytisus, Robinia en Laburnum zomaar
enkele voorbeelden zijn. Laburnum heeft vergelijkbare bloemtrossen als Wisteria, maar dan
in de kleur geel en heeft daarom als Nederlandse naam gouden regen gekregen. Wanneer beide planten in volle bloei staan, is deze zo uitbundig dat de verwijzing naar regen meteen
wordt verklaard; grote trossen met hemelsblauwe Wisteria-bloemen en heldergele Laburnum-bloemen vallen als een stortregen naar
beneden. De wetenschappelijke naam Wisteria
is een verwijzing naar de Amerikaanse professor en hoogleraar in de anatomie: Dr. C. Wistar
die leefde in de tweede helft van de achttiende
eeuw. Dat in de plantnaam Wisteria de a verwisseld is met de e, wordt tot op de dag van
vandaag geweten aan een vergissing die naamgever Thomas Nuttall – een bekende Engelse
botanicus die leefde van 1786 tot 1859 – maakte. Overigens heette Wisteria vroeger nog Glycine, maar die naam komt nog maar zelden
voor. Blauwe regen kent circa tien soorten
die allemaal een slingerende groeiwijze hebben. De stengels van de planten winden zich
rond alles wat ze op hun weg tegen komen om
op die manier zo hoog mogelijk, dus zo dicht
mogelijk bij het zonlicht te geraken. De bloei is
in mei en juni.

GEDRAAIDE STAMMEN
Wisteria is een bladverliezende slingerplant die
tot 10 meter hoogte groeit en vanwege zijn rijke
en decoratieve bloei tot de meest aansprekende klimmers behoort. De planten kunnen een
hoge leeftijd bereiken en indrukwekkende, in
elkaar gedraaide stammen krijgen. Dat maakt
een volwassen plant ook voor de winterperiode een opvallende verschijning in de tuin. Wat
betreft bloei is Wisteria overigens een relatief
trage starter. Pas na een aantal jaren gaat hij rijk
54 • BLOEMBOLLENVISIE • 30 mei 2014

Wisteria ﬂoribunda ‘Honbeni’

Wisteria is er niet
alleen in blauw
bloeien. Kenmerkend voor alle Wisteria-soorten is het grote oneven geveerde blad dat pas
laat in het voorjaar verschijnt. Vaak is het zo
dat zich eerst de bloemtrossen openen alvorens het blad tevoorschijn komt. Binnen het
geslacht Wisteria zijn zowel rechts- als linkswindende vertegenwoordigers te vinden.
De meest bekende, en in onze tuinen meest
aangeplante, soorten zijn afkomstig uit Azië:
W. floribunda (met twijgen die met de klok
meedraaien) uit Japan en W. sinensis (met
twijgen die precies de andere kant opdraaien) uit China. Eveneens uit China is de minder
bekende W. brachybotrys met twijgen draaiend zoals bij W. sinensis en relatief grote, dikke
en vrij compacte bloemtrossen. De bij ons weinig gekweekte W. frutescens en W. macrostachya groeien van nature in het zuidoosten en
het midden van de Verenigde Staten. In de landen van oorsprong is Wisteria al vele eeuwen
in cultuur, maar pas halverwege de negentiende eeuw bereikten ze het Europese continent.

ZAAILINGEN
W. floribunda heeft enkele bekende cultivars.
‘Violacea Plena’ (syn. ‘Black Dragon’) heeft uitzonderlijk gevulde violetblauwe bloemen die

het beste openen op een warme, zonnige groeiplaats. ‘Honbeni’ (vaak verhandeld als ‘Rosea’
of ‘Pink Ice’) is de beste roze bloeiende cultivar met zachtroze bloemen in bloemtrossen
tot 40 centimeter. De zuiverwitte bloemen bij
‘Shiro-noda’ zitten in langere trossen tot soms
wel 60 centimeter. Soms verhandeld onder de
naam ‘Longissima Alba’. ‘Domino’, soms ‘Issai’
genoemd, is een veel gekweekte blauwe regen
die al op jonge leeftijd bloeit. De bloemtrossen van circa 30 centimeter openen zich allemaal gelijktijdig, waardoor een plant in volle
bloei een absolute blikvanger in de tuin vormt.
De trossen met blauwe bloemen van de cultivar ‘Lawrence’ vallen op omdat ze relatief smal
zijn. Ze kunnen wel tot circa 60 centimeter
lang worden. Van W. sinensis bloeit ‘Alba’ wit
en ‘Amethyst’ violetpaars. De zeer rijk bloeiende ‘Prolific’ is lichtviolet. W. brachybotrys heeft
de mooie cultivar ‘Shiro-kapitan’ die vooral in
Japan geliefd is. Opvallend is de geur die de
bloemen verspreiden. Tegenvallende bloei bij
Wisteria is een veel gehoord probleem. In de
regel gaat het dan om zaailingen van W. floribunda. Goede voorlichting over de herkomst
en opkweek van de plant is daarom aanbevelenswaardig.

