BOOMKWEKERIJ

Al decennia lang behoort
Hydrangea tot de meest populaire heesters. Met name de
boerenhortensia is geliefd,
maar de pluimhortensia volgt
in rap tempo. De uitbundige bloei en de vele kleurschakeringen zijn bij vrijwel geen
enkele andere heester te vinden.
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ij de hortensiafamilie, de Hydrangeaceae, draait het om bloemen. Enkele bekende familieleden zijn Deutzia
en Philadelphus die beide bekend staan om
hun rijke, en bij Philadelphia ook sterk geurende, bloei. Hydrangea spant de kroon, want met
name de soort H. macrophylla bloeit maandenlang en kent een rijk scala aan kleuren.
Het geslacht Hydrangea telt ruim tachtig soorten waarvan sommigen weer een groot aantal variëteiten hebben. Daardoor is de diversiteit binnen het geslacht indrukwekkend.
H. macrophylla is veruit de bekendste soort,
maar inmiddels haalt H. paniculata hem bijna
in. Binnen beide soorten zijn afgelopen jaren
veel ontwikkelingen geweest waardoor het
aanbod enorm is verrijkt. Bij H. macrophylla
vooral in bloemkleuren, bij H paniculata met
name in de grootte van de bloem en de roodverkleuring tijdens de uitbloei. Het geslacht
kent nog meer soorten die behoorlijk in de
belangstelling staan. Denk daarbij aan de klimmende H. anomala subsp. petiolaris, H. quercifolia met blad dat lijkt op dat van de eik en in de
herfst fraai verkleurt en H. arborescens waarvan de cultivar ‘Annabelle’ een van de meest
verkochte heesters van de afgelopen jaren is.

JAARROND
Voor Teunis van de Pol, eigenaar van het veel
bezochte online ontwerpprogramma tekenjetuin.nl, is H. macrophylla een favoriete heester. Deze boerenhortensia groeit van nature
in Japan, het zuidelijke deel van China en het
oostelijke deel van de Himalaya. Daar haalt de
heester 3 meter hoogte, echter in de Nederlandse tuin komt hij amper boven de 1,5 meter.
Aan de dikke twijgen groeien grote, bijna leerachtige bladeren in een dofgroene tint. Die bladeren zijn bestand tegen zon en schaduw maar
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Hydrangea macrophylla
‘Rosita’

Plantnaam: Hydrangea macrophylla – Boerenhortensia
Groeivorm: bossige, dichtgesloten heester
Blad: dik, ovaal-omgekeerd eirond
Bloem: in bolvorm of plat scherm
Bijzonderheden: veel variëteiten, rijke kleurschakeringen

TEUNIS VAN DE POL:

‘Zelfs in de winter
mooi’
jong uitlopend loof kan in het vroege voorjaar
wel beschadigen bij een late nachtvorst.
Tussen het grote blad verschijnen vanaf het
begin van de zomer de indrukwekkende bloemen waardoor de heester zo populair is geworden. “Niet alleen de diversiteit in bloemkleuren
is de moeite waard, ook het feit dat sommige
variëteiten bloemen produceren die naar mate
ze opengaan en uitbloeien kameleonachtig in
kleur kunnen wisselen.” Het bekendste voorbeeld van een cultivar die in bloemkleur kan
wisselen is de al zeer lang gekweekte ‘Bouquet
Rose’. Afhankelijk van de grondsoort bloeit
deze blauw, roze of een kleur daartussen.
Binnen H. macrophylla zijn er zowel cultivars
met een bolvormige als met een platte bloeiwijze. De hoofdrol is bij beiden weggelegd voor
de steriele (rand)bloemen die voor het kleureffect zorgen. De fertiele bloemen zijn kleiner en
spelen een meer bescheiden rol. “De verkleuring van die steriele bloemen, in de nazomer
en herfst, is zeer de moeite waard. Zeker bij de
meer recente introducties. Wat ik persoonlijk
ook erg mooi vind, is dat de bloemen tegen de

winter bruin verkleuren en heel de winter aan
de plant blijven. Die wintersierwaarde kom je
maar bij weinig planten tegen.”

KAMERPLANT
De ontwikkelingen binnen het sortiment H.
macrophylla gaan snel, er komen steeds meer
cultivars bij. Extra zijn eigenschappen als een
langere bloeitijd, compacte groeiwijze en bijzondere verkleuringen van de bloem gedurende de nazomer en herfst. De meeste ontwikkelingen vinden plaats bij de bolvormige bloeiers.
Voor alle nieuwkomers geldt steevast dat ze
lang en uitbundig bloeien. “De grote kracht zit
hem ook in het feit dat een bloeiende boerenhortensia zeer goed in de huiskamer te houden is. Een prima cadeau om weg te geven, ik
zelf geef de voorkeur aan een hortensia boven
een bos bloemen. Eenmaal uitgebloeid kan de
plant zo de tuin in waar hij verder groeit.” In de
tuin plaatst Van de Pol de hortensia het liefst in
vakken. “Planten die te groot worden snoei je
een keer rigoureus terug of dun je elk jaar wat
uit.”

