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Sortiment
Wout Kromhout

Modern plantensortiment 
voor plantsoen en tuin (5)
Deutzia purpurascens ‘Kalmiiflora’ met dofgroene, ruwe bladeren, Kolkwitzia amabilis 

met zachte, grijsgroene bladeren en Rubus thibetanus ‘Silver Fern’ met zilvergrijze, 

geveerde bladeren, bladkleuren om uit te kiezen.

Deutzia purpurascens ‘Kalmiiflora’
Bruidsbloem
Deze bruidsbloem behoort tot de beste onder 
de lagere cultivars met een uitbundige bloei 
die drie tot vier weken aanhoudt. het is een 
sierlijk vertakkende struik die maximaal 1,5 
meter hoog en breed wordt en zeer geschikt 
is voor gebruik in het openbaar groen. Als 
vakbeplanting of als brede randplant voldoet 

hij uitermate goed.
het blad is langwerpig, dofgroen en voelt 
enigszins ruw aan. De herfstkleur is purper-
bruin. De twijgen golven enigszins en zijn 
donkerbruin van kleur.
De bloemen verschijnen begin mei massaal. 
Zoals bij alle Bruidsbloemen ontstaat de 
kleur van de bloemknop reeds enkele weken 
voordat de knop open gaat. De plant heeft 
dan al een zachtroze tint. Als de knoppen 
breken verschijnt er een zachtroze bloem 
die snel lichter wordt en een spierwitte bin-
nenzijde toont. het grootste deel van de 
bloeitijd is de bloem dus helderwit van kleur 
met een zweem roze aan de buitenzijde van 
de bloemblaadjes.
ook in de siertuin is dit een dankbare hees-
ter. in verband met de gevoeligheid voor 
spint dient hij op een open plaats te wor-
den geplant zodat de wind er doorheen kan 
spelen.

Kolkwitzia amabilis
Koninginnestruik
De nederlandse naam bij deze fraaie heester 
is overgenomen van de Denen. Wij hadden 
geen nederlandse naam voor deze struik. De 
Denen hadden wel een eigen Deense naam, 

vandaar.
De Koninginnestruik is een grote heester 
tot 3 meter hoog met sterk overhangende 
takken en twijgen. Deze zijn dicht behaard 
met later een afschilferende bast. De kleur 
van de twijgen is bruinrood.
het blad is overstaand, breed eivormig, grij-
zig groen door een dichte beharing met een 
lichtgroene bladonderzijde.
De bloei is zeer rijk en intens rose. De over-
hangende takken zijn er dicht mee bezet, 
waardoor ze nog dieper doorbuigen. De bloe-
men staan paarsgewijs in grote pluimen langs 
de takken. De bloemklok is aan de buitenzijde 
lilaroze tot bijna wit, aan de binnenzijde wit 
met oranje vlekken. De bloei vindt plaats 
in mei-juni en duurt ongeveer drie weken. 
Bloeiende takken kunnen zeker 5-7 dagen op 
de vaas worden gehouden. na de bloei ont-
staat er een fraaie zilverachtige vruchtpluim 
waaruit de rode, uitgebloeide bloemkelkjes 
nog naar buiten steken.
Kolkwitzia laat zich gemakkelijk snoeien. hier-
van wordt gebruik gemaakt door er blokhagen 
van te knippen. Begraafplaats Westgaarde in 
Amsterdam-West staat er vol mee. ook dan is 
de bloei opvallend en fraai te noemen.
een geelbladige cultivar K. a. ‘maradco’ en 
een iets intenser gekleurde cultivar K. a. ‘Pink 
Cloud’ zijn in de handel verkrijgbaar.

Rubus thibetanus ‘Silver Fern’
Braam
De mooiste zilvergrijze sierbraam in het sorti-
ment is vermoedelijk deze cultivar. het is een 
opgaande struik tot 2 meter hoog uit West 
China met purperbruine takken en twijgen 
die sterk zilvergrijs berijpt zijn. De twijgen 
buigen licht uit en vertakken snel zodat er 
een mooie struikvorm ontstaat. ondergronds 
maakt hij korte uitlopers waardoor  een hees-
tervak snel dicht groeit.
De bladeren zijn geveerd met 7-13 blaad-
jes en sterk zilvergrijs behaard. De berijpte 
twijgen en takken en de behaarde bladeren 
zijn de grootste sierwaarde van deze cultivar. 
Daarnaast is de bloei wel aardig. het zijn 
stervormige, paarslila bloemen die in juni 
aan de struik zitten. De vruchten die daarna 
volgen zijn zwart of rood en ook berijpt.
Deze heester is als sierstruik van grote waarde 
vanwege de heldere kleurindruk. Als defen-
sieve struik wordt hij ook veel gebruikt. De 
scherpe harde rechte stekels zorgen er voor 
dat ze een ondoordringbare massa vormen. in 
grote groepen aangeplant ontstaat een sterk 
kleurelement in de heesterborder.

Deutzia purpurascens ‘Kalmiiflora’. 

Foto: Wout Kromhout.

Kolkwitzia amabilis. Foto: Wout Kromhout.

Rubus thibetanus ‘Silver Fern’. 

Foto: Wout Kromhout.


