
Plant nu de Lente
Bloemen en groen, ongelooflijk wat ze met je doen

    Planten in het najaar
geeft je bomen en struiken
   een voorsprong in de lente.

Rododendrons bloeien weelderig 

en uitbundig. Er zijn zowel win-

tergroene soorten als bladverlie-

zende soorten. Ondertussen zijn 

er honderden cultuurvormen uit 

kruisingen, de ene nog mooier 

en rijker bloeiend dan de andere. 

Voor zowel kleine als grote tui-

nen zijn er geschikte soorten.

Plant- en onderhoudstips:
• Plant rododendrons ondiep op licht- tot half beschaduwde plekken tussen 

heesters en bomen. Plant ze niet op het oosten gericht, en ook niet bij 
bomen die oppervlakkig wortelen, zoals berken en dennen. 

• Rododendrons houden van zure grond. 
• Geef ze alleen regenwater. 
• Voorzie boven de wortels een mulchlaag. Vul die in mei eventueel 

aan met organische mest en wat superfosfaat. 
• Verwijder na de bloei de uitgebloeide bloemen.
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Rododendrons

Rhododendron ‘Blue Peter’

Rhododendron ‘Nova Zembla’

Rhododendron ‘Gomer Waterer’



www.groenvanbijons.bewww.groenvanbijons.be

Soorten
Botanische soorten: de natuurlijke soorten die volop 
worden gekweekt
Aanraders: Alpenroosje: wintergroen met rode bloemen 
in juni en juli; R. ponticum: bladhoudende soort met grote 
paarsviolette bloemen met gele vlekken in juni; R. luteum: 
bladverliezende soort met sterk geurende gele bloemen 
in mei
Rhododendron-hybriden: een grote groep kruisingspro-
ducten waaronder
• Tuinhybriden: grote bladhoudende heesters tussen 1,5 
en 3 m die in mei-juni in allerlei kleuren bloeien. 
 Aanraders: Catawbiense Boursault (paars), Cunning-
ham’s White (wit), Gold Buckett (geel), Nova Zembla 
(rood), Madame Masson (wit), Germania (roze), Red Jack 
(rood), Purple splendor (paars), Brazilia (koper), Blue 
Peter (violet), Gomer Waterer (wit)
• Yakushimanum-soorten: tuinhybriden die lager blij-
ven (van 0,80 tot 1,50 m), beter tegen de zon kunnen 

en rijker bloeien dan de gewone tuinhybriden
Aanraders: ‘Koichiro Wada’: compact, met viltig blad (roze), ‘Morgenrot’ (rood)
• Dwergsoorten: bladhoudend, tussen 0,40 en 0,80 m
Aanraders: ‘Scarlet Wonder’ (rood), Elizabeth (oranjerood), ‘Moerheimii ‘(blauw), ‘Princess Ann’ 
(geel)
 Tuinazalea’s: Aanraders: ‘Knaphill’, ‘Pontica’ (Harde Gentse)… De meeste zijn bladverliezend 
maar de Japanse azalea’s behouden in zachte winters hun blad. Ze zijn er in alle kleuren: wit, geel, 
rood, oranje, paars, roze…




