
Onze selectie

Rhododendron
‘Cunningham’s White’      

Rhododendron 
‘Amoena Leonardslee’  

Rhododendron
ponticum

Rhododendron
‘Koichira Wada’ 

Rhododendron 
‘Glowing Embers’        

Rhododendron 
‘Nova Zembla’  

Rhododendron 
‘Shamrock’

Rhododendron 
‘Stewartstonian’  

Z: zon · H: halfschaduw · S: schaduw 

rododendrons
& azalea’s

Latijnse naam synoniem bloeikleur bloeiperiode bladkleur
winter-
groen

hoogte 
cm

stand-
plaats

aantal
m2

Botanische soorten
Rhododendron luteum (Azalea pontica) heldergeel met donker hart mei/juni frisgroen nee 150 H/Z 1
Rhododendron ponticum lilablauw mei/juni frisgroen ja 300 H/Z 1

Dwerg rododendrons
Rhododendron ‘Baden-Baden’ helderrood mei groen gedraaid blad ja 60 H/Z 2
Rhododendron ‘Dora Amateis’’ sneeuwwit met kleine groene vlekjes april donkergroen  ja 80 H/Z 2
Rhododendron impeditum (litangense) dieppurper mei blauwgrijs klein ja 40 H/Z 3
Rhododendron ‘Koichiro Wada’ (‘FCC’) roze knop, witte bloem mei/juni groen viltig blad ja 80 H/Z 2
Rhododendron ‘Morgenrot’ rozerood mei groen ja 100 H/Z 1
Rhododendron ‘Scarlet Wonder’ rood mei groen ja 60 H/Z 2
Rhododendron ‘Shamrock’ groengeel april groen ja 40 H/Z 2

Hogere rododendrons
Rhododendron ‘Albert Schweitzer’ zachtroze mei groen ja 150 H/Z 1
Rhododendron ‘Blue Peter’ lavendelblauw mei groen, blinkend ja 120 H/Z 1
Rhododendron ‘Catawbiense Grandiflorum’ lilablauw mei/juni groen ja 180 H/Z 1
Rhododendron ‘Cunningham’s White’ zuiverwit met gele vlek mei donkergroen, blinkend ja 120 H/Z 1
Rhododendron ‘Diana Van Herzeele’ roze mei donkergroen ja 140 H/Z 1
Rhododendron ‘Madame Masson’ wit met gele vlek mei/juni donkergroen blinkend ja 150 H/Z 1
Rhododendron ‘Michael Waterer’ magentarood mei groen ja 110 H/Z 1
Rhododendron ‘Nova Zembla’ donkerrood, vol mei/juni donkergroen, gezond ja 150 Z 1
Rhododendron ‘Praecox’ lilaroze maart/april donkergroen,blinkend ja 80 H/Z 1
Rhododendron ‘President Roosevelt’ wit hart met rode rand april donkergroen met geel ja 150 H/Z 1
Rhododendron ‘Purple Splendour’ paars met zwarte vlek mei/juni glanzend donkergroen ja 150 Z/S 1
Rhododendron ‘Red Jack’ dieprood,gefranjerde bloemrand mei groen, sierlijk ja 140 H/Z 1
Rhododendron ‘Sappho’ wit met paarse vlek mei groen ja 150 H/Z 1

Japanse azalea’s
Rhododendron ‘Adonis’ wit mei groen semi 100 H/Z 1
Rhododendron ‘Amoena Leonardslee’ paars, klein bloem mei groen semi 100 H/Z 1
Rhododendron ‘Blaauw’s Pink’ zalmroze mei/juni groen semi 100 H/Z 1
Rhododendron ‘Blue Danube’ (‘Blaue Donau’) intensief violet, groot mei/juni groen semi 100 H/Z 1
Rhododendron ‘Madame Van Hecke’ zachtroze april groen semi 100 H/Z 1
Rhododendron ‘Moederkensdag’ (‘Muttertag’) bloedrood mei/juni groen semi 100 H/Z 1
Rhododendron ‘Stewartstonian’ oranjerood april donkergroen, glanzend semi 100 H/S 1
Rhododendron ‘Toreador’ (‘Leontientje’) karmijnrood april groen semi 100 H/Z 1

Knaphill azalea’s
Rhododendron ‘Glowing Embers oranje bloei op naakte hout mei groen, brons in herfst nee 150 H/Z 1
Rhododendron ‘Harvest Moon’ diepgeel mei groen, brons in herfst nee 150 H/Z 1
Rhododendron ‘Jolie Madame’ dieproze mei/juni groen, brons in herfst nee 150 H/Z 1
Rhododendron ‘Koster’s Brilliant Red’ dieporanje rood mei/juni groen, brons in herfst nee 150 H/Z 1
Rhododendron ‘Whitethroat’ wit mei frisgroen nee 150 H/Z 1
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De uitbundige bloei van rododendrons verrast 
elke lente veel tuinliefhebbers. De bloemtros-
sen in uiteenlopende kleuren, wit, roze rood en 
paars zijn een streling voor het oog. De blad-
houdende soorten zorgen voor een gracieus 
volume in de winter en de bladverliezende aza-
leasoorten brengen een minimalistische toets 
in de tuin. De rododendrons die wij in onze 
tuinen aantreffen zijn meestal hybride soorten, 
gekruiste soorten die de beste eigenschappen 
combineren. Rododendron behoort tot de hei-
deachtigen zoals hortensia’s, erica’s, skimmia 
enz. Ze bestaan in verschillende groeihoogten, 
van dwerggroei tot echt hoge groei.

 Soorten en vormen
•	 Botanische	soorten	(rododendron): dit zijn de 

wilde of oorspronkelijke soorten, maar worden 
ook nu nog gekweekt. 

•	Hybride	 soorten	 (rododendron): dit zijn de 
vele duizenden gekruiste soorten. De dwerg-
soorten zijn meestal kleinbladig met schubjes 
aan de onderkant van het aromatisch blad. Ook 
de bloemen zijn kleiner. De grotere soorten zijn 
meestal grootbladig en hebben ook grote bloe-
men. Sommigen hebben een viltige onderzijde. 
Dit dient om vochtverlies bij kou of zon tegen te 
gaan.

•	De	Japanse	azalea’s	behouden in zachte win-
ters hun blad en sommige soorten krijgen in de 
herfst een fraai brons tot mahoniebruin blad.

• De	Knap	Hill	azalea’s	(of	‘mollis’): dit zijn blad-
verliezende geurende azalea’s die qua bloem-
kleur de rijkste kleurschakeringen hebben, zo-
als helder geel en zuiver oranje. Zij verkleuren 
in de herfst prachtig van bronsrood tot geel, 
waarna ze al hun blad verliezen.

	Hoe	kies	ik	een	rododendron/azalea?
• Kies een rododendron volgens de hoogte die je 

ervan verwacht. 

• Wens je een formele structuur, ook in de winter, 
kies dan voor de bladhoudende soorten. 

• Kies voor een azalea als je houdt van een Ja-
panse sfeer.

• Combineer met andere heideachtige planten 
die in dezelfde zure grond groeien, zoals erica, 
skimmia, hydrangea of camellia.

• Je kan rododendrons op verschillende manie-
ren in je tuin toepassen:

 Solitair: zo vorm je met een plant een mooie 
volle rododendron die van alle kanten even 
mooi is.

SierheestersUitbundige lentebloeiers

 Gegroepeerd: hier zet je verschillende rodo-
dendrons bij elkaar, zodat ze uitgroeien tot een 
mooie dominerende groep.

 Als haag: hier worden rododendrons in een 
strakke of natuurlijke vorm gehouden. Snoeien 
doe je best net na de bloei.

	Hoe	plant	ik	een	rododendron/azalea?
• Plant rododendrons op licht- tot halfbescha-

duwde plaatsen tussen heesters en bomen, wat 
hen tegen zonnebrand en te hoge temperaturen 
beschermt. In ons eerder koel klimaat echter 
verdragen ze ook volle zon.

• Ze groeien best op een humusrijke, goed door-
latende bodem, die eerder zuur is. 

• Ze worden liefst ondiep geplant, want de wor-
tels vormen zich in de bovenste laag. 

• Let er wel op dat de planten onder grote bo-
men of in de volle zon ook in droge periodes 
voldoende vocht krijgen. Bomen met open kruin 
die voldoende licht doorlaten zijn ideaal voor 
een goede groei. Rododendrons houden niet 
van bomen die oppervlakkig wortelen, zoals 
berken en dennen.

• Maak het plantgat voldoende groot, vermeng 
de grond met bodemverbeteraar (Vivimus) voor 
heideplanten en bemest met organische rodo-
dendronmest.

 Tip
Hou je ook van de moderne buxuswolken die je 
nu in vele tuinen ziet? Je kan net hetzelfde effect 
bereiken met rododendrons en je krijgt er gratis een 
prachtige lentebloei bij!

 Verzorgen
• Door hun oppervlakkige wortels drogen rodo-

dendrons sneller uit dan andere planten. Strooi 
daarom boomschors tussen de planten en geef 
het eerste jaar voldoende water. Spit daarom 
ook niet in de directe omgeving van de rodo-
dendron.

• Als je de verdorde bloemen verwijdert, gaat er 
meer energie naar de groei en komt de plant 
sneller op kracht (i.p.v. de zaadproductie). Di-
rect onder de bloemrest zit al een knop voor 
bloei het jaar erop.

• Snoeien van een rododendron is meestal niet 
nodig. Wens je dit toch te doen, doe het dan 
direct na de bloei. Het best snoei je de rododen-
dron net boven een krans van bladeren af (kop-
pen). Als je op kale takken moet snoeien, zoek 
dan een ‘oog’ (slapende knop) op en snoei hier 
boven af. Deze knop vormt al snel een nieuwe 
tak.

• Vergelende bladeren worden meestal veroor-
zaakt door een slecht doorlatende bodem, door 
kalk in de bodem of doordat er te diep geplant 
werd. Herplanten in gepaste heidegrond en toe-
voegen van rododendronmest is dan de bood-
schap.
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