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Herfstbloeiende 
Camellia’s

Tekst: Julia Voskuil
Foto’s: Julia Voskuil en Cor van Gelderen

Bloeiende heesters op het moment dat de tuin 
aan kleur verliest zijn meer dan welkom. De 
groep Herfstbloeiende Camellia’s is daarom 
interessant. “Ze hebben grote, kleurrijke 
bloemen en sommige geuren. Daarbij groeien 
ze langzaam en worden niet hoger dan 2 à 2,5 
meter. Maar het belangrijkste is dat ze beter 
kouderesistent zijn dan hun voorjaarsbloeiende 
soortgenoten. Daar is speciaal op veredeld 
en daarom verdienen deze prachtige planten 
meer bekendheid. De vroegst bloeiende is 
Camellia ‘Snowflurry’ met witte bloemen vanaf 
eind september, tevens het begin van de beste 
planttijd”, aldus een enthousiaste Cor van 
Gelderen.

PLANT IN DE KIJKER

Als mede-eigenaar van PlantenTuin Esveld (Boskoop, 
Nederland) heeft hij veel verstand van zaken, maar ook voor 
hem was deze groep bloemheesters tot voorkort tamelijk 
onbekend. “De kennismaking kwam onverwacht, enkele 
jaren terug. Ik had een herfstreis voorbereid naar arboreta 
in Engeland vanwege de herfstkleuren. Helaas was het weer 
extreem slecht, koud en nat. Van fotograferen kon geen sprake 
zijn, maar ik liet mij niet afschrikken. Als enige bezoeker liep 
ik rond in Sir Harold Hillier Gardens. Toen ik doorweekt en 
verkleumd tot op het bot even beschutting zocht, snoof ik 
ineens een heerlijke geur op. Wat kon dat zijn? Ik draaide mij 
om en stond oog in oog met een meer dan manshoge heester 
met prachtige bloemen, Camellia sasanqua. Die verrassing 
maakte het verregende bezoek meer dan goed. Vermoedelijk 
ging het hier om Camellia sasanqua ‘Crimson King’, een 
cultivar die in Engeland voldoende vorstresistent is op een 
beschutte plaats maar minder betrouwbaar op het Europese 
vasteland. De enkele rode bloemen hebben een hart vol gele 
meeldraden. Prachtig.”

    Foto’s
1  ‘Snow Flurry’ * is een breed uitgroeiende cultivar die als 
    eerste gaat bloeien
2  ‘Snow Flurry’, de vorm is wat rommelig, maar de 
    bloemen zijn mooi
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PLANT IN DE KIJKER

    Foto’s
1  ‘Winter’s Star’ *, Ackermann hybride met mooie zachtroze 
    bloemen
2  Camellia sasanqua ‘Rainbow’ lijkt veel op de wilde soort, 
    maar bloeit rijker, geurend
3  Camellia sasanqua ‘Yuletide’ heeft een slanke, opgaande
    vorm; vroegbloeiend, licht geurend
4  ‘Winter’s Toughie’ , Ackermann hybride met halfgevulde 
    bloemen
5  ‘Winter’s Interlude’ ** , Ackermann hybride met een
    sprekende bloemkleur
6  ‘Winter’s cupid’  *** , Ackermann hybride; de bloemen 
    hebben net uit de knop een vleugje roze, later zijn ze wit

Verzamelen
Terug in Boskoop ging Cor van Gelderen op zoek naar 
informatie over herfstbloeiende Camellia’s. In november 
2011 werden diverse cultivars die hij kon bemachtigen op de 
kwekerij aangeplant en sindsdien groeit de collectie gestaag. 
“Dat de jonge planten de late vorst in februari 2012 en de 
wisselende en aanhoudende perioden van kou in 2013 goed 
hebben doorstaan biedt perspectief. Een aantal is zonder 
meer als tuinheester aan te bevelen. ‘Winter’s Star’ staat 
overigens al langer in de vollegrond op onze kwekerij. De 
bloemen openen zich vanaf eind oktober, het is een van de 
vroegste bloeiers. De vele knoppen in diverse stadia van 
ontwikkeling laten goed zien dat de bloei van nature wordt 
gespreid over een lange periode en ook dat maakt deze groep 
aantrekkelijk. De bloeitijd wordt vaak ook extra opgerekt 
door perioden met vorst, waarin de bloei tijdelijk stopt.” Wie 
eenmaal kennis heeft gemaakt met herfstbloeiende Camellia, 
deelt Cor’s enthousiasme. De mooie bloemen vallen op in 
een periode dat de tuin aan kleur begint in te boeten omdat 
de meeste planten zich voorbereiden op hun winterrust. Zo 
niet de Herfstcamellia’s. Ze blijven bescheiden van afmeting 
en zijn zelfs na twintig jaar niet veel hoger dan 2 à 2,5 meter. 
Dat is vooral ideaal voor kleinere tuinen.
Cor doet niets liever dan verzamelen en een collectie 
opbouwen. Hij erfde het boomkwekers gen van beide ouders, 
Dick en Hildi van Gelderen-Esveld. Plantentuin Esveld 
staat wereldwijd bekend om de enorme collectie Japanse 
esdoorns, opgeplant in het ‘Aceretum’. Andere topics zijn 
Hydrangea, Buxus en Rhododendron en daar komen nu dus de 
Herfstbloeiende Camellia’s bij. “Uit een sortiment van 60 à 
70 cultivars hebben we de beste geselecteerd en in de herfst 
van 2013 kunnen we die in kleine aantallen aanbieden.”

Verzorging
Herfstbloeiende Camellia’s zijn vrij gemakkelijke 
tuinheesters. De vorstresistentie is voldoende in geschikte 
grond en op een goede standplaats. 
Grond. Ze groeien het beste in luchtige grond, vochthoudend 
maar niet te nat en licht zuur of neutraal. De optimale 
zuurgraad is pH 4.5 à 5.5. 
Standplaats. De beste groeiomstandigheden zijn lichte 
schaduw. Op een zonnige plaats is het van belang dat de 
wortels koel blijven en voldoende vocht kunnen opnemen. 
In die zin stellen Camellia’s dezelfde eisen als rododendrons. 
Belangrijk is beschutting, omdat schrale wind en/of (nacht)
vorst de bloemen kunnen beschadigen. Bloemen in knop zijn 
minder kwetsbaar.
Snoei. Zoals bij de meeste wintergroene heesters hebben 
Camellia’s geen snoei nodig maar ze verdragen het wel. De 
groep herfstbloeiers groeit echter traag en blijft laag. Het 
beste tijdstip voor eventuele snoei is het late voorjaar.
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SortimentSonderzoek
In Boskoop heeft de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse 
Culturen (KVBC) sortimentsonderzoek gedaan aan 
Camellia, de eerste maal in 2004 (verslag in Dendroflora 
41). Dit betrof voornamelijk voorjaarsbloeiende Camellia’s, 
de belangrijkste groep. Kouderesistentie (winterhardheid) 
kwam daarbij als gevoelig punt naar voren. Daarom is in 
2009 een tweede onderzoek uitgevoerd, waarbij de zgn. 
Ackerman-serie werd betrokken, speciaal ontwikkeld om 
betere winterhardheid in te kruisen en herfstbloeiend. De 
Amerikaan William L. Ackerman Ph.D werkte vanaf 1970 
aan zijn kruisingsprogramma en gebruikte daarbij o.a. 
Camellia oleifera, die doorgaat voor relatief winterhard. In 
China is deze soort vooral bekend vanwege de spijsolie die 
uit de zaden wordt gewonnen. Een andere kruisingsouder 
was Camellia sasanqua, een soort uit het zuiden van Japan. 
Veel cultivars uit de Ackerman-serie dragen herkenbare 
namen zoals ‘Winter’s Interlude’, ‘Winter’s Joy’, ‘Winter’s 
Star’ e.a.   
De opplanting van voornamelijk Herfstbloeiende Camellia’s 
in Boskoop werd in 2009 beoordeeld (Dendroflora 46). 
Bij winterhardheid is aangetekend dat deze samenhangt 
met de vochtopname: die mag niet stagneren bij vorst. 
In het algemeen geldt daarom dat oudere planten beter 
winterhard zijn omdat ze dieper zijn geworteld.
• De KVBC hanteert de sterrenwaardering uitstekend = ***, zeer goed = ** en goed = * en s = 
speciale doeleinden; dit hoeft niet altijd te betekenen dat andere cultivars niet waardevol zouden 
zijn; het sortiment is volop in beweging.

    Foto’s
1  ‘Winter’s Joy’ ***, sterke Ackermann hybride die goed bloeit
2  Camellia sasanqua ‘Hugh Evans’ heeft diep ingesneden, geurende bloemen
3  ‘Frost Prince’ heeft een wat rommelige bloem, maar is goed winterhard
4  ‘Winter’s Rose’ s, Ackermann hybride met bleekroze bloemen
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Herkomst en cultuur
Camellia is familie van de theeplant (Camellia sinensis) een 
tropisch nutgewas. Deze altijd groene heester uit zuidoost 
Azië heeft witte geurende bloemen. De Camellia’s die als 
sierplant hoog worden gewaardeerd, zijn in cultuur ontstaan 
uit verschillende soorten en selecties. Ze zijn minder 
warmtebehoeftig dan de theeplant, maar niet altijd bestand 
tegen matige of strenge vorst. Daarom werden ze in de 
westerse tuincultuur aanvankelijk als oranjerieplant geteeld.
Voor de tuin zijn twee groepen Camellia’s interessant, 
waarvan de herfstbloeiers veel minder bekend zijn dan de 
voorjaarsbloeiers, maar zeker zo interessant. 
Herfstbloeiende Camellia’s bloeien tussen eind oktober en 
maart. Door nieuwe introducties zullen ze aan populariteit 
winnen omdat de kouderesistentie door kruisingen is 
verbeterd. Daarbij is gebruikt gemaakt van Camellia oleifera 
en Camellia sasanqua, inheems in het zuiden van Japan en 
daar Herfstcamellia geheten. Herfstbloeiende Camellia’s 
groeien traag en worden niet veel hoger dan 2 à 2,5 meter. 
De vroegst bloeiende cultivars openen hun eerste bloemen 
vanaf september – oktober, sommige geuren.
Voorjaarsbloeiende Camellia’s vormen de grootste groep 
cultivars. Daarom, en omdat ze andere eigenschappen 
hebben dan de herfstbloeiende groep, mogen ze hier niet 
onvermeld blijven. De voorjaarsbloeiers hebben vooral 
bloed van Camellia japonica, een soort uit Noord Japan. Met 
name oudere exemplaren kunnen op het Europese continent 
redelijk koudebestendig zijn, maar invriezen is mogelijk 
en bij zeer vroege bloei kan (nacht)vorst de bloemen 
beschadigen. De heesters kunnen 2 à 20 meter hoog worden. 
De wintergroene heesters hebben spectaculaire bloemen: 
groot, ongesteeld en geurloos. Er worden verschillende 
bloemvormen onderscheiden, wit, licht- of donkerroze en 
tweekleurig, gevuld of enkelbloemig. Van deze groep zijn 
circa 2000 benaamde kruisingen geregistreerd! 

Vanwege de vorstgevoeligheid van de meeste 
voorjaarsbloeiende cultivars hebben ze in onze contreien 
vooral bekendheid gekregen als oranjerieplant en zelfs als 
kamerplant voor een koele ruimte. o

• Camellia wordt wereldwijd als tuinplant hoog gewaardeerd. In de International Camellia 
Society (ICS) vinden liefhebbers elkaar. Op www.internationalcamellia.org zijn alle regio’s 
met hun contactpersonen en activiteiten te vinden, van Zuid-Afrika tot in de Benelux.

    Foto’s
1  Camellia sasanqua ‘Hime Botan’, met bont blad en geurende bloemen
2  Camellia sasanqua ‘maiden’s Blush’  heeft geurende, bijna witte 
    bloemen met een kleine blos


