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meter. Het is een kruidachtige plant die
jaarlijks weer vanaf de grond opnieuw
uitloopt. De hoogte bedraagt maximaal
2 meter. Enkele opvallende cultivars zijn
‘Duchess of Albany’ met roze bloemen
die van binnen donker gestreept zijn,
‘Etoile Rose’ met satijnroze bloemen,
‘Gravetye Beauty’ met dieprode bloe-
men die uiteindelijk helemaal open gaan
en ‘Princess Diana’ die rozerode bloe-
men heeft.  
Een andere kruidachtige Clematis die
tot 3 meter hoogte groeit is C. recta.
Vaak wordt deze soort in vasteplanten-
borders aangeplant alwaar steun
gewenst is. Die steun kan geboden wor-
den door middel van stokken maar ook
tegen een stevige buurheester kan wor-
den geleund. Deze Clematis bloeit in
de zomer met witte bloemen. C. recta
‘Purpurea’ is een opvallende cultivar
met diep donkerrood blad.  
C. integrifolia is een kruidachtige
Clematis die compact groeit en amper
boven de 60 cm uitkomt. Ook deze
soort wordt veel gecombineerd met
vaste planten. De bloemkleur is lila-
blauw maar er is ook een witbloeiende
en een rozebloeiende cultivar.   

HERFSTBLOEI
Voor de herfst is C. rehderiana een blik-
vanger. Deze krachtig groeiende bos-
rank bedekt zonder problemen een hele
schutting of pergola. Pas vanaf de twee-
de helft van de zomer verschijnen de
talrijke pluimen met zwak geurende
groengele bloemen. Een jonge plant is
enigszins vorstgevoelig maar eenmaal
volwassen is dat gevaar geweken. 

De wetenschappelijke naam Clematis is
een Latijnse verbastering van het
Griekse woord klematis dat rankende
plant betekent. Als Nederlandse naam
wordt vaak bosrank gebruikt. Deze aan-
duidingen zijn enigszins misleidend
omdat niet alle vertegenwoordigers een-
zelfde klimkracht hebben en er zelfs
soorten zijn die in het geheel niet klim-
men. Ook het woord ‘bos’ wekt de
indruk dat het schaduwplanten betreft
terwijl een deel van de soorten en culti-
vars juist een lichte of zelfs zonnige
standplaats prefereert.  
Clematis is lid van de boterbloemfami-
lie, de Ranunculaceae. Anemone,
Paeonia, Hepatica en Ranunculus zijn
enkele bekende familiegenoten. Het
draait bij deze familie hoofdzakelijk om
bloem en Clematis is dan ook een voor-
beeldig familielid. De voorjaarsbloeiers
blinken uit door hun explosieve bloei
van kleine bloemen in grote bundels
zodat de plant in de maand mei geheel
bedekt is met bloemen. Bij de zomer-
bloeiers zijn de bloemen afzonderlijk
vaak zo groot dat ze het blad letterlijk
en figuurlijk naar de achtergrond
duwen. Behalve deze twee bekende
groepen Clematis zijn er verschillende
andere soorten die zeer de moeite
waard zijn. Langzaam maar zeker wor-
den deze steeds vaker in de handel aan-
geboden.    

WINTERGROEN
C. armandii is een groenblijvende soort
die afkomstig is uit China. Op een
beschutte standplaats uit de volle zon
blijft de plant zijn stevige blad houden.

Zodra koude oostenwind de plant kan
bereiken, beschadigt het blad vrij een-
voudig. De bloei vind plaats aan het
einde van de winter en ook dan is
beschutting zeker gewenst. Op de juiste
standplaats wordt C. armandii al gauw
5 meter hoog. Het langwerpige leerach-
tige blad is glanzend groen en de crè-
mewitte, lichtgeurende bloemen zijn
relatief klein en staan in bundels. De
cultivar ‘Snowdrift’ heeft helderwitte
bloemen en de zachtroze bloemen bij
‘Apple Blossom’ combineren mooi met
zijn bronskleurige jonge loof. 
Een andere wintergroene vroegbloeier
is C. ‘Early Sensation’. De laatste jaren
is de plant in opkomst en vooral voor
het vroege voorjaar is het een echte
aanwinst. Zodra de wintervorst geweken
is, bedekken de talrijke witte bloemen
de plant gedurende enkele weken vrij-
wel in zijn geheel. Het leerachtige blad
is diep ingesneden als peterselieblad en
is een sierwaarde voor de maanden dat
de plant niet bloeit. De hoogte is
beperkt, slechts anderhalve meter. Nog
compacter groeit C. ‘Pixie’ met klein
wintergroen blad en geurende groengele
bloemen in het vroege voorjaar. C. ‘Joe’
is vergelijkbaar met talrijke helderwitte
bloemen. Vanwege de wintergroene
eigenschap is voor al deze planten een
beschutte standplaats gewenst. 

BLOEMEN ALS TULPEN
Opvallend is de zomerbloeiende C.
texensis. De vorm van de bloemen lijkt
op die van een tulp en de bloemen zijn
halfgeknikt of staan recht omhoog. De
bloemgrootte is gemiddeld zo’n 6 centi-

Minder bekennddee  CClleemmaattiiss
Het geslacht Clematis is bekend
en geliefd om de kleinbloemige
voorjaarsbloeiers en de groot-
bloemige zomerbloeiers. Toch
heeft Clematis nog meer ver-
rassingen in petto. Zo zijn er
bijvoorbeeld bladhoudende
winterbloeiers, laag blijvende
soorten voor in de border en
geurende herfstbloeiers.  
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