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in extreem strenge winters kan er blad-
beschadiging optreden. In de loop van
het voorjaar herstelt de plant zich meest-
al weer probleemloos.  

KLEURSCHAKERINGEN
De grote diversiteit binnen de groep
Japanse azalea’s uit zich vooral in de al
beschreven bloemgrootte en in de kleur-
schakeringen. De bloemkleuren variëren
van rood en oranje tot paars en alle tin-
ten die daaraan grenzen. Tevens zijn er
verschillende variëteiten met witte bloe-
men. Tijdens  sortimentskeuringen van
de Koninklijke Vereniging voor
Boskoopse Culturen zijn de beste culti-
vars geselecteerd. Bij de grootbloemige
azalea’s is ‘Palestrina’ een van de betere
witbloeiende cultivars. In de kleurrijke
tinten zijn de favorieten ‘Beethoven’ en
‘Lilac Time’ (beide lila), ‘Fedora’ en
‘Kathleen’ (beide dieproze) en ‘Vuyck’s
Scarlet’ (scharlakenrood). Bij de klein-
bloemige azalea’s is ‘Favorite’ een goede
witte en bij de kleurrijke tinten de diep-
rode ‘Addy Wery’, ‘Campfire’, ‘Hino-
crimson’ en ‘Aladdin’, de zalmroze
‘Blauw’s Pink’ en de donkeroranje
‘Stewartstown’. 

BLOEIPERIODE
In de groep Japanse azalea’s is tot slot
ook nog een indeling te maken in bloei-
periode. Enkele vroeg bloeiende verte-
genwoordigers openen hun bloemen al
voor de laatste dag van april. Het over-
grote deel bloeit echter in de maand mei
waarvan slechts enkele uitzonderingen
pas aan het einde van deze maand bloeit. 

Officieel behoort de naam Azalea al
geruime tijd tot het verleden en is het
gehele geslacht ondergebracht bij
Rhododendron. Omdat de naam Azalea
zowel bij leken als bij de ware tuinfana-
ten én de handel nog zo is blijven han-
gen, lijkt de naamsverandering geen
groot succes toegedaan. De Japanse aza-
lea, Rhododendron japonica, blijft daar-
om nog al te vaak bij zijn roepnaam
Azalea aangesproken. Het geslacht
Rhododendron behoort tot de uitgebrei-
de heidestruikfamilie, de Ericaceae.
Vanaf het moment dat ook Azalea bij
Rhododendron werd ondergebracht, is
er sprake van een zeer groot geslacht
van ruim 800 soorten. De vele cultivars
daarbij opgeteld, behoort Rhododen-
dron tot de grootste plantengeslachten.
Binnen het geslacht is een grote diversi-
teit aan heesters te vinden, van dwergen
die amper een halve meter hoog worden
tot fors uitgroeiende exemplaren van
enkele meters hoogte. Veel vertegen-
woordigers zijn geliefd vanwege hun
wintergroene eigenschap maar uiteinde-
lijk hebben de planten hun populariteit
toch vooral te danken aan hun uitbundi-
ge voorjaarsbloei. De oude geslachts-
naam Azalea is een verbastering van het
Griekse woord azaleos dat droog of dor
betekent. Deze naamsaanduiding zou
verwijzen naar de standplaats van de
plant maar gaat niet voor alle Azalea’s
op. Over het algemeen verlangt de plant
een humusrijke en niet te droge stand-
plaats uit de oostenwind. De geslachts-
naam japonicum verwijst naar het land
van herkomst van de Japanse azalea.     

GROOT- EN KLEINBLOEMIG
Al in de 19de eeuw werden in Japan
diverse cultivars van azalea gekweekt.
Deze ontstonden door kruisingen tus-
sen verschillende inheemse azalea’s als
R. kaempferi, R. kiusianum en R.
yedoensis. De invloed van R. kaempferi
uit zich in de goede winterhardheid en
de relatief grote bloemen in veelal oran-
je tinten. In 1918 bracht de bekende
botanicus E.H. Wilson de 50 beste naar
de Verenigde Staten en vanuit dat land
werden vanaf de 20ste eeuw tot nu toe
vele nieuwe hybriden geïntroduceerd.
Hierdoor ontstond een groep van zoge-
naamde Kurume-azalea’s die bestaat uit
kleinbloemige cultivars die veelal in de
Verenigde Staten en Europa werden
gewonnen. De winterhardheid van deze
planten is matig. Vandaar dat deze
groep voornamelijk successen boekte
binnen de groep kamerplanten.  
Tussen de cultivars die in Europa wer-
den gewonnen, zitten wel goed winter-
harde vertegenwoordigers die zonder
problemen in de volle grond gedijen.
De grote groep van Japanse azalea’s
kent inmiddels een enorme diversiteit
en is onder te verdelen in groot- en
kleinbloemig. De overgangsgrens ligt
daarbij bij een bloemdoorsnede van
circa vier centimeter. Over het alge-
meen zijn de Japanse azalea’s wijduit
groeiende planten die pas na vele jaren
boven de meter uitkomen. De planten
zijn herkenbaar aan hun kleine ovale
blad dat glanzend donkergroen is. Op
een beschutte standplaats blijft de
Japanse azalea goed wintergroen maar

Rhododendronn  jjaappoonniiccuumm
Ondanks het onderbrengen bij
het geslacht Rhododendron
blijft de Japanse azalea nog
altijd bekend onder zijn oude
geslachtsnaam Azalea. Ook
heeft de naamsverandering
geen effect gehad op de popu-
lariteit want nog steeds begint
voor velen elk voorjaar pas
weer wanneer de kleurrijke
Japanse azalea’s gaan bloeien. 
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