
 
Het merendeel van de aangeboden Rhododendrons 
zijn hybride-cultivars. Op websites, in catalogi en 
op de plantenlabels wordt bij elke cultivar (dikwijls, 
maar nog niet altijd helaas) informatie verstrekt. 
Ondermeer vindt u: (hieronder met een fictief 
voorbeeld aangegeven) 

 
 
De naam:  
Hierin staat: Rhododendron ‘Cultivarnaam’, voor 
de correcte wetenschappelijke naam van de plant. 

De toevoegingen PBR en (FANTASIE) hebben een 
commerciële betekenis. PBR staat voor Plant 
Breeders Rights, dat is het kwekersrecht, het 
patent. Niemand mag die plant voor commerciële 
doeleinden kweken zonder de toestemming van de 
patenthouder. 
 

 is een toevoeging bij een merkenrechtelijk 
beschermde naam, niemand dan de 
merkenrechthouder mag voor commerciële 
doeleinden de in dit fictieve voorbeeld gebruikte 
naam FANTASIE gebruiken.  

 
 
 
 
 
 
 

Keiskei Group, dat is de Cultivargroep-naam waarin 
de plant is ingedeeld*, zegt iets over de 
verschijningsvorm en de afkomst van de plant. De 
cultivars binnen een Cultivargroep zijn weliswaar 
allemaal verschillend, maar hebben ook een aantal 
gelijkaardige kenmerken. Ondermeer geeft de 
Cultivargroep-naam dikwijls een indicatie van de 
groeihoogte. 
 
 
 
 

 
Zo nu en dan, steeds minder gelukkig, vind je op 
plantenlabels alleen de vermelding: ‘Rhododendron 
hybride’. Om een goede keuze  te kunnen maken is 
dat echt veel te weinig van het goede. 
Het is buitengewoon jammer dat nogal eens de 
merknaam en de cultivarnaam worden 
omgewisseld. Er staat dan volkomen onjuist: 
Rhododendron ‘Fantasie’.  
Voor Rhododendron liefhebbers die zorgvuldig 
planten willen kiezen is het een flinke belemmering. 
We hopen van harte dat kwekers en verkopers 
planten voortaan van de correcte cultivarnaam 
voorzien.  
 
Het formaat: 
De vermelding: De hoogte na 10 jaar is 50 
centimeter zegt iets over het groeitempo en is 
essentieel bij het afstemmen van te kiezen planten 
en het plan voor de tuin. 
 
Een andere manier om enige houvast te krijgen op 
de groeihoogte is gebruik te maken van de 
Cultivargroep-namen. Het is niet helemaal 
waterdicht maar het geeft een indicatie: 
Op een schaal van Laag (orde grootte in 10 jaar tot 
50 cm), Middelgroot, 100-150 cm en Groot meer 
dan 200 cm. komen de volgende Cultivargroep-
namen nogal eens voor: 
 
Arboreum Group: Groot 
Augustinii Group: Groot 
Catawbiense Group: Groot 
Forrestii Group:  Laag 
Fortunei Group: Groot 
Ghent Azalea: Groot 
Japanese Azalea: Laag en Middelgroot 
Keiskei Group Laag 
Lapponicum Group: Laag en Middelgroot 
Mollis Azalea: Groot  
Ponticum Group: Groot 
Williamsianum Group: Middelgroot 
Yakushimanum Group: Middelgroot 

 
*) De formele Cultivargroep benamingen zijn terug te vinden in de 
internationaal toegepaste ‘Naamlijst van Houtige Gewassen’ van 
NAK Tuinbouw 
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De hoogte na 10 jaar is 50 centimeter 

Hoe groot wordt mijn Rhododendron en andere informatie 
Door Theo Leijdens 

Figuur 1: Rh. Keiskei ozawae 

https://docs.wixstatic.com/ugd/917b86_130ac09bdfe34b3192765f196b41c440.pdf

