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Vroege kleinbloemige Clematis – snoei na de bloei wanneer 
nodig 
Alpinas & Macropetalas (Over het algemeen gemakkelijk soorten onder goede 
condities zoals goed doorlatende grond.  Groeit in de zon en schaduw.  Hieronder de 
betere.) 
C. ‘Albina Plena’ - dubbele witte bloemen. 
C. alpina ‘Pamela Jackman’ - diep blauwe of bleke violetblauwe bloemen. 
C. ‘Constance’ - roze rode bloemen, vaak half dubbel. 
C. ‘Markham’s Pink’ - half dubbele roze bloemen. 
Montanas (Onbruikbaar op zeer koude en natte plaatsen.  Winterhard tot -15 graden.) 
C. ‘Broughton Star’ - diep roze, half dubbele bloemen. 
C. ‘Mayleen’ - roze geurende bloemen. 
C. montana var. grandiflora [montana ‘Grandiflora’] - witte geurende bloemen. 
 

Vroege grootbloemige Clematissen – snoei na de bloei indien 
nodig 
C. ‘Asao’ - enkele of half dubbele diep roze bloemen, lichte streep en gele meeldraden. 
C. ‘Fujimusume’ - intens blauwe bloemen met gele meeldraden. 
C. ‘Guernsey Cream’ - beginnende bloei gelige bloemen later crème witte bloemen.  Erg 

vroeg bloeiend.  Liefst geen warme en zonnige standplaats. 
C. ‘Mrs Cholmondeley’ – grote (soms erg grote, 12-23 cm) enkele of half dubbele 

lavendelblauwe bloemen met donkere aders en bruine meeldraden. 
C. ‘Mrs George Jackman’ - witte bloemen met bruine meeldraden, zijn half-dubbel op oud 

hout en enkel op nieuw hout. 
C. ‘Niobe’ - compacte cultivar met dieprode fluwelen bloemen en gele meeldraden. 
C. ‘Piilu’ - compacte cultivar met roze bloemen,  zijn half-dubbel op overjarig hout en 

enkel on nieuw hout.  Gele meeldraden. 
C. ‘The President’ - compacte cultivar met marineblauwe bloemen. 
C. ‘Warszawska Nike’ [‘Warsaw Nike’] - diep rood-violet fluwelen bloemen met gouden 

meeldraden. 
C. ‘Westerplatte’ - compacte cultivar met helder rood fluwelen bloemen. 
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Viticellas en Late grootbloemige Clematis – sterk snoeien in 
vroege voorjaar.  Deze Clematissen zijn gemakkelijk te houden. 

Viticellas (Kleine bloem maar wel veel bloemen.) 
C. ‘Abundance’ - diep rode bloemen van 5-7 cm, groengelige meeldraden. 
C. ‘Alba Luxurians’ - witte bloemen van 5-8 cm, groene punten, karmozijne meeldraden. 
C. ‘Betty Corning’ - klokvormige, roze-lila bloemen van 5-7 cm, zoet geurend. 
C. ‘Emilia Plater’ - bleekblauwe bloemen van 8-13 cm met crème meeldraden. 
C. ‘Étoile Violette’ - erge populaire cultivar, violette bloemen, 8-13 cm, gele meeldraden. 
C. ‘Kermesina’ of C. ‘Rubra’ - diep rode bloemen van 5-8 cm, met karmozijn meeldraden. 
C. ‘Madame Julia Correvon’ - rode bloemen van 8-13 cm met gele  meeldraden. 
C. ‘Minuet’ - bloemen, 4-7 cm, wit, diep rode aders en punten, groene meeldraden. 
C. ‘Purpurea Plena Elegans’ - dubbele roodpurperen bloemen van 3-9 cm. 
C. ‘Venosa Violacea’ - bloemen, 8-13 cm, wit, violette aders/punten/meeldraden. 
C. ‘Walenburg’ - helder rood purperen bloemen, 6-8cm, crème purperen aderen. 
Late grootbloemige Clematissen 
C. ‘Błękitny Anioł’ [C. viticella ‘Blue Angel’] - bleek blauwe bloemen met groengele 

meeldraden. 
C. ‘Comtesse de Bouchaud’ - roze bloemen met crème meeldraden. 
C. ‘Gipsy Queen’ - sterk groeiend, diep violet-purperen bloemen, geeft de voorkeur aan 

een zonnige plaats. 
C. ‘Hagley Hybrid’ - bleek roze bloemen en de beste plaats is in de schaduw. 
C. ‘Honora’ - violet-purperen bloemen met een bordeaux waas. 
C. ‘Huldine’ [C. viticella ‘Huldine’] - sterk groeiend met parelwitte bloemen van 7-10 cm 

en gele meeldraden. 
C. ‘Jackmanii’ - zeer populair, sterk groeiend met donkere violetblauwe bloemen is de 

oudste grootbloemige cultivar, ontstaan in 1858.  Beetje gevoelig voor meeldauw. 
C. ‘Kardynał Wyszyński’ - intense rode bloemen met roodbruine meeldraden. 
C. ‘Polish Spirit’ [C. viticella ‘Polish Spirit’] - buitengewoon lang bloeiende cultivar, 

karmozijn violette bloemen, 7-10 cm, fraaie kleine diepgroene bladeren. 
C. ‘Prince Charles’ [C. viticella ‘Prince Charles’] - compacte cultivar met bleek blauwe 

bloemen van 8-13 cm en bleek gele meeldraden. 
C. ‘Semu’ - licht purperen tot violetblauwe bloemen die bleker worden als ze open gaan. 

Als de bloemen een beetje hangen, tonen ze een donker centrum. 
C. ‘Victoria’ - zeer winterhard, sterk groeiende plant, violette bloemen, groengele 

meeldraden. 
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Late kleinbloemige Clematis – sterk snoeien in het voorjaar 
Integrifolias inclusief Diversifolias (Niet klimmend) 
C. ‘Alionushka’ - grote diep roze klokvormige bloemen, gedraaide bloembladeren, 

tot 1.5 m. 
C. ‘Arabella’- veel violet blauwe bloemen van juni tot oktober, goede bodembedekker. 
C. × diversifolia ‘Heather Herschell’ - kleine hangende roze bloemen, tot 1.6 m. 
C. × durandii [‘Durandii’] - intens blauwe, volledig open bloemen, de grootste in de 

Integrifolia groep (8-10 cm), ideaal als snijbloem, tot 1.5-2 m. 
C. integrifolia - kleine hangende belvormige blauwmauve bloemen met omgekrulde 

bloembladeren.  Groeit tot ca.1 meter.  Soms geurend en in verschillende kleuren. 
C. ‘Juuli’ - rozige purperen bloemen, later lavendelblauw met een roze balk, tot 2 m. 
C. ‘Sizaja Ptitza’ - kleine, hangende, zacht tot dieproze bloemen.  Groeit tot 1.3-1.6 m. 
Texensis (Heeft volle zon en aandacht nodig) 
C. ‘Duchess of Albany’ - lange, belvormige, rode bloemen later naar roze verkleurend. 

Deze cultivar opent tot een vlakkere bloem dan meeste anderen in de texensis groep. 
C. ‘Princess Diana’ - tulpvormige bloemen, rozerode buiten- en intens roze binnenkant. 
Tanguticas (Groeit onder extreme hete en koude condities tenzij op een goed 
afwaterende plaats.  Haat natte voeten in de winter.  Koop bij goede zaken i.v.m.echtheid.) 
C. ‘Bill MacKenzie’ - volledig open bloemen van late zomer tot herfst (juli tot oktober). 

Hoogte 4-6 m. 
C. ‘Helios’ - volledig open bloemen van zomer tot herfst (tussen juni en oktober).  Niet 

geheel winterhard in strenge winters.  Hoogte tot 3 m. 
C. ‘Kugotia’ GOLDEN TIARA™ - volledig open, intens goudgele bloemen met diep violette 

meeldraden, van juli tot oktober.  Hoogte tot 3 m. 
C. ‘Lambton Park’ - meest waardevolle  cultivar in deze groep.  Betrekkelijk grote, deels 

open bloemen van juni tot oktober.  Hoogte 4-5 m. 
Others (bekijk labels voor hoogte, standplaats en snoeien) 
C. heracleifolia ‘Cassandra’ - kleine, diepblauwe, sterk geurende, hyacintvormige 

bloemen.  Stengels half klimmend of liggend van 60-100 cm. 
C. mandshurica - niet klimmend, veel kleine witte geurende bloemen van de late zomer 

tot vroege herfst (juli - september), tot 1.5 m. 
C. ‘Paul Farges’ SUMMER SNOW™ - gezond en sterk groeiend, kleine witte bloemen na de 

zomer, hoogte tot 7 m, goed als scherm te gebruiken. 
C. ‘Praecox’ [C. ‘Jouiniana Praecox’] - beste bodembedekker als Clematis, veel kleine 

crème violette bloemen, hoogte tot 4 m. 
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Deze lijst is bedoeld voor mensen met weinig of geen ervaring in het houden van 
Clematissen.  De hier genoemde Clematissen zijn geselecteerd omdat ze 
gemakkelijk onder normale condities gehouden kunnen worden en geen last 
hebben van verwelkingsziekte. 

De namen in de lijst zijn conform RHS Clematis Register en Checklist 2002. 
Echter bij aankoop kun je kleine verschillen zien op de labels.  Sommigen zijn 
vermeld met[….], maar bij twijfel vraag ondersteuning. 

Voor aanvullende informatie bezoek de website: 

www.clematisinternational.com 

Zend a.u.b. opmerkingen naar:- 
Fiona Woolfenden, Secretary, International Clematis Society 
3 Cuthberts Close, Waltham Cross, EN7 5RB, GREAT BRITAIN 
Tel No: +44-(0)1992-636524 Email: clematis@clematisinternational.com 


