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Plantenkenner Anne Bulk-Brylla, van kwekerij Bulk in Boskoop, beantwoordt 
vragen over planten waar ze warm voor loopt. In juli is dat Schizophragma 
hydrangeoides ‘Roseum’. ‘Deze klimmer kan zelfs tegen een noordmuur.’
Tekst Hester van Gent | Beeld Mark Bulk

Waarom deze klimplant?
Hij is uitgesproken romantisch en 
decoratief. Bovendien woekert hij 
niet en dat heb je nogal eens met 
klimplanten. De bloei is rijk en 
opvallend. Zet hem tegen een oude 
stenen muur met een wit bankje 
ervoor en het plaatje is compleet. 
Engelse cottagestijl in je eigen tuin!

Wat is er karakteristiek aan?
De grote, oudroze schermbloemen, 
met een diameter tot wel 25 cm, in 
augustus. Hydrangeoides betekent 
op Hydrangea lijkend en ‘Roseum’ 
rozerood. De bloemen lijken dan 
ook op de platte schermen van 
Hydrangea. In het midden zitten 
fertiele bloemen en daaromheen 
grote, roze steriele bloemblaadjes. 
De kleur, donkerder of lichter roze, 
verschilt per jaar. 

Heeftie nog meer te bieden?
Het grof gezaagde blad is bij het 
uitlopen glanzend bruinrood. 
Later kleurt het donkergroen. Een 
mooi contrast met het roze van de 
bloemen. 

Waar komt hij vandaan?
Uit de bossen en bergen van Japan, 
met schaduw en zon en heel 
verschillende grondsoorten. Bij ons 
groeit hij zelfs tegen een noord-
muur; je hebt dan wel wat minder 
bloei. Maar ook op puingrond in de 
volle zon groeit hij prima. Hij is lid 
van de familie van de Hydrangeacea 
en zeer winterhard.

Hoe pas je hem toe?
Het is een plant die schittert. Zet 
hem ergens waar je hem goed kunt 
zien: tegen een muur, pergola of 
oude boomstam. Hij vormt stevige 
heestertakken, geen lange slingers. 
Je hebt wel wat geduld nodig, want 
hij groeit niet snel. Omdat hij niet 
woekert is hij ook geschikt voor 
kleine tuinen. Uiteindelijk kan hij 
wel 10 meter hoog worden. 

Is het een makkelijke plant?
In het begin moet je hem een beetje 
leiden en opbinden. En bescherm 
nieuwe scheutjes in het vroege 
voorjaar tegen nachtvorst. Geef 
hem ook wat lekkere aarde mee 
en voldoende water. Later klimt 
hij zelf met hechtwortels. Op de 
kwekerij staat hij tegen een loods. 
We moesten hem loshalen voor 
een reparatie; dat ging heel gemak-
kelijk. Hij hecht zich niet zo vast 
als een Hedera. Pas wel op met de 
taxuskever, want de larven houden 
van de wortels. Gelukkig kun je die 
makkelijk biologisch met aaltjes 
bestrijden. Verder is het een sterke 
plant. 

Zijn er nog andere soorten en 
cultivars?
Schizophragma integrifolium is ook 
mooi, met witte bloemen en groot, 
harig, lichtgroen blad. Of Schizo-
phragma hydrangeoides ‘Moonlight’, 
die bijna niet bloeit maar werkelijk 
prachtig zilverkleurig blad heeft met 
blauwe nerven. Pileostegia viburnoi-
des (Schizophragma viburnoides) heeft 
wintergroen, leerachtig blad en de 
meest spierwitte bloemetjes die je 
ooit hebt gezien. 

In hoeverre verschilt hij van de 
klimhortensia?
Schizophragma is exclusiever, onge-
woner en daardoor verrassender. De 
bloemen zijn veel groter, roze en 
hij bloeit nóg rijker. De groei is een 
stuk bescheidener. Het is echt een 
hele mooie tuinplant.
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