
Winterbloeiers, 2  

Camelia’s die midden in de winter bloeien / Hans Prins 

Om ons te helpen de beruchte “winterdip” door te komen, heeft de natuur een scala aan winterbloeiende planten 

beschikbaar. We hoeven echt niet vol ongeduld te wachten op de eerste sneeuwklokjes en crocussen. De Camellia 

sasanqua is één van de soorten die midden in de winter in tere kleuren wit tot roze en rozerood zorgeloos bloeit 

alsof het al april is! Er bestaan vele selecties en kruisingen met andere Camelia’s van. Winterbloeiende Camelia’s 

ontbreken in het assortiment van tuincentra, omdat ze vrijwel niet in de grootschalige handel worden aangeboden.  

In de periode December/Januari staan ze in de botanische tuin van De Groene Prins al in bloei tot verbazing van veel 

bezoekers. Veel van deze winterbloeiende soorten zijn geheel winterhard in ons land. De allerhardste heet Camellia 

oleifera ‘Lushan’, die zelfs temperaturen tot -25°C goed overleeft. Daar is o.a. door William Ackerman in de VS volop 

mee gekruist, wat een groot assortiment nieuwe winterharde hybrides heeft opgeleverd die bekend staan als 

‘Ackermanhybrides’ *). 

Op de foto van Sietske de Vries is een impressie te zien van de bloemen die op 23 januari 2020 in de botanische tuin 

‘De Groene Prins’ te zien waren. Ze verlangen itt de C. japonica een zonnige plek. Een lijst van alle winterbloeiers zou 

veel te lang worden, maar enkele van  mijn favorieten zijn: 

Camellia sinensis, de echte thee!, die al in september begint te bloeien 

Camellia sasanqua, bloeit van november tot februari 

Camellia hiemalis ‘Kanjirô’ bloeit van december tot februari, in de tuin staat deze als boompje 

Camellia ‘Winter’s Toughie’ bloeit van december tot in februari zeer rijk 

Camellia ‘Yuletide’ bloeit rood tijdens de feestdagen 

Al deze soorten geuren en zijn goed om insecten de winter door te helpen. Ook zijn ze wintergroen, en prima 

haagplanten. Als men niet snoeit, kunnen veel soorten tot kleine boompjes uitgroeien. Die zijn nóg mooier, maar ja, 

veel Nederlanders houden van snoeien dus die ziet men hier zelden. 

Tijdens vorstperiodes stopt de bloei. Als de dooi invalt, gaat de bloei gelukkig weer verder. Totaal duurt de 

bloeipeiode een week of 8. Dankzij de ongekend zachte winter van 2010-2020 lopen veel voorjaarsbloeiende 

Camellia’s tot 6 weken voor op schema. Nu in februari bloeien hier de zeldzaam mooie Bokuhan, Alba Simplex en 

Daintiness al. 

Van oktober tot en met mei kan men Camellia’s in bloei zien, dat is dus herfst-winter-voorjaar. En er komen nog 

steeds nieuwe soorten en kruisingen bij! In de toekomst wellicht ook zomerbloeiende kruisingen. 

Hans Prins, februari 2020 

https://www.degroeneprins.nl/camellia/ 

 

*) meer informatie in zijn boek: “Beyond the Camellia Belt”, ISBN 978-1-883052-52-2 

Enkele jaren geleden heeft in Groei & Bloei een artikel over Sasanqua’s van Cor van Gelderen gestaan. 
Esveld biedt inmiddels een aantal nieuwe botanische species en cultivars aan. 
De andere manier om aan nieuwe spannende Camellia’s te komen is via een lidmaatschap van de Internationale 
Camellia Society (ICS). In de Benelux is er een afdeling. Zie ook https://www.facebook.com/Camellia-Vereniging-
Benelux-ICS-266177777111935/ 
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