
Page 4 vers. 2.02 

Informatie 
 
Planten – Kies een geode plaats als plantgat en maak eventueel grond aan om bij 
de plant te voegen. Doe in het plantgat een hoeveelheid organisch materiaal zoals 
humus of speciale goede grond. Zorg dat het water op de plaats van de plant tijdens 
de winter niet bij de plant blijft staan, vooral bij kleigrond. Vermijd te zure- of basische 
grond. Mest de plant in het voorjaar met beendermeel, Culterra, kunstmest of 
oplosbare meststof b.v. 20:20:20(N:P:K). Tijdens de zomerdagen heeft de plant 
eveneens voldoende mest nodig. 
Geef de plant in het voorjaar en zomer voldoende water want de clematis heeft een 
hekel aan droogte in deze seizoenen. In de winter heeft hij een redelijk droge 
standplaats nodig. 
Gebruik nooit een dakpan of iets dergelijks omdat de plant dan geen water krijgt. 
Snoei de grootbloemige clematissen na de aankoop op de derde vertakking terug en 
hierna de nieuwe uitlopers op de tweede vertakking. Dit het eerste seizoen telkens 
herhalen waardoor je een goed vertakte plant krijgt. 
 
Snoeien – Snoei de planten zoals bij de verschillende groepen is beschreven. 
Struikachtige clematissen kunnen kort boven de grond geheel teruggesnoeid worden 
in het voorjaar. Halve struikachtigen op zo’n 30 cm boven de grond in het voorjaar. 
Snoei kleine en grote vroegbloeiende clematissen van boven naar beneden. 
Verwijder al het dode hout. 
Laatbloeiende klein- en grootbloemige clematissen kunnen op 30 cm boven de grond 
worden gesnoeid. 
Snoeien moet worden gedaan om volle planten te verkrijgen en om de plant in toom 
te houden. 
 
Algemene verzorging – Clematissen zijn niet gevoeliger dan andere tuinplanten 
t.a.v. ziekten en ongedierte. Sommige clematissen, grootbloemigen, zijn gevoelig 
voor de verwelkingziekte. Dit is nauwelijks te genezen maar na enige jaren kan de 
plant er alsnog doorheen groeien maar wanneer dit na jaren niet het geval is dan is 
het beste is om deze clematis te verwijderen en te vervangen door een kleinbloemige 
of een grootbloemige uit de bovengenoemde lijst. 
Meeldauw kan voorkomen bij sommige texensis, integrifolia en sommige 
grootbloemige cultivars. Meeldauw kan voorkomen worden wanneer de plant op een 
open plaats staat zodat de wind vrij spel heeft. 
 
De lijst is samengesteld door de International Clematis Society. Stuur eventuele 
opmerkingen naar: 
 
Fiona Woolfenden, Secretary, International Clematis Society, 
3 Cuthberts Close, Waltham Cross, HERTS, EN7 5RB, Great Britain. 
 
Tel.: 0044-1992-636524 
Homepage:  www.clematisinternational.com 
E-Mail:  clematis@clematisinternational.com 
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Clematissen voor beginners 
 
Deze lijst is bedoeld voor personen die weinig of geen ervaring met het houden van 
clematissen hebben. De clematis soorten en cultivars zijn geselecteerd door de 
Internationale Clematis Vereniging (International Clematis Society) op normale 
tuinomstandigheden, gemakkelijke groei en bloei en niet bevattelijk zijn voor ziekten 
inclusief verwelkingziekte. 
 
De namen van deze lijst zijn conform aan de RHS Clematis Register and Checklist 
2002. Echter je zult ze bij de verkoop met iets andere labels kunnen zien. Sommigen 
zijn in onderstaande lijst vermeld. Vraag bij twijfel aan de verkoper of het de juiste 
plant is. 
 
Voor meer informatie kunt U terecht op de homepage van  de Internationale Clematis 
Vereniging:  www.clematisinternational.com 
 
Vroege kleinbloemige Clematis- snoeien na de bloeitijd indien nodig. 
 
Alpina’s & Macropetala’s 
 
Alpina’s en Macropetala’s 
(Mplanten in deze groep, inclusief de 
hier niet genoemden, zijn vrij 
gemakkelijk te houden onder goede 
omstandigheden. Ze houden niet van 
een hete of natte standplaats en geven 
de voorkeur aan schaduw. Een aantal 
van de beteren worden hieronder 
genoemd) 
 
C. alpina ‘Pamela Jackman’ 
C. ‘Constance’ 
C. ‘Frankie’ 
C. macropetala ‘Maidwell Hall’ 
C. ‘Markham’s Pink’ 
C. ‘White Swan’ 
 
 

Montana’s. 
Bruikbaar in gematigde klimaat waarbij 
het niet kouder wordt dan -15 graden C 
en niet te nat in de winter. 
 
C. ‘Broughton Star’ 
C. ‘Mayleen’ 
C. montana var. grandiflora 
(C. montana  Grandiflora) 
 

 
Vroege grootbloemige Clematis- snoei de plant na de bloei in de zomer 
wanneer gewenst of noodzakelijk. 
 
C. ‘Fujimusumi’ 
C. ‘General Sikorski’ 
C. ‘Guernsey Cream’ 
C. ‘Kaiko’ Pink Champagne TM 
(Pink Champagne TM) 
 

 
C. ‘Mrs Georg Jackman’ 
C. ‘Niobe’ 
C. ‘Piilu’ 
C. ‘The President’ 
C. ‘Warszawska Nike’[‘Warsaw Nike’] 
C. ‘Westerplatte’ 
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Viticella’s en Late grootbloemige Clematis- snoei fors tot op 30 cm in het 
vroege voorjaar(Deze clematissen zijn gemakkelijk te houden). 
Viticella’s(Met ten minste een ouder 
van de sort C. viticella. Kleine bloemen 
maar overdadige bloei.) 
 
C. ‘Abudance’ 
C. ‘Alba Luxurians’ 
C. ‘Betty Corning’ 
C. ‘Emilia Plater’ 
C. ‘Etoile Violette’ 
C. ‘Kermisina’ (or ‘Rubra’) op het oog 
 niet te onderscheiden. 
C. ‘Madam Julia Correvon’ 
C. ‘Minuet’ 
C. ‘Venosa Violacea’ 
C. ‘Walenburg’ 
 

Late grootbloemige clematissen 
 
C. ‘Blekitny Aniol’[C. viticella ‘Blue Angel’] 
C. ‘Comtesse de Bouchaud’ 
C. ‘Gipsy Queen’ 
C. ‘Hagley Hybrid’ 
C. ‘Huldine’[C. viticella ‘Huldine’] 
C. ‘Jackmanii’ 
C. ‘John Huxtable’ 
C. ‘Kardynal Wyszynski’ 
C. ‘Polish Spirit’[C. viticella ‘Polish Spirit’’] 
C. ‘Prince Charles’[C. viticella ‘Prince 
Charles’ 
C. ‘Ramona’ 
C. ‘Victoria’ 
 

 
 
Andere Laat kleinbloemige Clematissen- fors tot op 30 cm in het vroege 
voorjaar snoeien. 
Integrifolias inclusief 
Diversifolias(Niet klimmende planten 
die door andere borderplanten of 
struiken slingeren. Onderstaande planten 
kunnen 2-3 m lang worden. Integrifolias 
blijven kleiner en de genoemde cultivars 
zijn gemakkelijk te houden) 
 
C. ‘Aljonushka’ 
C. ‘Arabella’ 
C.  x diversifolia ‘Hendersonii’ ook 
bekend als C. x eriostemon ‘Hendersonii’ 
C.  x durandii (Durandii) 
 
Texensis(Heeft volle zon en een droge 
standplaats in de winter nodig.) 
 
C. ‘Duchess of Albany’ 
C. ‘Princess Diana’ 
 

Tangutica(Houden niet van natte koude 
winters en natte standplaats in de winter. 
Deze planten kunnen eenvoudig uit zaad 
worden gekweekt maar worden niet als 
zodanig gemerkt. Koop daarom van 
goede betrouwbare kwekers die ze door 
stek hebben vermeerderd.) 
 
C. ‘Aureolin’ 
C. ‘Bill Mackenzie’ 
C. ‘Helios’ 
C. ‘Kutgotia’ Golden TiaraTM 
 (Golden Tiara) 
C. ‘Lambton Park’ 
 
Anderen(Raadpleeg label voor 
afmeting, stanplaats en snoeiadvies) 
 
C. mandschurica 
C. ‘Paul Farges’ Summer SnowTM 

C. ‘Praecox’[‘Jouiniana Praecox’] 
C x triternata ‘Rubromarginata’ 
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