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1 Bruidsbloem - Deutzia x rosea - (D. gracilis x D.

16 Drents krentenboompje - Amelanchier lamarckii

purpurascens)

- Noord-Amerika

2 Bruidsbloem - Deutzia gracilis - Japan

17 Drents krentenboompje - Amelanchier lamarckii

3 Bruidsbloem - Deutzia scabra - China, Japan - blad

- Noord-Amerika

iets ruw.

18 Gewone liguster - Ligustrum vulgare - Europa,

4 Boerenjasmijn - Philadelphus (Virginal')* - bloem

Middellandse Zee

gevuld, welriekend - niet conform P. grandiflorus

19 Bosrank - Clematis vitalba - Europa,

(oude lijst).

Middellandse Zee

5 Zwarte berk - Betula nigra - VS

20 Ruwe berk - Betula pendula - Europa, Klein-Azië

6 Grijze wilg - Salix elaeagnos - Europa, Klein-Azië

21 Veldiep - Ulmus minor - Europa, Middellandse
Zee
22 Zwarte els - Alnus glutinosa - Europa, Kaukasus,

6 Grijze wilg

7 Drents krentenboompje - Amelanchier lamarckii Noord-Amerika

Siberië
23 Berk - Betula (pubescens/pendula)
24 Bosrank - Clematis vitalba - Europa,

8 Bamboe - Pseudosasa japonica - Japan -

Middellandse Zee

bladscheden ruw behaard - oude naam: Arundinaria

25 Zachte berk - Betula pubescens - Europa, Azië

japonica

26 Gewone vleugelnoot / Kaukasische vleugelnoot -

9 Gewone hazelaar - Corylus avellana - Europa,

Pterocarya fraxinifolia - Kaukasus/Oriënt

Middellandse Zee

27 Boerenjasmijn - Philadelphus ('Virginal')** -

10 Gewone hazelaar - Corylus avellana - Europa,

vegetatief blad 2,5 - 7 cm., onder kort behaard, 3-5

Middellandse Zee

bloemen per tros, iets gevuld tot gevuld, tot 4 cm.,

11 Wilde lijsterbes - Sorbus aucuparia - Europa,

bloei midden tot laat.

Siberië

28 Boerenjasmijn - Philadelphus ('Virginal')** -

12 Witte paardenkastanje - Aesculus

vegetatief blad 2,5 - 7 cm., onder kort behaard, 3-5

hippocastanum - Balkan

bloemen per tros, kelk behaard, iets gevuld tot

13 Drents krentenboompje - Amelanchier lamarckii

gevuld, tot 4 cm, bloei midden tot laat.

- Noord-Amerika

29 Boerenjasmijn - Philadelphus coronarius -

14 Schietwilg - Salix alba - Europa, Middellandse

Europa, Kaukasus - blad kaal, zeer vroege bloei.

Zee, Azië

30 Boerenjasmijn - Philadelphus - Bloem enkel, tot

15 Schietwilg - Salix alba - Europa, Middellandse

4 cm., geen vegetatief blad. Dikke stammen zijn

Zee, Azië

kortgezet, slechts een enkele nieuwe tak.

31 Boerenjasmijn - Philadelphus* - tot 4 m.,

33 (Klimhortensia) - Hydrangea anomale subsp.

vegetatief blad 3-10 cm., onder kort behaard, 5-7

petiolaris - Azië

bloemen per tros, kelk behaard, iets gevuld tot

34 Akebia quinata - Azië - in de Boerenjasmijn

gevuld, sterke geur. Bijna identiek aan 27 en 28, ook

35 (Pluimhortensia) - Hydrangea paniculata - China,

in dezelfde staat van uitbloeien op 25-6-2016: wit

Japan

met bruine plekjes, maar blad en aantal bloemen

36 Tamme kastanje - Castanea sativa -

per tros iets groter.

Middellandse Zee
37 Bloemwilg - Itea virginica - VS

31 Boerenjasmijn

37 Bloemwilg

32 Boerenjasmijn - Philadelphus (pubescens)* - (VS)

38 Krimlinde - Tilia x europaea 'Euchlora' -

- Forse struik met zeer rijke, late bloei, 2e helft

(T. Cordata x T. Platyphyllos)

juni/ 1e helft juli. Breed 5 m. x 5-6 m. hoog,

39 Drents krentenboompje - Amelanchier lamarckii

bladsteel behaard, blad 3-14 cm., (op 28-6-206)

- Noord-Amerika

boven bijna kaal, onder zacht behaard, rand gaaf,

40 Kogelbloem - Cephalanthus occidentalis - Noord-

soms getand, groen tot donkergroen, bloemkelk

Amerika

behaard, bloem 4-9 per tros, enkel, 3,5 of 5 cm.

41 Gewone kardinaalshoed - Euonymus europaeus

groot (zie noot), honingschijf en stijl onbehaard, tot

- Europa, Azië

bijna 50 meeldraden, geur redelijk. Vaak foutief
geleverd onder de naam P. grandiflorus.

boven 42 Katwilg, onder 6 Grijze wilg
32 Boerenjasmijn

42 Katwilg - Salix viminalis - Europa, Azië

* 4, 31, 32 Boerenjasmijn - op de oude lijst foutief Philadelphus grandiflorus genoemd, want die heeft geen gevulde, maar
enkelvoudige bloemen. Onder die naam werd wel vaak P. pubescens geleverd, maar die heeft ook ongevulde bloemen. De
beschrijving in Dendroflora ziet wel 32 als P. pubescens, wegens het grote formaat, beharing aan de onderzijde van het blad, matige
beharing van bloembodem en kelkblad, het aantal meeldraden (tussen 32 en 45), de kale honingschijf, de voor 2/3 vergroeide
meeldraden en de late bloei. De bloem is 3,5 cm. breed, maar diagonaal 5 cm. Maar de beschrijvingen van P. grandiflorus én P.
pubescens in Dendrologie wijken sterk af, de benoeming van 32 tot P. pubescens is om deze reden onder voorbehoud.
** 4, 27, 28, (31) Boerenjasmijn - kruisingen worden vaak ingedeeld in een cultivargroep op basis van uiterlijke overeenkomst en
niet meer op basis van bewezen verwantschap, omdat er te veel tussen soorten en hybriden heen en terug gekruist is.

