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Japan
Gezien de overdaad aan nieuwe cultivars die 
ontwikkeld worden in Europa en de Verenigde 
Staten, zou je bijna aan het feit voorbijgaan dat 
H. macrophylla van nature voorkomt in Japan. 
In de natuur is het trouwens niet eens een heel 
algemene plant; H. Macrophylla komt maar in 
een relatief klein deel van Japan voor. In het 
(verre) verleden zijn diverse zeer goede en nog 
steeds bekende cultivars uit Japan gekomen; 
denk bijvoorbeeld aan ‘Ayesha’ en ‘Otaksa’. Maar 
dit zijn cultivars uit de 19e eeuw. Is er daarna 
dan niets meer gebeurd in Japan? Jazeker, maar 
door het vele veredelingswerk in onze streken 
en de commercie die deze planten steeds pro-
mootte, zijn de Japanse cultivars bij ons vrijwel 
onbekend gebleven. En natuurlijk kwam er af 
en toe een spectaculaire cultivar uit het verre 
oosten, zoals ‘Hanabi’, maar met de You&Me-
serie is daar definitief verandering in gekomen.

You&Me Together
Voor een hortensia wordt You&Me Together 

(‘Youmefive’) niet hoog. De plant groeit com-
pact; hij wordt uiteindelijk ruim 1 m hoog en 
iets breder. De stevige twijgen zorgen ervoor 
dat de planten niet openvallen, wat bij andere, 
met name ‘dubbelbloemige’ hortensia’s nog 
weleens het geval is. Net als de twijgen voelen 
ook de donkergroene bladeren stevig aan. 
Ze zorgen mede voor de gezonde uitstraling 
van de plant, ook als deze niet bloeit. Zoals 
bij vrijwel iedere hortensia vormen de bloe-
men de belangrijkste sierwaarde. Bij You&Me 
Together verschijnen deze in brede, afgeplat 
bolvormige tuilen. Het unieke aan de bloemen 
valt direct op: You&Me Together heeft ‘dubbele’ 
steriele bloemen. Iedere afzonderlijke steriele 
bloem heeft twee tot drie kransen van dieproze 
bloemblaadjes. Bij uitbloeien kleuren ze bleek 
lilaroze. Hoewel dit niet aantrekkelijk klinkt, 
is het dat juist wel. De combinatie van verse 
dieproze bloemen en iets oudere lilaroze bloe-
men geeft You&Me Together juist een wat infor-
meel karakter. Uiteindelijk zullen de steriele 
bloemen rood kleuren en deze kleur behouden 

Iedereen kent de hortensia. En dat is niet 

zonder reden; er zijn maar weinig planten die 

zo veelzijdig zijn, rijk bloeien en al zo lang een 

enorme aantrekkingskracht uitoefenen op 

mensen als Hydrangea macrophylla. Minstens 

zo knap is het dat plantenveredelaars er nog 

steeds in slagen vernieuwing in dit grote sor-

timent te brengen. En laat dat nu net het geval 

zijn met You&Me Together.
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tot ver in oktober, soms tot begin november.
You&Me Together is onderdeel van een serie 
van origine Japanse hortensia’s die als You&Me-
serie op de markt zijn. Andere rassen in deze 
serie zijn You&Me Forever (‘RIE01’, lichtpaars), 
You&Me Miss Saori (‘H2002’, wit met paarsrood 
gerande bloemen), You&Me Perfection (‘Perfrie’, 
helderroze) en You&Me Romance (‘RIE09’, zacht-
roze).

Toepassing
You&Me Together is prima winterhard en 
kan zeer goed in (kleinere) tuinen en parken 
worden toegepast. Vooral in kleine groepen, 
in combinatie met andere Hydrangea macrop-
hylla- of paniculata-cultivars, kan het effect 
prachtig zijn. Ook combinaties met zomer- of 
herfstbloeiende vaste planten (bijvoorbeeld 
herfstanemonen) zijn aan te bevelen. Ten slotte 
is ‘Youmefive’ ook aantrekkelijk als potplant.
You&Me Together groeit prima op iedere voed-
zame, goed doorlatende bodem. Zoals iedere 
hortensia zal de plant alleen goed op kleigrond 
groeien nadat er bodemverbetering heeft 
plaatsgevonden. Op schrale (zand)gronden 
moet gezorgd worden dat de planten ’s zomers 
niet uitdrogen.
You&Me Together wordt exclusief op de markt 
gebracht door Plantipp BV uit IJsselstein.

Kwekers over Hydrangea You&Me Together
‘Deze soort heeft drie voordelen’, zegt Ard van 
Klaveren van Van Klaveren Plant BV. ‘Ten eerste 

heeft Hydrangea Together een lange bloeitijd. 
De bloemen kleuren lange tijd door tot herfst-
tinten en de groei is compact. Het is ook min-
der noodzakelijk om de soort te snoeien.’

‘Het is zeker een toevoeging’, zegt Van Klaveren 
desgevraagd. ‘Ook vanwege de groei. Veel boe-
renhortensia’s worden lang en groot. Een flinke 
terugsnoei is dan noodzakelijk. Deze blijft com-
pact met een prachtig bladpakket. Glanzend 
donkere bladeren vormen een mooi contrast 

met de roze of blauwe bloemen, afhankelijk 
van de pH.’

Met de afname gaat het goed, volgens Van 
Klaveren. ‘Maar deze soort wordt niet afge-
nomen vanwege de bloemkleur, maar van-
wege het groei- en bloeigedrag’, legt hij uit. 
‘Consumenten en hoveniers herkennen dit 
ras en komen regelmatig terug om nog eens 
te bestellen. In onze voorraad staan zo’n vijf-
duizend planten die op dit moment te koop 
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De plant 
groeit compact; 
hij wordt 
uiteindelijk ruim 
1 m hoog en iets 
breder. 
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worden aangeboden aan hoveniers en expor-
teurs’, zegt Van Klaveren. ‘De komende maanden 
zullen deze planten een bestemming vinden. 
Deze soort is zowel binnen als buiten te telen. 
Bij Hydrangea Together is de bloei zeker en hij 
blijft mooi compact groeien, zodat er nauwelijks 
remmiddelen nodig zijn. Het stevige blad zorgt 
ervoor dat plagen niet snel in het gewas door-
dringen. De sterke wortels zijn bestand tegen 
het eventueel blauw maken van de bloemen.’

‘Deze soort heeft heel mooie bloemknoppen; 
ze vriezen ook niet zo snel af’, zegt Sebastiaan 
Hoogenraad van de gelijknamige kwekerij uit 
Ederveen (Gelderland). ‘Daarnaast is het fijn dat 
deze soort altijd doorbloeit, het hele jaar door. 
Het is ook een dubbele bloem. Als je wat breder 
kijkt, hebben steeds meer soorten dit soort 
kenmerken.’

Kwekerij Hoogenraad had zo’n veertigduizend 
exemplaren van Hydrangea Together staan. ‘Die 
zijn allemaal weg’, zegt Hoogenraad. ‘Je kunt dus 
wel stellen dat de soort populair is en het goed 
doet.’

‘Verder is Hydrangea makkelijk te kweken’, gaat 
Hoogenraad verder. ‘Er komen geen noemens-
waardige problemen bij kijken. Deze heeft wel 
een groot voordeel ten opzichte van andere 
soorten. Als je die op een verkeerd moment 
knipt, heb je de rest van het jaar geen bloemen 
meer. Bij deze is dat niet zo; dat kan op elk 
moment en dat is heel fijn. Verder is de soort 
wel vatbaar voor bijvoorbeeld schimmel, maar 
niet meer of minder dan andere.’

‘Volgend seizoen gaan we zeker verder met 
Hydrangea Together’, zegt Hoogenraad. ‘Wel in 
dezelfde aantallen als voorheen. Wij zijn er blij 
mee; het is echt een toevoeging.’

Het is fijn dat
 deze soort altijd 
doorbloeit, het 
hele jaar door
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