
Wisteria (blauwe regen) 

 

 
 

 Wisteria brachybotrys 
'Okayama' 
 
kleur bloem: blauw 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      korte bloem 
      bloemlengte 20/30 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      goede tweede bloei 
       in augustus 

   Wisteria brachybotrys 
'Shiro-kapitan' 
 
kleur bloem: wit 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      korte bloem 
      bloemlengte 20/30 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      goede tweede bloei 
       in augustus 

       

 
 

 Wisteria brachybotrys 
'Showa-beni' 
 
kleur bloem: roos 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      korte bloem 
      bloemlengte 20/30 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      goede tweede bloei 
       in augustus 

   Wisteria floribunda  
'Black Dragon' 
 
kleur bloem: blauw, dubbel 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      bloemkern donker dubbel 
      bloemlengte 50 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      beperkte tweede bloei 
       in augustus 

       

 
 

 Wisteria floribunda 
'Eranthema' 
 
kleur bloem: zacht lila 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      bloem driekleurig 
      bloemlengte 60 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      beperkte tweede bloei 
      in augustus 

   Wisteria floribunda 
'Hagonomo Nishiki' 
 
kleur bloem: lila, paarse 
kleur loof: bont bladig 
kenmerken: 
      minder bloem, twee kleurig 
      bloemlengte 50 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      beperkte tweede bloei 
       in augustus 

       

 
 

 Wisteria floribunda  
'Hime Fuji' 
 
kleur bloem: ? 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      vooral opvallend wegens 
dwerggroei, kleine blaadjes 

bloeitijd: ? 
    tot op heden hebben wij zelf             
    nog géén bloemen gezien 
 

   Wisteria floribunda 
'Honbeni' 
 
kleur bloem: roos 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      mooie roze bloem 
      bloemlengte 40/50 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      beperkte tweede bloei 
       in augustus 

       



 
 

 Wisteria floribunda 
'Multijuga' 
 
kleur bloem: licht mauve 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      heel lange bloem 
      bloemlengte 50/100 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      beperkte tweede bloei 
       in augustus 

   Wisteria sinensis  
'Alba' 
 
kleur bloem: wit 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      zuiver witte bloem 
      bloemlengte 50 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      goede tweede bloei 
       in augustus 

       

 
 

 Wisteria sinensis 
'Amethyst' 
 
kleur bloem: donker paars 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      korte volle bloem 
      bloemlengte 40/50 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      goede tweede bloei 
      in augustus 

   Wisteria sinensis  
'Profilic' 
 
kleur bloem: blauw paars 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      veel bloem 
      bloemlengte 40/50 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      goede tweede bloei 
       in augustus 

       

 
 

 Wisteria sinensis  
'Texas Purple' 
 
kleur bloem: zacht mauve 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      volle bloem 
      bloemlengte 40/60 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      beperkte tweede bloei 
       in augustus 

    

       

 

 


