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Onze geliefde
montana’s

C. montana ‘Jurry’

Na een lange winter met weinig aantrekkelijke tuinactiviteiten verheugen we ons elk jaar weer op de komende lente. 
De energie die dan bij ons loskomt en de zin om weer lekker aan het werk te gaan in onze tuin is enigszins vergelijk-
baar met de bloemknoppen in de Clematis montana, die zich al in april massaal ontwikkelen: ze staan ‘op springen’. 
Half april barsten de eerste bloemknoppen van C. ‘Marjan’ en C. ‘Rob Hannink’ open en veranderen de plant binnen 
enkele weken in een betoverende bloemenzee. Deze groei- en bloeikracht is o.i. ongeëvenaard en één van de pijlers 
waarop de liefde voor C. montana is gebouwd. Andere aspecten zult u in loop van het artikel tegenkomen. Die liefde 
willen we graag met u delen. Middels dit schrijven pogen we u dan ook te verleiden tot een nadere beschouwing van 
uw huidige tuinaanplant om aansluitend te overwegen of u met één of zelfs meerdere montana’s uw tuinparadijs zou 
kunnen vervolmaken.
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Plaats van herkomst en eigenschappen van de montana’s
De naam montana betekent: afkomstig uit de bergen. Ze ko-
men voor in een enorm gebied in Azië, o.a. in de bergen van 
India, Nepal, China en Taiwan. Al begin 1800 werd C. montana 
geïntroduceerd in Europa.

Clematissen behoren tot de Ranonkelfamilie, evenals o.a. 
akelei, anemoon, boterbloem, Helleborus, Pulsatilla of rid-
derspoor. De Ranonkelfamilie is vochtminnend en dat geldt 
evenzeer voor de montanagroep. Planten die tot deze groep 
behoren zijn krachtige, bladverliezende en verhoutende klim-
mers. Ze zijn winterhard tot zo’n -18°C. 

Clematisblad is doorgaans een drietallig blad; de bladstengels 
staan paarsgewijs op gelijke hoogte. De bladkleur loopt uiteen 
van lichtgroen tot diep, donker roodbruin.

Ze bloeien okselstandig op oud hout, met rechtopstaande uit-
gespreide bloemen. Op oud hout, d.w.z. op stengels die een 
seizoen eerder gegroeid zijn. Als je dus in maart zou snoeien, 
dan heb je in datzelfde seizoen géén tot zeer weinig bloemen 
meer. Montana’s hebben een ontzettende groeikracht en zon-
der snoei kunnen sommige soorten wel 8 à 12 meter halen. Ge-
lukkig is een montana via de juiste snoeiwijze goed in toom te 
houden en dus ook geschikt te maken voor een kleinere tuin.

Er zijn drie verschillende bloemvormen: enkel, semi-dubbel 
en dubbel. De bloemkleur loopt uiteen van zuiver wit naar 
bleekroze, tot roze geaderd en dieproze. Doorgaans is de kleur-

intensiteit het sterkst bij het uitkomen van de bloem, terwijl de 
bloemkleur bleker wordt naarmate ze veroudert. Maar opval-
lend: onze C. ‘Marjorie’ kleurt juist dieper en heeft een scher-
pere tekening als ze de hele dag in volle zon staat. Minder zon 
betekent hier fl etsere kleuren. Een pluspunt is dat montana’s 
zelfs op het noorden uitbundig bloeien.

Naast kleur is er ook nog het aspect geur. Sommige montana’s 
geuren. We noemen er hier enkele: ‘Warwickshire Rose’, C. 
montana var. wilsonii (sterke geur) en diverse cultivars van de 
C. montana var. rubens (sterke geur). Wil je meer info, kijk dan 
eens op (http://www.clematis.hull.ac.uk/new-clemlistsearch.cfm) 
en http://clematisinfo.nl/Montana-groep/5231p

Een geur benoemen is moeilijk en zeer subjectief. Probeer 
maar eens om met zijn drieën dezelfde plantengeur te be-
schrijven! Dat zijn echter kleinigheden die in het niet vallen als 
u op een windstille avond de bedwelmende geur ruikt van bij-
voorbeeld C. montana var. wilsonii. Plant zo’n geurende mon-
tana bij voorkeur in de buurt van uw terras of een andere plaats 
waar u vaak vertoeft. 

De zaadhoofdjes die na de bloei verschijnen, verschillen wat 
uiterlijk betreft van elkaar.

Het zijn er ontelbaar veel en de montana ziet er daardoor 
maandenlang decoratief uit waardoor het ook ná de bloei een 
aantrekkelijke blikvanger blijft.

C. montana ‘Freda’

Een bloeiende Wisteria met  donker rood-bruine sleedoorn op de achtergrond 
en C. ‘Broughton Star’

C. montana ‘Grandifl ora’

C. montana ‘Marjan’
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Het planten
Als startpunt benadrukken we hier het grote belang van een 
kwalitatief goede plantgrond met een pH van ongeveer 7, 
plus een plant met een gezond wortelgestel. Beide zijn een 
voorwaarde om de montana te laten floreren. We planten bij 
voorkeur in het voorjaar, dan heeft de plant groeikracht en vol-
doende tijd om opnieuw uit te lopen en zodoende stengels te 
vormen waarop ze het volgend jaar gaat bloeien.

De wortels hebben niet alleen voeding, maar ook water en 
lucht (zuurstof) nodig en een omgevingstemperatuur die niet 
kouder mag worden dan -18 °C.

Indien u een montana tegen een muur wilt/moet planten, zorg 
er dan voor in het plantgat de muur met plastic te bedekken. 
Doe dit minimaal ter grootte van het plantgat, maar liever bre-
der dan het plantgat. Dit voorkomt dat het aanwezige vocht in 
de muur trekt.

Wanneer u op kleigrond tuiniert, dient u deze luchtiger te ma-
ken. Heeft u schrale zandgrond, dan moet die verrijkt en vocht-
vasthoudend gemaakt worden. 

Voorafgaand aan het uitgraven van het plantgat snoeit u de 
nieuwe montana terug tot op 2 knopen (M. Johnson, The Ge-
nus Clematis). Dit bevordert het ontstaan van nieuwe uitlopers. 
Dompel nu de montana onder in een emmer water en haal 
hem er pas weer uit als u klaar bent om te planten.

Planten op kleigrond
Een grove vuistregel voor planten op kleigrond: maak een 
plantgat van minimaal 40 cm doorsnede en 60 cm diep. Leg 
de uitgespitte bovenste grondlaag (20 cm, 1/3 deel) opzij om 
straks opnieuw te gebruiken, want deze bezit een rijk micro-
bacterieel leven. De rest van de uitgespitte grond verspreidt 
u ergens in de tuin. Op de bodem van het gegraven plantgat 
legt u een laag van 10 cm goed verteerde organische mest of 
een laagje koemestkorrels; werk die door de bodemlaag heen. 
Vul de opzij gelegde bovenste grondlaag aan met eenzelfde 
hoeveelheid (1/3 deel) goede potgrond en 1/3 deel brekers-
zand (of beter nog, Perlietkorrels). Voeg ook nog enkele flinke 
scheppen compost toe en een paar flinke handen organische 
meststof zoals beender-/bloed-/vismeel of hoornsnippers. 
Meng dit alles goed door elkaar en plant nu de montana zo’n 
3 cm dieper dan ze in de containerpot stond. Druk de plant-
grond met de handen lichtjes aan en geef een volle emmer 
water. Indien u beschikt over NPK 10-52-10 gebruikt u dat in de 
aangegeven dosering en herhaalt dat na twee weken.

Bedek het plantgat, bijvoorbeeld met anti-worteldoek of een 
laagje compost, om de ondergrond licht vochtig te kunnen 
houden.

Planten op zandgrond
Op schrale zandgrond volgt u dezelfde procedure, maar vult 
u de toplaag(1/4 deel) aan met 2/4 deel goede potgrond en 
1/4deel compost en/of bladaarde. Voeg ook Bentoniet toe in 
de voorgeschreven dosering, evenals de boven aangegeven 
organische meststoffen.

C. montana ‘Marjorie’ 

C. montana var. wilsonii

C. montana ‘Peveril’

C. montana ‘Prosperity’, ‘Multi Blue’ en ‘Mrs. N. Thompson’
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De bloeiperiode
Hebt u in het voorjaar aangeplant en de plant teruggesnoeid 
tot op twee knopen, dan zal ze volgend jaar bloeien. De bloei-
periode van de verschillende montana’s ligt tussen half april en 
half juli. De bloei-duur van alle montana’s is zo’n 3 à 4 weken. 

Tot de vroege bloeiers behoren C. ‘Marjan’ en C. ‘Rob Han-
nink’: ze staan bij ons half april als eerste in bloei. Daarna volgt, 
vanaf begin mei, een grote groep met o.a. C. ‘Broughton Star’, 
C. ‘Freda’, C. montana ‘Odorata’, C. ‘Sunrise’ en vele andere 
soorten. Wat later komen in onze tuin de C. ‘Jurry’, ‘Marjorie’, 
‘Prosperity’ en C. montana var. wilsonii in bloei; pas half juni 
zijn ze uitgebloeid. Als allerlaatste schittert C. ‘Peveril’, van half 
juni tot half juli.

De slogan ‘Meimaand is Montanamaand’, dat zult u begrijpen, 
is dan ook niet uit de lucht gegrepen. Het is een weerspiege-
ling van de rijkdom aan bloemen die zich in mei in onze tuinen 
etaleert. Dit alles overziend concluderen we dat het met een 
gerichte aankoop van slechts drie montana’s, goed mogelijk 
is om vanaf half april drie maanden lang te genieten van hun 
bloemenpracht.

De voeding
Zoals eerder aangegeven, gebruiken we bij voorkeur royaal or-
ganisch materiaal en organische meststoffen. Dit is goed voor 
de structuur van de grond en het micro-bacteriële bodemle-
ven. Zowel vroeg in het voorjaar, wat voor montana’s betekent 
begin maart, maar ook laat in het najaar geven we enkele han-
den beender-/bloed-/vismeel of hoornsnippers en werken dat 
lichtjes door de grond heen. Nadat de montana is uitgebloeid 
geven we bij voorkeur een gecoate mestkorrel met langdurig 
(3 tot 6 mnd) gereguleerde afgifte. Compost is ook organisch 
materiaal en hoewel het géén voedingstoffen bevat, gebruiken 
we dit ook in voor- en najaar om de bodem mee af te dekken; 
een half jaar daarna werken we het weer door de bovengrond 
heen. Dit zorgt ervoor dat de plantgrond eronder licht voch-
tig kan blijven en komt de kwaliteit van de grond ten goede. 
Clematis is een vochtminnende plant die ’s zomers veel water 
behoeft en niet uit mag drogen. 

’s Winters is het van belang dat de plantgrond eerder aan de 
droge kant blijft, want langdurige natheid maakt dat de wortels 
géén zuurstof krijgen en gaan rotten. Dus een goed gedrai-
neerde plantgrond is erg belangrijk. 

Het snoeien
De montana’s werden altijd ingedeeld in de groep ‘niet snoei-
en’. Als u ze alle ruimte kunt geven (en gunt!) is dat een prima 
advies. Heb je een nieuwe C. montana aangeplant, dan is het 
verstandig om dapper de snoeischaar ter hand te nemen en ze 
tot op twee knopen terug te snoeien. Dit komt de ontwikkeling 
van de plant ten goede. Hebt u minder ruimte en/of wenst u ze 
wat korter en compacter te houden, dan adviseert men soms 
wel om ze jaarlijks direct na de bloei terug te snoeien tot op 2 
m. Zo houdt u de plant compact tot ongeveer 4m.

Ons advies voor het korter houden wijkt hier iets vanaf: plant 
vroeg in het groeiseizoen, snoei terug en laat twee knopen 
staan. Snoei in het jaar na aanplant direct ná de bloei alle sten-
gels terug tot op 1 meter. De montana zal opnieuw uitlopen en 
er zullen ook meerdere nieuwe grondscheuten ontstaan. Deze 
nieuwe grondscheuten snoeit u het jaar daarop na de bloei tot 
op één meter. Snoei daarna de oudere takken op één knoop 
boven het snoeipunt van vorig jaar. Zodoende houdt u de plant 
in toom en compact en kunt u jaren vooruit alvorens over te 
moeten gaan op een eventuele verjongingssnoei.(voor uitge-
breidere info:kasjevanbasje@gmail.com.)

Als slotakkoord beëindigen we onze lofzang met nog enige 
aanmoedigende woorden voor de tuinier die graag zelf plan-
ten vermeerdert of dit zou willen leren. Te denken valt aan stek-
ken, zaaien, afleggen en zelfs kruisingen maken. De montana’s, 
zo is ons uit de praktijk gebleken, lenen zich hier uitstekend 
voor. We hebben daar ondertussen ruime ervaring mee opge-
daan die we kunnen en ook willen delen. Mocht u hierin geïn-
teresseerd zijn, dan willen wij u de beginselen en bijbehorende 
technieken graag bijbrengen. Neem gerust contact op! 

In mei zijn onze tuinen voor bezoek toegankelijk.
Zie Open Tuinen. Neem contact op voor openingstijden.
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Voor info en/of reactie: kasjevanbasje@gmail.com en/of 
lucvanduyse@gmail.com
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