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Bijna alle Forsythiasoorten, een enkele uitgezonderd,
bloeien op het kale hout met gele bloemen, variërend
van heel zacht lichtgeel tot schreeuwerig diep bronsgeel. De opvallende bloemen verschijnen in maart,
april. Juist omdat alles nog kaal is zijn Forsythiastruiken dan zeer nadrukkelijk aanwezig.
Forsythia is een geslacht dat zo’n elf species bevat
en behoort tot de familie van de olijfachtigen, de
Oleaceae. Het komt van nature voornamelijk in OostAzië voor, maar een soort stamt uit Zuidoost-Europa.
Het geslacht is genoemd naar William Forsyth,
een Schotse botanicus die leefde van 1737 tot 1804
en die een van de oprichters was van de Royal
Horticultural Society.

des te minder bloemen. Door regelmatig direct na
de bloei enkele van de oudste takken uit de struik
te snoeien ontstaan er weer nieuwe, rijk bloeiende
takken. Takken met bloemknoppen eraan kunnen
vanaf januari heel goed in huis in bloei worden
getrokken. Forsythia heeft een bepaalde hoeveelheid
koude nodig waarna de bloemen bij warm weer, of in
huis, gemakkelijk opengaan. n
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Forsythia × intermedia ‘Lynwood Variety’

Forsythia × intermedia is een winterharde bladverliezende heester met tamelijk rechtopgaande takken
die naarmate ze ouder worden wat uitbuigen. De
uiteindelijke grootte van een Forsythiastruik wordt
soms onderschat, een omvang van 3,5 bij 3,5 meter
kan na een aantal jaren gemakkelijk worden behaald.
De talrijke klokjesvormige bloemen verschijnen aan
het tweejarige hout. Forsythia groeit op bijna iedere
grondsoort, behalve op drassige grond.
De beste plaats is in de volle zon, hoe meer schaduw
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De Forsythiastruiken zoals wij ze kennen komen in
het wild niet voor, maar zijn ontstaan uit kruisingen
in tuinen. Forsythia suspensa is gevonden in een Japanse
tuin door de botanicus-chirurg Carl Peter Thunberg,
een Zweedse leerling van Linnaeus, die later ook
studeerde en werkte in Amsterdam en Leiden en ten
tijde van zijn verblijf in Japan in dienst was van de
VOC. Via de VOC kwam F. suspensa voor het eerst in
Europa, naar ons land, in 1833. Iets later ontdekte
de Schotse plantenjager Robert Fortune Forsythia
viridissima in een tuin van een Chinese Mandarijn
nabij Chusan (Zhoushan).
Rond 1880 ontstond in Göttingen, Duitsland uit
deze twee species een hybride, Forsythia × intermedia.
Deze kruising is meerdere keren herhaald en leverde
verschillende fraaie cultivars op, die in de handel
werden gebracht door de Berlijnse kwekerij Späth.
Een van de eerste cultivars was Forsythia × intermedia
‘Spectabilis’, waaruit rond 1945 in een Noord-Ierse
tuin de mutant ‘Lynwood Variety’ ontstond, die door
de Royal Horticultural Society de Award of Garden
Merit is toegekend. Het is een van de beste cultivars
van Forsythia × intermedia.
De laatste decennia is er een aantal veelbelovende
cultivars verschenen die ook het proberen waard zijn,
zoals Forsythia × intermedia ‘Karl Sax’ en de geurende
Forsythia × intermedia ‘Goldzauber’.
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