DE BELGISCHE VASTEPLANTENVERENIGING STELT VOOR...

ANEMONE
We belichten de anemonen die bloeien
tussen maart en mei.

$nemone blanda ȄBlue Shades’

py
rig
ht
A

Anemone ranunculoides
De Anemone ranunculoides bloeit geel
en wordt 15 cm hoog. De groeiwijze is
apart: uit ondergrondse wortelstokken
groeien korte bladstelen met daaraan
fraai gevormde, diep ingesneden stengelbladeren. De bloem heeft vijf blaadjes
en lijkt erg op een boterbloem. Jammer
genoeg komt deze anemoon in het wild
niet veel meer voor. Hebt u mieren in de
tuin? Dan zullen zij graag meehelpen bij
de verspreiding, verlekkerd als zij zijn op
de zoete zaaddozen.
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Anemone blanda
Dit knolgewas bloeit met stervormige,
meestal blauwe bloemen, die ongeveer
4 cm doorsnede hebben. Er zijn echter
ook roze en witte cultivars verkrijgbaar.
Ze komen elk jaar betrouwbaar terug
wanneer ze zich goed voelen in uw tuin,
en vormen dan hier een daar een toef
van slechts 10 cm hoog.

Anemone nemorosa
Vanaf mei is het warm genoeg voor
Anemone nemorosa om te bloeien.
De bosanemoon heeft als wilde soort
witte bloemen en zes bloemdekbladen,
soms met een subtiele paarse schijn.
Onder de bloem zitten steeds drie diep
ingesneden bladeren. De bosanemoon
plant zich voort via wortelstokken en
via zaad, eveneens populair bij mieren
en
dankzij het zogenaamde 'mierenbroodbrood
je'. Hij kan wel 20 cm hoog worden
n en er
e
zijn verschillende cultivars in
n de handel
verkrijgbaar.
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De eerste haalt 30 cm, de
d laatste wel
50 cm. Anemone sylvestris komt toe met
een droge bodem. Anemone rivularis is
geschikt voor oeverbeplanting.
Verzorging
Anemonen houden over het algemeen
van een plekje onder bomen of struiken,
ZDDU]HLQKHWYRRUMDDUNXQQHQSURʖWHren van de vroege zonnestralen, maar
in het heetst van de zomer beschermd
worden door het gesloten bladerdek
boven hen. Liefst planten in een bodem
die voldoende humus bevat. Anemone
rivularis verdraagt kalk en zelfs volle
zon en op voorwaarde dat de grond niet
uitdroogt.
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Anemone ranunculoides subsp. wockeana

Tips
Plant Anemone blanda in combinatie met
sneeuwklokjes.
Hebt u Anemone-knolletjes om te planten,
maar lijken ze ietwat verdroogd? Leg ze
gerust eerst een dag in water.
Assortiment
Het is nog niet te laat om vroegbloeiende
anemonen te planten. O

< Tekst en foto’s: Nik Spruyt
De Belgische Vasteplantenvereniging groepeert een
aantal traditionele kwalitatieve vasteplantenkwekerijen die er alle een uitgebreid assortiment op na
houden. Samen streven ze een eerlijke samenwerking na en bundelen veel kennis over vaste planten
en het juiste gebruik ervan.
Tevens ijveren ze voor de doelstellingen en normen
opgesteld door I.S.U. (Internationale Stauden
Union).
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