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Agapanthus is afkomstig uit Zuid-Afrika en kent bladverliezende en bladhoudende soorten. Vooral in de zuidelijke Europese landen is het een geliefde zomerbloeier, in
ons land is de matige winterhardheid het struikelblok.
Vorstvrij overwinteren is aan te bevelen waarbij de bladverliezende soorten in een donkere ruimte kunnen overwinteren, het beste bij een temperatuur tussen 2°C en
8°C. Belangrijk daarbij is dat de plant een koudeperiode
ondergaat om de ontwikkeling van nieuwe bloemknoppen te garanderen. Een bladhoudend soort verlangt een
lichte overwinteringsplaats; in een serre of kas.
Afgelopen september vond in het Italiaanse Bergamo I
Maestri del Paessaggio plaats. Acht tuin- en landschapsarchitecten van verschillende nationaliteiten betraden het
podium. Een van hen was de Italiaan Filippo Piva (Pampa
Studio). Hij poneerde de stelling dat een landschap continu aandacht vraagt. Hij citeerde de kunstenaar Alberto
Burri, “het is constant inspelen op het onbekende”, en
verwees daarmee naar de klimaatsverandering waar we
mee te maken hebben. Actueel omdat Italië dit jaar de
warmste zomer had die ooit werd geregistreerd.

WEINIG WATER
Piva doet daarom steeds vaker beroep op planten die met
weinig water uit de voeten kunnen en felle zon verdragen. “Overigens ben ik wel van mening dat we moeten
accepteren dat sommige planten het in een hete zomer
lastig hebben, dat gazon misschien geel verkleurt.” Toch
begrijpt hij dat bloemen en groen blad zeker niet mogen
verdwijnen in hete periodes. Als bloeiende vaste planten
kiest hij daarom vaak voor bijvoorbeeld Kniphofia, Gaura, Phlomis en Teucium chamaedrys. De laatste voor lage
haagjes. Agapanthus is een plant die hij als het even kan
ook altijd gebruikt.
In de koude regionen van Italië gebruikt Piva altijd bladverliezende soorten. In de zuidelijke delen kan hij met
wintergroene soorten uit de voeten. Wat hij vooral waardeert van Agapanthus zijn de verticale bloemstengels.
“Zonder blad, dus met een sterke architectonische waarde.” Bijvoorbeeld in een veld met grassen of Nepeta x faassenii of tussen de los groeiende Perovskia verwerkt hij ze
graag. Is de plant uitgebloeid dan verdwijnt hij naar de
achtergrond. “Als bladplant vind ik het geen blikvanger.”
Voor welke soort of variëteit hij kiest, laat hij van de leverancier afhangen. Hij geeft wel altijd de hoogte en de
kleur aan. Bij die kleur is (paars)blauw favoriet. “In onze
felle zomerzon komt wit niet goed tot zijn recht. Dat is
anders dan in Nederland. Wit kan eventueel wel in de
lichte schaduw, bijvoorbeeld gecombineerd met hortensia’s, maar dan lever je wel in met de hoeveelheid bloemen.”
De Naamlijst van Vaste Planten meldt circa 450 Agapanthus. De verschillen zitten vaak in de blauwe tint van de
bloemen en de hoogte van het blad en/of de bloemstengel.

Geslacht: Agapanthus
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Familie: Agapanthaceae
Nederlandse naam: Afrikaanse lelie
Soorten: circa 10
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Groeivorm: polvormig
Blad: smal, vlezig
Bloem: blauw, soms wit
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