BOOMKWEKERIJ

De probleemloze bloemheester Buddleja produceert
jaarlijks een grote hoeveelheid bloempluimen. De variatie in kleuren is groot. Tuinontwerper Machteld Touburg
kiest graag voor deze al vele
jaren bekende plant: ‘In dit
geval maakt bekend absoluut
bemind.’
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B

uddleja behoorde tot voor kort tot de
Buddlejaceae, inmiddels hebben botanici de indeling veranderd en behoort
het geslacht tot de Scrophulariaceae. Deze
helmkruidfamilie komt op alle continenten
voor, de meerderheid van de geslachten is te
vinden in de gematigde gebieden.
Buddleja is afkomstig uit Japan en het noordwesten van China. Eind 1800 kwamen de
Japanse B. japonica en de Chinese B. davidii richting Europa. Ook in Zuid-Amerika is
Buddleja bekend, zo werd B. globosa in 1774
vanuit Chili geïmporteerd. Het geslacht kent
behoorlijk wat soorten waarvan slechts enkele voldoende winterhard zijn voor aanplant in
Nederland. Toch kunnen sommige kwetsbare
soorten op beschutte standplaatsen soms tot
verrassende resultaten leiden.
Buddleja heeft als Nederlandse naam vlinderstruik omdat een heester in volle bloei druk
door vlinders wordt bezocht. De wetenschappelijke naam verwijst naar de Engelsman
Adam Buddle die leefde van 1660 tot 1715 en
als geestelijke, rector en botanicus actief was in
het Engelse Essex.

APPELTERN
B. davidii, de meest bekende soort, is een
gezonde en probleemloze heester die weinig
onderhoud vraagt. De bloempluimen verschijnen op twijgen die vanaf het voorjaar gevormd
worden zodat de plant jaarlijks in maart mag
worden gesnoeid. “Elk voorjaar flink terugsnoeien tot circa 50 centimeter geeft volop
nieuwe twijgen waaraan in de zomer en nazomer bloemen verschijnen. Uitgebloeide bloemen verwijderen, komt de bloei ten goede”,
aldus Machteld Touburg van Hofplan Tuinontwerpen.
Touburg – in 2012, samen met Moniek Wilmink-Groeneveld, winnaar van het gouden
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Buddleja ‘Empire Blue’

Plantnaam:
Buddleja davidii - Vlinderstruik
Groeivorm:
middelgrote heester
Blad:
eirond-lancetvormig, grijs
Bloem:
in cilindervormige pluimen
Bijzonderheden:
geliefd bij vlinders

MACHTELD TOUBURG:

‘Het ‘gewone’ waarderen’
potlood voor het beste ontwerp van het jaarlijkse tuinenfestival in Appeltern – ontwerpt
tuinen waarbij ze een kritische blik heeft op
beplanting. Planten moeten vooral gezond en
probleemloos zijn, de particulier moet er eenvoudig mee om kunnen gaan. “Daarom gebruik
ik Buddleja zo graag. Misschien niet zo’n bijzondere verschijning omdat iedereen de plant
kent, maar juist daarom het vermelden waard.
Hoe belangrijk is het immers om het ‘gewone’
te waarderen.”
De soort kent een rijke schakering aan cultivars. Zowel de bloemkleur als de grootte van
de pluim kunnen verschillen. ‘Ile de France’ is
misschien wel de bekendste met paarse bloemen en ‘White Profusion’ is een van de weinige
witte cultivars. ‘Empire Blue’ heeft violetblauwe
bloemen en bij ‘Fascination’ zijn die lilaroze.
Ook ‘Pink Delight’ heeft roze bloemen, maar de
pluimen zijn opvallend groot. ‘Royal Red’ is een
populaire variëteit met purperrode bloemen en
bij ‘Border Beauty’ zijn die bloemen violetpaars
en sterk geurend.
De cultivar ‘Black Knight’ is bekend vanwege
de donkerviolet gekleurde bloemen. “Prachtig in vrijwel elk kleurenschema; bij zowel een
beplanting in pasteltinten als in vlammende
kleuren. Daarom een altijd interessante hees-

ter om met andere vlinderlokkende beplanting, zoals Verbena, lavendel, rozemarijn en
kattenkruid, te gebruiken. Ook is er met Salvia, rode en roze Echinacea, Clematis, stokroos
en met name roodbladige Sedum te combineren.” Zelfs tussen siergrassen gebruikt ze graag
een enkele B. davidii. Extra daarbij vindt ze het
grijsgetinte eironde tot lancetvormige blad.
“Variatie in bladkleur is fijn als basis en grijzige tinten brengen vaak rust in een beplanting.”

GEELORANJE
Touburg heeft de voorkeur voor de bekende B. davidii. “Een dankbare heester, makkelijk in onderhoud en altijd uitbundig bloeiend. Ik ben ook nog nooit een ziek exemplaar
tegen gekomen.” Ze past de soort uiteraard ook
graag toe vanwege de vlinderlokkende eigenschap. “Tegenwoordig een belangrijk item,
vlinderlokkende planten zijn populair.” Minder bekend is B. x weyeriana, een kruising tussen B. davidii en B. globosa. “Deze trekt net
zoveel vlinders, maar is extra vrolijk vanwege
de geeloranje bloemen in gedrongen, bolronde bloeiwijze.” Touburg kiest bij voorkeur voor
een standplaats in de volle zon en uit de wind.
“Hoe minder wind, hoe meer vlinders.” Specifieke bodemeisen zijn er volgens haar niet.

