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‘Zonminnende
bodembedekker’
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William de Hek van hoveniersbedrijf Williams Garden
merkt bij de aanleg van tuinen dat er altijd een goede balans moet zijn als het gaat om arbeidsintensiteit.
“De ene klant wil graag veel tijd in de tuin bezig zijn,
de ander liefst zo weinig mogelijk.” Een heet hangijzer
vindt hij het. Hij gaat daarom geregeld terug naar eerder
aangelegde tuinen om te ontdekken of de balans klopt.
In de regel vragen de meeste klanten om een arbeidsvriendelijke tuin. Gelukkig zijn daar tal van oplossingen
voor. Bij een gazon is de maaierrobot bruikbaar. “Daar
heb ik goede ervaringen mee.” Bij het onderhoud van
hagen adviseert hij een tot twee keer per groeiseizoen
snoeien. ”Dat is te overzien.” En voor een gesloten bodembedekking waar onkruid geen kans maakt, kiest hij
graag voor vaste planten. In de schaduw en halfschaduw plant hij Pachysandra, Tiarella en Vinca. Iberis en
Brunnera vindt hij rijke vroege voorjaarsbloeiers die niet
te hoog worden en op zonnige plaatsen ziet hij graag
Anaphalis. “Die verlangt veel zon en liefst een niet te
natte bodem.”
De twee bekendste soorten Anaphalis zijn A. margaritacea en A. triplinervis. De eerste is de Siberische edelweiss, hoewel die naam ook soms voor A. triplinervis
wordt gebruikt. A. margaritacea groeit van nature in
Noord-Amerika en rondom de Himalaya. Meestal in
duingebieden, droge weiden, sub-alpiene hellingen en
droge rotsige meeroevers. Aan deze tot 50 cm hoge soort
verschijnen vanaf eind juli witte bloemen tussen het
grijsgroene en spits toelopende blad. Met een kruipende
wortelstok breidt de plant zich uit.
Veel meer gekweekt, en ook de soort die De Hek graag
toepast, is A. triplinervis. “Deze blijft wat lager en is
daarom beter geschikt als bodembedekker. Decoratief
met het zilvergrijze blad, daardoor anders dan het standaardsortiment.” A. triplinervis groeit alleen in de Himalaya, van Afghanistan tot Zuidwest-China. Daar is
de plant te vinden in weiden en open plekken in bossen tussen de 1.800 en 3.300 m hoogte. De soortnaam
triplinervis betekent met drie nerven en die zijn ook
duidelijk op het smalle, zilverachtige blad te zien. Op
zijn zoektochten naar sortiment – “ik probeer me altijd
te verdiepen om me met sortiment te kunnen onderscheiden” – zag hij ooit een mooie aanplant van deze
soort die vaak ook valse edelweiss wordt genoemd. Inmiddels gebruikt hij de plant liefst aangeschaft in P9
en per vierkante meter zeven tot negen stuks. Bij grote
oppervlaktes combineert hij met solitaire planten die
erbovenuit komen. “Meegenomen is dat de plant relatief
goedkoop is.”
A. triplinervis bloeit in de zomer met zilverwitte bloemen. De bekende zwavelgeel bloeiende cultivar ‘Swefellicht’ heet tegenwoordig Helichrysum ‘Swefellicht’.
Voordeel van A. triplinervis vindt De Hek het minimale
onderhoud, nadeel het lelijk wordende blad als de standplaats te nat is.

Geslacht: Anaphalis
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Familie: Asteraceae
Soorten: circa 35
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Bloem: zilverwit
Blad: smal, zilvergrijs
Extra: verdraagt droogte
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