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Heuchera, het purperklokje, behoort net als onder andere
Astilbe, Bergenia, Saxifraga en vroeger ook Hydrangea tot de
Saxifragaceae. Van nature groeien de meeste soorten in de
berggebieden van Noord-Amerika, op humushoudende, lichtvochtige plaatsen in de halfschaduw. Ze groeien polvormig en
hebben halfwintergroen blad. Voor de tuin wordt vaak geadviseerd de planten bij strenge vorst wat bescherming te geven.
De geslachtsnaam verwijst naar de Oostenrijker J. H. von Heucher (1677-1747), tijdens zijn leven werkzaam als medicus,
hoogleraar plantkunde en directeur van de botanische tuin
van Halle-Wittenberg. Schrijver ook van diverse botanische
werken.
De ontwikkelingen binnen het sortiment gaan al een paar decennia in sneltreinvaart. Halverwege de vorige eeuw draaide
alles nog om de roodbloeiende cultivars van voornamelijk H.
sanguinea. Mien Ruys beschrijft in Het Nieuwe Vaste Planten
Boek (eerste druk 1950) cultivars als ‘Gracillima’, ‘Rakete’ en
‘Red Spangles’. Ze prijst vooral de rode bloemkleur, omdat die
bij weinig andere vaste planten voorkomt, en de toepassing
als snijbloem, waarbij ze wel vermeldt dat die tijdens warme
dagen snel kan verwelken.
Later werd ‘Splendens’ een belangrijke cultivar en ‘Pluie de
Feu’, een kruisingsvorm die volgens vasteplantenkweker Leon
Hereijgers van De Noordhoek nog altijd populair is. Het is de
Franse kweker Lemoine die ooit veel kruisingswerk verrichtte
met H. sanguinea, H. americana en H. micrantha en zorgde
voor talrijke bloeiende selecties. “‘Pluie de Feu’ wordt nog
altijd veel gevraagd omdat de naam bij veel mensen bekend
is. In de teelt is hij lastig, gevoelig voor bladvlekkenziektes.
Er zijn zeker verbeterde roodbloemigen beschikbaar, bijvoorbeeld H. sanguinea ‘Paris’.”

OPKOMST ROODBLADIGE HEUCHERA
Vanaf eind vorige eeuw komen de roodbladige Heuchera’s
naar de voorgrond. H. micrantha ‘Palace Purple’ bijvoorbeeld. “Omdat deze via zaad wordt vermeerderd, is de
aanschafprijs een stuk lager dan bij de vele roodbladigen
die volgden en die kwekersrechtelijk via weefselkweek vermeerderd worden. ’Palace Purple’ is daarom nog altijd een
topper.” Een verbeterde roodbladige, met intenser gekleurd
blad, vindt Hereijgers ‘Obsidian’. “Wel wat donkerder, deze
knalt eruit. Een stuk gezonder ook, maar zoals gezegd ook
een stuk duurder.”
Bij de groenbladigen vindt hij H. villosa ‘Chantilly’ de
topper van dit moment. Een rijke bloeier in wit met volle
bloempluimen en sierlijk blad. De soortnaam villosa zegt
het al: zacht behaard. “Tijdens Plantarium ben ik betrokken bij de keuring van de nieuwkomers onder de vaste
planten. Ik moet daar soms zuchten bij weer een nieuwe
gekleurdbladige. Jammer dat er zo wordt doorontwikkeld
op geel-, oranje- en roodbladigen. De groene ‘Chantilly’ is
echt een verademing.” H. villosa ‘Chantilly’ wordt vermeerderd via weefselkweek, maar Hereijgers hoopt dat dat in de
toekomst ook via stek kan. “Hoewel hij kwekersrechtelijk
beschermd is, gaat dat zeker invloed hebben op de prijs.”
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Geslacht:
Heuchera
Soorten: circa 50
Familie: Saxifragaceae
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Bloei: voorjaar
Blad: half wintergroen
Extra: kleurrijke bladtinten
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