VASTE PLANTEN

‘Liefst in groepen’
Tekst: Emiel van den Berg | Fotografie: Visions

William en Elle Miggiels runnen samen hoveniersbedrijf Miggiels & van Amstel. Het bedrijf is aangesloten
bij Dutch Quality Gardens (DQG) en Elle is actief binnen
de TOG ofwel TuinOntwerpersGroep, een vereniging van
vakgenoten die kennis en ervaring met elkaar delen. Met
haar lief hebberij voor planten probeert ze in elke tuin
zoveel mogelijk de beste planten te combineren. “Veel
inspiratie haal ik uit boeken en van internet, daarnaast
zijn kwekers een belangrijke kennisbron en zorgen uiteraard de contacten binnen DQG en TOG voor de nodige
inspiratie.” Bij de vaste planten behoort Astrantia tot haar
favorieten.
De populariteit van Astrantia (behorend tot de Apiaceae,
de schermbloemenfamilie, net als bijvoorbeeld Eryngium,
Angelica en Foeniculum) kwam in de lift aan het einde
van de jaren ’80 van de vorige eeuw, toen de belangstelling voor tuinen begon aan te wakkeren en de Groep
Traditionele Kwekers minder bekend sortiment introduceerde. Daar hoorde Astrantia zeker bij en inmiddels is
deze niet meer weg te denken uit het huidige sortiment
vaste planten. A. major is de bekendste soort, inheems in
grote delen van Europa. De plant is te vinden in vochtige weiden en open bossen en bloeit van juni tot in september. Vanuit grote pollen verschijnen bloemstengels
tot 1 meter hoogte met bovenin kleine bloemschermen
omgeven door omwindselbladeren die op kroonbladeren
lijken. Beide zijn bepalend voor de sierwaarde. Een andere bekende soort is A. maxima, inheems in de Kaukasus
en Noord-Turkije. Deze, meer zodevormende plant bloeit
hartje zomer met zilverroze bloemen aan kortere stengels
dan die bij A. major.
Miggiels kiest voor A. major en heeft drie favorieten;
‘Roma’, ‘Ruby Star’ en ‘Snow Star’. De oudroze bloeiende ‘Roma’ heeft relatief lange schutbladeren. “De bloem
is daarom extra opvallend. Ook extra is de relatief lange bloei.” ‘Ruby Star’ bloeit donker wijnrood. “Ook de
bloemstelen zijn donker van kleur, een waardevol detail
dat zeker een rol speelt wanneer gecombineerd wordt
met andere vaste planten.” De witte ‘Snow Star’ vindt ze
de mooiste. “Als een echt Zeeuws knoopje, een sieraad.”
Miggiels gebruikt Astrantia graag in gemengde borders,
“liefst in grote groepen”. Na de hoofdbloei mag er geknipt worden voor een tweede bloei, maar laten indrogen
mag ook. “Dat levert een mooi wintersilhouet.”
Omdat het aanbod tegenwoordig heel groot is en er geregeld nieuwe cultivars bijkomen, is soortechtheid volgens
Miggiels een aandachtspunt. Goede kwekers zijn daarbij
essentieel. “Tot nu toe heb ik daar hele goede ervaringen
mee, maar het blijft een aandachtspunt. Zeker ook wanneer we een ontwerp uitvoeren voor andere ontwerpers,
zorgen we voor de juiste cultivars en niet voor alternatieven.” Die controle betekent soms dat er op verschillende
adressen planten moeten worden gekocht.

Soort: Astrantia major
26 april 2018
Nederlandse naam: Zeeuws knoopje
Groeivorm: polvormig
26 april
2018
Bloem: wit, roze
of wijnrood
Blad: 3 tot 5-lobbig
Extra: insecten lokkend
26 april 2018
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