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Peter Engel werkt al elf jaar bij Garten der Sinne. Hij begon er net na de opening. In dit tuinencomplex in Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, zijn elf verschillende tuinkamers te bewonderen. Alles draait er om
de zintuigen, dat is het overkoepelende thema. Zo staat
in de bloemrijke rozentuin de geur centraal en in de meditatietuin de stilte, is er een tasttuin waar bladverschillen te voelen zijn – denk aan de viltbladige ezelsoor, de
vetbladige Sedum en de ruwbladige Pulmonaria – en een
klanktuin met ruisende siergrassen waartussen attributen
staan waarmee geluid te maken is. In de seizoenentuin
vallen de grote groepen seizoenplanten op: in het voorjaar
vooral veel iris, in de herfst vooral veel aster. Gedurende
de zomer spelen hier diverse Echinacea de hoofdrol, een
van de favoriete vaste planten van Engel.
Engel, die zichzelf ‘gartenmeister’ noemt, prijst Echinacea
met name vanwege de felle bloemkleuren. “De kleurenrijkdom is groot, bijna allemaal opvallende felle kleuren
waardoor de bloemen stralen. Vrijwel alle bezoekers reageren daarop, vinden de plant mooi.” Ook vindt hij het
een extra dat de bloemvormen verschillen: er zijn enkele
gevuldbloemige en de breedte van de bloembladeren kan
variëren. Daarnaast vindt hij de lange bloeiperiode een
pluspunt. “Zeker vergeleken met de meeste andere vaste
planten. Echinacea bloeit al vanaf eind juni en tot eind
september.”
De bloemrijke Echinacea waarnaar Engel verwijst, zijn
cultivars van de soort E. purpurea. Deze is inheems in
oostelijk Noord-Amerika, waar hij in prairiebeplantingen
en in droge, open bossen aan te treffen is. Verspreiding
gebeurt via een korte kruipende wortelstok. Echt breeduit
groeien de planten niet, de hoogte komt tot net boven de
meter.

NIET ALLEMAAL EVEN STERK
In Garten der Sinne groeien niet veel verschillende
Echinacea. De hofleverancier, Staudengärtnerei Kirschenlohr in Speyer, heeft wel een grote keuze, maar volgens
Engel zijn ze niet allemaal even sterk. “Veel cultivars verdwijnen al na twee tot drie jaar. Slechts een klein aantal
gaat langer mee.” Over de gemaakte keuzes is er consequent overleg met kwekerij Kirschenlohr, waar Echinacea
momenteel een van de best verkochte vaste planten is.
De manier van aanplanten is verschillend in Garten der
Sinne. In de grote graveltuin, gevuld met onder andere
grote vlakken kruipende tijm, Salvia nemorosa en veel
droogteminnende vaste planten en solitaire heesters,
staan de Echinacea in grote groepen. In de seizoentuin
zijn die groepen kleiner, zo’n vijf tot zeven stuks bijeen,
net als in de kleurentuin. Hoe ze ook gegroepeerd staan,
volgens Engel zijn het allemaal gezonde planten die weinig onderhoud vragen.
E. pallida wordt nog genoemd als onderscheidende soort.
De bloemen hebben opvallend smalle bloembladeren.
“Dat geeft hem een veel natuurlijkere uitstraling dan
al die selecties van E. purpurea met die grote bloemen.
E. pallida is juist mooi in een wat fijnere, natuurlijkere
aanplant.”

Geslacht: Echinacea purpurea
Familie: Asteraceae
Nederlandse naam: Zonnehoed
Bloem: in vele felle tinten
Bloeitijd: zomer-nazomer
Extra: vlinderlokkend
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