VASTE PLANTEN

‘Reusachtig blad’
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Tijdens de jaarlijkse open tuin- en kunstdagen in NoordHolland, onder de titel Top in de Kop, openen ook Rein
Veldboer en Annette Gaijaard hun tuin en atelier. Achter
de Waddendijk noemen ze hun plek. Rein maakt voornamelijk beelden van massief hout en steen, Annette zogenaamde leporello’s, decoratieve boekjes. “Onze tuin heet
Achter de Waddendijk omdat we vanuit de tuin op een
paardenwei kijken die overgaat in de dijk van de Waddenzee”, vertelt Rein. Hij vindt dat een rijk gevoel, zo’n
prachtig natuurgebied vlak bij huis, maar benadrukt wel
de nadelen. “Elke noordwesterstorm blaast ongehinderd
zilte lucht door onze tuin. Planten verschralen dan snel.
In de loop der jaren hebben we geleerd welke planten hier
goed tegen kunnen.”
Een van de favoriete planten is Gunnera tinctoria, meestal
mammoetblad genoemd, soms sierrabarber. Die laatste
naam is wat verwarrend omdat met (sier)rabarber vaak
Rheum bedoeld wordt, ook een grote bladplant maar absoluut in de schaduw staand van Gunnera.

VIJFTIG SOORTEN
Gunnera telt ongeveer vijftig soorten. Voor Nederland
zijn er drie belangrijk: G, magellanica, G. manicata en
G. tinctoria. G. magellanica is vergeleken met de andere
twee een dwerg. Deze in Zuid-Chili, Zuidwest-Argentinië en op de Falklandeilanden inheemse soort haalt een
hoogte van 10-20 cm. Op vochtige grond stoelt de plant
sterk uit, waardoor dicht gesloten tapijten ontstaan. De
grootste van de drie soorten is G. manicata, die van nature
in Zuid-Brazilië voorkomt. Langs stroompjes in grasland
ontwikkelen zich gigantische planten met bladeren van
1,5 meter tot 5 meter breed op tot 2,5 meter hoge stekelige stengels. Prima planten om tijdens een regenbui
onder te schuilen. In Nederland het meest voorkomend
is G. tinctoria, die weer inheems is in Chili en zich heeft
verwilderd in West-Ierland, West-Frankrijk en delen van
de Azoren.
De soortnaam tinctoria verwijst naar de verfstof die
de plant produceert. “De sierwaarde van deze soort zit
hem vooral in de reusachtige, stevige en sterk ingesneden bladeren.” De stengels halen de 1,5 meter hoogte en
ook de doorsnede van het blad haalt de 1,5 meter. “In
het voorjaar zijn er de opvallende bloemen: grote, oranjebruine bloeikolven die zijn opgebouwd uit talrijke,
circa 12 cm lange steeltjes, waarop de vele minuscule
bloemen staan. Jonge bladeren kunnen rauw gegeten
worden als groente. “De naam rabarber slaat overigens
op de gelijkenis tussen de planten, niet op de smaak.”
Aandachtspunten zijn een vochtige bodem in de zomer
en vorstbescherming in de winter. Vaak wordt de plant
afgedekt met zijn eigen bladeren en een dikke laag stro.
“Wij hebben gekozen voor een andere oplossing. Onze
planten staan
in twee houten kuipen, die op een karretje
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staan. Bij vorst rijden we ze de schuur binnen, waar ze
betere tijden kunnen afwachten.”
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Soort: Gunnera tinctoria
Cultivars: geen
Familie: Gunneraceae
Nederlandse naam: mammoetblad
Blad: tot 1,5 m doorsnee
Extra: indrukwekkende solitair
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