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###Kop
‘Smaakvol en sierlijk’
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Beeldentuin Boot & Steyn van Romee Kanis is gevestigd
in Sint Maartensbrug (NH). Jaarlijks zijn hier open (tuin)
dagen onder de titel Top in de Kop, waaraan diverse par###Plat
ticuliere tuinen, galeries en kwekerijen uit Noord-Holland
meedoen. In de 4.300 m² grote beeldentuin is een afwisselende beplanting te vinden waarbij in het vroege voorjaar
de grote vlakken daslook opvallen. “Daar kijken we elk
jaar naar uit.”
Allium ursinum behoort tot de lookfamilie (Alliaceae).
Daslook werd al in 1608 door de Brabantse botanicus Dodonaeus beschreven in zijn Cruydeboeck. De plant groeit
van nature in heel Europa (met uitzondering van het Middellandse Zeegebied), Klein-Azië, de Kaukasus en in delen van Siberië, tot Kamtsjatka en is te vinden in loofbossen met een humusrijke, vochtige en kalkhoudende
bodem. In Nederland is het een vrij zeldzame plant die
lange tijd wettelijk beschermd was, maar sinds 1 januari
2017 niet meer.
Daslook wordt zo genoemd omdat vroeger werd gedacht
dat dassen hun holen onder deze planten maakten. Soms
wordt gesproken over berenlook, de soortnaam ursinum betekent letterlijk ‘van de beren’ en verwijst naar
het oude bijgeloof dat beren na hun winterslaap zich eerst
aan deze plant tegoed deden.

TALRIJKE WITTE BLOEMEN
Daslook bloeit vanaf eind april. Tussen het blad dat tot 35
cm hoogte komt, verschijnen bloemen die er net boven
uitkomen. De schermvormige bloeiwijze is relatief groot
en bestaat uit talrijke witte bloemen. “Prachtig is het als
de planten boven de grond verschijnen. Het is hier het
eerste groen dat opkomt. Overigens is daslook inheems;
de plant heeft het naar zijn zin op onze zandgrond.”
De bladeren van daslook lijken enigszins op die van enkele andere, soms giftige, planten, zoals het lelietje-van-dalen en de gevlekte aronskelk, maar de sterke geur die
daslook verspreidt zou voldoende moeten zijn om de verwisseling snel op te merken. “Zeker wanneer de vlakken
met daslook in bloei staan ruik je dat door heel de tuin.”
Van de bloemen en de sterksmakende bladeren maakt
Kanis soep, ze verwerkt ze door een omelet en door de
sla of eet ze rauw. Bij fijnwrijven komt de sterke geur
vrij die overduidelijk verwijst naar familieleden als knoflook, ui, bieslook en prei. Na de bloem verschijnen er
kleine bolletjes, het zaad, waarmee de plant zich snel
vermenigvuldigt. “Dat moet je geregeld weghalen om te
veel verwildering te voorkomen. Het is overigens geen
bedreiging voor buurplanten als je maar kiest voor sterke,
zoals Hosta.”
Kanis vindt daslook een veelzijdige plant, waar ze elk
voorjaar weer naar uitkijkt. De uitbundige bloei valt samen met die van de tulpen en narcissen. “Vanwege de
explosiviteit ben ik ook weer blij als de plant zich na de
bloei ondergronds terugtrekt.”

Soort: Allium ursinum
Plantnaam: ### 25 oktober 2018
Nederlandse naam: Daslook
Groeivorm: ###
Cultivars: geen
Blad: ### 25 oktober 2018
Groeivorm: bodembedekkend
Bloem: ###
Bloem: wit
Bijzonderheden: ###
Extra: eetbaar
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