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‘Robuuste bladplant’
Tekst: Emiel van den Berg | Fotografie: Visions

In de Belgische Ardennen ligt kwekerij en arboretum
Les Jardins du Florilège. Een verzamelaarstuin waarin
de circa 2.300 verschillende coniferen centraal staan en
waarin deze gecombineerd worden met circa 1.000 bomen en struiken. “De resterende 700 planten bestaan
uit vaste planten, grassen, bamboes en varens”, vertelt
Bénédicte Nicolas, samen met partner Laurent Gillet eigenaar van het privé-arboretum. Favoriet bij de vaste
planten is Rodgersia. “Vanwege de robuuste uitstraling
en het prachtige blad. De plant combineert mooi met
coniferen en groeit goed in hun schaduw. Mooi meegenomen is dat slakken ervan afblijven.”
Rodgersia behoort tot de steenbreekachtigen, de Saxifragaceae. Net als bijvoorbeeld Tiarella, Darmera en
Heuchera. De verschillende soorten komen van nature voor in en rond China, Japan en Korea, waar ze op
vochtige gronden in zon tot halfschaduw groeien. Nicolas waardeert de bloeiwijze van Rodgersia, “bloempluimen van boven de meter in zachte kleuren maar toch
opvallend vanwege de omvang”, maar vindt het grote
blad vaak interessanter. “Dat blad is decoratief, vaak
rood(bruin)paars van kleur en geveerd of handvormig
samengesteld. En de planten groeien fors uit, één per
vierkante meter is vaak voldoende. Wil je snel resultaat,
dan kun je er ook drie planten.”

SOORTEN IN DE TUIN
Nicolas benoemt de soorten die in de tuin groeien en als
eerste is dat de hybride ‘Irish Bronze’, vroeger ingedeeld
bij R. aesculifolia die, zoals de soortnaam al aangeeft,
blad heeft als de paardenkastanje. “Deze ‘Irish Bronze’
valt op met het sterk purperkleurige blad en ook in de
bloeiwijze is iets purper-roze te zien.” R. henrici heeft
eveneens purpergekleurd blad, maar bloemen in egaal
wit. Ook is in de tuin R. pinnata ‘Braunlaub’ te vinden,
die purperbrons blad heeft. “Een nogal recent geïntroduceerde selectie is ‘La Blanche’, soms nog bij R. pinnata
ingedeeld. Opvallend is dat deze witte bloemen heeft aan
bloemstengels van wel 1,75 m. Een echte blikvanger.”
Van R. podophylla, met handvormig samengesteld blad,
staan er de cultivars ‘Rotlaub’ en ‘Pagode’. De soort komt
tot net aan de meter hoogte en bloeit, net als alle andere
Rodgersia, begin zomer. De bloempluimen steken flink
boven het blad uit. Het blad van de purperroze bloeiende ‘Rotlaub’ loopt roodachtig uit en kleurt in de zomer
bronskleurig tot groen. Hetzelfde geldt voor de crèmewit
bloeiende ‘Pagode’, een selectie van Ernst Pagels uit 1972.
“Uiteraard zijn er nog veel meer Rodgersia, vooral enkele
nieuwkomers die we bij kweker Guido van de Steen
hebben gezien zijn interessant, maar het ontbreekt ons
simpelweg aan ruimte.” Nicolas geeft bij aanschaf de
voorkeur aan kleine planten die zich langzaam, op een
natuurlijke
manier mogen ontwikkelen. “Het duurt dan
3 januari 2019
ongeveer vijf jaar voordat een vierkante meter is gevuld.
Koude winters worden prima getrotseerd.”

Geslacht: Rodgersia
Nederlandse naam: schout-bij-nacht
Soorten: circa 6
Blad: opvallend groot
Bloem: crèmewitte of roze pluimen
Extra: forse solitairplant
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