VASTE PLANTEN

‘Tolereert droogte’
Tekst: Emiel van den Berg | Fotografie: Visions

Hosta speelt al lange tijd een belangrijke rol in de tuin.
Het sortiment was overzichtelijk, totdat zo’n twintig
jaar geleden via weefselkweek heel veel nieuwe – voornamelijk Amerikaanse – introducties op de markt verschenen. Hier de waardevolle selecties uit halen is specialistisch werk. Tuinliefhebber Siem Wardenaar kiest
voor Hosta ‘El Niño’.
Wardenaar is al meer dan veertig jaar professioneel
beeldhouwer en schilder en exposeert veel van zijn
kunstwerken in zijn tuin tijdens de jaarlijkse open dagen van Top in de Kop, in Noord-Holland. In tuin en atelier zijn zo’n tweehonderd kunstwerken te bewonderen
en ook in verschillende plaatsen in Nederland staat werk
van zijn hand. “Bij mijzelf staat veel werk tussen het
groen. Zo komt het mooi tot zijn recht.”
In de borders groeien tal van bloeiende vaste planten, in
de schaduw valt een verzameling Hosta op. Allemaal in
potten. “Eerst stonden ze nog in de tuin, maar slakken
vraten de meeste op. Door er gebroken schelpen tussen
te strooien, ging het een stuk beter en begon ik Hosta
te verzamelen. Nu staan de meeste alsnog in potten, om
slakken helemaal geen kans meer te geven.”

KWEKERS BEZOEKEN
Zijn verzameling telt dertig variëteiten. “Ik ben samen
met mijn vrouw Grada al lang lid van Groei & Bloei
en met deze vereniging van tuinliefhebbers bezoeken
we geregeld kwekers. Daar kom je van alles tegen,
meer dan bij een doorsnee tuincentrum.” Kopen doet
hij alleen die variëteiten die hij mooi vindt waarbij hij
benadrukt dat sommige mislukken. “Soms laat je je
verleiden door aan te schaffen wat net in ontwikkeling
is, maar niet alle nieuwe introducties blijken even
goed.”
Favoriet in zijn verzameling vindt hij ‘El Niño’. Deze
cultivar is gevonden tijdens de vermeerdering van
‘Halcyon’ en heeft een vergelijkbare habitus met circa
45 cm hoogte en 75 cm breedte. Beide Hosta hebben
het opvallend blauwgrijze en stevige blad, maar bij ‘El
Niño’ heeft dit een duidelijke crèmewitte rand. “Ik heb
de plant nu een aantal jaren en ben er erg tevreden
over.” Voor de bloem hoef je ‘El Niño’ niet aan te
schaffen volgens Wardenaar. Er zijn wel cultivars die
volgens hem mooi bloeien, maar meestal is dat maar
kort. “Sommige mensen knippen de bloemen er zelfs
uit, maar dat doe ik niet.”
Aandachtspunt vindt hij dat de planten na verloop van
tijd forse pollen vormen. Met een scherpe schop hakt
hij die doormidden om kleine gewortelde stukken
weer opnieuw op te potten. Noemenswaardig is nog
dat veel van zijn Hosta zijn geselecteerd op het dikke
blad. Behalve dat deze minder aantrekkelijk zijn voor
slakken, tolereren deze ook heel goed droogte. “De
planten staan allemaal in de schaduw en krijgen alleen
water als het lang niet geregend heeft.”

Cultivar: Hosta ‘El Niño’
17 januari 2019
Nederlandse naam: hartlelie
Groeivorm: polvormig
januari 2019
Bloem: licht17lilaroze
Blad: grijs met witte rand
Extra: verdraagt droogte
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