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Het geslacht Helianthus wordt met de Nederlandse
naam zonnebloem aangeduid. H. annuus is veruit de
bekendste soort, de ‘echte’ zonnebloem. Deze eenjarige
plant komt over de gehele wereld voor en werd al voor
de komst van Columbus naar Amerika door de indianen
aldaar gekweekt. Sinds 1560 is de plant in Europa in
cultuur vanwege de pitten, die olie bevatten.
De soortnaam Helianthus bestaat uit de Griekse woorden ‘hêlios’, dat ‘zon’ betekent, en ‘anthos’, dat ‘bloem’
betekent. Van de bekende eenjarige zonnebloem bewegen de bloemen met de zon mee, vandaar dat de Fransen
spreken over ‘tournesol’ en de Italianen over ‘girasol’.
Van Helianthus zijn ongeveer zestig soorten bekend,
waarvan er slechts enkele eenjarig zijn, de rest behoort
tot de vaste planten.

TUIN VAN HET JAAR
In de Tuin van het Jaar 2018 valt H. salicifolius op, een
betrouwbare en sierlijke vaste plant die maar in weinig
tuinen te bewonderen valt. In deze prijswinnende patiotuin draait het om het contrast tussen strak en natuurlijk. Het strakke zit in de vorm van onder andere
twee stalen elementen, sterk aansluitend op de strakke
vormen van gevel en erfgrens. Het losse zit bijvoorbeeld
in grote vlakken grind en lavagruis, in het laatste groeit
de beplanting. Die beplanting heeft een natuurlijke uitstraling met onder andere verschillende siergrassen en
twee meerstammige Heptacodium miconioides. Hiertussen groeien een paar Helianthus salicifolius.
De Rooy Hoveniers, aangesloten bij de Tophoveniers
en verantwoordelijk voor de prijswinnende tuin, is een
familiebedrijf dat sinds 1940 bestaat. De huidige generatie bestaat uit de neven Ben, de regelaar, en Günther,
de ontwerper. Günther gebruikt graag afwisselende
beplanting en bezoekt kwekers en gepassioneerde tuineigenaren, op zoek naar voor hem minder bekende en
goed bruikbare planten. Zo kwam hij ooit deze H. salicifolius tegen. “Een plant die iets toevoegt, een prachtige solitair.” Hij vertelt dat ook deze soort zich naar
de zon richt en dat de bijna 2 meter hoge stengels vaak
wat gekromd groeien. “Een theatrale habitus. Goed als
architectonisch element te gebruiken, maar zeker ook
iets natuurlijks hebbend.” Dat theatrale zit ook in het
lange, smalle blad, dat een beetje aan wilgenblad doet
denken. De soortnaam salicifolius betekent ook letterlijk ‘wilgbladig’. Het lijnvormige blad hangt sierlijk naar
beneden, de bladrand is heel fijn getand.
Over de verkrijgbaarheid van H. salicifolius is Günther
tevreden, soms moet er wat gezocht worden naar deze
specifieke soort. Bij het gebruik van voor hem minder
bekende planten probeert hij meestal eerst kleine aantallen uit. Voldoet de plant, dan wordt het gebruik uitgebreid. Belangrijk vindt hij wel dat elke tuin zijn specifieke beplanting krijgt en dat hij zich met het sortiment
blijft vernieuwen. “Het is steeds een zoektocht om te
voorkomen dat we standaardtuinen afleveren.”

Geslacht: Helianthus (zonnebloem)
Soort: Helianthus salicifolius
Groeivorm: opgaand
Bloem: lichtgeel
Blad: zeer smal, afhangend
Extra: decoratieve bladplant
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