VASTE PLANTEN

‘Makkelijke plant’
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Voor Cécile Callarec van Atelier Callarec in Troguéry
(Bretagne) is het lastig om een favoriete vaste plant te
benoemen. “Er zijn er zo veel mooie vaste planten met
bruikbare eigenschappen.” Samen met haar echtgenoot
Pascal ontwerpt ze veel tuinen en vaste planten spelen
daarin een belangrijke rol. Een mooi bewijs daarvoor
is Jardin Sothys vlak bij de Franse Dordogne, waar het
echtpaar diverse thematuinen aanlegde. Een plant die
daar op diverse plaatsen is te bewonderen, is Thalictrum. “T. aquilegifolium ‘Purpureum’ is mijn lieveling.“
Thalictrum behoort tot de Ranunculaceae, de familie
van de ranonkelachtigen, en telt circa 150 soorten die
voornamelijk op het noordelijk halfrond voorkomen.
Een paar soorten zijn inheems in Nederland en België.
Daarnaast zijn er enkele soorten te vinden in Zuid-Amerika, tropisch Afrika en Zuid-Afrika. De soort die Callarec benoemt, T. aquilegifolium, is inheems in delen van
Europa, van Spanje en Frankrijk tot in West-Rusland,
Roemenië en Turkije. De soort is te vinden in vochtige
bergweiden en op beschaduwde rotsen. Daar haalt hij
een hoogte van circa 1,5 meter en bloeit van mei tot
augustus.

IJLE STENGELS
De bloemen staan op ijle stengels waaraan weinig bladeren zitten. Die bladeren zijn meestal twee- of driemaal,
soms nog vaker, gedeeld. Al met al vormt zich zo een
zeer transparante plant. Ook de bloemen zijn ‘licht’, de
kelkbladeren vallen snel af, maar de overdaad aan meeldraden blijft zitten waardoor een bijna doorzichtig uiterlijk ontstaat. “Ik hou van deze plant, ik laat ze graag
wat verwilderen omdat ze toch weinig ruimte in beslag
nemen. Hier en daar wat pollen geeft een bijna poëtisch
beeld. Zet ik ze in groepen, dan plant ik meestal vijf
stuks per vierkante meter.” Ze gebruikt T. aquilegifolium graag in gemengde borders, waar de plant volgens
haar mooi combineert met andere vaste planten. “En
bij struiken verzacht hij hun vaak massieve habitus.”
De cultivar ‘Purpureum’ is haar favoriet vanwege de
purperen bloemkleur. Overigens haalt deze cultivar
slechts één meter hoogte. De witbloeiende cultivar ‘Album’ heeft dezelfde hoogte. ‘Thundercloud’ is een circa
50 cm hoge selectie met grijsblauw blad en donkerpaarse bloemen die mooi met het blad combineren. In de
handel zit het nogal eens door elkaar en komen ook
hogere, makkelijk omvallende selecties met groen blad
voor. Minder bekend is de geelbloeiende ‘Gold Lace’, die
soms bij T. flavum wordt ingedeeld.
Callarec vindt Thalictrum makkelijk in onderhoud.
“Heel simpel, haal na de winter de verdroogde bloemstengels weg en geef dan lichte bemesting.” De plant
doet het goed in de halfschaduw. Op een zonnige standplaats kan ook, mits de grond voldoende humusrijk en
vochtig is.

Soort: Thalictrum aquilegifolium
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Nederlandse naam: ruit
Cultivars: circa vijf
februari 2019
Groeivorm:14
opgaand,
transparant
Bloem: opvallend veel meeldraden
Extra: decoratief blad
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