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‘Bescheiden plant’
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Bij Tuinatelier Herman & Vermeulen verzorgen Martine
Herman en Marilene Vermeulen tuinontwerpen en beplantingsplannen. Veel van hun tuinen liggen in stedelijk gebied. Met planten die vorstgevoelig heten, kunnen
ze daarom relatief makkelijk uit de voeten. Zo ook met
bladhoudende Euphorbia. E. x martinii behoort tot de
favorieten. “Voorheen gebruikten we veel zogenaamde
zwerfplanten, zoals Aquilegia. Planten die zich gemakkelijk uitzaaien en overal in de tuin tevoorschijn komen.
Dit jaar ben ik erg fan geworden van E. x martinii, die
mooi op zijn plaats blijft”, vertelt Herman.
Deze hybride, een kruising tussen E. amygdaloides en
E. characias, is in het wild in Zuid-Frankrijk gevonden
en inmiddels al geruime tijd in cultuur. Qua groei en
omvang zit de plant tussen de ouderplanten in; de
hoogte is circa 60 cm en de habitus is polvormig met
rechtop gaande stengels. Groter en steviger dus dan
E. amygdaloides en minder robuust en uitwaaierend dan
E. characias. “Het is een natuurlijk ogende plant. Wij
houden van zijn bescheidenheid, niet te schreeuwerig,
ook niet in zijn vorm.”
Vanwege de (bruin)rode kleur van het uitlopende loof
en stengels is deze wolfsmelk goed te combineren met
andere vaste planten. Overigens zijn ook andere Euphorbia geliefd, er is veel keuze, ook veel wat op elkaar lijkt.
“Vervangen als E. x martinii is uitverkocht, vormt zelden een probleem.” Het duo heeft een vast inkoopadres
dat veel keuze heeft en waar goed geholpen wordt. “Een
uitje om naar toe te gaan.” Veel planten worden in de
eigen tuinen getest om zeker te zijn van succes. “Je kunt
veel op internet opzoeken, maar niets is dan zeker.”

OP NATUURLIJKE WIJZE GEMENGD
Overigens wordt ook in tuinen van anderen gekeken
naar hoe plantsoorten en -cultivars zich gedragen. “Zo
is De Zeeuwse Rozentuin dé plek om rozen te bekijken.
Waar we ook zijn, we houden onze ogen open.” Bij voorkeur wordt E. x martini op een natuurlijke manier gemengd. “Met bijvoorbeeld de voorjaarsbloeiende muurbloem, maar hij mengt overal mee, het is een goede
buur.” De afgelopen jaren zijn er enkele compacte cultivars op de markt verschenen. ‘Baby Charm’ en ‘Mini
Martini’ bijvoorbeeld. Planten die vooral als terrasplant
worden gepromoot. “Als je weinig ruimte hebt, kunnen
deze compacte vormen zeker geschikt zijn, ook als je
ze als bodembedekker wilt toepassen. Toch vinden we
planten met een beetje natuurlijke vorm het mooist.
Dus als er genoeg ruimte is, kiezen we graag voor de
oorspronkelijke soort.”
E. ‘Whistleberry Garnet’ is nog noemenswaardig omdat
deze een Award of Garden Merrit kreeg van de Engelse
Royal Horticultural Society (RHS). Sommigen benoemen
deze als een cultivar van E. x martinii, de meningen zijn
verdeeld. Sierwaarde zit in de purperode voorjaarsscheuten en het bronsgroene winterblad.

Soort: Euphorbia x martinii
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Nederlandse naam: wolfsmelk
Kruising: E. amygdaloides x E. characias
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Groeivorm: compacte
Bloem: groengeel
Extra: wintergroen
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