VASTE PLANTEN

‘Toekomstplant’
Tekst en fotografie: Emiel van den Berg

Silphium perfoliatum is inheems in oostelijk
Noord-Amerika, waar de plant in vochtige bossen op
vruchtbare rivieroevers en in vochtige weiden groeit.
In volle wasdom halen de bloemstengels daar hoogtes
tot makkelijk 2,5 meter, in de Nederlandse tuin blijft de
plant vaak wat kleiner. De plant vormt een stevige pol
met aan de onderzijde grove, grof getande bladeren met
gevleugelde bladstelen. De bovenste bladeren zijn aan de
bladvoet vergroeid, waardoor een kleine kom ontstaat
waarin regenwater blijft opgeslagen. “In Noord-Amerika
noemen ze hem cup-plant. Je kunt eruit drinken, vogels
maken er graag gebruik van”, vertelt hovenier en tuinontwerper Ruud Vermeer.
Opvallend zijn ook de duidelijk vierkante stengels. Vanaf
begin juli tot ver in september verschijnen de bloemhoofden die in losse trossen staan. Het bloemhart is circa 2,5
cm in doorsnede en telt 15 tot 30 straalbloemen van 2
tot 4 cm lengte. “De naam zonnekroon verwijst naar de
bloemen waarvan er zich eerst één opent, daarna twee
en daarna steeds weer twee. Zo vormt zich als het ware
een kroon van gele bloemen. Het stopt bij 16 geloof ik.”
Vermeer gebruikt deze vaste plant graag achter in de
borders, ervoor zet hij vaak Helianthus ‘Lemon Queen’
die opvolgt in bloeiperiode . Beide vindt hij mooi achter
in een border. ”Veel mensen hebben een hekel aan geel,
totdat ze een veld zonnebloemen zien. Zo’n gele rand
achter in de border licht de boel vanaf begin september,
als het al wat donkerder begint te worden, juist lekker
op.” Hij noemt nog de lager blijvende zogenaamde Dixter Form die verkrijgbaar is bij Hans Kramer. “Af komstig uit de tuin van Great Dixter, qua omvang geschikter
voor de wat kleinere tuinen.”

BELANGRIJK VOOR BIJEN
Vermeer is zeer enthousiast over Silphium perfoliatum.
Hij houdt er zelfs voordrachten over. Heel belangrijk is
de plant voor bijen. “In Duitsland zetten ze voor bijen
hele akkers vol met deze plant, zowel voor de nectar
als het stuifmeel. De Duitse bijnaam is Silphi.” Behalve
goed voor de bijen is de zonnekroon ook een belangrijke
energieplant voor de biovergassing. “Eén hectare levert
voldoende energie voor zes driepersoonshuishoudens.
Eén auto kan er 71.000 km op rijden.”
Vermeer ziet kansen met de zonnekroon in bloeiranden rondom akkers. “Behalve een kraamkamer voor
natuurlijke bestrijders - lieveheersbeestjes bijvoorbeeld
nestelen zich er graag in - is dat meteen een vangnet
voor schadelijke insecten als luizen en trips. Op veel
kleinere schaal geldt dit uiteraard ook voor de particuliere tuin en het openbaar groen.” Voordeel van grote
oppervlaktes met deze vaste plant is dat alles in de winter makkelijk te klepelen is. “Laat al het afval liggen en
verteren. De plant is oersterk en loopt elk voorjaar weer
probleemloos uit.”

Soort: Silphium perfoliatum
Nederlandse naam: zonnekroon
Hoogte: circa 2-2,5 m
Bloeiwijze: margrietachtig, heldergeel
Blad: groot, ruw behaard
Extra: bijenplant
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