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‘Ook in de winter mooi’
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Van het geslacht Perovskia is P. atriplicifolia voor de
Nederlandse tuin veruit de belangrijkste. De soort staat
zowel vermeld in de Naamlijst voor Houtige Gewassen
als in de Naamlijst voor Vaste Planten. Vrijwel altijd
wordt gesproken over een halfheester: een laag blijvende heester met kruidachtige stengels met een houtige
basis. Perovskia behoort tot de Lamiaceae, de lipbloemenfamilie, enkele bekende familiegenoten zijn Salvia,
Thymus en Lavandula. Perovskia heeft geen officiële
naam, maar kweker Hans Kramer stelt in zijn catalogus
reuzenlavendel voor vanwege de langgerekte aren met
lavendelblauwe bloemen.
P. atriplicifolia is inheems van Afghanistan tot Tibet en
groeit daar op open, rotsige plekken waar hij, net als in
Nederland, bloeit van juli tot en met september. Vanuit
de verhoute basis verschijnt een groot aantal kruidachtige stengels waarop de bloemen verschijnen. Het blad
is aromatisch en de bloemen zijn geliefd bij bijen en
hommels.
Petra Blaisse van Inside Outside ontwierp het stadspark
Biblioteca degli Alberi in Milaan. Dit stadspark bestaat
uit verschillende compartimenten met verschillende
sferen, als tegenhanger van prairieachtige bloemenvelden ingevuld door Piet Oudolf zijn er bijvoorbeeld
contrasterende plantvakken te zien met een abstracte
beplanting in brede lijnen van steeds dezelfde planten.
“En die sluiten weer naadloos aan op het lijnenspel van
de paden in het park.” In die plantlijnen staan voornamelijk (kruiden)planten met grijs(achtig) blad – “daarom
mooi aansluitend op de grijsgetinte paden” – als Nepeta
x faassenii, Origanum vulgare en Senecio cineraria ‘Silver Dust’ afgewisseld met P. atriplicifolia. “Een waardevolle plant, bijna het hele jaar door, met zijn kleur én
structuur. In dit park een steunpunt tussen de zachtere
buurbeplanting.”

MOOI MET HOGE GRASSEN
Blaisse zette deze Perovskia ook rondom een cirkel
met populieren. “Daar heb ik hem onder andere met
grassen gecombineerd. Ik vind hem mooi samen met
bijvoorbeeld hoge grassen als Stipa gigantea of Molinia
arundinacea ‘Transparent’ en wat hogere Euphorbia,
eventueel samen met Salvia nemorosa ‘Merleau Blue’,
Echinops ritro ‘Veitch Blue’ en blauwe Geranium.” Oudolf mengde P. ‘Little Spire’ in zijn bloemenvelden, om
zo verbinding te krijgen tussen de verschillende ruimtes.
Blaisse benadrukt nog hoe mooi Perovskia is in de winterperiode. “Dan zijn ze prachtig zilver, heel bijzonder
met verdroogde Echinops en siergrassen.”
Van P. atriplicifolia zijn enkele cultivars in de handel.
Hans Kramer kweekt de compacte ‘Filigran’ die extra
fijn ingesneden blad heeft. Veruit het bekendst is de genoemde P. ‘Blue Spire’, waarschijnlijk een hybride van
P. atriplicifolia en P. abrotanoides. Deze verspreidt zich
ondergronds en heeft ook takken die aan de basis verhouten. Perovskia wordt vaak in één adem genoemd met
andere half heesters, zoals Ceanothus en Caryopteris.
Al deze planten verlangen een zonnige, liefst wat droge
standplaats en worden elk jaar als het voorjaar goed op
gang komt, kort afgeknipt.
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Soort: Perovskia atriplicifolia
Hoogte: 80-100 cm
17 januari 2020
Bloeiwijze: lavendelblauw
Blad: grijs, viltig behaard
Extra: wintersilhouet
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