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‘Onderdrukt onkruid’
Tekst: Emiel van den Berg | Fotografie: Visions

Nepeta is al lang een geliefde tuinplant. Nog voor de
jaren ’80-’90, toen de belangstelling voor tuinen in een
stroomversnelling kwam, was de plant veel te zien. Toen
nog gekweekt in en geleverd vanuit de volle grond, als
scheurplant. P9-potten bestonden immers nog niet. Het
geslacht behoort tot de Lamiaceae, de lipbloemfamilie,
net als onder meer Mentha, Lavandula en Prunella.
Het bekendst is N. x faassenii, een kruising tussen N.
mussinii en N. nepetella. De plant vertakt rijk en vormt
bloemstengels van 30-40 cm lengte. Tussen het grijsgroene blad verschijnt een overdaad aan zachtlilablauwe bloemen, vanaf juni tot eind september. Bekendste
cultivar is de hoge ‘Six Hills Giant’, die tegenwoordig
N. ‘Six Hills Giant’ heet. Veel is er veranderd binnen de
naamgeving, want ook N. ‘Walker’s Low’ werd vroeger
bij de cultivars van N. x faassenii ingedeeld.
Voor tuinarchitect Mark Vlasman is de laatste een favoriet. De naam verwijst naar de tuin waar deze kruising
is gevonden, maar is verwarrend. Deze ‘Walker’s Low’ is
juist wat hoger dan de andere cultivars. “Ik zet ze vaak
in rijen waarbij ik de achterste planten los laat uitgroeien en de voorste af en toe wat terugknip, die dan bodembedekkend worden. Zo ontstaat een gesloten beplanting
die goed onkruid onderdrukt.” De Nepeta die Vlasman
niet terugknipt, verwerkt hij tussen planten met houtige stengels die steun geven. “Bijvoorbeeld Rosa ‘Queen
Elizabeth’, daartussendoor gedraagt ‘Walker’s Low’ zich
als een weefplant. Zo speel je met hoogtes.”

KATTEN HOUDEN VAN DE GEUR
Behalve de rijke bloei in lichtblauw vindt Vlasman ook
het grijs getinte blad mooi. “Goed passend bij de bloemen.” Combineren doet hij daarom ook graag met roze
Echinacea of donkerblauwpaarse Geranium. Overigens
verspreidt dat blad een geur waar katten van houden,
die worden daar zo sterk door aangetrokken dat ze de
plant graag opzoeken. Vandaar de Nederlandse naam
kattenkruid.
Omdat ‘Walker’s Low’ een makkelijk groeier is, koopt
Vlasman ze het liefst in P9. Per vierkante meter zet hij
zo’n zeven stuks. “Dat kan op kleine schaal, maar is ook
heel mooi bij grote oppervlaktes. Het groeit in no time
vol, onkruid heeft weinig kans.” De lange bloeiperiode is
uiteraard een groot voordeel. Extra is dat de bloemen geliefd zijn bij hommels, bijen en vlinders en dat de plant
droogte en zon goed verdraagt. Na de bloei laat Vlasman de plant met rust, vanwege het natuurlijke aspect.
“Is ook veel beter voor het bodemleven. De tuin voor
de kerst winterklaar maken is niet meer van deze tijd.
Klanten gaan daarin mee.” Soortechtheid is nog een aandachtspunt omdat de cultivars in het voorjaar sterk op
elkaar lijken. “Ik koop daarom altijd bij een vast adres.”

Cultivar: Nepeta ‘Walker’s Low’
28 februari 2020
Nederlandse naam: kattenkruid
Groeivorm: losse, brede pollen
Bloem: zachtblauw
28 februari 2020
Blad: groengrijs
Extra: lang bloeiend
28 februari 2020
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