VASTE PLANTEN

‘Om mee
te combineren’
Tekst: Emiel van den Berg | Fotografie: Visions

De vlinderbloemfamilie (Fabaceae) is met ruim 700 geslachten en circa 1.900 soorten de op twee na grootste
plantenfamilie. Vertegenwoordigers komen over de gehele wereld voor. De familie is van groot economisch
belang, omdat eiwitrijke landbouwgewassen als bonen,
erwten, tuinbonen en sojabonen ertoe behoren, allemaal
belangrijk voor onze voedselvoorziening. Veel geslachten zijn ook goede stikstofleveranciers, ze verrijken de
bodem. Zo ook Lupinus, waarvan L. luteus, L. albus en
L. angustifolius bekend zijn als groenbemester. Deze planten hebben stikstofknolletjes aan de wortels, waarin bacteriën huizen die het vermogen hebben om stikstof uit de
lucht om te zetten in voor de plant belangrijke nitraten.
In de siertuin is Lupinus ook geliefd. De geelbloeiende
L. arboreus, de boomlupine die inheems is in Californië,
is een sterk vertakkende brede struik met half verhoutende twijgen. L. polyphyllus is inheems in grote delen
van Noord-Amerika, maar komt inmiddels ook in andere
regionen in het wild voor. Deze vaste plant bloeit met
blauwe bloemen. L. hirsitus is inheems in het Middellandse Zeegebied en bloeit in een bruinroze tint met relatief
ijle bloemaren, uit dezelfde regio komt de eenjarige witbloeiende L. albus.
Door met de diverse soorten te kruisen zijn verschillende hybridegroepen ontstaan. De groep Russel-hybriden
is het bekendste voorbeeld. Doordat met al die hybriden
weer is verder gekweekt, zijn er talrijke cultuurvariëteiten ontstaan die niet meer tot bepaalde groepen behoren. Allemaal worden ze als hybride-cultivar benoemd,
allemaal zijn ze ook geselecteerd vanwege hun rijke en
majestueuze bloei.

KLIMAATVRIENDELIJKE TUIN
Harmen van der Wekken runt Hortus Alumni en had
samen met compagnon Willem Cornelisse een stand tijdens de in februari gehouden tuinbeurs TuinIdee. Daar
promootten zij de klimaatvriendelijke tuin. “De interesse daarvoor groeit. Er komt meer belangstelling voor
inheemse beplanting en biodiversiteit. De tijd van overal
lavendel in de tuin lijkt voorbij.”
Lupine is een veelgebruikte plant in hun tuinen. “Behalve zeer kleurrijk ook zeer uitbundig bloeiend en in volle
bloei lokken de bloemen met hun kleur en geur veel bijen
en hommels.” Bij de vele cultuurvariëteiten zijn zowel
een- als tweekleurige varianten beschikbaar, de hoogtes
schommelen tussen de 60 en 100 cm. Van der Wekken
heeft twee favorieten: ‘My Castle’ en ‘Gladiator’. De eerste
bloeit egaalrood en haalt 80-100 cm hoogte, de tweede is
een relatief nieuwe variëteit van circa 60 cm hoogte met
warmkleurige bloemen in zachtoranje en geel. Omdat
lupinen explosief bloeien in de vroege zomer en daarna
terugvallen, combineert hij ze het liefst met later bloeiende planten. “Herfstaster bijvoorbeeld. Dat is ook een plant
waar insecten – veel vlinders ook – op af komen. Door
die afwisseling verleng je de bloeiperiode in een border.”
Het liefst zet hij lupinen in kleine groepen of als eenling.

Geslacht: Lupinus - cultuurvariëteiten
10 april 2020
Nederlandse naam: lupine
Bloem: in lange trossen
10 aprilin2020
Blad: lancetvormig,
kransen
Hoogte: 60-100 cm
Extra: insecten lokkend
10 april 2020
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