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Alstroemeria behoort tot de Alstroemeriaceae, de Nederlandse naam Incalelie verwijst naar de regio waar
de plant van nature te vinden is. De belangrijke soort
A. aurea (hoogte tot 1 m) is inheems in Zuid-Chili, net
als A. ligtu (hoogte circa 1 m). A. pelegrina (hoogte 30-50
cm) groeit van nature in Chili en Peru en A. psittacina
(hoogte tot 1 m) is te vinden in Mexico en Noord-Brazilië. Voor de Nederlandse tuin zijn er enkele cultivars bekend van A. aurea en A. psittacina. Verder is A. aurea de
belangrijkste ouderplant voor de talrijke grootbloemige
hybriden die inmiddels bekend zijn. Veel ervan worden
gekweekt als snijbloem, veel ervan zijn gevonden in
Aalsmeer. De meeste van die hybriden zijn triploïde zodat ze zich niet uitzaaien.
Alstroemeria groeit met knolvormige wortels. De vaste
planten die geselecteerd zijn voor aanplant in de tuin
kunnen daardoor in strenge winters, zonder bescherming, nog wel eens bevriezen. “Verder is het een probleemloze plant zonder ziektes. De groei en bloei is
goed, steun hebben de planten niet nodig”, vertelt Bea
van Grinsven. Samen met haar man Harry is ze de trotse
bezitter van Bomentuin Doornhoek, anderhalve hectare
passie voor bomen en planten. Alstroemeria bloeit er
vanaf het vroege voorjaar, soms al vanaf eind april. “Is
het voorjaar fris, dan wordt dat ergens in mei.”

VOLLE ZON
De planten voelen zich het prettigst in de volle zon.
“Wanneer de weersomstandigheden meezitten, blijft
Alstroemeria bloemen vormen tot in december, soms
zelfs tot Kerstmis.” In hun tuin draait het voornamelijk
om de cultivar ‘Indian Summer’. “Mijn hovenier en tuinvriend Jan van de Velden kwam met deze plant aanzetten. Het blad vond ik meteen heel mooi, dat is donker
en speelt daarom het hele tuinseizoen een rol. Ik heb
daarom gelijk een stuk of dertig planten aangeschaft,
waar ik nog altijd heel enthousiast over ben.”
Die oranje met goudgeel bloeiende ‘Indian Summer’
staat in de voortuin en is afgewisseld met diverse siergrassen. In de herfst, wanneer de grassen goudgeel kleuren, is dit tuindeel op zijn mooist. “Ook combineert de
plant mooi met de verschillende herfstkleuren van de
bomen. Zo trekt de voortuin in het najaar vaak de aandacht van passanten op de weg. Omdat ‘Indian Summer’
heel duidelijk aanwezig is, zou ik er in een kleine tuin
niet te veel bijeenzetten.”
Van Grinsven heeft ook andere Alstroemeria in crème,
geel en rood, maar die zijn minder prominent aanwezig.
Het zijn ook veelal lagere cultivars die daardoor minder
geschikt zijn als snijbloem. ‘Indian Summer’ gebruikt ze
geregeld als snijbloem. Zelfs wanneer ze een flink aantal
stengels knipt, is vaak amper te zien dat die weg zijn
gehaald. “De bloemstengels zijn talrijk.” Alstroemeria
verlangt een voedzame en goed waterdoorlatende grond.
Liefst ook een standplaats uit de harde wind.

Cultivar: A
 lstroemeria
‘Indian 5Summer’
juni 2020
Nederlandse naam: Incalelie
Groeivorm: forse pol
5 juni 2020
Bloem: in losse trossen
Bloeitijd: tot ver in de herfst
Extra: goede snijbloem
5 juni 2020
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