VASTE PLANTEN

‘Intens blauw’
Tekst: Emiel van den Berg | Fotografie: Visions

Ceratostigma is een geslacht met een bescheiden bekendheid. Er zijn zowel vaste planten als halfheesters
bekend. Soorten zijn daarom zowel in de Naamlijst van
Houtige Gewassen als in de Naamlijst van Vaste Planten
te vinden. Het geslacht behoort tot de Plumbaginaceae,
de strandkruidfamilie, een naam die de familie te danken heeft aan het feit dat veel van haar vertegenwoordigers kustbewoners zijn. Van Ceratostigma zijn zes
soorten bekend, allemaal groeien ze in delen van Azië.
C. willmottianum is de bekendste halfheester, C. plumbaginoides is de bekendste vaste plant. Dit zijn twee
soorten die het wispelturige Nederlandse klimaat aardig weten te trotseren. Soms wordt nog C. griffithii gekweekt en kweker Hans Kramer maakt in zijn catalogus
melding van de onbekende C. minus, die hij via zaaduitwisseling in bezit kreeg.
C. plumbaginoides heeft als Nederlandse naam loodkruid en was lange tijd een zeldzaamheid. Tegenwoordig is hij op veel plaatsen redelijk verkrijgbaar. De plant
groeit van nature in West-China en kwam pas halverwege de 19e eeuw richting Europa. Engeland kreeg toen
als eerste toegang tot het eeuwenlang voor Europeanen
gesloten China. Sir George Larpent kon daarom in 1846
de eerste planten in zijn eigen tuin introduceren. Hij
schonk ze aan zijn vrouw Lady Larpent en in de beginjaren werd de plant nog naar haar vernoemd: C. larpentae.
In Frankrijk heet C. plumbaginoides Dentelaire de Lady
Larpent.

STRAK VORMGEGEVEN TUIN
Tuinontwerpster Jans Bos gebruikt geregeld C. plumbaginoides. Als voorbeeld noemt ze een strak vormgegeven
tuin met vormbomen in de hoofdrol waarin ze diverse
vaste planten in groepen verwerkte. Het verzoek van de
eigenaren was om weinig kleur te gebruiken en daarom
koos ze voor siergrassen als Pennisetum alopecuroides
‘Hameln’, Calamagrostis brachytricha en Stipa tenuissima. Een beetje blauw was toegestaan in de vorm van
Lavandula angustifolia ‘Hidcote’ en de bodembedekkende C. plumbaginoides. De laatste plantte ze rondom
stevige taxusbollen. Zowel Taxus als Ceratostigma heeft
liefst geen natte voeten en daarom legde ze een goede
drainage aan.
Bos vindt het onbekende loodkruid vooral waardevol
vanwege de late bloei, vanaf september tot in november.
“Tussen de prachtig intens blauwe bloemen kleurt een
deel van het blad in de herfst felrood.” Nadeel vindt ze
de late uitloop in het voorjaar. Om die reden zet ze in
andere tuinen graag bollen tussen deze Ceratostigma,
in deze tuin was dat zoals uitgelegd niet de bedoeling.
“Mooi is het bijvoorbeeld om er Spaanse hyacint, Hyacinthoides hispanica, tussen te verwerken.” Prettig van
loodkruid vindt Bos de bescheiden hoogte en de bodembedekkende habitus. Ze vindt de plant goed verkrijgbaar
en koopt bij voorkeur in P9. Per vierkante meter gebruikt ze negen planten. “Het is geen al te snelle groeier
en je wilt toch vanaf het begin meteen wat resultaat.”

Soort: Ceratostigma plumbaginoides
3 juli 2020
Nederlandse naam: loodkruid
Groeivorm: bodembedekkend
3 juli 2020
Bloem: intens diepblauw
Blad: omgekeerd eirond
Extra: herfstverkleuring
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