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Het geslacht Cirsium maakt onderdeel uit van de Asteraceae, de composietenfamilie, ook wel de samengesteldbloemigen genoemd. Dit is een van de omvangrijkste plantenfamilies met als belangrijkste kenmerk de
in bloemhoofdjes bijeen staande kleine bloemen. De
groene blaadjes die tegen deze bloemhoofdjes aanliggen,
heten de omwindselblaadjes. Het geslacht Cirsium telt
circa 150 soorten, die over het gehele noordelijke halfrond te vinden zijn. Tot het geslacht behoren diverse in
Nederland bekende ‘onkruiden’, die rijkelijk deel uit maken van de inheemse flora. De akkerdistel, C. arvense,
is veruit de bekendste en misschien ook wel beruchtste.
De geslachtsnaam Cirsium komt van de oude Griekse
plantennaam ‘kirsïon’, de naam van een distel die als
geneesmiddel diende tegen spataderen. Ook nu nog
worden diverse Cirsium in de homeopathie gebruikt. Bij
de tuinplanten draait het slechts om een paar soorten,
C. rivulare is veruit de bekendste.
In een tuin tussen een landelijke omgeving en een hedendaagse woning gebruikte tuin- en landschapsarchitect Michiel van Loon enkele Cirsium. “In een gemengde, natuurlijk ogende beplanting, om aansluiting te
krijgen met die omgeving. De gecultiveerde vormen van
de vederdistel passen heel goed in dat beeld.”
De keuze viel op C. rivulare ‘Atropurpureum’ die hij hier
niet in groepen gebruikte, maar los gemengd met andere natuurlijk ogende planten, zoals Agastache, Geranium, Salvia en diverse siergrassen. De soort zelf, C. rivulare, is inheems in Centraal-Europa en groeit in vochtige
weiden, meestal op iets zure grond. Daar vormen zich
pollen met enigszins kruipende wortels. De bloemstengels komen tot 1,20 m, de karmijnroze bloemhoofdjes
staan dicht bijeen. “De cultivar ‘Atropurpureum’ is
mooier, met een unieke bloemkleur, diep donkerrood.”

STEKELLOZE STENGELS
Voordeel vindt Van Loon de stekelloze stengels en bladeren plus de lange bloeiperiode van mei tot in september. “Uitgebloeide bloemstelen wegnemen kan doorbloei
bevorderen.” Behalve de gebruikte cultivar ‘Atropurpureum’ noemt hij nog de wit bloeiende ‘Frosted Magic’.
met dezelfde hoogte, en ‘Trevors Blue Wonder’, die
paarsblauw bloeit en tot een meter komt. “Die laatste
bloeit ook wat langer door, tot in oktober.” Door de opgaande groeiwijze vindt hij Cirsium ook goed te gebruiken als contrastrijk accent in grote groepen siergrassen
als Sesleria en Pennisetum. “Dat geeft een border extra
beleving en karakter.”
Belangrijk bij Cirsium is de standplaats. “Liefst een zonnige plek, maar in de praktijk komt de plant ook in de
halfschaduw tot zijn recht. De bodem graag wat vochtig,
dan gaan de planten aanzienlijk langer mee dan op droge grond.” Wanneer hij kiest voor aanplant in groepen,
dan zet hij er drie tot vijf per vierkante meter. “Extra is
nog het feit dat de bloemen veel bijen en vlinders lokken.” Een onderhoudstip is nog de plant in de winter
licht afdekken tegen water- en vorstschade.
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