VASTE PLANTEN

‘Sterk en langlevend’
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Amsonia raakt langzaamaan steeds bekender. Het
geslacht behoort tot de Apocynaceae, de maagdenpalmfamilie. Vinca, de maagdenpalm, is een heel bekende familiegenoot, net als Nerium (oleander) en Trachelospermum. Kenmerkend bij vertegenwoordigers uit
deze familie is het witte melksap dat vrijkomt bij het
breken van stelen en bladeren. Amsonia telt circa twintig soorten, waarvan de meeste van nature te vinden zijn
in delen van Noord-Amerika. Vier zijn er belangrijk voor
de Nederlandse tuin: A. ciliata, A. hubrichtii, A. orientalis (syn. Rhazya orientalis) en A. tabernaemontana.
Joep Luitjes werkt onder de bedrijfsnaam Terra Forma
inmiddels vijftien jaar als zelfstandig tuinontwerper.
Behalve ontwerper is hij ook beplantingspecialist. Het
zoeken naar de beste planten vindt hij essentieel en
daarmee zou je hem een uitzondering kunnen noemen
in deze tijd van tuinen vol met enkel lavendel, lampenpoetsergras en hortensia in liefst zo groot mogelijke vakken. Lekker makkelijk misschien, maar niet echt spannend. Bij Luitjes gaat dat anders; de onbekende Amsonia
gebruikt hij graag in zijn tuinen.
De plant is voor zover hij heeft ervaren niet ziekte- of
plaaggevoelig. Daarnaast vindt hij het een goede structuurplant, met een subtiele bloei en met blad dat in gemengde beplantingen voor rustpunten zorgt. Ook prijst
hij de felgele tot oranje herfstverkleuring. “Maar zeker
het eerste jaar geeft een P9-plant nog weinig massa, dat
moet je de klant uitleggen.” Bij aanplant van Amsonia
combineert hij daarom graag met kortlevende planten
zoals Gaura als opvulling voor de eerste jaren. “Amsonia
in grote pot is lastig te krijgen.”

PLANT VOOR HET LEVEN
Na de wat trage start is Amsonia wel een plant ‘voor het
leven’. “Sterk, langlevend en op den duur forse pollen
vormend. Liefst in de zon, maar lichte schaduw mag
ook. Ze groeien verder in iedere goede tuingrond en verdragen heel goed hitte en droogte, wat tegenwoordig
steeds belangrijker is.”
De drie soorten die Luitjes graag gebruikt, lijken enigszins op elkaar. A. hubrichtii onderscheidt zich met het
opvallend fijne, bijna naaldvormige blad. De lichtblauwe
bloemen verschijnen in mei en juni, de hoogte bedraagt
70-80 cm. “De herfstkleur is prachtig oranjegeel.”
A. tabernaemontana is met zijn 100 cm de hoogste, onderscheidend zijn de diepblauwe bloemen in wat losse
pluimen en de in het voorjaar zwartpaarse uitlopers.
Deze soort heeft een lichtgele herfstkleur. A. orientalis komt tot 60 cm hoogte en vindt Luitjes daarom een
goede voorgrondplant. “Vrij lang bloeiend in zacht grijsblauw. Als enige maakt deze soort korte uitlopers.”
Over de verkrijgbaarheid zegt hij: “Bij een tuincentrum
zul je niet zo snel Amsonia zien staan. Het is meer een
plant voor de specialistische kwekers.” Dat Amsonia
niet veel bij tuincentra is te vinden, komt voornamelijk
omdat deze lastig visueel aantrekkelijk is op te kweken.

Geslacht: Amsonia
20 november 2020
Blad: ovaal tot lancetvormig
Bloem: stervormig, in pluimen
Bloemkleur: licht of donkerblauw
20 november 2020
Bloeiperiode: mei-juli
Hoogte: tussen 50 en 100 cm
Extra: felgeel(oranje) herfstblad
20 november 2020
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