VASTE PLANTEN

‘Ook uitgebloeid mooi’
Tekst en fotografie: Emiel van den Berg

Binnen het sortiment vaste planten zijn geregeld tweejarigen te vinden, denk aan vingerhoedskruid en judaspenning. Nu inheemse beplanting in populariteit toeneemt,
neemt ook het aanbod tweejarigen zeker toe. Een goed
voorbeeld daarvan is Daucus carota, wilde peen. Het geslacht Daucus behoort tot de Apiaceae, de schermbloemigen, en telt circa zestig soorten die voorkomen in Europa, Azië, Afrika en Amerika. Veruit de bekendste soort is
D. carota. Door jarenlange selectie zijn hiervan tal van
variëteiten geïntroduceerd die we kennen als de eetbare
– meestal – oranje (winter)wortel ofwel peen.
D. carota is een tweejarige, kruidachtige plant, die als
sierplant nauwelijks wordt gebruikt. Bekend is hij echter wel, omdat hij veelvuldig in wegbermen en bloemenweides te vinden is. Daarom ook is deze plant in
heemtuinen geregeld te bewonderen. Bij het aanbod
wildebloemenzaden heeft De Cruydthoeck wilde peen
in verschillende mengsels zitten. Het bedrijft adviseert
wilde peen onder meer voor bloemrijk grasland, duinbeplanting en op taluds. Vanwege de penwortel kan wilde
peen behoorlijk wat droogte verdragen.

BIODIVERSITEIT ONDERSTEUNEN
Tuinontwerper Andrew van Egmond, dit jaar in de prijzen gevallen met de prestigieuze Lila-award, ontwerpt
tuinen die bij voorkeur verbinding maken met het omringende landschap en waarin aandacht is voor inheemse planten. Zijn overtuiging is dat tuinen het plaatselijke
ecosysteem kunnen versterken. “Zulke tuinen ogen minder netjes dan we gewend zijn, maar gelukkig dringt het
belang van bijvoorbeeld biodiversiteit tot steeds meer
mensen door.” Hij vindt daarbij dat het vakgebied ook
een verantwoordelijkheid heeft in het ondersteunen van
die biodiversiteit en de relatie tot de natuur als geheel.
D. carota is een van de planten die hij graag in zijn
tuinen verwerkt. “Die ontdekte ik in mijn eigen
tuin in Wassenaar, waar ik een zaadmengsel van De
Cruydthoeck uitzaaide. Daar zat ook de wilde peen in.”
De opkomende planten fascineerden hem. “Met name de
elegante manier waarop de bloem zich ontvouwt. Inmiddels heeft de plant zich in de tuin uitgezaaid waar hij
fraaie composities vormt met bijvoorbeeld koninginnenkruid en kattenstaart.” De afgelopen jaren paste Van Egmond wilde peen regelmatig toe in beplantingsplannen.
“Ik heb het resultaat in één tuin gezien en dat voldeed
aan de verwachtingen.”
Belangrijk bij het gebruik van uitzaaiende planten vindt
hij dat tuineigenaren de zaailingen wel moeten herkennen en laten staan. Wat betreft biodiversiteit is wilde
peen voor bijen interessant en vanwege de stevige structuur heeft de plant ook in najaar en winter sierwaarde.
“Uitgebloeide schermen vouwen zich langzaam naar
binnen en vormen een stevige bal. Dat is decoratief én
vormt een prima schuilplaats voor insecten.” Graag meer
aandacht dus voor de wilde peen. “Een interessante plant
die bij ieder wel de emotie van een natuurlijk bloemenveld oproept dat aansluit bij het Nederlandse landschap.”

Soort: Daucus carota
29 december 2020
Nederlandse naam: wilde peen
Blad: zeer fijn gedeeld
29 december
2020
Bloem: witte
schermbloem
Hoogte: 50-80 cm
Extra: decoratief winterbeeld
29 december 2020
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