VASTE PLANTEN

‘Multifunctioneel’
Tekst en fotografie: Emiel van den Berg

Cotula sericea behoort tot het geslacht Cotula, waarvan
een groot deel van de soorten inmiddels bij het geslacht
Leptinella is ingedeeld. Het is wat verwarrend. De bekendste soorten voor de Nederlandse tuin zijn de heel
plat groeiende Leptinella squalida (voorheen Cotula
squalida) en Cotula hispida. Leptinella squalida heet
koperknoopje, soms mosvaren, en heeft fijn, mosachtig loof dat amper boven de 5 cm uitkomt. De bloemen
zijn onopvallend, gelig groen, en wat verstopt tussen
het wintergroene loof dat in de herfst bronsachtig verkleurt. De plant wenst een zonnige, liefst wat droge,
standplaats. Cotula hispida heet vedermos en heeft
zilverkleurig, donsachtig blad, waarboven in de vroege
zomer kleine gele bloemen op tere stengels verschijnen.
Droge, arme grond en volle zon zijn een vereiste om de
plant goed en rustig te laten groeien. Zeker in de winter
mag deze wintergroene plant niet te nat staan.
Een iets grovere variant van de laatste is Cotula sericea,
een favoriet van Hanneke van Nuland en Erwin Straalman. Samen wonen ze al tien jaar in het Franse Bretagne, waar ze jaarlijks gedurende het tuinseizoen hun
Les Jardins des Kerfouler openstellen voor publiek. Het
geheel omvat 21 voorbeeldtuinen met zeer uiteenlopende sferen en sinds kort mag het koppel hun schepping
Jardin Remarquable noemen, een prestigieuze titel in
Frankrijk.

SUBTROPISCH
Les Jardins de Kerfouler ligt niet ver van de Bretonse
kust, het bekende Ile de Batz ligt op circa 30 kilometer
plus een kleine boottocht. Het eiland staat bekend om
de warme golfstroom waaraan het ligt. De hele omgeving geniet mee van dit bijzondere natuurfenomeen, het
klimaat hier is subtropisch te noemen. Erwin: “De klimaatwisselingen zijn hier minimaal en de winters vallen
heel laat in en zijn kort. Een paar graden vorst kunnen
we krijgen, maar altijd van korte duur.” Meest bijzondere is dat het groeiseizoen hier twee tot drie maanden langer duurt dan in Nederland. Vandaar ook dat
de wintergroene C. sericea het hier goed naar zin heeft.
”De cultivar ‘Silky Buttons’ ontdekte ik bij een kweker
in Eindhoven in de jaren tachtig. Toen we hier bezig
waren met de aanleg van onze Bretonse tuinen, ben ik
dit pareltje weer tegen gekomen.”
Het licht- tot grijsgroene loof komt tot circa 15 cm
hoogte. De gele bloemen, ook hier weer op iele stengels, komen tot maximaal 40 cm. “Die kleine bloemen
zijn hier bijna jaarrond aanwezig, het meest uitbundig
in het hoogseizoen. Ze worden druk door insecten bezocht.” Zon tot halfschaduw en een stevige grondsoort,
bijvoorbeeld klei, zijn voorwaarden voor een rijke groei
en bloei. “Bij ons staat hij in een border, maar hij is ook
bruikbaar in rotstuinen, plantenbakken, hanging baskets of op wat vochtige plekken langs vijverranden.”

Soort: Cotula sericea
29 januari 2021
Groeivorm: polvormig
Hoogte: bloemstengels 30-40 cm
januari 2021
Bloem: gele 29
bloemhoofden
Blad: zeer fijn, licht- tot grijsgroen
Extra: lange bloeiperiode
29 januari 2021
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