VASTE PLANTEN

‘Wintersierwaarde’
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Lunaria behoort tot de Brassicaceae, de kruisbloemenfamilie, een plantenfamilie die bekend staat om de vele
eetbare vertegenwoordigers. Tot de familie behoren onder meer (winter)groenten als kool, radijs en waterkers.
In de Naamlijst van Vaste Planten staan de twee voor
Nederland bekende soorten: L. annua en L. rediviva.
L. annua is tweejarig. Het eerste jaar vormt zich een
stevig bladrozet, het tweede jaar volgt de uitbundige
voorjaarsbloei in (donker)paars. De Nederlandse naam
judaspenning dankt de plant aan de uitbloei. De zaden
bevinden zich in ronde ‘hauwtjes’ waarvan het glimmende tussenschot goed verdroogt en daarom vaak in
droogboeketten wordt gebruikt. In de tuin kan de plant
zich rijkelijk uitzaaien op plaatsen met een humusrijke
grond in de halfschaduw.
Er zijn verschillende cultivars bekend. ‘Albif lora’ en
‘Sissinghurst White’ bloeien wit, ‘Variegata’ heeft witbont blad, ‘Munstead Purple’ bloeit donkerpaars, ‘Corfu Blue’ blauwachtig en ‘Chedglow’ heeft donkerpurper
loof. Wie niet van uitzaaiers houdt, kiest de vaste vorm
L. rediviva. Een plant waar Gert Fortgens, hortulanus
bij Trompenburg Tuinen & Arboretum in Rotterdam,
fan van is. “Je ziet hem weinig.” De soort is inheems in
grote delen van Europa, tot in Siberië en daar te vinden
op vochtige plaatsen onder kreupelhout. “In de tuin zijn
halfschaduw en humusrijke grond bevorderlijk voor een
goede groei. Ik noem het een echte bosrandplant.”
In het arboretum zaaide Fortgens eens zaad van planten
uit een Zweedse botanische tuin. “Zo begon ik met een
paar planten die zich uiteindelijk hebben uitgezaaid en
een deel van onze tuin behoorlijk hebben gevuld. Een
prachtig tapijt onder bomen en heesters.” Dat uitzaaien
gebeurt overigens terughoudender dan bij de eenjarige
L. annua.

HARTVORMIG BLAD
In het voorjaar loopt L. rediviva uit met hartvormig
olijf kleurig blad, dat als snel donkergroen kleurt. In
april verschijnen grote trossen met lichtlila bloemen,
die zacht en aangenaam geuren. “Extra opvallend bij
groepsaanplant.” De bloei duurt tot in juni. Bloemstengels kunnen in het natuurlijke groeigebied ruim boven
de meter komen, in Nederlandse tuinen halen ze circa
70 cm. Na de bloei volgen ook hier de ‘judaspenningen’,
de puntige hauwtjes zijn tot 90 mm lang en 35 cm mm
breed, wat verschilt van de hauwtjes bij L. annua die
veel ronder zijn. “Juist in herfst en winter heeft deze
vaste plant nog sierwaarde.”
Omdat het uitzaaien bij deze soort zeer bescheiden is,
ziet Fortgens zeker mogelijkheden voor de particuliere
tuin. “Zet twee of drie stuks tussen andere vaste planten
die later in het seizoen bloeien. Dat geeft een natuurlijk effect.” Noemenswaardig is nog dat Lunaria een belangrijke waardplant is voor de late koolmot, een kleine
nachtvlinder. En bijen bezoeken de bloemen graag.

Soort: Lunaria rediviva
26 februari 2021
Groeivorm: polvormig
Bloem: lichtlila, geurend
26 februari 2021
Blad: relatief groot, hartvormig
Extra: zilverkleurige ‘judaspenningen’
26 februari 2021
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