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‘Vrolijke bloemkleur’
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Geum is bezig met een comeback. Deze vaste plant was
in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw vrij veel in
tuinen te bewonderen. De plant is gezond en bloeit makkelijk, maar toen de kleuren geel en (rood)oranje in de
jaren ’90 bijna een taboe werden, verdween hij naar de
achtergrond. Tegenwoordig is alles weer anders. Diverse
nieuwe introducties staan in de belangstelling, vooral
omdat het veelal zeer lang bloeiende selecties betreft
én omdat geel en (rood)oranje weer getolereerd worden.
Geum telt circa vijftig soorten en behoort tot de grote
rozenfamilie, de Rosaceae, net als onder andere de vaste
planten Fragaria en Potentilla. De geslachtsnaam lijkt
te verwijzen naar het Griekse ‘geuein’, wat ‘proeven’
betekent, en doelt op de naar kruidnagel geurende wortelstok van G. rivale. Dit verklaart ook waarom de Nederlandse naam van Geum nagelkruid is. G. rivale heet
knikkend nagelkruid vanwege de knikkende bloemen
en is inheems in Nederland, maar staat wel op de rode
lijst. De soortnaam verwijst naar de vindplaats langs
beken, het Latijnse ‘rivus’ betekent ‘beek’. Er zijn een
aantal cultivars van deze soort voor de tuin beschikbaar.
G. urbanum, gewoon nagelkruid, is algemeen voorkomend in Nederland en speelt in de tuin amper een rol.
De soortnaam verwijst naar de standplaats vaak in en
rond dorpen en steden.
Voor de tuin zijn tal van opvallende en rijk bloeiende
selecties beschikbaar. Vroeger draaide het veelal om cultivars van G. coccineum en G. chiloense, tegenwoordig
zijn er ook tal van kruisingsvormen, soms van onbekende ouderplanten.

ORANJEGEZIND
Een al honderd jaar oude introductie is G. ‘Prinses Juliana’. Tuinontwerpster Iverna Zaalberg gebruikt deze
graag, ze heeft haar eigen ontwerpbureau Natuur bij
Huis en is aangesloten bij Bloeimeesters, een samenwerkingsverband met enkele vakgenoten met als doel
kennis te delen en samen sterker te worden. “G. ‘Prinses
Juliana’ is mooi voor iedereen die een beetje Oranjegezind is, met een gegarandeerde en vrolijk helderoranje
bloei rond Pasen en koningsdag. Met onze huidige zachte winters lijkt deze wel jaarrond te bloeien, er zitten
altijd wel een paar bloemetjes in.”
Zaalberg gebruikt graag Geum in haar tuinen. In haar
eigen tuin staan naast G. ‘Prinses Juliana’ ook de abrikooskleurige G. rivale ‘Mai Tai’, de oranje-lichtgele gevuldbloemige G. ‘Alabama Slammer’ en G. ‘Wet Kiss’
met bloemen in oranje tot abrikoos. “Allemaal bloeiend
als mini-roosjes.” In beplantingen heeft ze ook goede
ervaring met de lichtoranje G. ‘Totally Tangerine’ en
ze gebruikt de oude bekende oranje G. coccineum ‘Borisii’ en rode G. chiloense ‘Mrs Bradshaw’. “De laatste
door klanten positief geassocieerd met de klaproos.”
Ze baseert haar keuze voornamelijk op de bevindingen
van de RHS en de Chicago Botanic Garden. “Veel kennis
hierover is van internet te halen.”

Geslacht: Geum
9 april 2021
Groeivorm: kleine polvorm
Hoogte: 30-70 cm
9 april
2021
Bloei: roosachtig,
vaak
fel gekleurd
Blad: rozet van wortelbladeren
Extra: uitbundige, lange bloei
9 april 2021
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