VASTE PLANTEN

‘Twee keer bloei’
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Nepeta behoort tot de Lamiceae, de lipbloemenfamilie,
soms ook Labiatae genoemd. Deze soortenrijke plantenfamilie dankt haar naam aan de typische vorm van de
kroonbladeren van de bloem, die zijn samengegroeid tot
een boven- en onderlip. Er zijn veel familiegenoten waaronder Salvia, Mentha, Lavandula en Lamium. Al vele decennia is Nepeta een bekende en geliefde tuinplant. De
geslachtsnaam is een oude Latijnse plantennaam, zeer
waarschijnlijk een vernoeming naar de stad Nepětě
(tegenwoordig Nepi geheten) in het midden van Italië,
waar een van de soorten veelvuldig voorkomt.
Bij de naamgeving binnen het geslacht is tegenwoordig nogal verwarring. De bekendste groep was altijd
N. x faassenii, waarvan sommige cultivars tegenwoordig zijn ingedeeld bij N. racemosa, en een groter deel –
waaronder veel kruisingen – tegenwoordig is ingedeeld
in de Faassenii Group. In de Naamlijst van Vaste Planten
van de Naktuinbouw staan er zestien vermeld bij die
laatste groep, waaronder ‘Alba’, ‘Dropmore’ en de al vele
tientallen jaren bekende ‘Six Hills Giant’ en ‘Walker’s
Low’. De ook al vele jaren bekende ‘Blauknirps’ behoort
tegenwoordig tot N. racemosa. Deze N. racemosa is een
van de ouderplanten van de kruisingsvorm N x faassenii,
N. nepetella (syn. N. lanceolata) is de andere ouderplant.
Kijkend naar de huidige indeling zijn de belangrijkste Nepeta te vinden bij N. racemosa en in de Faassenii Group. Minder bekende soorten zijn N. grandiflora
met de bekende cultivar ‘Dawn to Dusk’, N. sibirica
met als bekende cultivar ‘Souvenir d’André Chaudron’,
N. subsessilis en N. nervosa.

OPENBARE RUIMTE
Anno Kuindersma van Anno 2000 kiest graag voor Nepeta, ook in de openbare ruimte. “Goed te gebruiken
voor grote oppervlaktes, goed sluitend, en prachtig met
de zachtblauwe bloemen. Ze vormen geen concurrentie voor hogere planten.” Als bekende cultivars van
N. racemosa noemt hij ‘Blauknirps’, ‘Superba’ en de
witte ‘Snowflake’. Kuindersma heeft echter de voorkeur
voor de tot circa 70 cm hoge ‘Six Hills Giant’ en ‘Walkers Low’ uit de Faassenii Group. “Beide sterk groeiend
en met het voor veel Nepeta kenmerkende geurende
blad.” De minder bekende N. racemosa ‘Grog’ blijft lager, circa 30 cm, en door die bescheiden hoogte vindt hij
dit meer een plant voor op de voorgrond van beplanting.
“Vanwege de compacte groei zijn er geen takken die
gaan overhangen, wat in de openbare niet gewenst is.”
Als groot voordeel van genoemde Nepeta noemt hij de
uitbundige bloei, die al vroeg in mei kan beginnen. “Wij
knippen de gehele planten vaak net voor de langste dag
helemaal terug. De planten herstellen zich daarna snel
en bloeien gegarandeerd nog een tweede keer, vaak tot
ver in september.” Andere voordelen van deze Nepeta
zijn dat de plant droogte en veel zon verdraagt, de bloemen veel insecten lokken en zoute zeewind geen problemen vormt.

Geslacht: Nepeta
Nederlandse naam: kattenkruid
Groeivorm: bossige polvorm
Bloem: (zacht)blauw - wit
Blad: (grijs)groen
Extra: geurend loof
23 april 2021

23 april 2021

047 Vaste planten 91.indd 47

23 april 2021

47

16-04-21 14:17

