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‘Uitbundige bloei’
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Het grote geslacht Anemone telt circa 120 soorten, waaronder voornamelijk vaste planten en bol-, knol- en wortelstokgewassen. De geslachtsnaam is afgeleid van de oude
Griekse plantennaam ‘anemônê’, verwant aan het woord
‘aněmos’, dat ‘wind’ betekent. Zeer waarschijnlijk verwijst
het naar de verschillende soorten die probleemloos groeien
op aan hevige wind blootgestelde terreinen. In Nederland
zijn er drie soorten inheems: de blauwe anemoon A. apennina (met een witbloeiende cultivar ‘Alba’), de bosanemoon
A. nemorosa (met een groot aantal cultivars in verschillende kleuren) en de gele anemoon A. ranunculus (met twee
gevuldbloemige cultivars). Daarnaast zijn er tal van vaste
planten voor de tuin, waaronder voorjaar- en vroegzomerbloeiende A. sylvestris, A. rivularis en A. x lesseri. Het geliefdst en bekendst is de grote groep A. x hybride met hoge
rijkbloeiende vertegenwoordigers voor in de border. In de
Naamlijst van Vaste Planten van Naktuinbouw staan er zo’n
veertig vermeld.
Een grote groep anemonen wordt benoemd als Japanse anemonen, dit is een verzamelnaam voor de groep herfstbloeiers met groot, diep ingesneden blad en ijle trossen grote
anemoonbloemen op vrijwel kale stengels. Een belangrijke
soort is A. hupehensis, die tot circa 60 cm hoogte komt,
‘Praecox’ en ‘September Charm’ zijn bekende cultivars. Ook
belangrijk is A. tomentosa, die twee keer hoger wordt en
groter blad heeft. ‘Robustissima’ is veruit de bekendste cultivar, die zelfs 1,5 m hoogte haalt. Uit de twee bovenstaande
soorten (en waarschijnlijk ook nog enkele andere soorten)
zijn tal van kruisingen ontstaan, vallend onder de verzamelnaam A. x hybrida. Het aantal ervan groeit nog altijd.

OUD EN VERTROUWD
Toch noemt Milly van Oosterwijck van Tuincentrum Princenbosch twee oude vertrouwde vertegenwoordigers als
favoriet. Naast ‘Honorine Jobert’ ook ‘Königin Charlotte’.
“Beide blijven topplanten met een uitbundige bloei.” ‘Honorine Jobert’ is enkelbloemig en bloeit zuiverwit, opvallend
zijn de gele meeldraden. ‘Königin Charlotte’ is halfgevuld
en bloeit zachtroze, de achterzijde van de bloemblaadjes is
donkerroze. ‘Loreley’ noemt ze eveneens. “Met zilverachtig
roze bloemen.” Ook bekend zijn ‘Pamina’, een lager blijvende hybride die bloeit met halfgevulde wijnrode bloemen, en
de wat lager blijvende ‘Whirlwind’ met halfgevulde helderwitte bloemen. De herfstanemonen kunnen zich behoorlijk
sterk uitbreiden. “Van vervelend woekeren is geen sprake.
Op plaatsen waar de plant niet gewenst is, kunnen de scheuten heel makkelijk uit de grond worden getrokken.”
Herfstanemonen hebben het liefst goed doorlatende tuingrond waarin ze diep kunnen wortelen, alleen dan zijn ze
ook tijdens strenge winters goed winterhard. Jonge planten echter verlangen de eerste winter bij hevige koude een
luchtige beschermende laag. Van Oosterwijck adviseert
herfstanemonen als groepsaanplant in een neutrale bodembedekking of als groepsaanplant tussen hogere planten zoals siergrassen. Boven alles prijst ze de uitbundige en lange
bloei. “Tot ver in het najaar.”

Soort: Anemone x hybrida
Cultivar: ‘Honorine Jobert’
Groeivorm: licht woekerend
Bloem: wit, gele meeldraden
Blad: groot, drielobbig
Extra: lange bloeiperiode
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