VASTE PLANTEN

‘Lokt insecten’
Tekst en fotografie: Emiel van den Berg

De vaste plant Knautia behoort tot de Dipsacaceae,
de kaardebolfamilie. Uiteraard behoort Dipsacus, de
kaardebol, tot deze familie, daarnaast is Scabiosa een
bekende familiegenoot. Ook Lomelosia is een bekende
vertegenwoordiger, deze plant is met name in de Mediterrane landen veel in tuinen te vinden. Overigens
komen vrijwel alle leden van de kaardebolfamilie van
nature rondom de Middellandse Zee voor, enkele zijn
te vinden in Midden- en Zuid-Afrika, Oost-Azië en
Noord Europa. Knautia is een geslacht dat circa vijftig soorten telt. Sommige lijken sterk op de bekendere
Scabiosa waarmee de plant ook wel eens wordt verward.
Knautia is vernoemd naar de Duitser Christian Knaut
(1654-1716), die lijfarts was van de hertog van Anhalt
(Midden-Duitsland) en daarnaast diverse botanische publicaties schreef. Beemdkroon is de meest voorkomende
Nederlandse naam van Knautia.
Hoveniersbedrijf Snoek Puur Groen is actief op zowel de
particuliere als de zakelijke markt. Onlangs realiseerde
ontwerper Gienus Reurink, die al bijna veertig jaar in
het groenvak zit, voor een opdrachtgever een circulaire
tuin. “Hergebruik staat dan centraal. Wat goed is blijft
behouden, afval wordt zoveel mogelijk beperkt.” Een belangrijke wens van de tuineigenaren was ook aandacht
voor boeiende planten en biodiversiteit. Zo bloeien er
onder meer Muscari en Allium, insectenlokkende bolgewassen, en druk bezochte kruidenplanten als rozemarijn, tijm en oregano. Enkele voorbeelden van vaste
planten waar vooral bijen en vlinders graag op afkomen
zijn Lythrum salicaria, Monarda bradburiana en Knautia
arvensis. “Het is een paradijs geworden voor vlinders,
hommels en bijen.” Vooral van Knautia is Reurink fan.
“Met name van K. arvensis zijn wilde bijen gek, in tuinen probeer ik bij de vaste planten sowieso altijd 10% te
gebruiken waar wilde bijen dol op zijn. Extra is nog de
heel lange bloeiperiode van deze soort.”

ZEER VARIABEL
K. arvensis is inheems in Europa, ook in Nederland en
België, en is een meerjarige plant die makkelijk uitzaait
en zeer variabel voorkomt. “Ook in de tuin zaait deze
plant zich enigszins uit, maar nooit problematisch.”
Reurink gebruikt K. arvensis liefst als weefplant tussen stevige buurplanten. “Net als Verbena bonariensis.
Als er dan eens eentje uitvalt, vormt dat nooit een probleem.” De soort is volgens hem redelijk winterhard, de
combinatie vocht en kou kan problemen geven. “Je moet
er niet van opkijken als planten soms verdwijnen. Daarom houden we onze tuinen liefst zelf goed in de gaten,
zodat we elk jaar wat kunnen corrigeren.”
K. arvensis kent enkele witte varianten. Zo levert Hans
Kramer van De Hessenhof de cultivar ‘Wallgrange White’ met relatief grote bloemen. Verder is voor de tuin
ook K. macedonica interessant. Deze bossige plant bloeit
donker bordeauxrood van begin juli tot eind september.

Soort: Knautia arvensis
21 mei 2021
Hoogte: 50-80 cm
Bloem: lila tot lichtblauw
Blad: lancetvormig, gedeeltelijk
21 mei 2021
gelobd
Extra: lange bloeiperiode
21 mei 2021

21 mei 2021

043 Vaste planten 93.indd 43

43

11-05-21 09:27

