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‘Goed snoeibaar’
Tekst: Emiel van den Berg | Fotografie: Visions

Santolina staat zowel vermeld in de Naamlijst van Vaste planten als in de Naamlijst van Houtige gewassen. De
plant wordt vaak betiteld als halfheester, alleen net boven
de grond verhout hij zich. Het geslacht behoort tot de Asteraceae, de grote composietenfamilie, ook samengesteldbloemigen genoemd. Samen met de orchideeënfamilie is
dit de omvangrijkste plantenfamilie, over de gehele wereld
komen naar schatting tussen 20.000 en 25.000 verschillende
soorten voor. Het geslacht Santolina telt circa tien aromatische soorten, die allemaal wintergroen zijn.
Bij de verklaring van de wetenschappelijke naam wordt
gedacht dat deze komt van het Latijnse ‘sanctus’. Heiligenkruid is daarom de meest voorkomende Nederlandse naam,
soms wordt Santolina cipressenkruid genoemd. Van nature
groeien Santolina-soorten op zonnige droge plekken en vaak
op rotsachtige grond, de meeste in het gebied rond de Middellandse Zee. Voor Nederland en België zijn slecht enkele
soorten geschikt, S. chamaecyparissus en S. rosmarinifolia
zijn de bekendste.
Lenka Kajtárová en Samuel Navráti runnen samen Eden Gardens in de Slovaakse plaats Hlohovec. Ze ontwerpen en realiseren voornamelijk privétuinen. “Wat betreft beplanting
moeten we hier rekening houden met koudere winters en
hetere zomers dan in Nederland. Ook is het hier minder regenachtig, minder vochtig”, aldus Kajtárová. Vooral dat minder vocht zorgt voor goede mogelijkheden met Santolina. In
een privétuin waarvan het middendeel uit een steile helling
met terrassen bestaat, vulden ze het bovenste terras geheel
met S. chamaecyparissus. “Als scheiding tussen het voorste
terrasdeel en het achterste zwembaddeel. We knippen het
geheel als een grijze wolk, vanwege de fijne vertakking gaat
dat zeer goed, de planten zijn inmiddels heel compact.”

VOLLE ZON
Snoeien doet Kajtárová heel licht direct na de winter en wat
zwaarder direct na de zomerbloei. “Dan zit de groei er goed
in. Zeker als de bodem naar wens is, die moet voedzaam
en goed doorlatend zijn. Bij te rijk bemeste bodem kan het
zilvergrijze loof overigens naar groen verkleuren. Te veel
bemesting komt ook de winterhardheid niet ten goede.”
Volle zon benoemt ze ook als essentieel. Omdat het zilvergrijze loof heel fijn van structuur is doet het wat denken
aan een conifeer, vandaar de naam cipressenkruid. Bij aanraking verspreidt het een aangename kamillegeur. Bij een
wolkaanplant als in de genoemde tuin gebruikt Kajtárová
zes planten per vierkante meter, maakt ze hagen dan staan
er vier planten per meter. “Planten in P9 voldoen, soms
kiezen we voor P13.”
De bloei rond juli bestaat uit kleine bloemhoofden die
zijn samengesteld uit een groot aantal dicht opeenstaande
gele buisbloempjes. “Insecten komen er niet echt op af.”
De cultivar ‘Edward Bowles’ bloeit zachtgeel, ‘Lambrook
Silver’ bloeit niet en groeit compact. ‘Lemon Queen’ bloeit
crèmegeel, net als de eerder genoemde S. rosmarinifolia,
die lichtgroen blad heeft.

Soort: Santolina chamaecyparissus
Hoogte: 30-50 cm
Bloem: compact bloemhoofd, geel
Blad: zeer fijn, grijs
Extra: aromatisch blad
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