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‘Verticale habitus’
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Achillea is een geslacht dat circa tachtig soorten telt,
allemaal komen ze voor in de gematigde zones van
het noordelijk halfrond. Het geslacht behoort tot de
composietenfamilie, ook wel samengesteldbloemigen
genoemd, de wetenschappelijke familienaam is Compositae of Asteraceae; beide botanische namen zijn toegestaan. De geslachtsnaam Achillea is afgeleid van de oude
Griekse plantennaam ‘achilleios’. In Nederland is A. millefolium – letterlijk vertaald ‘duizendblad’ – inheems,
de soortnaam verwijst naar het zeer fijn gedeelde blad.
De soort is te vinden in wegbermen, op dijken en schrale
graslanden.
De blaadjes en bloemen worden, naar een eeuwenoud
recept, verwerkt in voorjaarssoepen en -salades. De witbloeiende A. millefolium kent een hele reeks cultivars
die tegenwoordig behoorlijk populair zijn in de tuin,
de kleuren variëren van roze, rood, oranje en geel tot
vele overgangskleuren daartussen. A. filipendulina is
een soort die vooral in de jaren ’70 en ’80 van de vorige
eeuw een populaire tuinplant was. Deze soort groeit van
nature in de Kaukasus in bloemenweides, langs beken
en meren en op rotshellingen en bloeit van juli tot in
september. De kaarsrechte, stevige stengels met daarop
de platte bloemschermen steken iets boven de meter uit.
In Het Nieuwe Vaste Planten Boek uit 1973 omschrijft
Mien Ruys twee belangrijke en door haar veel gebruikte
A. filipendulina. A. ‘Coronation Gold’ is een citroengeel
bloeiende hybride van A. clypeolata x A. filipendulina
met fijner en grijsgroen loof. De bloemstengels komen
tot een hoogte van circa 80 cm. A. filipendulina ‘Parker’s Variety’ heeft plattere bloemschermen, lichtgroen
loof, goudgele bloemen en een hoogte van rond de 100
cm. Ruys omschrijft ze als sterke en weinig onderhoud
vragende planten die in grote groepen voor een sterk
effect zorgen.

NAAR ACHTERGOND VERSCHOVEN
Vanaf de jaren ’90 zijn deze gele Achillea wat naar de
achtergrond verschoven omdat geel, oranje en rood toen
niet de populairste kleuren waren. Inmiddels is dat weer
wat veranderd. Zo plantte Marjan de Koning van tuinontwerpbureau Florera in een van haar tuinen een grote
groep A. ‘Coronation Gold’. “Ik gebruik deze Achillea
weer vaker. Ik vind de plant goed bruikbaar, hij is makkelijk en vormt een redelijk uitgebreid wortelstelsel, ook
op plaatsen waar de grond schraal is. Zo kunnen ze zich
fantastisch manifesteren op zandgrond.”
De Koning prijst, net zoals Mien Ruys dat ook deed, de
sterk verticale habitus en de platte bloemschermen.
“Bij het samenstellen van borderbeplantingen stel ik
me altijd een boeket voor dat een bloemist maakt als
ik om iets landelijks vraag. Met aarvormige bloemen
afgewisseld met schermbloemigen, zoals deze Achillea.” Per vierkante meter adviseert ze altijd negen tot
twaalf P9-planten. “Dat geeft meteen het eerste jaar het
gewenste resultaat en beperkt het onderhoud. Onkruid
maakt zo veel minder kans.”

Soort: Achillea filipendulina
Hoogte: 80-100 cm
Bloem: platte bloemschermen, geel
Blad: zeer fijn, lichtgroen
Extra: snij- en droogbloem
18 juni 2021

18 juni 2021

043 Vaste Planten 95.indd 43

18 juni 2021

43

11-06-21 10:24

