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‘Opvallende bladplant’
Tekst: Emiel van den Berg | Fotografie: Visions

Farfugium japonicum is een onbekende plant die vroeger Ligularia tussilaginae, soms Senecio kaempferi,
werd genoemd. Inmiddels is de naam Farfugium goed
ingeburgerd. Het geslacht behoort tot de Asteraceae
(of Compositae), de composietenfamilie, en komt van
origine uit Oost-Azië. F. japonicum is de bekendste van
de twee (wintergroene) soorten die van nature langs beken en riviertjes en in kustgebieden groeit, waar hij zich
via ondergrondse wortelstokken – die in Japan worden
gegeten – verspreidt. In Nederland en België is de plant
kwetsbaar in koude winters.
In de Naamlijst van Vaste Planten staat F. japonicum
met tien variëteiten vermeld. De soort kwam in 1855
richting Nederland, de cultivar ‘Aureomaculata’ enkele
jaren eerder al richting Engeland. Gedurende lange tijd
was de soort vooral bekend als kamerplant en daarnaast
te vinden in diverse Europese tuinen in subtropische
regio’s. Nu het klimaat steeds milder wordt, komt de
plant heel langzaam onze kant op. F. japonicum is voornamelijk geliefd om de tropische uitstraling en de bijzondere bladvorm; het blad is lang gesteeld en tot 30 in
doorsnede. De bladvorm is vrijwel rond met in het midden de bladsteel aan een hartvormige voet. Opvallend is
het sterk glanzende bladoppervlak. Bloemen verschijnen
enkel in lange warme zomers, maar zonder bloem is de
plant zeker al de moeite waard.

SPECIALE BLADVORM
Bij de jaarlijks georganiseerde ontwerpwedstrijd De
Vlaamse Tuinaannemer won Sven Verbeke vorig jaar de
gouden medaille in de categorie ‘Groen kleurt’. De jury
viel voor de manier waarop Verbeke zijn ingezonden
tuin met groen had ingevuld. Hij creëerde, zo meldt het
juryrapport, ‘een mooie rustgevende balans in bladkleuren en groentinten, met daarin een aantal opvallende
verschijningen’. Een van die bijzonderheden is F. japonicum ‘Wavy Gravy’. “Mijn plantenleverancier, Boomkwekerij Willaert te Roeselare, weet dat ik altijd op zoek
ben naar nieuwe soorten en variëteiten en samen gaan
we dan ook soms op pad om nieuwigheden te ontdekken.” Zo viel zijn oog ooit op deze ‘Wavy Gravy’ met zijn
speciale bladvorm, de golvende bladrand is gekarteld.
“Vergelijk het een beetje met Crambe maritima, maar
die verlangt een andere standplaats.”
F. japonicum houdt van halfschaduw en een wat vochtige, goed gedraineerde grond. “Onder de plant kan niets
meer groeien, want de grote bladeren dekken de bodem
helemaal af.” Na een vorstperiode kunnen de wintergroene bladeren zwart worden en afsterven. “In het
voorjaar verschijnen dan weer makkelijk nieuwe bladeren. Zonder vorst blijven de bladeren meestal mooi
groen.” Verbeke koopt de plant in 3 liter- tot 5 liter-pot
zodat direct het gewenste effect wordt verkregen. “Twee
planten per vierkante meter zijn dan voldoende.”
Noemenswaardig zijn nog enkele bontbladige cultivars.
De eerder genoemde ‘Aureomaculata’ heeft blad dat geheel met kleine gele vlekken is bedekt, het groene blad
van ‘Argenteum’ heeft een onregelmatige witte rand.

Cultivar: Farfugium japonicum
‘Wavy Gravy’
Hoogte: tot 60 cm
Bloem: schermvormige tuilen, geel
Blad: groot, golvende bladrand
Extra: decoratieve uitstraling
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