VASTE PLANTEN

‘Ondergewaardeerd’
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Persicaria behoort tot de Polygonaceae, de duizendknoopachtigen, net als onder meer Rheum en Rumex.
De soort P. affinis is een bodembedekker die geregeld
nog bij zijn oude naam wordt genoemd: Polygonum affine. Deze duizendknoop groeit van nature in Afghanistan
en Nepal, vaak op de oevers van beekjes op steenhellingen tussen de 3.000 en 4.800 m hoogte. In 1845 kwam de
soort voor het eerst naar Engeland. Gedurende de tweede
helft van de vorige eeuw was de soort populair en in veel
tuinen te zien. Mien Ruys (1904-1999) noemt de plant in
haar Het nieuwe vasteplantenboek uit 1973 een goede
zodevormende bodembedekker voor in de zon of lichte
schaduw.
Het blad is lancetvormig tot elliptisch en vaak wordt
de soort als wintergroen bestempeld, echter een groot
deel ervan verkleurt in de winter naar bruin. Voor sommigen is die verkleuring een doorn in het oog, maar de
bekende Engelse tuinvrouw Margery Fish (1892-1969)
schreef in haar boek Ground Cover Plants uit 1970: ‘I
get considerable pleasure from the rich brown leaves in
the winter time.’
P. affinis verspreidt zich via kruipende wortelstokken
waardoor zich snel een gesloten tapijt vormt. De bloei
vangt begin juni aan en duurt meestal tot ver in september. De bloeiaren, die op dunne stengels staan, zijn tot
7-8 cm lang. De totale maximale hoogte van een bloeiende plant is circa 25 cm.

GESLOTEN GROEIWIJZE
Alwies Ottenschot is met zijn hoveniersbedrijf gevestigd
in Haaksbergen, net onder Enschede. Twee jaar geleden
realiseerde hij een tuin waarin hij grote plantvakken van
steeds eenzelfde plant gebruikte. Een van die vakken
was gevuld met P. affinis. “Een plant die vroeger veel
werd aangeplant en tegenwoordig wat wordt ondergewaardeerd. De plant mag zeker weer meer aandacht krijgen.” Ottenschot gebruikte P. affinis als bodembedekker
op een zonnige standplaats en prijst de goed gesloten
groeiwijze. Per vierkante meter plantte hij hier twaalf
stuks, potmaat P9. “Omdat de klant alles snel gesloten
wilde hebben, maar negen stuks per vierkante meter is
al voldoende. Voor de planten maakt het niks uit.”
Ottenschot vindt de bloei mooi en opvallend en over het
bruin verkleurende winterblad zegt hij: “Na de winter
kun je alles flink terugknippen waarna snel weer frisgroen voorjaarsblad verschijnt. Als de grond maar niet
te droog is.”
De bekendste cultivar is de donkerroze bloeiende ‘Superba’. Graham Stuart Thomas (1909-2003), een andere
Engelse tuinprominent, beschouwde deze als de beste
tuinvorm. Bij ‘Superba’ zijn de bloemknoppen dieproze,
de bloemen kleuren uiteindelijk bleekroze tot bijna wit.
‘Darjeeling Red’ bloeit lichtroze, maar de ongeopende
bloem is bijna rood. Dieproze bloemen in opvallend dikke aren heeft ‘Donald Lowndes’, die vergeleken met de
andere twee wat trager groeit.

Soort: Persicaria affinis
Groeivorm: bodembedekkend
Hoogte: blad tot 10-15 cm
Bloem: aarvormig, roze(rood)
Extra: rijke en lange bloei
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