SCHADUWPLANTEN

Kansen voor
het onbekende
Voor velen is het onbekend dat er voor de schaduw een grote variatie aan vaste
planten beschikbaar is. Als je kijkt wat tuincentra en veel kwekerijen aanbieden
en wat hoveniers gebruiken is het vaak veel van hetzelfde. Gelukkig zijn er
kwekers die het aanbod breed houden, mede door hun ervaring dat er een
groeiende belangstelling is voor de grote groep onbekende schaduwminners.
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Robin Callens in zijn showtuin. Mensen voor wie zijn planten onbekend zijn, raken altijd nieuwsgierig.
“Het hoeft overigens niet altijd per se honderd procent schaduw te zijn. Bijna alle schaduwplanten
verdragen wel wat licht, maar hebben liever geen felle middagzon tijdens de warme zomerdagen.”
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Specialist Emiel van den Berg maakt voor
Greenity een reeks artikelen over vaste planten. Daarin behandelt hij steeds een bepaald
aspect van een familie of groep. Deze keer:
het assortiment schaduwplanten.

Wilfred Voortman tussen Epimedium, die het goed doet op zijn veenachtige grond. “Je moet bij de oude
selecties vaak wel wat moeite doen voor het bewonderen van de bloemen, maar bij diverse nieuwe selecties komen die bloemen ruim boven het blad. Er is behoorlijk wat ontwikkeling.”

S

chaduw is een breed begrip, vertelt
Alfons Holtkamp, die samen met
compagnon Carles Wennink Kwekerij Fahner in Deurningen runt,
een kwekerij voor particulieren en (in
beperkte mate) hoveniers. Echte schaduw
noemt hij plaatsen direct onder bomen,
niet de noordkant van een woning of
schutting. “Dat is valschaduw, daar kun je
vaak nog met zonplanten uit de voeten.”
Hij maakt ook onderscheid tussen droge
en natte schaduwplaatsen. Dat is zichtbaar in de indrukwekkende showtuin,
waar in de schaduwtuin een plakkaat
Smilacina racemosa tegen de stam van een
oude els groeit, met aansluitend Maianthemum bifolium en Polypodium vulgare, de
eikvaren. Stuk voor stuk schaduwplanten
die extreme droogte verdragen. “Heel
anders is dat met bijvoorbeeld Rodgersia,
een schaduwplant die in een wat vochtiger
tuindeel groeit. Net als Astilbe.”
Kwekerij Fahner staat al vele jaren bekend
om het brede sortiment schaduwplanten.
Holtkamp merkt een stijgende vraag,
maar ook dat het voor tuineigenaren nog
altijd lastig is om in schaduw te tuinieren.
De mogelijkheden zijn echter groter dan
menigeen denkt. Hij noemt Trillium, Epimedium, Cardamine, Disporum en Caulophyllum als fraaie voorjaarsbloeiende
schaduwplanten. Voor het najaar noemt

hij Kirengeshoma, Cautleya en de bekende Liriope. “Niet alles hoeft te bloeien
overigens, neem het mooie blad van Hosta
gecombineerd met dat van Epimedium.”
Veel wordt zelf gekweekt, maar bijvoorbeeld de neuzen Hosta koopt hij in. “Elk
jaar kiezen we weer voor enkele nieuwe
cultivars, je moet blijven vernieuwen.
Uiteraard valt er altijd ook weer af.” Vernieuwing ook bij bijvoorbeeld Epimedium,
hoewel het gros van de kopers voor de
oude bekenden kiest. Zo gaat een deel van
het aanbod naar de gemiddelde tuinier of
hovenier en een ander deel naar de echte
liefhebbers. “Arisaema bijvoorbeeld heeft
specifieke verzorging nodig, Meconopsis
ook. Net als Cardiocrinum, wat weer meer
een bolgewas is.” Beide groepen vindt
Holtkamp lonend. “Belangrijk blijft wel
om bij het minder bekende sortiment
steeds goede uitleg te geven.”

ONKRUID ONDERDRUKKEND
Openstaan voor minder bekend sortiment
doet ook Wilfred Voortman, die samen
met zijn vrouw Miranda sinds 2019 eigenaar is van Kwekerij Voortman, voorheen
Kwekerij Grit, in Smilde. Het landelijk gelegen bedrijf, lid van Perennial Power, bestaat uit 15 ha landplanten, het sortiment
uit circa 350 soorten en cultivars. Voortman: “Vermeerderd via scheuren, stekken

en weefselkweek. Met zaadplanten zijn we
gestopt om te specialiseren in het meer
bijzondere sortiment.” Vragend naar het
aanbod schaduwplanten blijkt dat divers.
Asarum, Polygonatum, Rodgersia, Darmera en Aruncus worden genoemd, maar er
is veel meer. “Zelf ben ik een liefhebber,
dat is meteen een valkuil, maar gelukkig
vragen onze klanten om een gevarieerd
aanbod.” Zo staat er naast enkele alom bekende varens – “wij zijn een van de weinige kwekers met varens in de volle grond”
– een groep nieuwe ‘regenboogvarens’,
gekleurdbladige selecties van Athyrium.
“Uit sporen vermeerderd en hopelijk voor
de toekomst, in pot opgekweekt, een goed
visueel product voor tuincentra.”
Verder pratend volgt ook hier de naam
van Epimedium. Voortman verwacht dit
najaar vijftien tot twintig nieuwe selecties
van een Franse veredelaar. Bij die nieuwkomers is er veel aandacht voor decoratief
blad en wintergroen. Ook naar de bodembedekkende en onkruid onderdrukkende
eigenschap wordt gekeken, graag kiest hij
selecties geschikt voor droge en donkere plaatsen waar veel andere planten
afhaken. Of de oude Epimedium naar
de achtergrond verdwijnen? “Nee, zeker
niet. Die kweken we ernaast. We willen
het hele pakket leveren.” Vooralsnog is
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1 Kwekerij Fahner levert diverse Cardamine, waaronder C. bulbifera, een forse
variant van de bekende inheemse pinksterbloem die goed koele schaduw
verdraagt, mits de bodem iets vochtig is. Na de bloei, van begin april tot in juni,
verdwijnt de gehele bovengrondse plant om het volgende voorjaar weer terug
te keren.

2 In zijn ontwerpen gebruikt Andrew van Egmond grootbladige planten graag
in groepen om een sterk effect te krijgen. “Prachtig met het gefilterde licht dat
door de boomkronen schijnt.” Daarnaast probeert hij altijd rekening te houden
met de omliggende natuur. Hier een combinatie van Rodgersia met grassen en
boterbloem.

3 Green Mile Nursery levert diverse Paris. De meeste groeien polvormig, maar
P. incompleta en deze P. quadrifolia – hier groeiend door Saxifraga stolonifera,
ook een degelijke schaduwplant – zijn uitzonderingen; die verspreiden zich met
lange dunne rizomen. Paris verlangt een licht vochtige en humusrijke bodem.
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per, maar met de nieuwkomers is er hoop
op verandering. Naast Epimedium heeft
Voortman veel meer voor de schaduw,
sommige planten nog relatief onbekend.
Toch ziet hij zeker kansen, zijn klanten
zijn geïnteresseerd. Als de teelt van al die
planten goed gaat, wil hij zich er meer in
specialiseren. “De keuze is oneindig.”

OP AFSPRAAK BEZOEKEN
Dat er zeker mogelijkheden zijn met minder bekend bewijst Green Mile Nursery,
een kwekerij voor particulieren gelegen
in het Belgische Anzegem. Geen doorsneekwekerij met een parkeerplaats en
potgekweekte planten in VML-kisten met
naambordjes. Robin Callens vertelt dat het
bedrijf slechts op afspraak is te bezoeken,
via de website zijn wortelstokken en knollen te bestellen, die ver buiten België worden verstuurd. Op die website is tevens
informatie te vinden over de plantenbeurzen waarop de kwekerij aanwezig is.
Callens vertelt dat zijn vader ooit – zonder
enige groene achtergrond – begon met een
verzameling Meconopsis, daarna volgden
onder andere Trillium, Arisaema, Paris en
Podophyllum. Trillium is inmiddels wat
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naar de achtergrond verschoven. “Onze, via
zaad vermeerderde planten zijn helemaal
aangepast aan ons klimaat, maar pas na
vijf tot zeven jaar met bloem leverbaar. Dan
zijn we ook zeker van de kleur.” In de natuurlijk ogende showtuin groeien ze dicht
op elkaar en kruisen ze makkelijk. Kiest
iemand voor een speciaal kleurpatroon op
het blad dan wordt uiteraard wel eerder
verkocht, de bloem is dan ondergeschikt.”
Arisaema kruist veel minder makkelijk en
is dus eerder soortecht te verkopen. Het
bedrijf levert enkel soorten die krachtige,
robuuste planten vormen die in de tuin niet
weg worden geconcurreerd.
Podophyllum en Paris zijn de paradepaardjes. De belangstelling voor Podophyllum
kwam in een stroomversnelling na de
introductie van P. ‘Spotty Dotty’, gepatenteerd sinds 2007. Deze selectie heeft groot,
rond tot stervormig blad, dat is bezet met
bruinrode gemarmerde vlekken. “Podophyllum is een ondergewaardeerde tuinplant,
geschikt voor grootschalige aanplant.”
Callens benadrukt de sierwaarde van het
blad en voorspelt voor de toekomst meer
Podophyllum in borders. Hij levert zo’n
tien verschillende en kenmerkend voor
allemaal is het decoratieve grote blad.
Paris tot slot is een liefhebbersplant, voor
volledige en koele schaduw. De meeste
soorten zoals P. japonica en P. polyphylla
‘Alba’ groeien polvormig. P. chinensis en P.
fargesii hebben zulke korte rizomen dat ze

slechts één tot enkele stengels vormen. “Je
moet de groeiwijze per soort goed kennen.”

CANADESE KWEKERS
Tuin- en Landschapsarchitect Andrew
van Egmond legt geregeld tuinen aan in
bosrijke gebieden. Schaduw ziet hij niet als
nadeel. Het liefst zet hij in op bladstructuren, bloei in de schaduw is voor hem
minder belangrijk. In het voorjaar heeft
hij voorkeur voor witbloeiers. “Die lichten
schaduwrijke ruimtes het meest op en
geven zo diepte aan een compositie.” Hij
noemt de bodembedekkende Vancouveria
hexandra (syn. Epimedium hexandrum),
diverse hoger groeiende Polygonatum en
Actaea racemosa (voorheen Cimicifuga).
De witte Gillenia trifoliata en lila Thalictrum delavayi vindt hij geschikt voor
de halfschaduw en als goede laatbloeier
voor in de schaduw noemt hij de lichtgele
Kirengeshoma. Daarnaast gebruikt hij
graag planten die al op de plek groeien of
in de directe omgeving te vinden zijn. “Ik
kijk welke varens, grootbladige planten
en grassen er van nature voorkomen en
probeer daar in beeld op aan te sluiten.”
Inheemse planten worden zo gecombineerd met gecultiveerde. Van Egmond
werkt zowel in Nederland als in Canada.
“Het aanbod in Canada is niet zo groot als
in Nederland, dat dwingt me om daar zelf
naar kwekerijen te zoeken. Vaak hebben
die banden met Nederlandse bedrijven.”
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