VASTE PLANTEN

‘Lange bloei’
Tekst en fotografie: Emiel van den Berg

Soms lijken vaste planten uit het niets in de belangstelling te komen. Een voorbeeld daarvan is Cenolophium
denudatum. In de Naamlijst van Vaste Planten 20162020 is er nog geen vermelding, wie de plant zoekt via
de site van Naktuinbouw komt deze daar inmiddels wel
tegen. Hoewel Cenolophium nog behoorlijk onbekend
is, hebben diverse specialistische kwekers de plant in
hun sortiment. Hans Kramer schrijft over een geduchte
concurrent voor Selinum, Kwekerij Fahner prijst hem
voor de schaduw, Marcel de Wagt benoemd de grote
schermbloem en Tuingoed Foltz prijst de lange bloei.
Cenolophium behoort tot de Apiaceae, de schermbloemfamilie. Bekende familieleden zijn Anethum graveolens
(dille), Angelica sylvestris (gewone engelwortel) en Apium graveolens (selderij). Cenolophium groeit van nature
in Siberië, delen van China en vooral rond de Baltische
zee, vandaar de Nederlandse naam Baltische peterselie,
peterselie verwijst naar het fijnverdeelde blad. Schermbloemen zijn al enkele decennia geliefd, sinds de introductie door Piet Oudolf van natuurlijk ogende beplanting stijgt de belangstelling. Selinum, de karwijselie, een
eveneens zeer fijnbladige schermbloemige voor een zonnige plek en voedzame grond, heeft daarvan het meest
geprofiteerd.

SCHADUW EN DROGE GROND
De stijgende populariteit van C. denudatum zit met
name in het feit dat deze zowel schaduw als droge grond
verdraagt. Tuinontwerpster Carolien Barkman zag de
plant voor het eerst in een tuin van Tom Stuart Smith
bij de Chelsea Flow Show. “Sinds dat moment gebruik
ik hem wisselend als solitair tussen losse beplanting,
omdat het een stevige plant is, of ik zet ze in een groep,
het hangt af van de tuin.” Haar ervaring is dat het even
duurt voordat Cenolophium op gang komt, “maar dan
heb je wel een solide plant.” Extra vindt ze dat de bloemen veel insecten aantrekken.
In teamverband ontwierp Barkman dit jaar een tuin
voor het internationale tuinenfestival van het Franse
Chaumont sur Loire, deze werd beloond met de prijs
voor de beste beplanting. Met het thema Biomimicry
in de tuin, draait alles in de Nederlandse inzending om
planten die op een besparende en efficiënte manier met
water omgaan. Denk aan Alchemilla mollis die waterdruppels vasthoudt op het behaarde blad en Dipsacus
fullonum waarvan de tegenoverstaande bladvoeten aan
elkaar vergroeid zijn waardoor een klein waterreservoir
ontstaat. “Bij Cenolophium blijven waterdruppels heel
mooi op de schermbloemen liggen. Uit onderzoek is gebleken dat bij planten die waterdruppels opvangen, de
druk van die waterdruppels een stresshormoon kunnen
oproepen waardoor de plant een sterker immuunsysteem genereert.” Cenolophium stond uiteraard ook vanwege de sierwaarde in de festivaltuin. “De bloei is lang
en na de bloei blijven de zaadhoofden decoratief tot in
de winter.” Eisen aan de grondsoort zijn er niet. “Ik heb
wel het idee dat opstarten op zandgrond langer duurt.”

Soort: Cenolophium denudatum
5 november 2021
Nederlandse naam: Baltische peterselie
Bloem: schermbloem, wit
5 november
Blad: zeer fijn
verdeeld2021
Hoogte: 80-100 cm
Extra: goede schaduwplant
5 november 2021
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