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 bladplanten.

Blad net zo waardevol
als bloem
Het merendeel van de vaste planten wordt beoordeeld op bloei. Een gemiste kans
misschien, want veel planten hebben ook decoratief blad dat meestal het hele
tuinseizoen sierwaarde heeft. Deze planten zijn onmisbaar voor de opbouw van een
border waarbij het zeker niet alleen draait om de bekende grassen en varens.
Tekst en fotografie: Emiel van den Berg

N

atuurlijk draait het bij de
meeste vaste planten om hun
bloem, maar er zijn zeker
uitzonderingen. Zo kijkt bijna
iedereen bij bijvoorbeeld Heuchera, Hosta
en uiteraard varens en grassen als eerste
naar het blad; de bloem is – vrijwel altijd –
ondergeschikt. En zo zijn er meer planten
met waardevol blad, onmisbaar voor wie
gemengde borders samenstelt. Om welke
planten het gaat, wordt duidelijk tijdens
een bezoek aan Kwekerij Plantwerk.
Caroline van Heeswijk runt het bedrijf
samen met Frank Heijligers die daarnaast
ook werkt als zelfstandig tuinontwerper.
Juist doordat Heijligers behalve kweker
ook ontwerper is, kijkt hij kritisch naar de
planten die hij kweekt. Bloei, gezondheid,
stevigheid zijn uiteraard aandachtspunten, net als wintersilhouet. “Maar ook
het blad is belangrijk, dat zie je immers
het gehele tuinseizoen.” De particuliere
tuinbezitter die het bedrijf bezoekt, kan
behalve planten kopen ook de ongeveer
5.000 m² grote showtuin bewonderen.
“Daarin zien ze het belang van blad, al
vanaf het voorjaar bij de uitloop tot aan
het einde van het seizoen. In onze website
daarom ook veel foto’s van blad.” Heijligers maakt onderscheid in schaduw en
zon. In schaduwtuinen licht bont blad de
donkerte wat op. Hier vindt hij bontbladige Brunnera en Pulmonaria bruikbaar.
Ook werkt hij er graag met Epimedium,
waarvan het blad extra sierwaarde krijgt

als er een zonnestraal op schijnt. “Zet
er een Polystichum tussen die er zich
fraai overheen spreidt en combineer met
smalbladige Carex. Dat is gelijk ook spelen
met groentinten.” Het oranjeachtige blad
van Dryopteris erythrosora gebruikt hij
eveneens graag. “Alles is natuurlijk smaakgevoelig.” Uiteraard speelt hij ook met
contrasten; grootbladige Rodgersia naast
fijnbladige varens of Actaea (Cimicifuga).

Frank Heijligers in de showtuin bij een Helianthus salicifolius. “Niet altijd hoeft het om
groot of kleurrijk blad te gaan. Deze Helianthus bijvoorbeeld valt op met het fijne, wilgachtige blad dat verdeeld aan soms wel 2,5
m hoge stengels staat.” Een groot deel van
het jaar is dit de belangrijkste sierwaarde,
pas in de nazomer verschijnen de heldergele bloemen.
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Hovenier Alex de Jager vindt de in tuinen weinig voorkomende Rudbeckia maxima een architectonische plant, een goede weefplant ook. “Het grote, grijsachtige blad combineert mooi met grassen.”
Vanuit het bladrozet verschijnen de ruim 1,5 m hoge bloemstengels. De bloemkegels zijn zwart, de
afhangende bloembladeren geel.

Op zonnige plaatsen, met meer kleurrijke
bloemen, werkt hij ook met blad. Veelal
groen, om rust te creëren. “Echter, bij
onze entree staan enkele solitaire Cynara
cardunculus, opvallend grijsbladig. Iedereen vindt ze prachtig.” Bij die kardoen
speelt de bloem geen hoofdrol, iets dat
volgens Heijligers ook geldt voor de veel
gebruikte fijnbladige Heliantus salicifolius. “Ze voegen vooral iets toe met hun
blad.” Bij de zon aanbiddende bladplanten
onderscheidt hij verder vroege en late
bloeiers. Vroege bloeiers als Euphorbia
en Amsonia groeien na de bloei nog door
en blijven het hele seizoen van waarde.
Van de eerste zijn sommige ook nog
eens wintergroen en de tweede heeft een
intense herfstkleur. “Baptisia is ook fraai
na de bloei, die vormt met zijn blad grote
pollen die rust geven tussen de kleurrijke
buurplanten, mooi in een ritme.” Als late
bloeiers die al meteen in het voorjaar fraai
zijn met hun blad noemt hij Sanguisorba
en Thalictrum als voorbeelden. “Mooi met
rustige grassen eromheen, het zit vaak
ook in hoe er is gecombineerd.”

GEMISTE KANS

Het blad van Sanguisorba hakusanensis ‘Lilac Squirrel’ is grijsgroen en iets berijpt, bij regen blijven
de waterdruppels erop liggen. Dit is zo’n plant die zonder bloem al meer dan de moeite waard is,
vanaf het voorjaar dus al een blikvanger. In de zomer verschijnen er talrijke lilaroze bloemaren tot
bijna 1 m hoogte.
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Tot slot nog de groep planten met opvallend groot blad, waarvan Heijligers graag
Darmera, Trachystemon, Ligularia en –
wat verfijnder – Kirengeshoma gebruikt.
Soms als eenling, soms als groep. “Daarbij
hoort ook Inula racemosa ‘Sonnenspeer’,
prachtig bloeiend maar onmisbaar met
zijn grootse blad.” Ook Aster komt aan
bod, de laatbloeiers zijn het hele tuinseizoen aanwezig met hun blad. “De
roodbladige cultivars hebben dan extra
waarde, die zijn lang ondersteunend. Op
het einde nemen de bloemen het over.”
Voor de winter noemt Heijligers nog Helleborus argutifolius als opvallende en sterke
bladplant.
De visie van hovenier Alex de Jager sluit
aan op die van Heijligers. “Ik selecteer
vaste planten vaak op het blad omdat dat
het hele seizoen een rol speelt.” Belangrijke inspiratiebron is voor hem kwekerij De
Hessenhof van Hans Kramer. Daar ontdekte hij onder andere Rudbeckia maxima.
Een architectonische plant, een goede
weefplant ook. “Het grote, grijsachtige
blad is waardevol en combineert mooi met
grassen.” De Jager noemt andere minder
bekende vaste planten als Begonia grandis
die hij in zijn eigen tuin met Polystichum
en Bergenia ciliata heeft gecombineerd.
“Heel het seizoen fraai. Die Begonia heb ik
al zo’n tien jaar, het blad is prachtig met

19 november 2021

19 november 2021
019-21 Bladplanten.indd 20

12-11-2021 09:52

Hans Prins, gefotografeerd tussen de bladeren van een hoge Musa (bananenplant) door.
Het grote blad dat hij vasthoudt is van Colocasia
gaoligongensis, het siergras ernaast is de onbekende Panicum latifolium uit Uruguay. “Er is veel
meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. Zeker nu
het klimaat opwarmt.”

de opvallend donkere nerven.”
Wat verfijnder is de combinatie van de
lage lichtgroenbladige Persicaria kahil
met Ophiopogon planiscapus ‘Niger’ en
Viola labradorica, beide bijna zwartbladig. “Ook hier is de bloei ondergeschikt.”
Verder noemt hij de combinatie van de
roodbladige Persicaria microcephala ‘Red
Dragon’ met de grijsbladige Eryngium
giganteum en vindt hij Ferula communis
glauca prachtig met het ragfijn ingesneden blad. “Veel is moeilijk te krijgen, maar
het zoeken meer dan waard. Kwekers
mogen er best meer aandacht aan geven.”
Gelukkig zaaien sommige planten, zoals
Ferula en Begonia, wat uit zodat hij die
zelf kan oppotten.

EXOTISCHE BLADPLANTEN
Een bedrijf waar blad zeker ook centraal
staat maar het aanbod geheel anders is,
is botanische tuin en kwekerij De Groene Prins. Hier staat de exotische plant
centraal, Hans Prins is er al sinds 1990
mee bezig. Volop bamboe hier, maar
daarnaast veel grootbladige planten met
een jungle-achtige uitstraling. Door de
tuin lopend, wijst hij er diverse aan. Een
eyecatcher is Gunnera manicata. “Extreem
groot, geweldig als je de ruimte hebt.” Probleem is volgens hem dat het bij vrijwel
alle Gunnera in de handel om de kleinere
G. tinctoria gaat, er heerst alom verwarring. Toch is de geelgroene bladnerf van
G. manicata al bij jonge planten een heel
duidelijk kenmerk. Verwarring heerst er
ook over het feit dat G. tinctoria op de lijst
van verboden invasieve exoten staat, “echter dat geldt alleen voor West-Ierland.”
Verder lopend vallen de grote bladeren op
van Colocasia, Musa en Hedychium. Colocasia blijkt met een mulchlaag voldoende
winterhard. Nadeel is het laat uitlopen in
het voorjaar, maar hebben ze het naar de
zin dan vormen ze hele kolonies. Vooral in
warme, beschutte tuinen zijn er mogelijkheden. Colocasia, ofwel elephant ears,
vormt grote bladeren met opvallend dikke
nerven. “In de USA is al behoorlijk wat ervaring opgedaan en zijn enkele bruikbare
soorten en variëteiten op winterhardheid
geselecteerd, in mijn tuin zijn ze te bewonderen.” Ook de windgevoelige Musa,
banaan, vraagt een beschutte plek. “Zowel
tegen wind als tegen vorst.” Prins heeft er
diverse, sommige laagblijvend, sommige
metershoog, allemaal hebben ze waarde
met hun grote blad. De sterkste is M. basjoo waarvan veel via weefselkweek op de
markt komt. “Vaak erbarmelijke planten,

Amsonia ‘Ernst Pagels’ – een selectie van De Hessenhof – bloeit in mei-juni waarna het blad nog
blijft doorgroeien. Zo hebben de pollen sierwaarde tot in het najaar, hier is gecombineerd met Aster
thomsonii. Extra is nog de felgele herfstverkleuring, Amsonia is een van de weinige vaste planten die
sterk opvallen met in de herfst verkleurend blad.

met veel scheuten en een slechte groei.
Probleem is om aan de oorspronkelijke
soort te komen.” Zelf stekt hij van een
plant uit de Franse Dordogne die daar al
tachtig jaar staat. De Franse planthunter
Charles Boulanger introduceerde interessante nieuwkomers. “Er zijn zeker kansen
met Musa, maar pak de goede soorten
en cultivars.” Tot slot wijst hij op de
siergembers, zoals Hedychium, sommige
groenblijvend en vaak met groot blad. “Ze
kunnen overigens ook uitbundig bloeien,

maar alleen onder gunstige omstandigheden.” Ook Cautleya robusta wordt
genoemd, een van de hardste gemberachtigen met exotisch aandoend blad en in de
nazomer prachtige gele bloemen. Veel van
de genoemde planten wensen in extreme
winters enige bescherming. “Alles hangt
uiteraard af van de standplaats, maar met
mijn sortiment is veel meer mogelijk dan
vaak wordt gedacht. Bij veel hoveniers,
tuinarchitecten en tuincentra is dat nog te
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