VASTE PLANTEN
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Van de circa tachtig soorten die het geslacht Achillea
telt, is A. millefolium voor de Nederlandse tuin een
van de belangrijkste en bekendste. De soort heeft als
Nederlandse naam duizendblad. Het blad is zeer fijn
gedeeld waardoor het lijkt alsof het uit duizend kleine blaadjes bestaat. Het geslacht Achillea behoort tot
de composietenfamilie (Compositae) ook wel samengesteldbloemigen (Asteraceae) genoemd, beide botanische
namen zijn toegestaan. A. millefolium is in Nederland
inheems en komt verder van nature voor in grote delen
van Europa en West-Azië. In Noord-Amerika, Australië
en Nieuw-Zeeland is de plant verwilderd. De plant groeit
in bloemenweiden, schrale graslanden en wegbermen
en vormt plakkaten bestaande uit bladrozetten waaruit
rechtopstaande bloemstengels verschijnen. De bloeiperiode is van juni tot in september en de bloemkleur is
wit, soms komen in de vrije natuur ook (licht)roze vormen voor. Zowel bloem als blad is eetbaar en vanwege
de toenemende belangstelling voor eetbare planten is
duizendblad daarom steeds vaker in tuinen te zien.

MENGSELS
Het concept Bloomingfields zaait mengsels met vaste
planten en doet dat via ‘hydroseeding’ of voorgekweekte zodematten. Toepassing is ideaal voor braakliggende
openbare ruimtes, maar zeker ook interessant bij de
inrichting van groenstroken in onder meer parken en
woonwijken. Zelfs in grote tuinen zijn er mogelijkheden.
De mengsels zijn ontworpen door botanici en planontwerpers, aan de hand van onderzoek gedaan door de
Universiteit van Sheffield (UK). Binnen de vele gebruikte
vaste planten noemt Jan Hein Moors A. millefolium als
een krachtige groeier die zich letterlijk en figuurlijk goed
staande houdt. “De soort groeit krachtiger dan de cultivars, maar als je die cultivars goed inkadert met niet te
dominante buurplanten is de concurrentiedrang bescheiden.” Grootste voordeel vindt Moors dat A. millefolium
diep wortelt en daarom goed droogtebestendig is. “En
behalve dat de schermbloemen mooi contrasteren met
de vele aarvormige buurbloemen zijn ze ook een goede
landingsplaats voor insecten. Er komen er veel op af.”
De concepten van Bloomingfields bestaan uit diverse
kleurenthema’s met een mix van inheemse en niet-inheemse soorten. In de meest kleurige mengsels zijn de
cultivars van A. millefolium te vinden. ‘Cerise Queen’
heeft bloemen in felroze, die van ‘Cassis’ zijn kersenrood.
Binnen de mengsels ook ruimte voor ‘Summer Pastels’,
die een vrolijk pallet in pasteltinten heeft, het is een
mengsel van wit met zachte en harde tinten geel, oranje en roze. “Onmisbaar in de bonte mengsels.” Veel van
de mengsels met A. millefolium mogen halverwege het
groeiseizoen worden gemaaid, wie dat maaien uitstelt
tot na de winter kan gedurende die winter uiteraard nog
nagenieten van de wintersilhouetten. “Dan blijven ook
de vele zaadhoofden gespaard, behalve decoratief in de
winter zijn die maandenlang een nuttige voedselbron
voor vogels en een schuilplaats voor insecten.”

Soort: Achillea millefolium
Nederlandse naam: duizendblad
Hoogte: 50-60 cm
Bloem: platte bloemschermen
Blad: zeer fijn, groen
Extra: divers in bloemkleuren
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