VASTE PLANTEN

‘Mooi wintersilhouet’
###Kop
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Binnen het aanbod vaste planten zitten enkele twijfelgevallen die soms bij de heesters, soms bij de vaste planten
staan ingedeeld. Soms ook bij beide. Perovskia en Lavandula zijn misschien de beste voorbeelden, maar er zijn
er meer. Voor Hebe, Leycesteria en sommige Indigofera
geldt hetzelfde en ook Amorpha is zo’n discussieplant.
De Amorpha-soorten van bescheiden omvang doen het
echter prima in combinatie met vaste planten en kunnen ook als vaste planten worden behandeld. Guy Henderieckx, accountmanager bij handelskwekerij GC Stolwijk in Boskoop, noemt A. canescens als goed voorbeeld,
een vergelijkbare soort is A. nana.
Van nature groeien Amorpha-soorten in het zuiden van
de VS en in delen van Mexico, in droge prairies en savannen. Ze houden van volle zon. Kenmerkend voor alle
soorten is het blad, dat is opgedeeld in kleine deelblaadjes. De indianen in Noord-Amerika maakten thee van
gedroogd blad, thee met een aangename smaak en een
gele kleur. Soms ook diende de plant voor medicinale
doeleinden. Belangrijke eigenschap is nog het diepe wortelgestel van Amorpha. Soms wordt de plant aangeplant
op plaatsen waar erosie een probleem vormt. “Daardoor
verdraagt deze plant ook extreme droogte.”
Amorpha behoort tot de Fabaceae, de vlinderbloemfamilie. Cercis, Caragana en Laburnum zijn enkele familiegenoten. De geslachtsnaam betekent letterlijk vormloos en
verwijst naar het bij de bloem ontbreken van de vleugels
en de keel, alleen de vlag is overgebleven. Wie de bloem
goed bekijkt, ziet enkel één bloemblad. Vanwege deze
exceptionele bloemvorm bedacht naamgever Linnaeus
deze geslachtsnaam.
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GRIJSBLAUWE KLEUR
Henderieckx vindt het fijne blad van A. canescens ook
sierwaarde hebben vanwege de grijsblauwe kleur, de
soortnaam canescens betekent ‘grijsachtig’. “Het zorgt
voor een opvallend kleuraccent in de border.” De donkerpaarse bloemen, verschijnend van juli tot in september, met de sterk opvallende oranje meeldraden omschrijft hij als ‘vuurwerk’. Ook vindt hij de plant een
eersteklas bijen- en vlinderplant. “Verder is hij gezond
en langlevend en vanwege de fijne opbouw prima te
combineren met allerlei vaste planten. De winterhardheid is eveneens bijzonder goed.”
De soort is voor velen onbekend, maar werd toch al
in 1812 ingevoerd en in 1814 voor het eerst door de
Duits-Amerikaanse botanicus Frederick Pursh omschreven. Wat betreft de groeiwijze; A. canescens is een
halfheester die in de regel na de winter wordt teruggesnoeid. Vanaf het voorjaar ontwikkelt zich een bossige
plant tot circa 80 cm hoogte. “Extra is nog het fraaie
wintersilhouet. Mooi te gebruiken tussen siergrassen en
vaste planten met diezelfde eigenschap.” De genoemde
Plantnaam:
A.
nana is###
nog vrij onbekend en lastig te verkrijgen. Bij
Groeivorm:
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deze
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geveerde blad nog fijner en de bloemkleur
Blad:
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purperrood.
De derde Amorpha in cultuur is A. frutico31 december 2021
Bloem:
sa,
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een flink stuk forser uitgroeit en purperkleurige
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Soort: Amorpha canescens
Nederlandse naam: valse indigo
Hoogte: circa 80 cm
Bloem: paars, oranje meeldraden
Blad: geveerd
Extra: verdraagt droogte
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