VASTE PLANTEN

‘Geweldige
structuurplant’
Tekst en fotografie: Emiel van den Berg

Van de circa negentien soorten Glycyrrhiza is G. glabra
het bekendst. Deze soort is inheems in Zuidwest-Azië en
de wortels kennen we als zoethout, de Griekse woorden
‘glykys’ en ‘rhiza’ betekenen ‘zoet’ en ‘wortel’. Zoethout
was al in de oudheid zowel smaakmaker als geneeskrachtig middel. Bekend is dat de invloedrijke plantenonderzoeker Theofrastos (372-287 v. Chr.), leerling
van Aristoteles, erover publiceerde. Overigens dateert
de zoethoutcultuur van veel eerdere datum: de wortels
deden in China al 6.000 jaar geleden dienst als geneesmiddel. Voor de oogst rooit men de lange uitlopers aan
de sterk vertakte wortelstok. Bij ons is zoethout voornamelijk bekend om zijn smaak, die sterk lijkt op die van
drop. Vandaar ook dat de wortel als smaakmaker in allerlei drankjes – ook medicinale – werd en wordt gebruikt.
Glycyrrhiza behoort tot de Fabaceae, de vlinderbloemenfamilie, ook bekend onder de naam Leguminosae.
Voor de Nederlandse tuin is G. yunnanensis het bekendst.
Deze is minder grof groeiend dan G. glabra. Hoewel beide soorten vaak als heester worden gezien – de stevige
stengels verhouten enigszins – zijn het toch echt vaste
planten, waarvan alle stengels in de winter afsterven.
Vanuit het hart van de plant verschijnen elk voorjaar
weer talrijke en krachtig groeiende nieuwe stengels, die
bij G. yunnanensis tot boven de 1,5 meter reiken.

WIKKE-ACHTIGE BLOEMTROSJES
De soort is in Nederland vrij onbekend, maar in de Prunushof in Wilp, de privéverzamelaarstuin van Jan en
Anny Bos, staat een fraai volwassen exemplaar. Jan:
“Zeker hoog wordend, maar een geweldige open structuurplant met zijn wijduitstaande stengels die bezet zijn
met decoratief blad.” Dat blad is geveerd en telt acht tot
zestien langwerpige tot eivormige deelblaadjes plus een
topblad. Vanaf de zomer verschijnen vanuit de bladoksels
wikke-achtige bloemtrosjes met paarsblauwe tot purperen kleine bloemen.
De bloei is niet de belangrijkste sierwaarde, erna verschijnen decoratieve bruinbehaarde zaaddozen. Deze blijven
tot ver in de winter aan de stevige stengels. “Extra is
dat die stengels een mooie donkerrode kleur krijgen, zo
blijft de plant de gehele winter een blikvanger. Wij adviseren daarom altijd om hem solitair aan te planten.”
Na de winter wordt alles zogezegd afgeknipt en vanuit
het hart loopt de plant weer opnieuw uit. “Bij ons op de
zavelgrond doet hij het prima, hij staat in de volle zon.
De winterhardheid van onze volgroeide plant is prima.”
Hoewel de vermeerdering via zaad gaat, meldt Bos – zelf
jarenlang kweker geweest – dat zelf zaaien niet eenvoudig is. “Soms verschijnt er in de tuin wel een enkele
spontane zaailing.” Anny meldt nog dat veel bezoekers
enthousiast reageren op de onbekende G. yunnanensis.
“Van mensen die de plant zelf ook hebben, horen we geregeld dat ze de stevige stengels met zaaddozen in (droog)
boeketten gebruiken.”

Geslacht: Glycyrrhiza yunnanensis
Nederlandse naam: zoethout
Blad: fijn geveerd
Bloem: paarsblauw tot purper
Extra: decoratieve zaaddozen
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