VASTE PLANTEN

‘Dankbare plant’
Tekst: Emiel van den Berg | Fotografie: Visions

Het geslacht Waldsteinia behoort tot de bekende familie van de Rosaceae, de roosachtigen, en telt circa zes
soorten, waarvan W. ternata in Nederland de bekendste
is. Waldsteinia is vernoemd naar de Oostenrijkse botanicus Graaf von Waldstein (1759-1823), naar wie ook een
klokjesbloem is vernoemd: Campanula waldsteiniana.
W. ternata is inheems in Tsjechië, Slovakije, Roemenië
en – zeldzaam – in Zuidoost-Oostenrijk en Slovenië.
Ook is de plant te vinden in Oost-Azië, Oost-Siberië en
noordelijk Japan. Bij voorkeur groeit deze goudaardbei
in bossen in de bergen, waar hij forse tapijten vormt
door middel van kruipende wortelstokken. De hoogte
bedraagt circa 10 cm. Rond april-mei bloeit de plant
overdadig in geel; de bloemen zijn schotelvormig met
vijf grote kelkbladeren.
De vooraanstaande Engelse tuinvrouw Margery Fish
schreef erover in haar bekende boek ‘Ground cover
plants’ uit 1980: ‘Zo op het eerste gezicht zou je denken dat het een kruising is tussen een boterbloem en
een aardbei.’ Het drietallige enigszins gelobde blad van
W. ternata is donkergroen, dat ook lijkt op dat van de
aardbei, maar Waldsteinia vormt geen eetbare vruchten.
In de winter blijft het blad mooi op kleur. Redelijk bekend in Nederland is nog de soort W. geoides die vrijwel
geen uitlopers vormt en blad heeft dat niet glanzend
maar licht behaard is. Bij deze soort rijzen de bloemtrosjes ook wat hoger boven het blad uit.

GELE BLOEI
In een door Gert-Jan Schouwenaar van Sparq Tuinen
ontworpen tuin valt een groot vlak W. ternata op. Hij
vertelt dat hij geregeld Waldsteinia gebruikt. “Het is
een heel dankbare plant met als grootste voordeel dat
hij goed en blijvend sluit. Bij een bodembedekking van
bijvoorbeeld Acaena is dat lastiger, want daarin verschijnen nogal eens kale plekken.” Wat betreft grondsoort
zegt hij dat deze soort vrijwel overal groeit en met weinig genoegen neemt. De plant groeit zowel in zon als
schaduw, hoewel de voorkeur naar een beschaduwde
standplaats gaat. Over de grondsoort schrijft Margery
Fish nog: ‘Uitstekend voor droge plaatsen, dus prima
voor onder bomen.’
Een nadeel noemt Schouwenaar wel de gele bloei. “Geel
is tegenwoordig iets meer geaccepteerd dan in de jaren
’90, maar nog lang niet iedereen gaat er makkelijk in
mee. Ook al bloeit Waldsteinia maar een week of drie,
elk jaar rond Pasen.” De blauwbloeiende Vinca kan als
alternatief dienen, maar daarvan vindt hij het nadeel
dat deze wat warrig groeit. “Daar komt wat makkelijker
onkruid tussen.”
Bij aanplant kiest Schouwenaar bij voorkeur planten in
P9 en per vierkante meter adviseert hij negen planten.
“Een grotere potmaat of meer planten per vierkante meter heeft geen zin. De plant groeit makkelijk en snel.”
Als een klant het wenst, adviseert hij de bodembedekker
altijd te combineren met groepen bloembollen.

Soort: Waldsteinia ternata
Nederlandse naam: goudaardbei
Groeivorm: bodembedekkend
Bloem: heldergeel
Blad: donkergroen
Extra: wintergroen
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