VASTE PLANTEN

‘Ook na bloei decoratief’
Tekst: Emiel van den Berg | Fotografie: Visions

Chelone behoort tot de Plantaginaceae, de weegbreefamilie, waartoe onder andere ook Digitalis, Veronicastrum en Penstemon behoren. De geslachtsnaam komt
van het Griekse ‘chelônê’, dat schildpad betekent. De
bovenlip van de bloemkroon doet denken aan het rugschild van een schildpad. Vroeger werd Chelone ingedeeld bij Penstemon, C. barbata heet tegenwoordig nog
Penstemon barbatus, maar drie andere soorten staan nu
vermeld onder Chelone: C. glabra, C. lyonii en C. obliqua. In Herwig’s Practische Tuin-Encyclopædie uit 1949
vermeldt A.J. Herwig onder het hoofdstuk Penstemon
alleen de synoniemen C. glabra en C. barbata, over de inmiddels bekendste en meest gebruikte C. obliqua wordt
niets geschreven. Binnen het hedendaagse sortiment is
deze C. obliqua inmiddels veruit de bekendste soort.
C. obliqua is van nature te vinden in zuidoostelijke delen van de Verenigde Staten, waar de soort in vochtige
bossen groeit, vaak tussen moerascipressen. De plant is
te vinden in halfschaduw en – als de grond voldoende vochtig is – in de zon. C. obliqua lijkt enigszins op
C. glabra, maar in de details zijn er enkele verschillen.
Grootste verschil is dat C. glabra vrijwel altijd wit bloeit.
Ook is er enige gelijkenis met C. lyonii. Deze twee laatste soorten zijn sporadisch in cultuur en kennen enkele
cultivars. Zo biedt Hans Kramer C. lyonii ‘Hot Lips’ aan,
die hij omschrijft als korter dan C. obliqua en met bronskleurig loof en opvallend grote bloemen – ook tot diep
in de bladoksels – in magentapurper.

MAKKELIJKE PLANTEN
De Groot Hoveniers ontwierp een rolstoelvriendelijke,
onderhoudsarme tuin met een natuurlijke uitstraling en
een rijkdom aan bloemen. De keuze viel op makkelijke,
gezonde, niet omvallende en niet woekerende noch uitzaaiende vaste planten. “Die ook na de bloei nog decoratief zijn”, vertelt Martijn de Groot. “C. obliqua is dan
onmisbaar wat mij betreft.” Ook al is C. oblique een niet
veel gebruikte plant met een wat ouderwets imago, De
Groot somt toch een aantal belangrijke pluspunten op.
Als eerste de gemakkelijke, gezonde groei. “Wij leggen
vaak tuinen aan voor mensen zonder groene vingers.
Dan moet je kiezen voor planten die het gewoon goed
doen, die je niet hoeft in te boeten.” Ook de stevige habitus, niet omvallend, en de rijke bloei zijn pluspunten.
“Aan het einde van de zomer, net voordat de herfstsedum gaat bloeien.”
Door de makkelijke vermeerdering is ook de aanschafprijs aantrekkelijk en vanwege de gegarandeerde groei
zet hij ongeveer vijf P9-planten per m². “Binnen één seizoen is dat oppervlak gevuld.” Als laatste vindt hij het
wintersilhouet aantrekkelijk. “Pas in maart wordt alles
kort teruggeknipt.” Van de cultivars is ‘Alba’ het meest
gekweekt, een cultivar die behoorlijk is ondergewaardeerd omdat deze het heel goed in de schaduw doet.
‘Alba’ blijft wel wat lager dan de soort.

Soort: Chelone obliqua
25 maart 2022
Nederlandse naam: schildpadbloem
Groeivorm: opgaand, bossig
Bloemkleur: roze
25 maart 2022
Hoogte: 60-70 cm
Extra: laatzomer bloeiend
25 maart 2022
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