VASTE PLANTEN

‘Rustig groen beeld’
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De geslachtsnaam Pachysandra komt van de Griekse woorden ‘pachus’ (dik) en ‘anêr’ (man) en verwijst
naar de dikke helmdraad (de steel van de meeldraad).
De soortnaam terminalis komt van het Latijnse ‘termĭnus’ dat ‘einde’ of ‘grens’ betekent, wat verwijst naar
het bladcluster aan het einde van de korte stengel. Pachysandra behoort tot de Buxaceae, de buxusfamilie, net
als onder meer Sarcococca en uiteraard Buxus.
P. terminalis is de bekendste soort, van nature groeiend
in Japan en China en daar te vinden in vochtige bossen
tot 2.000 meter hoogte. De plant verspreidt zich in losse,
humusrijke grond via ondergrondse uitlopers en vormt
een gesloten tapijt van kruidachtige, rechtopstaande
scheuten tot 20-25 cm hoogte. Het groenblijvende blad
is leerachtig. P. terminalis verdraagt goed droogte, zelfs
in de schaduw. De bloei is wit, waarbij de mannelijke
en vrouwelijke bloemen dicht bijeen staan. Na de bloei
in april volgen bessen, die bij rijpheid wit kleuren; in
Nederland komen ze zelden voor.

WEINIG OPVALLENDE BLOEI
Jorine Boogaard van Buro Floris gebruikt P. terminalis
graag als vakbeplanting met daarin een meerstammige
heester. “Of als opbouw naar een wat hogere, lossere
beplanting. De bodembedekker doet dan meer dienst
als een ruimtelijk en wintergroen vlak.” Soms zet ze P.
terminalis tussen hogere beplanting in om meer diepte
te creëren. Voordelen vindt ze het rustige groene beeld
dat bereikt wordt, de bescheiden hoogte en de weinig
opvallende bloei. “Dat laatste vind ik geen probleem, het
jaarrond groen zorgt juist voor rust.”
Ze gebruikt de plant bij voorkeur in de halfschaduw en
schaduw. “In de zon kan vooral de lager blijvende ‘Green
Carpet’ wat geel verkleuren. Hier is wel een andere cultivar voor die dat minder heeft en die eveneens lager
blijft: ‘Green Sheen’.” Met die laatste heeft ze nog weinig
ervaring. “Ik pas altijd ‘Green Carpet’ toe. ‘Green Sheen’
ga ik binnenkort proberen om te kijken of deze inderdaad zijn groene kleur in de zon behoudt.”
Onder vochtige omstandigheden is Pachysandra vatbaar
voor schimmels. “Ik weet dat dat voorkomt, maar ik heb
er tot nog toe geen ervaring mee. Om te voorkomen dat
dat een probleem gaat vormen, is het beter om niet te
veel water te geven in de zomer en als je dat al doet dan
liefst in de ochtend, zodat de plant goed kan opdrogen.”
Over het onderhoud vertelt ze dat ze de plant knipt
daar waar hij over gazon of pad groeit. “En door de
plant om de paar jaar terug te snoeien tot 5 cm boven
de grond, houd je hem heel mooi compact. Dat geeft
een wat strakkere uitstraling.” Per vierkante meter zet
Boogaard meestal elf planten, uitgaande van potmaat
P9. “Zo vormt zich snel een wintergroen tapijt.”

Soort: Pachysandra terminalis
Groeivorm: bodembedekkend
Bloem: bescheiden, wit
Blad: ruit-spatelvormig
Extra: wintergroen
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