Heuchera

Tweedeling binnen
sortiment groeit

Specialist Emiel van den Berg
maakt voor Greenity een reeks
artikelen over vaste planten.
Daarin behandelt hij steeds een
bepaald aspect van een familie
of groep. Deze keer: het assortiment van Heuchera.

Van oudsher is Heuchera een bloeiende
borderplant. Sinds de komst van de
eerste roodbladige cultivars, enkele
decennia terug, geldt ook de bladkleur
als sierwaarde. Binnen het sortiment
neemt de hoeveelheid cultivars voor
de tuin bescheiden toe, veel meer
ontwikkeling zit bij de variëteiten
die als visueel aantrekkelijke
potplant worden gekweekt.
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V

itroflora heeft veel Heuchera in zĳn aanbod.
In een speciale catalogus staan ruim honderd
verschillende selecties (waaronder ook een aantal
Heucherella) af komstig van veredelaars als Terra
Nova, AB-Cultivars en Walters Gardens. “Wĳ verzorgen de
verspreiding over heel Europa”, vertelt zelfstandig agent
Onno Zonneveld. Alle Heuchera-cultivars uit de catalogus
worden vermeerderd via weefselkweek. “Dat geeft uniforme
planten en het sortiment is breed te houden, omdat sommige selecties simpelweg moeilĳk stekken.” In de catalogus
staat een onderverdeling in Economy Class, Economy Plus
Class, Business Class en First Class. “Hier gaat het om de
verschillende royalty’s. Selecties met de hoogste royalty’s

Vitroflora biedt ook mixen aan binnen de serie Trio:
drie verschillende Heuchera bijeen in één pot. Behalve trio’s bestaande uit cultivars met verschillende
bladkleuren is er ook keuze uit trio’s met bloeiende
cultivars. Onno Zonneveld: “Absoluut voor de visuele
markt. Met name in het najaar, omdat veel Heuchera
herfstkleurachtige bladtinten hebben. In het voorjaar
ziet de consument liever rijke bloeiers.”
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Binnen het steeds groter wordende sortiment heeft Geert Meijer een aantal favoriete terugkerende variëteiten. H. ‘Lime Marmelade’ en H. ‘Marmelade’ – “die houden van lichte
schaduw, roodbladigen moeten zon” – noemt hij als voorbeeld. Op de verkoopvloer staat
deze H. ‘Maple Syrup’ in 2 liter-pot. “Relatief duur, maar ze gaan goed weg.” H. ‘Maple Syrup’
won vorig jaar brons bij de nieuwighedenkeuring van de KVBC.

zijn uiteraard de mooiste, hoewel er altijd nog verbetering is.
Zo is de egaal roodbladige H. ‘Fire Alarm’ uit de First Class
nog te verbeteren door een selectie met een meer gesloten
habitus.”
Een belangrijk aandachtspunt bij deze indeling is dat er
verschil is tussen indoor- en outdoor-productie. “Zo is de
zilverkleurige H. ‘World Caffé Corretto’ gevoelig voor zonnebrand; beter dus om deze in de kas te kweken. Dat geldt
ook voor veel geelbladigen, H. ‘Rex Lime’ is een uitzondering.” De naam Rex verwijst naar de serie XXL-Heuchera,
in de catalogus staan er vijf vernoemd. Hier gaat het om de
grootst groeiende selecties, zeer droogteresistent ook omdat
zeer waarschijnlijk H. villosa tot de moederplanten behoort.
“Vergelijkbaar met H. ‘Mega Caramel’ van Thierry Delabroye, hoewel de moederplant niet altijd door de veredelaars
wordt prijsgegeven, maar het behaarde blad van H. ‘Rex Red’
en H. ‘Rex Dark Amber’ verklapt wel wat.” De Rex-serie zit
nog in de aanloopperiode, Zonneveld moet veel praten om ze
in het sortiment te krijgen.
Veel van het sortiment is voor de visuele markt, zoals het onderdeel Landscape in de catalogus. “Gedeeltelijk kortlevende
planten. De cultivars onder Landscape hebben zich bewezen
als tuinplant.” Hieronder vallen de vijf Rex-selecties plus
enkele oude bekende, zoals H. ‘Plum Pudding’, H. ‘Can Can’
en H. ‘Chocolate Ruffles’. “Bij de aanlegsector blijkt het heel
lastig om nieuwe cultivars te introduceren, daar blijft de
afname redelijk traditioneel.”
Kort nog over Heucherella, de kruisingsvorm tussen Heuchera en Tiarella. “Zowel interessant vanwege het blad als de
rijke bloei. Er komen steeds meer nieuwe selecties bij. Overigens is bloei zeker ook bij Heuchera te vinden, H. ‘Paris’
behoort tot de beste.”

DUURZAME TUINPLANTEN

Thierry Delabroye met H. ‘Mega Caramel’, een tot een meter hoogte groeiende grootbladige
cultivar. Hij vond deze tussen kruisingen van zijn eigen selectie ‘Caramel’. Via kruisingen vanuit
‘Caramel’ introduceerde hij meerdere selecties, op zijn kwekerij laat een poster er zo’n vijftien
zien, in allerlei bladkleurvariaties. “Wat nog ontbreekt, is er een met helemaal grijs blad.”

De kwekerij van Thierry Delabroye ligt bij het Noord-Franse
Lille. Hij is een specialist met een duidelijk visie. “Er zijn twee
markten: voor duurzame tuinplanten en voor kortlevende,
visueel aantrekkelijke planten. Ik kies voor de eerste.” Op
zijn kwekerij staan verschillende Heuchera, grotendeels eigen
selecties. Voorwaarde voor hem is om Heuchera te selecteren

‘ Variatie in bladkleur
is belangrijk
in het aanbod’
Thierry Delabroye, die inzet op selecties met de sterke H. villosa als
ouderplant, verwijst behalve naar de testen bij de Engelse Wisley Garden
ook naar het Amerikaanse Mt. Cuba Center, dat meerdere jaren testen
deed met Heuchera. “Deze eigen selectie, de geelbladige H. ‘Citronelle’,
staat er al jaren op nummer 1.” Zijn selecties H. ‘Brownies’ en H. ‘Caramel’ staan ook al lang in de top 10.
20

6 mei 2022

6 mei 2022
019-21 Sortiment Heuchera.indd 20

29-04-2022 11:43

uit H. villosa. Belangrijk kenmerk van deze soort noemt hij
het behaarde blad. “Dat betekent resistent tegen droogte.
Sterk dus.”
Delabroye vertelt over Wisley Garden, dat enkele jaren geleden een groot deel van het Heuchera-sortiment testte. Het
was een warm en vochtig jaar, een prima basis voor aantastingen van roest. “Na de zomer belde jurylid Bob Brown van
Cotswold Garden mij op om te zeggen dat mijn variëteiten
de meest resistente waren.” Delabroye noemt als voorbeelden H. ‘Caramel’ met okeroranje blad, H. ‘Pinot Gris’ met
wijnrood blad en H. ‘Guacamole’ met heldergeel blad. H.
‘Caramel’ was een verrassing voor hem, gevonden door een
lichtbladige zaailing van H. villosa te kruisen en verder te
zaaien. Behalve H. ‘Caramel’ vond hij zo ook H. ‘Brownies’,
sterk gelijkend op de allereerste roodbladige H. ‘Palace
Purple’. Over de laatste zegt hij nog: “Die wordt gezaaid en
dat geeft te veel variatie. Weefselkweek is wat mij betreft de
beste manier om te vermeerderen, scheuren kan ook, maar
dat duurt lang.”
Overigens benadrukt Delabroye om niet alleen zijn eigen
variëteiten te benoemen. “Bijvoorbeeld H. ‘Dark Secret’ is de
beste bijna zwarte, daar hoef ik niet meer naar te zoeken.”
Ook heel goed vindt hij de oude H. ‘Frosted Violet’ en H.
‘Plum Pudding’. “Via weefselkweek vermeerderd.” Bij weefselkweek merkt hij wel op dat er virusgevaar is. “Amerikanen
vroegen eerder al om testen. Gelukkig zat er niks in mijn
planten, maar in de toekomst kan dit meer aandacht vragen.”
Ook al merkt Delabroye dat de meeste mensen Heuchera
uitkiezen voor het blad, toch kruiste hij ook met bloeiende Heuchera. Vanuit H. ‘Pluie de Feu’ heeft hij inmiddels
diverse rode en roze selecties, ook met gekleurd blad, zoals
de roodbladige H. ‘Red Pearls’. Toch zijn bloeiende varianten weinig populair. “Ik stond eens op een beurs en had
een voorraad bloeiende Heuchera, die ik aan het einde van
de dag allemaal nog over had. De tweede dag knipte ik alle
bloemen eraf en verkocht bijna alles. Dat zegt genoeg over
de belangstelling voor bloeiend.”

NIET OP NAAM INGEKOCHT
Kwekerij Meijer bestaat uit een groothandelskwekerij en
een particulier plantencentrum. De kwekerij levert rond de
miljoen planten per jaar, alles in P9, de afzet gaat grotendeels richting groot groen, in grote aantallen en gedeeltelijk
in opdracht. Binnen het kwekerijsortiment zijn planten uit
weefselkweek een uitzondering, vrijwel alles komt uit zaad,
van stek of wordt gescheurd. Wat betreft Heuchera staan
er H. ‘Palace Purple’ en H. sanguinea ‘Leuchtkäfer’ (groenbladig met rode bloemen), beide goed bewezen zaaiplanten.
“Hier blijft vraag naar, vanwege de export en vanwege de
prijs”, vertelt Geert Meijer.
Uiteraard staan deze twee Heuchera ook in het plantencentrum. “Zeker vanwege de prijs, we bieden ze voor €1,80
aan.” Daarnaast biedt het plantencentrum standaard circa
zeven ingekochte cultivars. Daarbij gaat het vaak wel om
planten uit weefselkweek. Deze worden niet noodzakelijkerwijs op naam ingekocht. Belangrijker is het om een aanbod
te hebben met variatie in bladkleuren. “Klanten komen
zelden specifiek met een naam, of ze moeten iets op tv of in
de bladen hebben gezien.” Of deze Heuchera bloeien, speelt
amper een rol. De opvallende bladkleuren van Heuchera
zijn ideaal om mee te combineren in bakken, potten en
hanging baskets, maar gaan ook de border in, soms in grote
aantallen, mooi op de voorgrond in borders. “De larven van
taxuskevers kunnen problemen veroorzaken, daarop controleren we continu.” Opvallend is de aanwezigheid van

Onno Zonneveld bij een deel van de aangeboden Heuchera. Hij benadrukt dat het aanbod
ook zo groot is omdat niet alle Heuchera dezelfde grondsoort, dezelfde bodemvochtigheid
en dezelfde klimatologische omstandigheden wensen. “Sommige zijn geschikt voor het
Mediterrane gebied, andere juist voor Scandinavië. Ook de gevoeligheid voor de larve van
de taxuskever verschilt per cultivar.”

John Ostermeier van Patio Tuininrichting noemt de in 1996 geïntroduceerde en nog altijd
bekende H. ‘Plum Pudding’ zeer betrouwbaar. “Dus daar houd je aan vast.
Er zijn door de jaren heen natuurlijk veel andere roodbladige selecties bijgekomen, maar
deze is uniek vanwege de warme en egale rode bladkleur, het bladoppervlak heeft ook een
mooie glans.”

H. villosa. “Veel klanten volgen het sortiment van kwekers
als Hans Kramer, voor hen een inspiratiebron, en willen dat
dan hier in de buurt kopen. Daar spring ik uiteraard op in.”

BETROUWBARE H. ‘PLUM PUDDING’
Op de website van Patio Tuininrichting staat uitleg over het
belang van planten en bladplanten in het bijzonder. “Planten
met een opvallende bladkleur of bladstructuur versterken
het exclusieve karakter van een tuin”, vertelt John Ostermeier. Heuchera speelt daarbij zeker een rol en op de website
staat H. ‘Plum Pudding’ vermeld. “Een sterke selectie waarmee we al vele jaren goede ervaringen hebben.” Bij voorkeur
zet hij negen tot twaalf P9-planten per m², zodat een plantvak snel gesloten is en onkruid weinig kans meer maakt.
“Ik werk niet heel erg vaak met Heuchera, maar heb ik een
tuin met vlakverdelingen dan is deze roodbladige cultivar
eigenlijk onmisbaar. Een in zo’n vak geplaatste solitair komt
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