VASTE PLANTEN

‘Perfecte bodembedekker’
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Lamium behoort tot de Lamiaceae, de lipbloemfamilie,
ook wel Labiatae genoemd. Nepeta, Stachys, Lavandula
en Origanum zijn bekende familiegenoten, maar er zijn
er veel meer. De wetenschappelijke naam is afgeleid van
het Griekse ‘lamos’ dat ‘keelgat’ betekent of ‘laimos’ dat
‘keel’ betekent, een duidelijke verwijzing naar de wijd
openstaande tweelippige bloemkroon. De circa vijftig Lamium-soorten (zowel een- en tweejarigen als vaste planten) groeien van nature verspreid over Europa, Azië en
Noord-Afrika, maar verschillende soorten zijn inmiddels
wereldwijd verspreid.
Veruit de bekendste soort is L. maculatum, de gevlekte
dovenetel, een allround bodembedekker die inheems is
in Nederland. De soort bloeit rijk en maandenlang, soms
met in de winter nog wat bloemen. Minder bekend is
L. orvala, die inheems is in Noord-Italië, delen van Oostenrijk en oostwaarts daarvan. “Ook hier in Frankrijk,
in de Jura is de plant te vinden”, vertelt kweker Olivier
Cazeneuve, die bij Lyon zijn kwekerij Pépinières Cazeneuve runt. L. orvala is te vinden in bosrijke omgevingen, meestal aan de randen, vaak onder kreupelhout.
“Het grootste voordeel van deze plant is dat hij onder
lastige omstandigheden nog goed groeit, hij is zeer goed
te gebruiken op schaduwrijke plaatsen waar de grond
droog is.”
Ook de bekende Engelse tuinvrouw Margery Fish noemt
L. orvala in haar boek Ground cover plants (1964) een
perfecte bodembedekker, die een dichte, onkruid onderdrukkende bladmassa vormt. Ook zij benadrukt dat de
plant het nog goed doet op de meest ongunstige plaatsen,
bijvoorbeeld onder bomen en op kale hellingen. Cazeneuve vertelt dat veel mensen denken dat zo’n inheemse
plant een onkruid is. “Ik denk echter niet in termen van
onkruid, ik denk veel meer in de toepassing van planten
en deze Lamium is zeer functioneel op droge schaduwplaatsen waar je een lage en gesloten begroeiing wilt
hebben. Vergelijk hem met bijvoorbeeld Symphytum.”
Cazeneuve levert L. orvala in P9 en adviseert vijf tot
zeven planten per m². In maart loopt de plant uit met
roodachtig blad, later kleurt het donkergroen, extra is
dat het dan ook mooi glanst. In april en mei is er de bloei
met bloemstengels die tot 50 cm hoogte komen, soms
daar ruim bovenuit groeiend, heel anders dus dan de
bekende kruipende soorten.
De bloemkleur is purperrood, de cultivar ‘Album’ bloeit
grijsachtig wit en heeft wat lichter gekleurd blad. Van
‘Silva’ – een niet uitzaaiende selectie in oud Joegoslavië
verzameld – is het kenmerk dat de uitlopende bladeren
in het voorjaar in het midden een duidelijke grijswitte
streep hebben. Later in de zomer verdwijnt die streep.
Cazeneuve prijst ook nog de lange bloeiperiode, “tot in
augustus”. Knippen mag eventueel, in geval dat de plant
te rommelig wordt. “De groei stopt niet. Een plant herstelt snel en makkelijk.”

Soort: Lamium orvala
Nederlandse naam: dovenetel
Groeivorm: bodembedekkend
Hoogte: circa 50 cm
Bloem: purperrood
Extra: verdraagt droge schaduw
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