VASTE PLANTEN

‘Goed in schaduw’
Tekst: Emiel van den Berg | Fotografie: Visions

Bastiaan Hoogland van Sfeertuinen vulde de voortuin
bij zijn vorige woning met vaste planten in de kleuren
(room)wit tot (oker)geel. Zijn visitekaartje. “Geel is nog
altijd een lastige kleur in tuinen, met mijn voortuin wilde ik laten zien dat kiezen voor alleen gele tinten juist
heel mooi kan zijn.” Hij kijkt met tevredenheid terug
naar de beplanting die hij gebruikte, maar merkte niet
dat er extra ‘gele’ opdrachten binnenkwamen. “Het
blijft lastig.” Dat samenstellen van een gele beplanting
was voor hem niet moeilijk, veel van de gebruikte planten kende hij al. “En als je goed rondkijkt en erover gaat
lezen, kom je nog van alles tegen, ook minder bekend.”
Zo plantte hij aan de schaduwzijde Kirengeshoma, de
onbekende Japanse wasbloem die maar mondjesmaat in
Nederlandse tuinen te aanschouwen is. Kirengeshoma
behoort tot de Hydrangeaceae en is inheems in Japan,
waar hij in bergbossen groeit en rond de maand augustus bloeit. Vanuit een stevige wortelstok verschijnen
stengels tot ongeveer een meter hoogte. K. palmata blijft
net onder de meter, K. koreana komt er net boven en
groeit meer rechtopgaand. Beide soorten – dit zijn de
enige twee – hebben blad dat min of meer rond is met
ondiepe puntige lobben. Elk blad is 10 tot 20 cm lang
en even breed. “Een unieke bladvorm die niet veel voorkomt. Alleen al met dat blad heeft de plant sierwaarde,
het loopt heel mooi frisgroen uit in het voorjaar en blijft
prachtig tot in de herfst.”

COMBINEREN
Hoogland combineert Kirengeshoma graag met siergrassen, varens en andere ‘bosplanten’. De in augustus en
september verschijnende bloemen zijn lichtgeel en knikkend klokvormig, ze hebben een wasachtige structuur
vandaar de Nederlandse naam. “Die lichtgele bloemkleur is handig voor in de schaduw, waar Kirengeshoma het goed doet. Van te veel middagzon kan het blad
geel kleuren.” Kirengeshoma verdraagt ook wat droogte.
“Zeker als hij al enige jaren vast staat.” Handig vindt hij
het dat de plant laat in het seizoen bloeit, extra water in
het najaar bevordert die bloei.
De verschillen tussen K. palmata en K. koreana zijn volgens hem erg klein. “Behalve dat de eerste wat lager
blijft, bloeit deze ook wat later.” Soortechtheid bij aanschaf is dus belangrijk, maar daar heeft hij geen problemen mee. Overigens benoemt kweker Hans Kramer
in zijn catalogus nog de kleiner blijvende K. palmata
‘Dwarf’.
Bij voorkeur schaft Hoogland planten in P11 aan. “Kirengeshoma komt wat traag op gang, met een grotere
potmaat heb je meteen wat staan.” Per vierkante meter
vindt hij vijf planten dan voldoende. Wat grondsoort
betreft adviseert hij humusrijk en iets vochtig. “Is de
grond wat zanderig of heel zwaar dan voeg ik altijd een
flinke hoeveelheid compost toe.”

Geslacht: Kirengeshoma
1 juli 2022
Nederlandse naam: Japanse wasbloem
Hoogte: 90-120 cm
1 juli 2022
Bloem: knikkend klokvormig
Bloemkleur: lichtgeel
Extra: Schaduwplant
1 juli 2022
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