Sortiment Echinacea:
einde nog niet in zicht
Wie de edities van de Naamlijst van Vaste Planten van de afgelopen decennia naast elkaar
legt, ziet bij Echinacea een ontwikkeling van twaalf (uitgave 1988) naar bijna driehonderd
soorten en cultivars. Het einde lijkt echter nog niet in zicht, want zolang de markt
ernaar vraagt, presenteren veredelaars nieuwkomers. Voor wie het spoor bijster is, geeft
Dendroflora nummer 57 houvast. Daarin is er ruim aandacht voor het vorig jaar gepubliceerde
keuringsrapport van de KVBC.
Tekst en fotografie: Emiel van den Berg

H

et keuringsrapport van de KVBC houdt een kleine
honderd Echinacea tegen het licht. Navraag bij
diegenen die in de praktijk iets met Echinacea
doen, laat zien dat de bevindingen van het rapport
niet exact overeenkomen met de praktijkervaringen van de
ondervraagden. Te beginnen met Hendrik De Bruyne, een
groot liefhebber – “geen professioneel” – met in zijn tuin
‘De Berceau’ een collectie van ongeveer 220 verschillende
Echinacea, waaronder eigen selecties. Het begon met E.
purpurea ‘Coconut Lime’, die hij kreeg van José De Buck, de
voorzitter van de Vlaamse Vaste Planten Vereniging. Daarna
verzamelde hij onder andere bij Kwekerij Fahner, Tuingoed

Foltz en via veredelaars Henk Holtmaat en Marco van Noort.
Inmiddels heeft hij veel geleerd, bijvoorbeeld dat Echinacea
in borders slecht worteldruk van buurplanten tolereert.
“Lastig daarbij is ook dat ze wat later uitlopen dan de gemiddelde vaste plant en dat slakken op de loer liggen, ze hebben
vaak meteen een achterstand. Daarom staan al mijn planten
in een 40 meter lang plantvak bijeen.”
Als borderplant vindt hij de diep wortelende E. pallida wel
geschikt, maar de bloei daarvan vindt hij niet rijk. Door de
jaren heen heeft De Bruyne al heel wat Echinacea laten vallen, maar uiteraard is er nog voldoende bruikbaars over. “Ik
bekijk alle nieuwkomers met een kritisch oog, begrijpend

Landplantenkweker Marcel Lucassen heeft een zestigtal verschillende Echinacea. Deze E. ‘Summer Candy’ is een populaire cultivar, die al
verschillende jaren meegaat. Ieder jaar volgt hij uiteraard de nieuwste
introducties. “Maar ook al zou er niks meer bijkomen, dan nog kunnen
we goed uit de voeten met alles wat er inmiddels al is.”

Coen Jansen bij de eigen selectie E. ‘Simply Red’, als zaailing gevonden op zijn
kwekerij. Meest opvallend vindt hij de intense, echt dieprode bloemkleur. “Een
moeilijk omschrijfbare kleur, maar zeker niet het oranjerood dat je al genoeg ziet.”
Hij test de nieuwkomer momenteel uit. Een van de criteria is of deze goed te
vermeerderen is.
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dat de vraag het aanbod in stand houdt.” Vraagtekens zet hij
bij de SunSeekers-serie. Die vindt hij goed in de markt gezet,
ze blijven laag en bloeien rijk, maar in de tuin zijn ze volgens hem lastig over te houden. “Dat degradeert Echinacea
tot een eenjarige, jammer. Soms komen nieuwe selecties
eenvoudigweg te snel op de markt.” Overigens vindt hij
enkele SunSeekers wel goed genoeg. “En daar komt nog van
alles bij, vaak krijg ik toegestuurd om te testen.”

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 Echinacea.

INVLOED VAN GRONDSOORT
Aanbevelenswaardig vindt hij de bekende Razzmatazz’,
‘Guava Eyes’ – “heel sterk, maar lastig te scheuren” – en
‘Julia’. “Een sterke compacte. Zelf heb ik ook enkele eigen
lage selecties die ik aan het testen ben. De meeste groeien
traag en kenmerkend zijn de wat kleinere bloemen.” Bij deze
voorbeelden gaat het schuren met het keuringsrapport van
de KVBC, die ‘Razzmatazz’ nog één ster geeft, maar
‘Guava Eyes’ met nul sterren beloont omdat er betere cultivars zijn met dezelfde eigenschappen. Van Henk Holtmaat
vindt De Bruyne de serie Sweet Meadow Mama goed en van
Marco van Noort prijst hij de series Sensation, Eccentric en
Meditation, waarvan de KVBC zowel ‘Eccentric’ als
‘Meditation’ met nul sterren beloont.
De Bruyne benadrukt de ontwikkelingen bij groenbloemigen.
‘Green Woodpecker’ noemt hij een mooie lage en van ‘Choco
Green’ vindt hij de komvormige bloem mooi, maar hij twijfelt aan de levensduur. “De meeste met groene bloemen houd
ik slechts drie, vier jaar goed.” Tot slot ziet hij nieuwkomers
geselecteerd op de bloemkegel, de Drumstick-serie.
Kweker Coen Jansen heeft al zo’n veertig jaar een kleine gespecialiseerde kwekerij, waarin alles draait om probleemloze
tuinplanten die sterk en gezond zijn én een hoge sierwaarde
hebben. Veel staat uitgeplant in eigen moerbedden. Bij het
enorme aanbod aan Echinacea vindt hij dat hij als kweker
moet sturen, over het algemeen noemt hij planten met een
stevig bladrozet onder aan de bloemstengels de beste. Door
de jaren heen heeft hij veel geprobeerd en sommige mochten blijven. “‘Summer Breeze’ van Marco van Noort kan ik
niet genoeg prijzen en ook ‘Sunrise’ vind ik goed. E. purpurea ‘Virgin’ is een goeie lage witte, en de Sensation-serie van
Marco doet het hier heel goed.” Ook ‘Razzmatazz’ voldoet
en de erop lijkende ‘Southern Belle’ – “mooier van kleur” –
heeft hij al tien jaar staan.
Hoge verwachtingen heeft hij van ‘Pretty Parasols’ van Jan
Spruyt, met naar beneden gebogen tweekleurige lintbloemen. Ook bij de opsomming van Jansen zitten enkele namen
die de KVBC met nul sterren beloond. Heel belangrijk om te
vermelden, vindt hij daarom dat zijn bevindingen zijn gebaseerd op de droge zure zandgrond waarop hij werkt. “Dat wil
zeker niet zeggen dat deze het dan ook goed doen op andere
grondsoorten. Dat blijft steeds een probleem.”

E. purpurea ‘Augustkönigin’ is een selectie van Piet Oudolf, geïntroduceerd in 1990.
Coen Jansen vindt deze een van de beste langlevende in deze kleur. “Doet het altijd en
overal, maar is steeds lastiger te krijgen. Hij lijkt uit de handel te verdwijnen.” De wat
lagere E. ‘Elbrook’ (‘Elton Knight’) lijkt erop. Deze ontving drie sterren bij het keuringsrapport
van de KVBC.

GEZONDHEID CENTRAAL
Vasteplantenkwekerij Mts. Lucassen levert landplanten aan
Nederlandse exporteurs. Ze gaan richting Japan, China, VS
en Zuid-Korea. Als belangrijkste ontwikkeling van dit moment noemt hij de introducties in de vorm van series. “Cultivars met gelijkende eigenschappen in diverse kleuren”, aldus Marcel Lucassen. Een bijzondere nieuwkomer noemt hij
‘Pink Skipper’, in een pastelroze kleur die onderscheidend
te noemen is. “Extra zijn de donkere stengels en de stevige
bloem.” Een cultivar die al een tijd meegaat, is de gevuldbloemige ‘Irresistible’, die ook met nul sterren is beloond
door de KVBC. “De stevigheid zou iets beter mogen, sowieso
mag er wat betreft stevige bloemstengels meer verbetering

Uit de Eccentric-serie van Marco van Noort komt deze E. ‘Eccentric Yellow’. De Bruyne prijst
de Eccentric-serie, maar bij het keuringsrapport van de KVBC kreeg E. ‘Eccentric’ geen enkele
ster. Daarin wordt vermeld dat deze cultivar met zijn spectaculaire dieprode bloemen prima
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‘ Nieuwe selecties
knallen wat mij
betreft te veel’

Landplantenkweker Marcel Lucassen prijst bij deze ‘Parrot’ het sterke contrast tussen de
twee kleuren. Hendrik De Bruyne volgt met interesse de ontwikkelingen bij tweekleurige
bloemen. Hij noemt ‘Parrot’ en ‘Rainbow Marcella’ van Henk Holtmaat. Holtmaat benadrukt
dat bij tweekleurig nog behoorlijk wat ontwikkelingen zijn.

Hendrik De Bruyne ziet ontwikkelingen bij sterk gevulde chrysantachtige bloemen. “Die hebben vooralsnog wel als nadeel dat ze hoog uitgroeien, waarbij de zware bloem kan omvallen.
Daar is verbetering gewenst.” Deze ‘Cherry Fluff’ van Henk Holtmaat is een van de favorieten
van Marcel Lucassen. “Vanwege de bijzondere kleur. Dat geldt ook voor ‘Cantaloupe’ en ‘Pink
Skipper’.”

komen.” Daarnaast noemt hij ‘Pink Double Delight’.
“Ook niet de beste, maar wel heel bekend dus veel gevraagd.” Een heel mooie vindt hij de eerdergenoemde
‘Eccentric’. “Daar zou een compacte vorm van
mogen komen.”
Veredelaar Henk Holtmaat laat weten dat de zoektocht
nog niet stopt. “Het vakgebied blijft vragen naar nieuw.”
Winterhardheid en gezondheid blijven belangrijk, net als
hoogte. “Die zijn we misschien wat verloren, terwijl in de
tuin juist hoogte nodig is. De Sweet Meadow Mama-serie
is daar overigens wel een goede voor.” Een goede gevulde
groenbloemige komt in 2023 op de markt en gezocht blijft
worden naar andere kleuren, zo komt er een gevulde aan
in zoetzacht roze en een in een onderscheidende kleur wit.
Ook bij de tweekleurige blijft er ontwikkeling. Tot slot wordt
getest met een selectie waarvan het bloemhoofd niet rond
maar plat is. “Als het maar anders is…”
Ook voor veredelaar Marco van Noort is er altijd nog ruimte
voor verbetering. Hij richt zich onder andere op middelhoge
en compacte planten. “Ook die compacte zijn prima tuinplanten. Op het gedrag van de consument die ze op het terras zet en na één seizoen weggooit, heb ik geen invloed.” Als
primeur noemt hij Echinacea met gevulde spiderbloemen,
binnen een paar jaar komen ze op de markt. Droomt hij nog
ergens van? “De blauwe Echinacea, ooit gaat het me lukken…” Over het KVBC-rapport: “Veel door ons ontwikkelde
rassen verouderen, ze verdwijnen dan naar de achtergrond
en worden vervangen door verbeteringen. Vergeet niet dat
Echinacea een kortlevende vaste plant is, afhankelijk van de
grondsoort. Gezond en sterk blijven daarom de belangrijkste aandachtspunten, daar slagen we de laatste jaren steeds
beter in.”

BETROUWBARE BEKENDEN

De selecties uit de Drumstick-serie van Marco van Noort gaan vooralsnog voornamelijk richting
bloemisterij. “Maar, ze zijn sterk, ook geschikt voor in de border.” De serie staat nog in de kinderschoenen, ook de compacte vormen zijn nog relatief onbekend. Hendrik De Bruyne prijst de
verschillende vormen en kleuren. “Mooi met hun wintersilhouet.” (Foto: Marco van Noort)
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In een bloemrijke tuin tekende Tijs Verkuijlen, ontwerper
bij De Groot Hoveniers, twee verschillende Echinacea in: E.
purpurea en E. purpurea ‘White Swan’. “Beide betrouwbaar
bloeiend, ik gebruik ze graag. Beide ook sterk, want inboeten
doen we natuurlijk liever niet.” Hij zette ze in groepen en
combineerde ze, voor het natuurlijke effect, met siergrassen.
“‘White Swan’ combineert daar heel mooi mee, de bloemkleur geeft rust tussen het fijne blad en de lintbloemen
hangen wat af, dat versterkt wat mij betreft het natuurlijke
effect.” Bij E. purpurea waardeert hij dat de bloemkleur veel
minder opvallend is dan bij de vele nieuw geïntroduceerde
selecties. “Die knallen wat mij betreft te veel. Ik merk dat
veel klanten daarom ook het liefst de soort zien.”
Soortechtheid is uiteraard essentieel, Verkuijlen bestelt daarom steevast bij een vertrouwd adres. Behalve de bloei vindt hij
overigens ook het wintersilhouet van waarde – “de verdroogde
bloemharten blijven stevig op de stengels staan” – en ook daarom combineert hij graag met siergrassen. Tot slot waardeert
hij het feit dat Echinacea insecten lokt. Ziet hij ook nadelen?
“Om de paar jaar moet je ze verjongen door te scheuren. Maar
ja, dat geldt natuurlijk ook voor andere vaste planten.”
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