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‘Geen modeplant’
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Phlomis behoort tot de Lamiceae, net als onder meer
Nepeta, Mentha, Salvia en Prunella, en staat vermeld
in de naamlijst van zowel vaste planten als in die van
houtige gewassen. Het geslacht kent namelijk zowel
kruidachtige als houtige vertegenwoordigers. De bekende Franse kweker Olivier Filippi heeft zijn kwekerij
dicht bij Marseille, tegen de kust van de Middellandse
Zee. Zijn specialisme is droogtebestendige planten. Zijn
boek ‘Pour un jardin sans arrosage’ (Voor een tuin zonder beregening) is alom geprezen. Daarin bespreekt hij
planten die droogte trotseren, het behandelde sortiment
is groot. Veel staat in zijn showtuin en wie deze in mei
bezoekt, valt de grote hoeveelheid Phlomis op, voor hem
een van de favorieten. “Het is zeker geen modeplant,
ondanks dat er binnen het geslacht zowel diversiteit is.”
Als belangrijkste reden daarvoor noemt hij de onbekendheid. “Hier rond de Middellandse Zee zijn zo’n veertig
verschillende Phlomis te gebruiken in kleuren variërend
van wit, licht en donkerroze tot allerlei tinten geel. Zelfs
bijna oranje komt voor. De hoogste soorten halen hier
wel drie meter hoogte.”

RUIMSCHOOTS BEWEZEN
Voor Nederland ziet hij zeker kansen voor Phlomis.
Hij geeft een paar voorbeelden. Het bekendst is hier de
zachtgele P. russeliana, die veel in borders wordt gebruikt, maar zeker ook in het openbaar groen. De soort
heeft zich hier ruimschoots bewezen. P. russeliana sterft
in de winter bovengronds af, maar de verdroogde bloemstengels blijven nog lang staan. “Een extra sierwaarde.
Via uitlopers vormt zich een gesloten geheel. Omdat het
blad relatief groot is, maakt onkruid amper kans.” De
gele P. fruticosa is bij ons ook aardig bekend, de soortnaam betekent heesterachtig. Hierover zegt hij dat deze
nog beter droogte doorstaat dan P. russeliana. Hij prijst
het wintergroene fluwelige zilvergrijze blad.
Overigens wordt vaak gedacht dat alle droogtebestendige planten grijs blad hebben, maar de showtuin bewijst
het tegengestelde. “Deze wintergroene Phlomis kan
behoorlijk fors uitgroeien, daarom is geregeld snoeien
aan te bevelen.” Ook aardig bekend in Nederland is de
paarsroze P. tuberosa, een vaste plant. Filippi noemt verder nog wat andere Phlomis die geschikt zijn voor Nederland, maar die wel meer eisen stellen als het gaat om
doorlatende grond en beschutting tegen winterwind. “Is
de standplaats goed, bijvoorbeeld tegen een zuidmuur
en aangeplant op een heuveltje om te nat te voorkomen,
dan is er veel mogelijk.”
Voor de struikvorm P. samia ziet hij zeker kansen, de
bloemen met een aparte lichtroze kleur staan tussen
grijsgroen blad. Kwetsbaarder vindt hij de geheel zilvergrijsbladige en bladhoudende P. purpurea met zachtroze
bloemen, ‘Alba’ is de witte variëteit. In zijn boek benoemt
hij in totaal twintig Phlomis. “De meeste andere vragen
toch echt wel Mediterrane groeiomstandigheden.”

Geslacht: Phlomis
Nederlandse naam: brandkruid
Groeivorm: bossig
Hoogte: 80 cm tot 150 cm
Bloem: kransvormig
Extra: droogtebestendig
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