
Arjan: “Veel minder bekend dan het 
‘gewone’ tweejarige vingerhoedskruid is 
het vaste vingerhoedskruid, Digitalis 
lutea. De bloemen zijn kleiner, maar ook 
talrijker in een prettige, zachtgele tint. 

Vanwege de bloemkleur heeft de plant de 
tweede naam gekregen: lutea. Weinig origi-

neel (‘lutea’ betekent geel) maar wel zo makkelijk te 
onthouden. De ‘gewone’ vingerhoed is tweejarig, 
maar de Digitalis lutea gedraagt zich anders; het is 
een vaste plant. Dit betekent overigens niet dat je de 
plant voor de rest van je leven behoudt, want ‘vast’ is 
in dit geval zo’n 3 à 4 jaar. Ondertussen zaait ook 
deze Digitalis lutea zich vrolijk uit, dus je zult ondanks 
de wat korte levensduur niet snel zonder de gele  
vingerhoedjes komen te zitten.”

Waar is de plant op zijn best?
“Ondanks de hoogte zit Digitalis lutea je niet snel in de 
weg, want de ijle stengels maken een luchtige indruk. 
Vanwege het strakke, verticale effect is de structuur 
van de planten tot laat in het jaar interessant. Digitalis 
lutea houdt van een plek in de zon, maar verdraagt 
ook prima wat schaduw. Van nature groeien ze op 
droge grond in de bosrand, of op open plekken in het 

De Bloeimeesters is een collectief van tuinontwerpers, kwekers, beplantingsadviseurs en hoveniers die tuineigenaren willen inspireren hun tuinen 
te vergroenen. Elke maand licht een van hen een speciale tuinplant uit. Dit keer: tuinarchitect Arjan Boekel over Geel vingerhoedskruid.

De Bloeimeesters 
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Geel vingerhoedskruid

Plantpaspoort
Latijnse naam: Digitalis lutea

Nederlandse naam: Geel vingerhoedskruid
Soort plant: vaste plant 

Standplaats: zon-halfschaduw
Grond: verdraagt droogte, niet kieskeurig voor grondsoort

Bloeitijd: juni-juli
Bloemkleur: zachtgeel

Hoogte: 150 cm
Pas op met kleine kinderen, Digitalis kan giftig zijn!

Tuinarchitect
Arjan Boekel
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De Bloeimeesters online
Op www.debloeimeesters.nl 
vind je inspirerende 360o 
voorbeeldtuinen waar je 
doorheen kunt ‘wandelen’, 
met bij elke plant praktische 
informatie over groei en 
bloei. Je kunt de planten ook 
via de site kopen.

bos. Je kunt ze tegenkomen in Zuid- en Midden-
Europa, maar ze groeien zelfs tot in België en Zuid-
Limburg. Typisch een plant die met de klimaat- 
verandering wel eens een vaste plek in onze flora 
zou kunnen gaan innemen.”

Mooi in combinatie met…?
“De lange stengels komen het mooist uit wanneer 
ze boven een wat lagere beplanting uit kunnen 
torenen. Lagere, bloeiende planten zoals zomer-
aster Kalimeris ‘Madiva’ en Aster macrophyllus 
‘Twilight’ wisselen het vingerhoedskruid af qua 
bloeitijd. Een goede match tíjdens de bloei is de 
paarse Salvia nemorosa ‘Caradonna’. Ook sier-
grassen als blauwgras (Sesleria autumnalis) en 
Mexicaans vedergras (Nassella (Stipa) tenuifolia) 
groeien fraai aan de voet van Digitalis. Iets meer in 
de schaduw vind ik de combinatie met sneeuw-
witte veldbies (Luzula nivea) en Turkse lelie (Lilium 
martagon) erg geslaagd. 
Naast Digitalis lutea kun je Digitalis grandiflora 
proberen, die heeft grotere bloemen en blijft lager. 
Ook mooi, met een nóg sterker architectonisch 
effect, is Digitalis parviflora, die een mooie roest-
bruine bloemkleur heeft.”
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Kijk voor een filmpje over 
Geel vingerhoedskruid op 
www.seasons.nl/
vingerhoedskruid
In de volgende aflevering: 
Struikklaver (Lespedeza 
thunbergii)

SEASONS   103   


