
Linda Lavoir: “Geel, oranje, rood… het zijn niet 
de meest populaire kleuren in de tuin. We 
houden het liever bij paars, lila en blauw. Maar 
het zijn juist de warme kleuren die voor zo veel 

diepte in de border zorgen, zeker in de nazo-
mer. De geel/oranje/rode Helenium is een goed 

voorbeeld van een echte Noord-Amerikaanse ‘power 
plant’. In de zomer versterkt ze haar buren door haar uit-
zonderlijke kleur en in de winter spelen de afgestorven 
zaaddozen een decoratieve rol in de border. Iets wat zo 
kenmerkend is voor de Dutchwave: een tuin die 365 dagen 
per jaar mooi is. Insecten zijn dol op deze plant!  
Omdat zonnekruid tot laat in het seizoen bloeit, is dit een 
bijkomend voordeel.”
 
Mooi in combinatie met?
“Helenium combineert prachtig met siergrassen. Je kunt er 
bijvoorbeeld een lage Sporobolus ‘Cloud’ voor zetten of de 
hogere Panicum ‘Shenandoah’ of Molinia ‘Transparant’ 
erachter. Voor de vaste planten zou ik gaan voor de Eupa-
torium ‘Chocolate’ of Stachys ‘Rosea’ en een eindje verder 
een lichte Aster zoals ‘Little Carlow’ en Aconitum ‘Arendsii’.  
Daarnaast is het mooi wanneer er een boom in de buurt 
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Helenium ‘Mardi Gras’ ofwel zonnekruid.
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Zonnekruid

Plantpaspoort
Latijnse naam: Helenium ‘Mardi Gras’

Nederlandse naam: zonnekruid
Soort plant: vaste plant

Standplaats: zonnig
Grond: alle grondsoorten die voedzaam en vochthoudend zijn

Bloeitijd: juni-september
Bloemkleur: geel/oranje/rood

Hoogte: 80 cm

Tuinontwerper
  Linda Lavoir

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

staat die in het najaar ook prachtig oranje verkleurt zoals 
een Liquidambar. Deze twee kunnen elkaar mooi aan- 
vullen. Alleen nog het lage herfstzonnetje erbij en het 
plaatje is compleet.”

Hoe komt zonnekruid het best tot zijn recht?
“In de kleine tuin kun je de Helenium gemakkelijk in kleine 
groepjes van 2 tot 3 toepassen. In de grote tuin kun je er 
natuurlijke grotere groepen van maken, maar nooit té 
groot. Zodra de plant bloeit, kan er best een flinke bos  
ontstaan. Af en toe toppen om de bloei te verspreiden is 
een optie. Maar je kunt ze ook laten bloeien zodat je een 
deel als snijbloem kunt gebruiken, samen met de eerder 
genoemde planten. Zo maak je een mooi boeketje uit 
eigen tuin.”

Slakken-alert
“Je zou bijna denken dat de plant perfect is, maar helaas is 
er wel één nadeel. Helenium is zeer gevoelig voor slakken-
vraat. Houd de plant in het voorjaar goed in de gaten 
zodra het blad weer boven komt. Voor je het weet is je 
plant kaalgevreten! Zodra de plant iets groter is haken  
de slakken af.”TE
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Kijk voor een filmpje over zonnekruid op 
www.seasons.nl/zonnekruid

In de volgende aflevering Japans 
 bloedgras (Imperata ‘Red Baron’)
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