De Bloeimeesters

PL ANT VAN DE M A AND
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: tuinontwerper en beplantingsdeskundige
Cor van Gelderen over Camellia sasanqua

Camellia sasanqua

TEKST EN FOTOGRAFIE COR VAN GELDEREN

Cor: “Er zijn maar weinig goede tuinplanten die
de maanden oktober, november en december
hebben uitgekozen om zich van hun beste kant
Tuinontwerper te laten zien. En dan is de wintergroene CamelCor van Gelderen lia sasanqua ook nog eens verrassend elegant.
In tegenstelling tot de bekendere vroege voorjaarsbloeier Camellia japonica is het namelijk een losjes groeiende struik met tamelijk klein blad. Niets van dat stijve wat sommige gewone camelia’s kunnen hebben. En dan
de bloemen; die vallen er na de bloei keurig af en blijven niet
uitgebloeid in de plant hangen. De herfstbloeiende camelia is
behoorlijk vormenrijk. Er zijn tientallen verschillende cultivars,
van zuiverwit tot rozerood en alles ertussenin. Zelf heb ik deze
struik leren kennen op een regenachtige dag in een Engelse
tuin, toen ik een zachtzoete bloemengeur rook die afkomstig
bleek van Camellia sasanqua ‘Rubra’. Van de tuinbaas kreeg
ik een stekje dat het startpunt werd van een uitgebreide collectie. De Nederlandse plantencollectie Camellia sasanqua is
vrij te bezoeken bij Plantentuin Esveld in Boskoop.”
Waar is de plant op z’n best?
“Camelia’s zijn bosplanten die bij voorkeur groeien in humusrijke bosgrond. Het verschil met de gewone Japanse Camellia
is dat de sasanqua’s goed een plekje in de zon verdragen.”

Mooi in combinatie met?
“Als je deze planten in Engeland of Normandië ziet is dat
vaak in combinatie met andere bostuinklassiekers, zoals
rododendron, magnolia of Japanse esdoorn. Ik ben altijd blij
met de complementaire bloeitijd van de herfstcamelia’s, veel
van de combinatieplanten bloeien immers in het voorjaar.
Als je leuke vaste planten erbij zoekt, denk dan eens aan
Brunnera (Kaukasische vergeet-me-niet), Aster divaricatus
(bosaster) of Anemone hupehensis (een vroege herfstanemoon). Ook word ik enthousiast van de combinatie met lage
Japanse siergrassen zoals Imperata cylindrica ‘Red Baron’
(Japans bloedgras) of Hakonechloa macra (Hakonegras).
De beweeglijkheid van het Hakonegras en het strogeel in de
winter is een topcombinatie met het glimmend donkergroen
van de camelia.”
Welke Camellia sasanqua is je favoriet?
“Dat is moeilijk kiezen en hangt er mede vanaf met welke
planten je het wilt combineren en welke groeivorm de plant
moet hebben. Er is namelijk nogal wat verschil in vorm en
grootte. Er zijn zelfs selecties die bijna zuilvormig groeien.
Maar ik wil toch zeker een paar toppers noemen.”

‘Hiryu’
De helder-rozerode bloemen zijn
niet erg groot, maar hebben een
lange bloeitijd.

‘Rainbow’
Tamelijk bescheiden van formaat,
maar hij bloeit overdadig.

‘Rubra’
Van de enkelbloemige selecties is
dit wel degene met de meest
sprekende bloemkleur.

‘Hinode-gumo’
De enkele witte, geurende
bloemen hebben een zachtroze
blosje aan de buitenzijde.

‘New Dawn’
Hij deelt zijn naam met de veel
bekendere klimroos, deze zachtroze enkele camelia.

‘Cleopatra’
Met zachtroze, enkele bloemen
en een elegante groeivorm.

‘Early Pearly’
Al heel vroeg in de herfst komen
de eerste, zuiver witte dubbele
bloemen uit.

‘Paradise Blush’
De plant heeft een slanke
groeiwijze, ideaal als je
weinig ruimte hebt.

Op de pagina hiernaast de favorieten van Cor van Gelderen.

Plantpaspoort

Latijnse naam: Camellia sasanqua
Nederlandse naam: camelia
Soort plant: heester
Standplaats: zon-halfschaduw-schaduw
Grond: humusrijke bosgrond, rododendrongrond
Bloeitijd: oktober-december
Hoogte: afhankelijk van de cultivar

92 SEASONS

‘Rosea’
Egaal zachtroze met een subtiele
bloemengeur. Voegt zich heel gemakkelijk
tussen andere planten.

De Bloeimeesters online

Op www.debloeimeesters.nl vind
je inspirerende 360° 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.

Scan de QR-code voor een filmpje
over Camellia sasanqua.
In de volgende aflevering:
Helleboris orientalis

