
Jessie: “Een bijzonder gezicht in de late wintertuin 
zijn de zwellende knoppen van de Helleborus 
orientalis. De vlezige bloemstelen, omwikkeld 
met sierlijk getand blad, komen langzaam 

maar gestaag boven de grond, vaak onopge-
merkt tussen de afstervende borderplanten. Maar 

zodra het warmer wordt, beginnen de stevige bloem-
knoppen te ontluiken. Er is een breed pallet aan kleuren: van 
purperzwart met een bijna grijze gloed langs warme paars-
tinten naar roze en wit en voor wie goed zoekt zelfs botergeel 
en perzik. En dan zijn er nog alle mogelijke variaties met 
gespikkeld, geaderd en gerand blad. 
De Nederlandse naam, lenteroos, is wat verwarrend; ze 
bloeit weliswaar door tot in de lente, maar met een roos heeft 
deze plant niets te maken. De Helleborus orientalis wordt 
wellicht zo genoemd omdat ze wat later en langer bloeit dan 
de Helleborus niger, de kerstroos. Die lange bloeitijd is mis-
schien ook wel haar sterkste troef.”

Mooi in combinatie met?
“Helleborus orientalis komt van nature voor in Zuidoost- 
Europa en het Midden-Oosten, waar de plant in bergachtige 
gebieden groeit onder struikgewas en op open plekken in het 
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Lenteroos

Plantpaspoort
Latijnse naam: Helleborus orientalis

Nederlandse naam: lenteroos
Soort plant: vaste plant

Standplaats: halfschaduw tot schaduw
Grond: humusrijke bosgrond

Bloeitijd: januari-april
Bloemkleur: variërend 

Hoogte: 40 cm

Tuinontwerper
    Jessie Straathof

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.

bos. Er zijn veel andere bosplanten waarmee de lenteroos te 
combineren valt. Denk aan de Brunnera macrophylla (Kau-
kasisch vergeet-mij-nietje), met een totaal andere bladvorm 
dan de Helleborus en piepkleine hemelsblauwe bloemetjes. 
Of groenblijvende varens zoals Dryopteris erythrosora of 
Asplenium scolopendrium, of planten als Heuchera, Tiarella 
en natuurlijk sneeuwklokjes. Overigens zijn deze combinaties 
ook mooi in een grote pot, desnoods licht verhoogd zodat de 
bloemen van de lenteroos goed te zien zijn. Die groeien 
namelijk naar beneden gericht; zo kunnen de relatief stugge 
bloembladen de kwetsbare meeldraden tegen het winterse 
weer beschermen.”

Nog een tip waar je ze kunt bewonderen?
“Als je je eenmaal begint te verdiepen in de plantcombinaties 
gaat er een wereld voor je open. In een van onze favoriete 
tuinen in Engeland, die van Beth Chatto even ten noordoos-
ten van Londen, is een heel deel ingericht met schaduw-
planten met hun fantastische blad- en bloemcombinaties, 
gebruikmakend van het bestaande bos. Het is niet om de 
hoek, deze tuin, maar meer op haar plek kan de Helleborus 
orientalis niet zijn.” 
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Scan de QR-code voor  
een filmpje over  

Helleborus orientalis

In de volgende aflevering:  
de vleesbes (Sarcococca 

confusa)

Lezersvragen
Met ingang van 

het maartnummer 
beantwoorden de tuinexperts 

van De Bloeimeesters elke 
maand de meest interessante 

tuinvragen in onze rubriek 
De Tuin In. Heb jij een tuin-

vraag? Stuur die in  
naar info@seasons.nl.
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