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Iverna: “Baptisia is een vaste plant die je eerder had willen 
hebben. Lang levend en gemakkelijk. ‘Vast’ betekent in  
dit geval ook echt dat je jarenlang van deze aanwinst 
voor je tuin kunt genieten. Mits je de standplaats zorg-
vuldig kiest, want van verplanten houdt Baptisia niet. 
Toen mijn oog viel op de amberkleurig bloeiende Baptisia 

‘Brownie points’ was dat liefde op het eerste gezicht. 
Als je lievelingsplant dan ook nog bloeit op je verjaardag is  

dat echt een cadeautje. Met deze valse indigo, zoals de Nederlandse 
naam luidt, creëer je een vrolijk gekleurde border door toevoeging 
van donkerrood bloeiende Knautia macedonica en oranje Geum 
‘Prinses Juliana’. Zet daar Hemerocallis ‘Sammy Russell’ naast en het 
tuinfeest kan beginnen.”

Waar is de plant op z’n best?
“Baptisia staat het liefst op een open plek in de volle zon en op goed 
doorlatende grond. Doordat de plant eerst een diep wortelgestel 
ontwikkelt heeft hij enkele jaren nodig om tot volle wasdom te 
komen. Eenmaal gesetteld verdraagt de plant uitstekend droogte 
dankzij de diepe penwortels. Dat maakt Baptisia een ideale plant in 
het veranderende klimaat waarin droge, warme zomers steeds vaker 
voorkomen. Valse indigo is nauwelijks ziektegevoelig maar op een te 
natte standplaats en bij aanhoudend vochtig weer kan meeldauw 
ontstaan. Geef hem de ruimte en heb geduld! 
Tijdens de bloei wordt Baptisia druk bevlogen door hommels, bijen 
en vlinders. De sterk vertakte plant vormt een flinke bladmassa  
en is daardoor een indrukwekkende heesterachtige verschijning. 
Leuk om te weten: het is ook een goede snijbloem. Met één stengel 
vul je snel een grote vaas. 

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. Deze keer: tuinontwerper Iverna Zaalberg over  

valse indigo (Baptisia ‘Brownie Points’).

Valse indigo

Plantpaspoort
Latijnse naam: Baptisia ‘Brownie points’ 
Nederlandse naam: valse indigo
Soort plant: vaste plant
Standplaats: zonnig
Grond: neutraal, droog
Bloei: juni-juli
Bloemkleur: amber met gele keel
Hoogte: 70-90 cm

Tuinontwerper 
    Iverna Zaalberg
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Scan de QR-code  
voor een filmpje over 
valse indigo (Baptisia  
‘Brownie points’).
In de volgende  
aflevering: daglelie 
(Hemerocallis citrina).>
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Valse indigo is een heel 
geschikte borderplant, want 
lang levend en gemakkelijk.
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Na de bloei verschijnen sierlijke opgeblazen zaadpeulen die naarmate het  
seizoen vordert bruin tot zwart afsteken tegen het grijsgroene blad. Vanaf de 
eerste vorst kleuren alle delen van de plant steeds donkerder. Al met al geeft 
Baptisia maar liefst negen maanden per jaar structuur.”
 
Mooi in combinatie met?
“Het mooist tot zijn recht komt Baptisia in een wat lagere beplanting met  
bijvoorbeeld Acaena, Sedum ‘Matrona’ en Sporobolus heterolepis. Voor  
een donkerbladig accent voeg je Euphorbia ‘Blackbird’ of Euphorbia amyg-
daloides ‘Purpurea’ toe. 
De bekendste Baptisia is de blauwbloeiende Baptisia australis. Op boven-
staande foto is een beplanting te zien waarin Baptisia australis is gecombineerd 
met onder andere Pulsatilla vulgaris (met attractieve zaadpluizen), Salvia 
nemorosa ‘Mainacht’ en siergrassen Stipa calamagrostis en Stipa gigantea. 
Combineer je Baptisia met siergrassen zoals Deschampsia cespitosa ‘Goldtau’ 
en Molinia ‘Transparent’, dan zul je verrast zijn hoe zwart Baptisia in de winter 
afsteekt tegen de beige grashalmen.”

Duurder maar duurzaam
“Baptisia vindt zijn oorsprong in het Noord-Amerikaanse prairielandschap 
waarin grassen overheersen. In het voorjaar schiet het grijsgroene blad als 
asperge uit de grond. In mei-juni gevolgd door bloemen aan recht opgaande 
aren die wel wat lijken op lupine, maar beduidend luchtiger en eleganter  
zijn. Belangrijkste verschil met lupine is dat Baptisia veel standvastiger is.  
Terwijl lupine een jaar of drie staat te ‘shinen’ in je border en daarna verdwijnt, 
ontwikkelt Baptisia zich in die jaren tot een onmisbare, indrukwekkende  
verschijning die een tuinleven lang meegaat. Baptisia is duurder in aanschaf 
dan andere vaste planten doordat kweken geen koud kunstje is. Dankzij  
geduldige kwekers breidt het assortiment langzaam maar zeker uit en geniet 
Baptisia steeds meer populariteit. De verscheidenheid aan bloemkleuren is 
opmerkelijk, van zachtgeel, blauw-paars tot oranje-bruin. Voor elk wat wils.” 

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

>

Zaaddozen in de winter.
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Baptisia ‘Twilite prairieblues’ 
met violet-gele bloemen.


