
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: beplantingsontwerper  

Jessie Straathof over Virginisch longkruid (Mertensia virginica).
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Jessie: “Virginisch longkruid is een van die planten waarbij het 
eerste opkomende blad altijd weer leidt tot lentekriebels, 
voor alles wat op het punt staat te groeien en bloeien in  
de tuin. Het blad komt met een kenmerkende purperrode 
kleur boven de grond. Als je eenmaal een seizoen van 

deze Amerikaanse bosplant hebt meegemaakt, zul je de 
opgerolde bladeren elk jaar weer gemakkelijk herkennen.  

Al snel vormt zich een cluster lepelvormig blad, met een zachte, 
blauwe zweem over het frisgroene blad. Let in deze fase op slakken 
die zich na een lange winterslaap graag vergrijpen aan het verse 
blad. Houd de omgeving rond de plant opgeruimd en check regel-
matig of niet toevallig een hongerige slak zich aan de onderkant van 
het blad verscholen houdt. Het kost misschien wat inspanning, maar 
de bloei van deze plant is die moeite meer dan waard. Purper-grijze 
stengels met in spiralen gerangschikte bloemknopjes komen spoedig 
tevoorschijn uit de bladkernen. De helderroze knopjes openen zich en 
vormen zich tot blauwe, klokkende bloemen die naar beneden of 
licht zijwaarts gericht hangen. De kleur laat zich moeilijk beschrijven, 
die wisselt tussen een zacht lila, een ijzige blauwtint en een helder 
hemelsblauw. Een kleur die in de tuin een echte zeldzaamheid is.”

Waar is de plant op z’n best?
“Net als ons eigen inheemse longkruid gedijt Mertensia het best 
onder bladverliezende heesters en bomen. Door de vroege opkomst 
in de voorjaarszon, voordat de grotere planten blad beginnen te vor-
men, profiteert Mertensia maximaal van het directe zonlicht. Groeien 
en bloeien voordat het bladerdek zich goed en wel gesloten heeft, 

Plantpaspoort
Latijnse naam Mertensia 
virginica
Nederlandse naam Virginisch 
longkruid
Soort plant vaste plant
Standplaats halfschaduw
Grond nat, vochtig tot 
normaal
Bloei april-mei
Bloemkleur hemelsblauw
Hoogte 40 cm

Roze tint in jonge bloem Mertensia met Narcissus poeticus ‘Sinopel’

Jessie Straathof
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Mertensia virginica 
oftewel Virginisch 
longkruid.
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dat is de overlevingsstrategie van deze soort. Mertensia is een 
van een handjevol soorten die zich in de zomermaanden zelfs 
compleet ondergronds terugtrekken om pas weer het volgende 
voorjaar tevoorschijn te komen. Dat maakt de plant enerzijds 
weerbaarder tegen de droge en beschaduwde situatie in de 
zomermaanden, anderzijds kan de ruimte die in het voorjaar door 
Mertensia wordt ingenomen in de zomer door een andere plant 
worden benut. Denk hierbij aan soorten die over het algemeen 
wat later in het voorjaar pas blad beginnen te maken, zoals  
sommige varens of bijvoorbeeld Hakonechloa macra. Dit Japanse 
siergrasje leent zich uitstekend om het stokje van de Mertensia 
over te nemen en gedijt goed in dezelfde omstandigheden.
Mertensia virginica komt door zijn langzaam uitdijende karakter  
in zijn natuurlijke habitat vaak in grote aantallen voor. Hij heeft 

>

Mertensia met tulp Mertensia virginica

daarom in zijn bloeiperiode in de vochtige 
bossen van Noordoost-Amerika wel iets 
weg van de blauwe tapijten boshyacinten 
die we hier in Noordwest-Europa kennen. 
De massaal bloeiende Mertensia vormt 
eenzelfde soort feeërieke zweem van 
blauwe klokjes onder een frisgroen uit-
lopend bladerdek.”

Mooi in combinatie met?
“In de tuin is deze plant goed te combi- 
neren met andere voorjaarsbloeiende 
planten en bollen, maar hij is ook erg  
mooi samen met het vers ontluikende  
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De Bloeimeesters online
Op 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.

Mertensia virginicaMertensia met Geum ‘Tales of Hex’

In de volgende aflevering: Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)

blad van bijvoorbeeld Hosta of Polygonatum multiflorum. Ook de 
combinatie met Geum, Phlox divaricata of Anemone sylvestris is 
gemakkelijk gemaakt – dit zijn bosplanten die gelijktijdig bloeien. 
Tuinen met een vochtige veenbodem of klei, maar ook een goed 
met bladaarde verrijkte zandgrond zijn een prima thuis voor  
deze soort. Hoe beter de omstandigheden zijn die je Mertensia 
kunt geven, hoe gemakkelijker hij zal uitgroeien tot een flinke  
pol. Een langzaam uitdijende pol Mertensia is absoluut geen  
probleem, gezien de bovengrondse concurrentie elk jaar maar 
van korte duur is.” 


