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Acer pubinerve, nog dikwijls onder de naam Acer wuyuanense 

verkocht, wordt in het Engels Chocolat Maple genoemd. 

Deze soort uit China (Jiangxi) loopt uit met mooie chocolade  

bruine bladeren die later donker glanzend groen worden. Zou tot 

een 5 meter hoog worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen zijn tal van varens uitgegroeid en de ondanks dat deze planten niet bloeien is de variatie in 

bladvormen groot. 

 

Adiantum pedatum 'Imbricatum', deze soort 

wordt Vrouwenhaar of Venushaar genoemd. 

Deze cultivar met groene overlappende 

blaadjes op korte zwarte steeltjes, ziet er zeer 

teer uit, maar hij is volkomen winterhard.   

 

Dryopteris erythrosora, in het Nederlands rode sluiervaren 

of herfstvaren genaamd, is een kleine half wintergroene tot 

bladverliezende varen met een pol vormende zich in de 

breedte uitbreidende habitus. Deze varen heeft dubbel 



 
 

geveerde glanzende donkergroene bladeren, het jonge loof in de lente is mooi roodachtig tot brons rood 

gekleurd. 

 

Athyrium niponicum ‘metallicum’,  is een sierlijke 

bladverliezende varen met een kruipende habitus. De 

metaalkleurige bladeren zijn dubbel geveerd, de 

deelblaadjes spits toelopend en grijsgroen tot 

roodachtig purper getint. 

 

Blechnum penna-marina, is een bodem bedekkend 

varentje uit het Zuidelijk halfrond, groeiend in Zuid-

Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië. We zien groen 

steriele bladeren en fijnere iets bruiner gekleurde 

fertiele bladeren. 

 

Onoclea sensibilis, ook wel bolletjesvaren genoemd, 

is een grote, sierlijke, snelgroeiende varen, met een 

pol vormende en licht woekerende habitus. Deze 

varen heeft dubbel geveerde, lichtgroene bladeren 

aan lange stelen. Tussen juli en augustus ontwikkelen 

zich de korte, vruchtbare, sporendragende bladeren 



 
 

 

Deutzia setchuenensis var. corymbiflora, is geschikt voor kleinere tuinen. Deze soort uit China heeft mooie 

zuiver witte bloemen. De tropische temperaturen heeft deze plant geen deugd gedaan. Momenteel staan de 

bladeren er uitgedroogd bij, en ik vraag mij af of de plant dit gaat overleven.   

 

Tripterygium regelii 

Deze  planten, die twijfelen of ze als 

struik of als klimmer door het leven 

gaan, uit de familie van de Celastraceae 

heeft witte  bloemen  gevolgd door 

groenachtige, een beetje rood 

aanlopende, vruchten met drie vleugels. 

Deze soort is inheems in het zuiden van 

Japan en in Korea. 

 

 

Digitalis lutea, geel vingerhoedskruid is een tweejarige die zich bij mij in de tuin toch 

vooral manifesteert als meerjarige. De smalle gele bloemen hebben aan de 

binnenkant geen vlekken. Als de planten dit wel hebben, met bloemen qua grote 

lijkend op Digitalis purpurea hebben we te maken met Digitalis grandiflora 



 
 

Vingerhoedskruidsoorten kruisen met elkaar. Digitalis x mertonensis wordt 

soms wel eens verkocht. Deze tetraploide hybride heeft echter maar een 

kort leven en is een kruising tussen D. purpurea en grandiflora.   

In 2013 vond ik in mijn tuin een plant met bloemen die niet als gele, noch 

als gewoon vingerhoedskruid kon benoemd worden. Na wat opzoekwerk 

besloot het om Digitalis lutea x purpurea te gaan. Zoals op de foto te zien is 

de buitenkant van de bloem paars, binnenin gelig. De bloemen zien te smal 

voor gewoon vingerhoedskruid, maar toch iets groter dan geel 

vingerhoedskruid.  

 

 

 

Cephalaria tchihatchewii 

Uit Turkije en Iran.   

Kephale is Grieks voor hoofd en 

alaria is gevleugeld, verwijzend 

naar de grotere buitenste 

bloemblaadjes. 

 

De bloemen wiegen op 1.50 tot 2.00 m hoge stelen mee met de wind zonder af te knappen. Hij zaait zich wel 

vlot uit, dus een beetje oppassen dat hij de tuin niet overneemt. 

Naar mijn mening beter dan Cephalaria gigantea. Ik heb deze soort ook staan, maar hij doet het bij mij niet 

goed. Het is inmiddels al enkele jaren geleden dat ik nog bloemen heb gehad in deze soort. 

 

Geranium pratense 'Striatum wordt ook soms als 

Geranium pratense 'Splish Splash' aangeboden. 

Vermoedelijk zijn het twee onafhankelijk van elkaar 

ontstane cultivars. Ik heb beide variëteiten staan, maar 

er is geen duidelijk verschil tussen de twee. Op dezelfde 

plant vindt men een zeer grote variatie aan 

kleurcombinaties terug. Van bijna wit tot helemaal 

blauw, gespikkeld, gestreept, …, het is oneidig. 

 



 
 

                                                  Leucanthemum 'Shaggy' 

Deze grootbloemige margriet heeft gefranjerde  

buitenste deelbloemen. Een plant voor zonnige 

staanplaats.  Met een warme zomer zoals dit jaar zien 

de planten af. Het is een uitzonderlijke situatie. Al 

een hele maand met temperaturen boven de 25 

graden en nauwelijks regen. 

Afwachten wat de gevolgen gaan zijn voor de 

planten. Ik heb al verschillende soorten waarvan de 

bladeren ondertussen uitgedroogd en bruin verbrand 

zijn. Astilboides tabularis, Stewartia koreana, 

verschillende Hydrangea,… zien erop dit moment 

(einde juni) niet goed meer uit. Maar er zijn ook 

andere die van dit weer houden. Hoheria sextylosa 

'Stardust', Sophora davidii, Tetradium danieli om 

maar enkele te noemen lijken helemaal geen last te 

hebben van de droogte en zon. 

 

 

Een van de weinige vaste planten die in dit weer toch nog zijn bloemen kan laten zien is Syneilesis aconitifolia 

 

Deze plant komt uit Korea en Japan, en loopt uit met witwollige behaarde bladeren. Uiteindelijk wordt hij een 

50 à 60 cm hoog en dan komen de rozig-witte bloemen tevoorschijn. 

 

 

 

 

 



 
 

Itea ilicifolia houdt wel van het warme weer, en dat laat hij dan ook zien door voor het eerst in jaren te bloeien. 

Geplant in 2005 en in 2008 voor het eerst gebloeid. 

Vervolgens 10 jaar moeten wachten. Deze wintergroene 

plant is niet echt winterhard en dit verklaard wellicht de 

trage groei en zeldzame bloemen.   

 

 

De bloemen van Buddleja lindlejana zijn tegenover de 

bekendere B. davidii veel kleiner maar daarom niet minder 

mooi.  

 

 

 

 


