
April 2018 

Een paar dagen met zon en temperaturen boven de 15 graden, en alles komt tot een groei-explosie. 

 

Corydalis solida, vogeltje-op-de-kruk komt in het wild voor . 

De bloemen zijn roze tot lila of wit en staan in dichte trossen aan het einde van de stengel, vaak met de spoor 

schuin omhoog. Dit bolgewas je voelt zich blijkbaar thuis in mijn tuin, ondanks dat hij graag wat kalk in de 

bodem heeft, want elk jaar zijn er meer en meer plantjes 

die bloeien. De vrucht is een op een peul gelijkende 

doosvrucht. Als de twee kleppen er van openspringen 

worden de zaadjes weggeslingerd. Mieren verspreidende de 

zaden die van mierenbroodjes zijn voorzien.  

 

 

 

 

Deze blauwe bloemetjes zijn van Muscari latifolium. Dit is een tweekleurige blauwe 

druifjes. Bovenaan zijn de steriele lichtblauwe bloemen, onderaan de vruchtbare donker 

paarsblauwe bloemen.  Ook dit gewasje is bij mij een vlotte uitzaaier. 

 

 



Anemone ranunculoides de gele anemoon. Anemone komt van het 

Griekse anemos (wind), door de spoedig afvallende kelkbladen, die 

door de wind worden meegevoerd. Anemone was een nimf aan 

het hof van de godin Flora. Floras Zephyr, de god van de wind, 

werd verliefd op Anemone, waarna ze door de jaloerse godin Flora 

in een bloem werd veranderd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anemone nemorosa 'Robinsoniana’. Deze licht lavendelkleurige bosanemoontjes bedekken de bodem met hun 

lieftallige bloempjes. 

Magnolia x loebneri 'Leonard Messel'  

In april en mei bloeit deze magnolia 

met heerlijk geurende, grote, lilaroze 

bloemen met een bijna witte 

binnenkleur en een roze onderkant. 

Deze Magnolia is een kruisingssoort 

tussen de struikvormige Magnolia 

stellata en de boomvormige Magnolia 

kobus. 

 

 

 

 

 

 

Corydalis wilsonii, een helmbloemsoort 

uit China. Een kort levende plant, maar 

hij produceert voldoende zaad. Er wordt 

gezegd dat de plant een beetje 

wintergevoelig is,  maar mijn ervaring 

zegt dat dit wel meevalt.  

 



Arisarum proboscideum, Muizenstaartje, de tweekleurige 

bloemschedes komen net boven het blad uit. Ze zijn wit en 

aan de bovenkant bruinrood getint, waarna de top wel tot 15 

cm lengte uitloopt in een smalle, muizenstaartachtige punt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Dicentra cucullaria 'Pittsburgh' 

Deze plant komt uit oost Noord-Amerika en 

groeit dus best op plaatsen in halfschaduw. 

 

Ondertussen zijn er ook verschillende Epimediums in bloei gekomen.   

                                                       Epimedium x versicolor 'Sulphureum'. 

Dit is wellicht een van de meest toegepaste Elfenbloempje in tuinen. 

Maar we hebben soorten in alle kleuren en met mooi uitlopend blad. 

 

 

 

 

 

 

Epimedium pubigerum 'Oranjekoningin' 



 

Epimedium franchetii 'Brimstone Butterfly' 

 

Epimedium fargesii 'Pink Constellation’ 

 

  Epimedium acuminatum 'Night Mistress' 

         Epimedium stellulatum 'Long Leaf Form' 

 

Deze vier laatste komen van nature uit China.  



Neviusia alabamensis 

Totaal onbekend, deze tot de Rosaceae behorende heester uit Alabama. De pluizige witte bloemen  bestaan uit 

de zeer talrijke witte meeldraden, wat hem in zijn thuisland de naam Alabama Snow Wreath opleverde. 

 

Mei 2018 

Het is u wellicht ook al opgevallen, 2018 is een zeer bloeirijk jaar. Het wordt dus onmogelijk om alles te 

beschrijven wat er nu in de tuin in volle glorie staat te bloemen. 

Een bolgewas dat nu zijn bloemenpracht laat zien zijn  Camassia leichtlinii  ‘Alba’ en Camassia quamash. Ik zal 

deze laatste nog eens moeten determineren want er zijn zaailingen die een vuile wit-blauwe bloem hebben. 

Kruisen de soorten of zijn alle witte en blauwe planten C. 

leichtlinii?  

 

 

 

                 Camassia quamash 

 

 

 

 

Camassia leichtlinii  ‘Alba’ 



Deze soorten uit de prairie van Noord-Amerika horen bij de Asperagaceae en zijn geschikt voor verwildering. 

De oorspronkelijke bewoners gebruikte de bollen als voedsel. 

 

 

 

Caragana arborescens 

'Tidy' 

Deze cultivar is een 

smalle opgaande vorm 

tot 2 m. Zowel de gele 

bloemen als de bladeren 

zijn veel fijner. Deze 

laatste zijn zeer smal 

lijnvormig. 

 

 

 

 

 

Corydalis ochroleuca,   deze witte vorm bloei vanaf nu 

tot de eerste vorst. De fijne varenachtige bladeren zijn 

lichtgroen tot grijsgroen. Verwilderd gemakkelijk, 

maar is eveneens goed verwijder baar. 

 

 

 

Ondertussen zijn er verschillende soorten Podophyllum te vinden in de tuin. Deze planten hebben enkele jaren 

nodig om volwassen te worden. Deze vaste planten behoren tot de Berberidaceae.  . 

 

Podophyllum hexandrum  zou nu 

Sinopodophyllum hexandrum moeten worden 

en komt uit de Himalaya. 

 

 



 

Podophyllum 'Spotty Dotty' , alhoewel de bloemen ook mooi zijn, maar niet direct 

opvallend omdat ze onder het blad verscholen zitten, is deze plant vooral bekend voor 

zijn blad dat groot stervormig is met opvallende bruine plekken. Na de bloei 

verschijnen er rode vruchten die eetbaar zouden zijn. 

 

 

 

Podophyllum versipelle uit China, produceert 

grote glanzende bladeren (tot 50 cm). Net 

onder deze bladeren hangen de zeer donker 

roodpaarse bloemtrosjes.   

 

 

 

 

 

 

Magnolia 'Judy Zuk' 

Deze opgaande geelbloeiende Magnolia met een vleugje rose is ontstaan in de 

Brooklyn Botanic Garden en is een kruising tussen M. acuminata, M. liliiflora, en 

M. stellata. Judy Zuk was de voormalige president van de tuin. 

 

 

 

De maand mei is ook wel de Allium maand. Naast Allium ursinum (daslook) staan ook volgende soorten in 

bloem.  

 

Allium christophii, sterrenlook, bloeit met een 

grote bol van kleine stervormige lilakleurige 

bloempjes. 

 

 



 

 

Allium triquetrum, driekantige look, is inheems in het westelijk Middellandse Zeegebied. 

Bloeit met hangende witte klokjes met een duidelijke 

groene streep aan driekantige stelen, vandaar de 

Nederlandse naam. 

 

 Allium unifolium, Inheems in N-Californië en Z-Oregon 

in de  kustgebieden.                                                      

Soort met zachtroze bloemschermen met stervormige  

bloemen.  Goede snijbloem.  Ook na de bloei nog mooie zaaddozen.  Geschikt voor verwildering. 

 

 

 

Allium 'Purple Sensation',80 tot 110 cm hoog 

wordend. De stengels hebben wel wat steun 

nodig, dus best tussen andere hogere vaste 

planten zetten. Dit verbergt dan ook het blad 

dat al in de bloeiperiode begint geel te 

verkleuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Baptisia x variicolor 'Twilite Prairieblues' 

Dit voorjaar pas aangeplant maar al uitbundig bloemend heeft, 

deze op een lupine gelijkende bloeiwijze maar veel steviger, 

paarsviolete bloemen met een gele kiel. Hij blijft ook na de bloei 

mooi en zonder ziektes, daar waar lupines net bladluisgevoelig 

zijn. 

Na de bloei vormen er zich mooie zwarte peulen waarin de zaden 

zich ontwikkelen. 

 

 

 

 

Persoonlijk kijk ik elk jaar uit naar Dactylorhiza majalis. Deze 

orchidee heeft de neiging om niet lang op dezelfde plaats te staan, 

maar gelukkig voelt hij zich thuis en zaait zich uit op de voor hem 

optimale plaatsen, namelijk een vochtige plaats, bij mij in de tuin 

langs de vijver.   

In het wild zijn er verschillende subspecies te vinden. Misschien 

moet ik ook deze eens proberen uit te sleutelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lathyrus davidii , met een oranje-achtige kleur, opgaand tot 

licht klimmend. In China groeiend aan de bosranden. 

 

 



 

 

Symplocos paniculata, wordt wel 

Parelstruik genoemd. Na de 

overvloedige witte bloei zouden er 

glanzende blauwe bessen moeten 

komen, maar deze heb ik in mijn tuin tot 

nu nog niet mogen aanschouwen. Nu zie 

ik al kleine groene bolletjes, dus 

misschien hebben we in het najaar 

mooie bessen. 

 

 

De meeste planten komen nu in hun volgroeide stadium. Op plekken die in de winter nagenoeg kaal zijn, 

vinden we nu overvloedig groen terug. Zo zien we aan de vijverrand de grote ronde bladeren van Darmera 

peltata met daarachter Osmunda regalis. In het water zien we eveneens de wit gestreepte lange bladeren van 

Iris laevigata 'Variegata'. 

 

 


