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Pioenen als
kampioenen
Ploenen worden ookwet eens iozen zonderdoornen' genoemd.

De reden hieruoor is duidelilk: er zijn nametijk de prachtige,
kieuffijke en qrote btoemen, een tust voor het oog. Een grooi

nadeetis détde btoeitijdvan pioenenwel korie.is dai blirozen,
maar ze hebben dus wet geen doornenl
De boianlsche naam voor pioenen is Paeoria en de onderuer
deLing van dit gestècht is voor wetenschappers een hele kluif'
Wijbinnen Iuinhierrijn praktische mensen en taten wè dit dos
eenvoudiq en begrijpbàar houden. Eect een woordje h storiek
en wét uilleg overde naam.

Historiek
De eerste pioenen werden brj ons aanget.ofÍen in de 1óe eeuw
ln ktoosier' en kasleeLtuinen. Deze géventoenderiljdvooraten

ketvoudige en rode htoemen.
Men ptantte ze ter ëre van moede. i4a.ia omwitte van de btoei
ei men noemde ze daàrom ook pinkslerrozen. Dè2e soor

tLjd

tenvonden hun oorsprong in Zuid-Éuropa. Het waren atte vaste
ptanten die zich dus in de winter terugirokken in de groid'

Edetpioenen
Pas in de 18e eèuw teerden de Europeànen de wondèrmooie
Chinese pioenen kennen, met hun metkwitte lPa_"onà ia6'È
floral. qëvutde en qe!rende btóemen.
Door d€ komst vën deze nleowe aanwinsiwerd naar harlentLrst

gekruisl en werden n euwe kteuNarianten oP de weretd gezet'
We kunnei ze dan ook oms.hriiven als veredetde {tettertijk en

Boompioenèni atssauik btil,t hetqestel n dewinreÍoveÉ nd.
P oenei {wli ioemen
P
lutea lgeeLbtoeiendl'
en
P
sufÍrulkosa
ze boompioenënl, nt.

Er sroelder daar óok stnrikvormende

Deze struikvormen ziin lntussen bil ois bekend om hun bewon
derenswaardige, Íette en zware btoemer.

ln onze contrelen moet le toch etk ièar wal optetten met tate
nachtvórst gezien de vroege btoe. Boompioenèn worden 9e'
kenmerkt door retatrel weinig en dikke takken. Dé uittopende
scheuten met de zware btoemen kunnen wet eens u thangen'
De groeihoogte gaat tót 1,50 m en ze wo.den graé9 beschot

Iisuurujkl slnksenrózen.
H

eruit ziln voorat de huidige pioenvariëieiten ats vaste ptènt

ontstaan en deze stàan nog steeds sterk in de handel. ook ats
snijbtoem zijn ze een aanrade. Ze worden gemiddel'l èen halve

De boompioen
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Honq ln volte glore

Itoh hybriden
Ats we over Chinà sPreken, kan het nlèt anders oÍ ook lèpén

kor I on

lq

roe,lF lrr-|.el lnde,a-e.50v"rdèvorgee"uw

heeÍt de Japanner Íoichi lioh èen knatprestatie getèrErd om u

S nksènrczen

atsEsle

pLantèn in enketeoÍvóllè btoemen.

Boompioenen
Nog in China staan pioen€n at reeds mèer dan 1 000 iaar svm'
bootvoor rijkdom en getuk. Ze kenden er toen atgrote, gevuLde
en

geureide pioenen.

Hij heeÍi het beste lan beide werèlden verenigd door de vaste
plant edelp oe. te kruisen m€t de strLrrkvormige en gele P l!
lea. Zo introduceerde hijniet atleen de gëte ktëur, hliverbeterde
ook de btoe

rjkheid en de weerstand tegen de koude.
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Hii schaÍte tèqetik de struikvom aÍ. lVel andere woo.dén: de
groeiwilzè h etd hét midden tlssen een vaste pLànr én eè.
stru k ln w nlertoestand vert est de plant haar bovengrondse
det€n, rnaar behoudt een t cht oppeNtëkkig knoppengèstel. De
groeihoogle zil rond de melér

Gezien pióeien onder de duu.de.e ptanten vatten, s het goed
mee.lnro te hèbben overde ptaats in de tuin.

Jeweetdu5datèrdrievo.menvanpioenenz

jn:devastéptént-

vo.m lzeker op 80 cm van elkaarl, de struikvorm Íóp 180 cml en
de tlssenvo.m I toh op 100 cml.
ALgemeen

rijn pioenen kalk- en zonneminnende planten, enige

beschutting ln hèt voorjaar is zeker wetkom. Ze genietèn atle_
maatvan dè eerste zonnewarmte in het voorjaai Fetle zomer_
zon daarenlegeneerdragen ze minder, d!szal hatfschèduween

Bilher

u ipLàntenvàn

de ioh

p

o.nen moelen de knoppen onderde qiond

Pioénen ged jen op een vochthoudende, maar qo€d qèdra néerde bodem. Veetwatèr in de bodem is stechl voór de overwintering. Maak de groid votdoénde dlep los voor hèt ptantén en
góor, evór tJee

Riikdolr, en seiu k
Deze ltoh

hybridenzjn dus het sterkst aan tè .aden Daa.hoort

nat!!rtijk

een prilskaértje bil. Naast de boompioène. vatten ook

deze ltoh hyb.iden in éen hogere p.iisktasse

jaartijks iong ptantmateriaat rechtstrceks u t
Ch na ngekocht Neefl immers .iet atles een prils? Waèrom
ee. aankoop !itsletLèn atsle weet dat je iederjaàrweer meer
p.achtlge btoemei hebt en dan nog in je L evel ngsktè,,.'
Zo wordt bij ons

Het duurt weteen paar jaè. eer de ptant ee. redelike wésdom
bereikt.Vergeet niet dél pióenengetuk en rjkdom !itstratenl

Atgemeen valt de hóóÍdbtoei ln de me maand tot eiide loni.
Binnen etke q.oep bevrnder zch lchtgeurende rassef, het
best kun e d t navràqèn. B I de ltoh hybriden worden de nog
opstaafde en oveMinterde ptènlendetei in maarl verwliderd.

De berg

0lymp!svormdevoórdè 0ude 0rieken deverblilfplàats

van hun tat.ijke 9oden. zo óok voor de heétmeesler van de só
den
de geneeskund ge Pàèàn. Zo moest hjde god vën de
onderweretd Hëdes, dle door eè. pijt vàn Heraktes was gekor

Her kterretrpàLer binnèn eLke qroe

Pioenen ziin forse sróeie.s én btoeiers. Vergeei ze hiétuoor dus
nietmetde passende méststoÍte beLonen. B nnenetkégroep s
èr tetkens variat è in vróeger en téter bloe ende .assei.

.t

len lbLjkbèar konden ook bepaatde godei iiet met etkéar over

Gezle. de vraag 9.oter is dai het éanbod ziin pioenen rnèestat
snét uitverkocht. V sje dit laar achter het net? Een verwittlgd{el
màn

Hiervoorhaatde Pèean dewoftets uitde q.ondvai eèn kruid om
de wonde mee le behéndeten. lnderdaad p oenei hebben vtezige

wortetstokken Was Hades

h ermee gered? Dèèrom kreeg

deze pLantkreeq de tètere benaminq die
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naardeze dokierver

oÍvrolw is er twee wàa.d

Helleborus, van kerstroos
tot stinkend nieskruid
Ilet gestàchi #el{eborus heeÍt vele gezichien, ver,

soort

s een

=

winte.beschermi.g aan

haten en Leqanden.
Een a.me herder was op weg n..r Bethtehem méar had geei
geschenkvoo.de boretng. Ërwë.en ln die koudedecemberda
qen ook qeen btoe éndè ptànte. te ptukken. Wenend van ve.
d.iet ontwikketden zjn l.ànen zich op de grond tot btoemen èts
moole rczen en zo was de kerst.oos geboren.

Hellebo.us ls eèn wlnle.groene, iizersterkè ptant mèt in hét
vroege voo.jàér prëchti9e, opvattende btoemei in kteurèn van
w t, groen lot rood paars.Samenmethetsreeuwktoklevormen
2e de voorbode tot de tente.
F inqewreven deten vën een Hel/ebo.us

pfikkèten de neus. Het

helks.p dat hierbii vriikomi, rriteert hèt slilhvi es in de neus.
vaodaar de votkse benaming niesk.!id. Die eiqenschap werd

d-J id, geb.tir 01

bo/p 9ée ."n

"Í 7 ".rér L.

e

rre-e

Dit laatste gezegd zilnde, expérimenteerniet, noch met

De orèntàLssoortèn hebben ópvallend

'

dewor

lels, noch met de btaderer vai een Helleóorus. want beide zin
zee.9iÍti9.
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De sooft Helleborrs Íoel'dus heeÍt als votksè benamlnq st n
ke.d n -"skruid'e. btoeit meestètmer gróen gele btoemen 9e,
groepéerd in hangeide trossèn De geurvan deze btoemen is bij

èéiraking onaangeiaam. vàidaar de benaming.
Er bestaan een rwlnt gtatHellebófirssoo.ten waarvao de Heileóorus riger, ook wet kerstroos genoehd, het meest 9eke.d is
we mogen niei veMétren met de kerstste. lEuphoróia pllcherrlma) d e aLs roodbtoe ende kamerptant vanaf begln december

aprl met wtte tot
btoeme.
en
houdt
van
een
standpLaèts
in hatÍscha
9.oen'wilte
duw tol zelÍs in !otté schaduw onder bomen. Ze s redètilk win
te.hard en een bescherm ig bij strenge vorst is éai ie raden.
Een kerslroos bloet van Íeb.uari tot

HelLèbtB fo?id's bloel met p?.hl9 harcende bloemtrossoí en heeh ook

HeeL veet

varièieiten

Er bestaan van Hellebo.us hondèrdei rèssen en va.iéteiten mét

tatvan cuttvérs in klerrei

v..

wit, geel-g.oen tot paars-rood

Doorde qrotèverscheidenheid àan btoemktëuren i§ hèt ààn le
radèn éèn tíé{léóorus aan te kopen in h€tvoorjaàr mét op drt
ogenbtik ontwikkotdè bloemen. Het qaat bii dè hybriden niet
ënkèl om dè hLoemkteur mèar ook om dè §pikkètstructuur in
rlerlero.us n,4ér Eèn blDe'endè kectroos drè uitblinIl n eenvoud Van deze
soort kennei wè h.sl vèelvarète r
t

bl

Ll.b
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Eveieens btoeie.d vénaÍ het vroeqe vooriaar is de Helleborrs
rs te 1e.Ló11ó1 d.^ /ln gè.
vlekte. komvorm ge bt.emei mel qele meeldraden, vaék voor
handen ats hybriden met p.achtige roze t nten. 0ok voor deze

Atte Hellebo.us soórten vertangen een vruchtbére, goed doo.
tatende bodem Ze houden n et van .attè voetei' w.ardoór de
wórtets gëan rotten. Ande.zljds mogen ze iiet !itd.ogei

0,.d"rd,., e lp oo5 Dp-ó -oo1

Attè soórien ziln schaduwptanten. Tildens de bloé in het voo.
kunnen ze votte zon verdragen maér tildeis dè zomerpe

j.ar

:

M

. ode met hogere témperaluren is schaduw tot hàtÍ schadow
.aden Hóè mooier en sterker het blad in de zomer, des
te rljker de ptant 2àt btoeier n het voorjaar
aan te

Voorzie de ptanten

i

hèt voorléar vén een taaq qoed vè.teérde
compost, ve.r ikt mèt orqanische voedinqsstoilen zoats been-

Vermee.deren gebe!rl hel best door deten: hierdoor btiÍt de
ident eke soort als de móèderptànt verzekerd. De rneèst ge
sch kte per ode h ervoor is augustus/seplember zodat de wor
t-"LSróei de ptant titdis van de nod ge energie kan vooP en voór
éei u tbundige btoei n het voorióàr
Tildens de btoelperlode is het raad2aàm enkéte oude btaderen
van het voorbile seizoen te veMilderei waérdoor de bloemen
meer tot hun recht komen. Tijden5 de 2omer ontwlkketen z ch

ook aíqesièden bLoèmen kunnen lreel decorà10í gebru krwo.dèn

bloemen wèggepompt naa. de biade.en ei wortets wéérdoo.
de bloemen tildetilk stèp hangen, maar zich terug stralend en

.e.1.op>t,anotoÍóreó,,oó/o

ooe/.o o

N et enket ln een bloeménborde. mèar ook èts

opnLèuwversé bléde.en

een Hei{ebo.us
Een Heiiebórds beschermt haër bloemen
op

..pó.
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tefasptént

is

ee. pràchtptant.

tildeis strenge vorst

eei zee.inqén euzewize: op dat momentwo.dtwater

u
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Geboden en verboden bij kamerplanten
, 1,',
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Nieménd wordt 9raa9 iets bevoten ofverboden Hel beperktons
n oire vrjheden. Kamerptanten hebben ét zo welniq vrrheid
en iets vrègen kunnen ze niet. H!n lot tigi in onze handen. Wie
pténten en d e.en ho!dl. heelt de verantwoo.detiikhe d eNoor
te zorgen, anders besinje è. betè. fiet aan. Weei: het ve12ó.gen
vén ptanten verlonqt de zieten vertengt het tevenl

Pharrénop5È aèn het rèam, maàr9

Het is essentieet dat ptanten tenrninste evenveeL voed ngsstoÍku.ne. aénmakenatszeverbruiken. zo niet kwijnen zeweg.
Voorat een t chtarmewinler lsvoo.veel ptanten èeó moeitilk le
fen

cÍoènevinqerszolqeívoor t'chaam en

Atgemèe. wórdt aangenomen dat Ftanten min mum 500 tux.o-

ziè1.

1/i.ftlc !:boil: geel ja 2ii:rr,cir eer !3tioe!rd. ki.:e

dighebbenomtekunnengroeienenminim!ml 000luxomiog
n btoei te kurrèn komen dit ziln m nima. Andezitds vormt oP
een 2omerdèg op een

Naast wàteí is ticht èvèn onmisb.arvoor het groèipíotesvan
ptantén. Uàar overdàad schàadt. En hiertoopt ont2ètténd veet

zonde. ,ó.

óf verbrandl
verkeèrd! ZelÍs onze hu d verbteekt
in !otte zon hoewet dit ulte.aa.d niets met iotosyithese {btadgroeiwerkingl ie makén heeÍt. B j ptanten gaat het echter bil
te w€iniq óÍ tè !éet ticht ètsnet ove. ieve. eo dood Zóéts mensen{rassenl een h!idgevoetgheid hebben teqenóver de zon,
getdt dit eveó2eèr voor de pténiensoo.ten.

z!idervensie.20 000 tux zowat dè boven-

0p eei zónnlgezomérdag haten we bu ien gemakkelljk I00 000
tux dit ls l0 x 2oveetats op een zonn ge wnterdag. Doorgaans
gedjen de mèeste kamerptènten goed bljeen lichthoeveethe d
tussen 5000 en 10 000 tux.

Er is duidetijk een re.htslrèeks verhand tus§ën de standptaàts vàn de pt.nt en de watèr- ën mè6tstofÈèhoeÍte.

