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PLANTENKENNIS

DE AFRIKAANSE
LELIE
GEEFT KLEUR AAN DE ZOMER

Als de dagen op hun langst zijn, staan de
wondermooie Afrikaanse lelies op hun
hoogtepunt, als prinsessen van de zomer.
In witte, blauwe en paarse tinten sieren ze
onze tuinen van juni tot midden september.

Wout Oprins groeide op in de
plantenwereld. De laatste twintig
jaar leerde hij teelttechnieken
perfectioneren en nieuwe variëteiten
ontwikkelen en selecteren.
Vandaag is hij conservator en
secretaris van Plantentuin ‘De Kleine
Boerderij’ Merksplas vzw.

Tekst en fotografie: Wout Oprins

TAXONOMIE EN AFKOMST

De Afrikaanse lelie is in vele opzichten uniek en bijgevolg moeilijk
in een vak te plaatsen. Aanvankelijk werd zij opgenomen in de
familie van de lelies, nadien in die van de uien en uiteindelijk
kreeg ze haar eigen familie, die van de Agapanthoideae.
Deze schoonheid komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika en heeft
doorheen de geschiedenis verscheidene namen gekregen. Zo
staat zij onder andere bekend als de Afrikaanse lelie, lelie van de
Nijl of Kaapse lelie.
Het duurde tot de zeventiende eeuw voordat ze in Europa
verscheen. De Verenigde Oostindische Compagnie bracht deze
in 1652, samen met vele andere Afrikaanse planten, mee naar
onze streken.

LIEFDESBLOEM

Afrikaanse lelies, een heel veld vol

In het klimaat van herkomst spreken we van bladhoudende en
bladverliezende exemplaren. De bladverliezende komen er voor
op de koudere berghellingen. Net zoals vele andere planten dat
doen, stoten ze in de winter hun blad af om zich beter te kunnen
beschermen tegen de koude.
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Er is een enorme verscheidenheid aan Afrikaanse
lelies verkrijgbaar. De lengte van de bloemstengels
varieert tussen 20 cm en 2 meter.
Het aantal bloemen per bos kan erg variëren. Sommige
houden het op een enkele bloem en andere kunnen
tot meer dan 100 bloemen op één bos produceren.
Er zijn bloemen van amper 5 cm klein, maar je hebt
er ook die tot een waaier van 30 cm groot kunnen
uitgroeien.
De kleur is waarschijnlijk nog de belangrijkste
variabele: je kan kiezen voor maagdelijk wit, gentiaan-,
kobalt- of marineblauw, violet, purper, …
En bij de nieuwe ontwikkelingen zitten zelfs
exemplaren die blauw-wit-paarse combinaties
bevatten. ‘Fireworks’ en ‘Twister’ zijn hiervan twee
adembenemende mooie voorbeelden.

TOEKOMSTIGE NIEUWIGHEDEN

WONDERMOOI
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DE BESTE AFRIKAANSE LELIE VOOR
JOUW TUIN

BLADHOUDENDE EN -VERLIEZENDE PLANTEN

De Latijnse naam Agapanthus is afgeleid van het Griekse ‘agape’
(liefde) en ‘anthos’ (bloem). Voor de oorspronkelijke bewoners
van Zuid-Afrika was de liefdesbloem veel meer dan een mooie
plant. In hun traditie droeg de bruid een ketting van de gedroogde
wortels. Deze zou haar vruchtbaarheid ten goede komen en
zorgen voor een geboorte zonder complicaties.
De pasgeboren baby’s werden gewassen met een aftreksel
van de bloemen en de moeder bleef de ketting van gedroogde
wortels dragen. Dit zorgde ervoor dat zowel moeder als kind
gezond en gelukkig zouden zijn en blijven.

De bloemen van Afrikaanse lelies lijken wel kunstwerken! Ze
worden gedragen op stevige, rechtopstaande stengels die boven
het gebladerte uitsteken.
De samengestelde bloemen zijn opgebouwd uit een waaier van
talrijke buisvormige, klokvormige, of trompetvormige bloemen.

Hoewel de bladverliezende planten minder moeite
hebben met ons klimaat, kunnen de bladhoudende
ook bij ons overleven. We zullen hen wel moeten
afdekken als het kwik diep onder het nulpunt daalt.

Ze bevatten elk zes kroonbladen, zes meeldraden en drie
stempels. Met hun overvloed aan nectar zijn ze een ware
lekkernij voor bijen en vlinders.
Ook fotografen zijn grote fan van deze Afrikaanse schoonheden.
De bloemen komen langzaam open en bieden gedurende
meerdere weken, doorheen verscheidene stadia, een prachtig
schouwspel van licht, schaduw en kleur. Zowel details als grotere
gehelen leveren fraaie beelden op.

Blauwe Afrikaanse lelie

We mogen nog steeds nieuwigheden verwachten in
de toekomst. Zo heb ik even geleden Tim Wyckstandt
leren kennen. Tim heeft zes jaar geleden de
Agapanthuskwekerij en -collectie van Agapanthusboegbeeld Maurice Vergote overgenomen.
Samen met zijn vriendin Lauren werken ze aan hun
grote passie: de mooiste Afrikaanse lelies kweken en
nieuwe cultivars ontwikkelen.

Agapanthus africanus ’Twister'

TUINTIPS

• Geef je plant een plaats in de volle zon. Zo komt
ze het beste tot haar recht en krijg je de meeste en
mooiste bloemen.
• Plaats ze in goed doorlatende grond. Dit is
noodzakelijk om wortelrot te voorkomen.
• De Afrikaanse lelie is enorm droogteresistent. Zelfs
tijdens erg droge zomers hoef je haar quasi geen
water te geven, ook niet in pot.
• Zorg er bij potplanten voor dat er een gat onderaan
de pot zit, zodat het overtollige vocht afgevoerd kan
worden.
• Pas op met ze in ‘dure’ potten te steken. De
wortelproductie kan zo overmatig zijn dat de pot
barst.
• Oudere planten kan je opfrissen en verjongen door
ze op te delen. Zo bekom je ook ineens meerdere
identieke exemplaren van deze plant.
• Kies voor mest met een hoog kaliumgehalte. Dit
zorgt ervoor dat ze beter tegen de koude kunnen en
meer bloemen zullen krijgen. Zo eenvoudig werkt dat!
• Potplanten dien je in de winter binnen te zetten.
Exemplaren in volle grond zijn veel beter beschermd.
Indien het toch extreem koud gaat worden, kan je er
een doek of bladeren op leggen als isolatielaag.
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Hun focus ligt op het doorbloeien van planten. ‘We trachten
nieuwe cultivars te creëren waarvan de bloei duurt van
april/mei tot in oktober’, zo vertrouwt Tim me toe.
Ik kijk uit naar de toekomstige creaties van Tim en
Lauren en wens hen alvast veel succes toe.

MIJN PERSOONLIJKE FAVORIET

Agapanthus inapertus ‘Velvet Night’, ook wel graskop
genoemd, vind ikzelf de allermooiste!
Typerend voor ‘inapertus’ is dat deze geen schermen
maar deels hangende bloemen vormen.
Ze bieden daarmee niet de grootste, maar wel de meest
karakteristieke bloemen, die stuk voor stuk kunstwerken
van de natuur zijn.
De ‘inapertus-variëteiten’ worden ook wel eens de
‘Drakenberg’-Agapanthussen genoemd omdat ze van
nature voorkomen in de graslanden rond de Drakenberg
in Zuid-Afrika.
Het opvallendste aan deze ‘Velvet Night’ is haar donker
purper-violette bloemkleur.
Als solitaire aanplant kan ‘Velvet Night’ als eyecatcher
tussen de omringende planten schitteren, maar het
allermooiste is als ze in
een groepje bij elkaar
aangeplant staan. In de
Plantentuin van Merksplas
kan je hiervan links
achteraan in de hoofdlaan
een heel mooi voorbeeld
ontdekken. Een veld van
enkele honderden staat
hier in prachtige ordinantie
te schitteren. Het zijn ook

Agapanthus inapertus ‘Velvet Night’

een van de laatst bloeiende van hun soort en dat maakt
het extra imposant. Terwijl de andere variëteiten al over
hun hoogtepunt heen zijn, staat ‘Velvet Night’ nog in alle
glorie verder te pronken. Dit is een van de wow-effecten
die je kan beleven tijdens een bezoek aan deze tuin in de
late zomer. Een echte aanrader!

CREËER JE EIGEN UNIEKE
AFRIKAANSE LELIE

In het najaar, als de bloemen al een tijdje verwelkt zijn,
komen de zaaddozen van de Afrikaanse lelies open. Als
kleine donkere zaadjes kan je ze oogsten. Zorg ervoor
dat je ze tijdens de winter goed droog kan bewaren, zo
kan je schimmelvorming voorkomen. Vanaf april kan je
ze beginnen te zaaien en enkele weken later kan je het
premature plantje al bewonderen.
Hoewel het soms wel enkele jaren kan duren totdat je
nieuwe creaties bloemen zullen geven, zal je merken dat
ze verscheidene eigenschappen gemeen hebben met de
moederplant.
Nu heb je zelf leven gecreëerd dat je kan verzorgen,
opvolgen en laten uitgroeien!
Veel succes!

en

Tim Wyckstandt en zijn vriendin Laur

EROPUIT TREKKEN

Detail witte bloem

In de hoofdlaan van Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’
Merksplas vzw staan zo’n 4000 Afrikaanse lelies te pronken.
De collectietuin is te bezichtigen van woensdag t.e.m. zaterdag
van 13u tot 17u en op zondag van 10u tot 17u.
Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’ Merksplas vzw
Ossenweg 1 te Merksplas
www.plantentuinmerksplas.be
Op zoek naar de geschikte Agapanthus voor jouw tuin?
Breng dan een bezoek aan Agapanthuskwekerij,
Jezuiëtengoed 15 te Aalter.
Openserre- en opentuindagen kan je terugvinden op de website.
www.agapanthuskwekerij.be
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