De Ooievaarsbek of
Geranium:
keuze te over
door Rein ten Klooster
Verzamelaar van Geraniaceae voor de rotstuin,
Collectiehouder Erodium voor de Koninklijke
Vereniging voor Boskoopse Culturen
Pelargonium

Bij Geraniums denken veel mensen het eerst aan
die rijk bloeiende planten op de vensterbank en in
bloembakken in de zomer. Dat zijn echter Pelargoniums. Geraniums dat zijn tuinplanten waarvan er
heel veel soorten zijn. Ooievaarsbekken heten ze in
het Nederlands. Daarnaast zijn er ook Reigersbekken of Erodiums. Alle hebben ze gemeen dat de
zaaddozen de vorm van een vogelsnavel hebben.
Deze drie geslachten behoren tot de familie van de
Geraniaceae.
Beschrijving van de geslachten
Geranium, Pelargonium en Erodium hebben veel overeenkomsten.
Geranium of Ooievaarsbek is de Tuingeranium waarvan de meeste
winterhard zijn. De bladeren zijn vijflobbig, de bloemen hebben vijf
bloemblaadjes van dezelfde kleur en vorm. De zaaddozen hebben de
vorm van een vogelsnavel. Er zitten vijf zaden in, elk in een doosje aan
een eenvoudige kurkentrekker.
Pelargonium is de plant van de geraniummarkten die iedereen geranium
noemt. Die zijn niet winterhard. De meeste komen uit Zuid-Afrika. Er

zijn heel veel hybriden met grote bloemtrossen. De species hebben vaak vijflobbig blad
en de bloemen hebben vijf bloemblaadjes
die niet altijd even groot zijn. Er zijn ook
geveerdbladige Pelargoniums en zelfs succulente vormen. De zaaddozen hebben de
vorm van een vogelsnavel, waar vijf zaden in
zitten, elk in een doosje aan een kurkentrekker met veren.
Erodium of Reigersbek is een min of meer
winterharde rotstuinplant. De meeste hebben
geveerde bladeren maar er zijn ook rondbladige. De bloemen hebben vijf bloemblaadjes
waarvan de bovenste twee gemerkt zijn, maar
bij sommige soorten zijn de bloemblaadjes
gelijk van kleur zonder merk. De zaaddozen
hebben de vorm van een vogelsnavel, er zitten vijf zaden in, elk in een doosje aan een
fijngedraaide kurkentrekker.
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Zaadlancering

Indeling in groepen

Peter F. Yeo heeft veel kennis over geraniums
nagelaten in zijn boek ‘Hardy Geraniums’.
Hij heeft daarin het geslacht Geranium onderverdeeld in drie sub-geslachten (subgenera),
gebaseerd op de manier waarop de zaden
weggeschoten worden. Een rijpe vrucht bevat vijf zaden die elk in een doosje zitten en
met een veer verbonden zijn aan de spil. Als
de vrucht rijp is breken de zaden van de spil
af en worden door de veer gekatapulteerd.

De groepen geven de verwante soorten aan. Deze indeling in groepen is
nuttig om te weten welke soorten met elkaar willen kruisen. De meeste kruisingen vinden in de groepen plaats en enkele daarbuiten. De natuur doet
altijd zelf wat ze wil! In de Geraniumcirkel vind je de verdeling (van binnen
naar buiten) in subgenera, secties, groepen en soorten. Daarbij staat ook een
schetsje van de zaadlanceringen.

Zaadje

* Bij subgenus Erodioidea breekt de veer
met het doosje en het zaad erin als een
geheel af van de spil. Deze zaden zijn dus
gemakkelijk terug te vinden.
* Bij subgenus Robertium breekt de veer los
en het doosje met het zaad schiet weg. Deze
ingepakte zaden zijn moeilijk terug te vinden.
* Bij subgenus Geranium blijven de veer en
het doosje aan de spil zitten. De losse zaadjes
schieten omhoog en vind je niet meer terug.
Het subgenus Geranium kan nog onderverdeeld worden in de sectie Dissecta waarbij de
veer en het doosje blijven zitten aan de spil, en
de sectie Tuberosa, waarbij het naakte zaadje
weggeschoten wordt en doosje en veer van
de spil vallen. Let er maar eens op dat bij de
ene plant doosjes en veren aan de spil blijven
hangen en dat bij andere alleen de naakte spil
overblijft.
Geranium x oxonianum ‘Pride of Zegge’

Geraniumcirkel

Algemeen gebruik van geraniums
Geraniums zijn goede drachtplanten. In het voorjaar en de zomer worden ze druk bevlogen. Dat betekent ook dat er zaden gevormd kunnen
worden die spontaan uitzaaien in je tuin. Zo zou je iets aparts kunnen
vinden dat nog niet bestaat. Zo vond Corry Lambregts uit Zegge een
zaailing van Geranium x oxonianum met een klein wit enigszins onregelmatig gevormd bloemetje. Misschien niet mooi maar wel apart. Daarom heb
ik die de naam: Geranium x oxonianum ‘Pride of Zegge’ gegeven.
De bekende Geranium ‘Rozanne’ is een steriele kruising. Dat wil zeggen
dat er geen zaden gevormd worden. Het normale gedrag van een bloem
is dat na de bestuiving de bloemblaadjes in hun functie van bestuiverlokker niet meer nodig zijn. Je ziet dan ook na de bestuiving vaak dat de
bloemblaadjes afvallen. Bij een steriele kruising vindt er geen bestuiving
plaats en blijven de bloemen heel lang bloeien. Daarom is G. ‘Rozanne’
ook erg in trek. Botanisch gezien is het eigenlijk gek dat zo’n plant die
zich niet ‘normaal’ gedraagt zo succesvol is, ook in financieel opzicht
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Rozanne

voor degene die er de rechten van heeft, want zo’n kwekersrechtelijk
beschermde plant mag alleen tegen betaling van het recht vermeerderd
worden.
Geranium is een prachtige plant voor onze tuinen, in borders, plantvakken of als wevers door andere planten. Er zijn ook geraniums die het
goed doen in de rotstuin. Enkele geraniums zijn mooi als kuipplant en
moeten vorstvrij overwinteren. De meeste echter zijn geheel winterhard.
De Geranium Groep van de Nederlandse Pelargonium en Geranium
Vereniging heeft in 2012 het Geraniumboekje samengesteld, gebaseerd
op de geraniums die de leden van de groep in hun bezit hadden of gehad
hebben. In dat boekje zijn 601 geraniums beschreven met een afbeelding
erbij. 140 van de beschreven planten zijn species en de overige zijn hybriden of cultivars. De species zijn het interessantst. Dat zijn de natuurlijke
soorten die zichzelf in stand houden en waaruit alle andere zijn voortgekomen, soms toevallig en soms bewust gekruist. De cultivars met mooie
‘achternamen’ worden door de mens in stand gehouden door stekken
en scheuren of door vermeerderen ‘in de reageerbuis’. Dat laatste is een
commerciële aangelegenheid die bij veel planten wordt toegepast. Er zijn
ook kwekers die alleen op de ouderwetse manier hun planten vermeerderen, dus door zaaien, stekken en scheuren. De tuinliefhebber doet het
ook op de ouderwetse manier door een plant zo nu en dan op te nemen
en te scheuren en opnieuw te planten.

Enkele groepen van Geranium nader bekeken:

Ballerina

Ik noem hier de bruikbare soorten in de groep en enkele hybriden; hun
toepassing, vermeerdering, bloeitijd, hoogte en kleur. De geografische
aanduiding is steeds globaal aangegeven, de verschillende soorten hebben
vaak een specifiek verspreidingsgebied.
Cinereum-groep, de fijne rotstuinversierders
Noord-Afrika, Zuid-Europe, West-Azië.
Een kleine rozetvormige plant met een hoogte tot 15 cm; mooi voor
de rotstuin. Hij wil in de winter met droge voeten staan en heeft graag
kalkrijke grond. Er zijn enkele mooie species zoals G. subcaulescens en G.
cinereum. En heel veel cultivars zoals de oude bekende G. ‘Ballerina’.
De bloemkleuren in deze groep variëren van wit tot roodpaars en er
komen zelfs oranje tinten voor in de nieuwste cultivars. De bloei is vanaf
het voorjaar tot half de zomer. Vermeerderen kun je deze door zaaien of
door stekken.

G. subcaulescens
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Endressii-groep, de uitbundige vermenigvuldigers
Zuid-Europa, West-Azië.
De species G. endressii en G. versicolor kruisen met elkaar en vormen
diverse hybriden onder de naam G. x oxonianum met een veelheid aan
benaamde cultivars, wel meer dan honderd. Een mooie is G. x oxonianum ‘Sherwood’ met lange smalle bloemblaadjes.
De planten in deze groep zijn sterke borderplanten die zich vegetatief
vermenigvuldigen en zich dapper uitzaaien, wat soms tot een leuke verrassing kan leiden zoals G. x oxonianum ‘Pride of Zegge’. Je kunt deze
groep planten gemakkelijk vermeerderen door scheuren. Het beste is
om een hele plant op te nemen, te delen en weer uit te planten of weg
te geven. De bloeitijd is van juni tot augustus.

G. endressii

Macrorrhizum-groep, de vakkenvullers
Mediterraan gebied van Zuid-Europa.
De bladeren van G. macrorrhizum zijn heel geurig als je ze tussen de vingers wrijft. Ze vormen een dicht bladerdek op een hoogte van 30 cm.
De stengels wortelen heel gemakkelijk en vullen daardoor snel een heel
vak op. Als je de plant deelt in stukken stengel met een groeipunt erop
en je poot deze in het najaar in de grond op afstanden van 20 cm, dan
is je vak in het late voorjaar helemaal volgegroeid. Ook in de schaduw
doet deze het goed en op elke grondsoort. De hele kleine species G.
dalmaticum is een mooie voor in de rotstuin of vooraan in de border. De
kruising van beide soorten is genoemd G. x cantabrigiense. Een bekend
voorbeeld daarvan is G. x cantabrigiense ‘Biokovo’. De bloeitijd is maar
kort, drie weken in mei-juni. Maar daarna zijn ze decoratief als bladerdek.

G.versicolor

G. x oxonianum ‘Sherwood’

G. Macrorrhizum

Phaeum-groep, uitzaaiende bijenplanten
Zuid- en Centraal-Europa.
Deze vrij vroege bloeiers zijn heel enthousiast, vormen veel zaad en
zaaien zich uitbundig uit. Ik probeer dat een beetje te beteugelen door
de bloemen direct na de bloei af te knippen. Echter, er staan dan altijd
nog bloemen te bloeien en ik zie er dan zoveel insecten dat ik het niet
over mijn hart kan verkrijgen om ze af te knippen. Resultaat is dat er
veel zaailingen komen in variaties van roze en blauwige tinten, bruinrood en wit. De bloei is van mei tot juli. Hij laat zich heel gemakkelijk
vermeerderen door te scheuren. G. phaeum en G. reflexum kruisen ook
spontaan met elkaar.

G. dalmaticum

Biokovo

G. reflexum
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Platypetalum-groep, de blauwe bloeiers
Zuid- en Oost-Europa, Turkije, Kaukasus, NW-Afrika.
Een uitbundige blauwe kleur kenmerkt de species G. platypetalum en
G. ibericum. Een heel oude hybride daarvan is G. x magnificum die al wel
honderd jaar circuleert in boerentuinen. Nu tref je ze bij iedereen aan.
Ook deze planten zijn gemakkelijk te scheuren, waardoor je ze royaal
kan uitdelen. Zaaien kan ook. De vrij korte bloei in het late voorjaar van
een paar weken is die aparte blauwe kleur wel waard. Ze vormen forse
bossen met een hoogte van 40 cm. In deze groep hebben we ook G.
renardii met een witte bloem en mooie tekstuur in het blad die zowel in
de rotstuin als vooraan in de border mooi is.

G. platypetalum

G. ibericum

G. renardii

Pratense-groep, stinzenplanten
Van West-Europa tot West-China.
G. pratense of de Beemdooievaarsbek lijkt in het voorjaar uit het niets
op te komen omdat hij in de winter verdwenen is. De planten groeien
rechtop tot een hoogte van 70 cm en bloeien dan in variaties van wit
tot blauw in juni. Het zijn stinzenplanten omdat ze zich uitzaaien tot
buiten de tuinen en dan net doen of ze inheems zijn. Er is een hele
serie donkerbladige pratense zoals die onder de naam G. pratense ‘Victor
Reiter’, waarvan sommige wel manshoog kunnen worden en een mooie
combinatie van blauwe bloemen en groenbruine bladeren tonen. Als er
soms meeldauw in deze plant komt, dan is het zaak om hem na de bloei
tot bijna bij de grond af te knippen, water en mest te geven. Dan staat
er zo weer nieuw fris blad op en wie weet krijg je nog een late nabloei.
Bloeitijd juni-juli; vermeerdering door scheuren en zaaien.

Donkerbladige G. pratense

G. robertianum

Robertianum-groep, onkruid en kuipplant
Noord-Atlantische eilanden, Europa, Azië en Afrika.
Het Robertskruid heet de kleine G. robertianum die zich als onkruid door
onze tuinen verspreidt, snel zaad vormt en zich zo in leven houdt, ook al
proberen we hem met de schoffel uit de tuin te houden. Toch is hij wel
mooi; en het blad heeft een onmiskenbare geur als je die eenmaal kent.
Een hele grote plant in deze groep is de G. maderense die inheems is op
het eiland Madeira en die we hier als kuipplant kunnen houden. Van zaad
tot bloei duurt gemiddeld vijf jaar. De niet winterharde plant moet in een
kas overwinteren en blijft groen in de winter. Hij moet dus licht hebben.
De grote bladeren op rode bladstelen vormen een grote rozet op een
opgaande steel en kan wel ruim een meter hoog worden. Als de plant
na vijf jaar verzorgen in een uitbundige bloei gaat, is het zaak zaden te
verzamelen. Dan moet er opnieuw begonnen worden, want de plant is
monocarpisch wat betekent dat de plant na de bloei afsterft. Het is zeer
de moeite waard om G. maderense eens te proberen. In de zomer staat hij
het liefst buiten in de halfschaduw.
G. maderense
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Sanguineum-groep, de tapijtvormers
Europa, Kaukasus en Turkije.
G. sanguineum is enig in zijn groep. Het is een aparte bodembedekkende
plant met helderroze bloemen in veel varianten die zich gemakkelijk uitzaait en zo nieuwe varianten vormt. Er zijn losse vormen voor de border
en ook lage compacte die mooi zijn voor de rotstuin. De hoogte varieert
van 10 tot 30 cm en hij bloeit van juni tot september. G. sanguineum var.
striatum heeft lichtroze bloemen. Er zijn veel cultivars en enkele kruisingen
buiten de groep zoals G. ‘Dilys’ die lange uitlopers vormt en goed zou
staan in een hangend mandje. De top van bloeien is in juni en door de zomer blijven er wat bloemen komen. G. sanguineum blijft in de winter groen.

G. sanguineum

Sylvativum-groep, de vroegbloeiers
Europa, Noord- en West-Azië.
In de winter is G. sylvaticum helemaal verdwenen. Al in het vroege voorjaar, eind april, vertonen zich de eerste bloemen: een verrassing voor de
tuin! De bloei duurt een week of drie. Er zijn veel cultivars van, zoals G.
sylvaticum ‘Silva’ die door de zomer nog een klein beetje nabloei geeft. Het
is een rechtopstaande plant met een hoogte tot 50 cm. Vermeerdering
gebeurt door zaaien of scheuren.
Tuberosum-groep, een knolgewas
Mediterranee, West-Azië tot Kashmir.
Deze groep heeft knollen. Die worden ook als zodanig aangeboden
door de bollenboeren onder de naam G. tuberosum. De gemakkelijkste is
G. malviflorum die heel vroeg in februari al verschijnt en eind april voor
enkele weken bloeit om daarna te verdwijnen tot het volgende jaar. Het is
een leuke plant om ergens onder te zetten, omdat ze in de zomer ruimte
geeft aan andere planten.
Vermeerderen kan door het opnemen van de knollen. De hoogte is 20
cm. Leuk voor zomaar.
Wallichianum-groep, de late bloeiers
Himalaya.
Als de meeste Geraniums hun hoogtepunt gehad hebben, komt deze
groep met bloemen die vanaf het einde van de zomer bloeien tot in de
nachtvorst. Hij heeft lange ranken die zich over de bodem uitstrekken
en grote bloemen laten zien in diverse blauwe en roze met wit gecombineerde tinten. Er zijn veel benaamde hybriden. Een van de bekendste is
de oude G. wallichianum ‘Buxton’s Variety’. Een heel aparte is G. procurrens
die meterslange ranken maakt, zich vastzet met de geledingen van de
steel als een aardbei, wortelt en zo een nieuwe plant vormt. De bloemen
zijn klein en bleek rozigpaars met een donker hartje. Hij bloeit heel laat
in het najaar op een tijd dat je het niet meer zou verwachten.

G. sylvaticum

G. maliviflorum

G. procurrens

Aanbeveling
Het zal duidelijk zijn dat Geranium een heel divers geslacht is met leuke
toepassingen.
Welke is de mooiste? Dat hangt af van persoonlijke smaak. Een eye
catcher is G. ‘Rozanne’, de commerciële, steriele hybride die in november
nog in gemeenteperken staat te bloeien.
G. versicolor, een species, is een mooie compacte bos met fijn getekende
bloemen. De diepmagenta gekleurde bloemen van G. ‘Anne Thomson’
zijn ook prachtig en bloeien lang. De sterke G. x oxonianum ‘Waystrode’ is
heel mooi in de border. Duik er zelf eens in en snuffel bij kwekers naar
geraniums, je zult er zeker plezier van hebben.
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Waystrode

Nawoord
door Corry Lambregts
Ook in het Arboretum staan op diverse
plaatsen groepen Geranium. Wie via het entreegebouw het Arboretum ingaat, ziet links
van de deur een groep G. phaeum staan, de
bloemkleur is lichter paars dan van de soort.
Het gaat hier om de cultivar ‘Lily Lovell´.
Deze kan overigens weer zaailingen produceren met nog lichtere tinten.
Wandelend richting Treurbeuk en verder zie
je onder de oude Plataan een groep G. macrorrhizum met een magentarode bloemkleur,
c.v.-naam `Bevans Variety´. Deze doet het
zelfs in droge schaduw.
In het Pinetum, maar eigenlijk overal in de
tuin zijn zaailingen te vinden van het wilde
Robertskruid G.robertianum.
In het Amerikaanse deel, recht t.o. het mortuarium staat een flinke groep G. endressii.
De enkele hoge exemplaren ertussen zijn
kruisingen uit G. endressii en G. versicolor en

zijn waarschijnlijk G.`Claridge Druce`.
Verder naar de Parklaan staat in een middenvak een grote groep G.
oxonianum `Turstonianum’ met heel smalle roze bloemblaadjes. In het
zelfde vak bevindt zich een klein groepje met heel lichtblauwe geaderde
bloemen en rankende stengels: G. `Blue Cloud`.
In het Aziatisch deel van de tuin vlakbij het poeltje staat een groepje
G.cinerium `Ballerina` met paarsroze bloemen die generfd zijn en een
donker hartje hebben. Die staan daar te nat en worden verplaatst naar de
bloemenborder.
Iets verder naar de brug staat verspreid een Geranium met glanzend blad
en roze bloemen. Dat is G. nodosum. Die kan zich rijk uitzaaien.
Over de brug, langs de vijver naar het Inheemse deel vinden we de vasteplantenborder. Hier zijn vier vakken met Geranium, G. sanguineum, de
Bloedooievaarsbek vanwege de rode wortels. De bloemkleur is karmijnrood; G. sanguineum `Alba`, wit van kleur; een groep G. endressii en een
groep G. x magnificum. Dat zijn sterke planten met behaard blad en grote
blauwpaarse bloemen. Het is een steriele kruising uit G. platypetalum en
G. ibericum. In deze border treffen we ook een ander familielid aan: een
Reigersbek, Erodium chrysantum, laagblijvend en grijsbladig.
In het inheemse deel komt hier en daar een groepje G. sylvaticum voor.
Die zijn spontaan gekomen. Ze hebben kleine blauwe bloempjes met
een wit oogje. Links van de Elzenlaan dicht bij de oude ingang staat een
groep G. phaeum met heel donkerpaarse bloemen. Die bloeit al vroeg in
het voorjaar en is helaas gevoelig voor meeldauw.
Gaan we richting uitgang, over de stenen brug en langs de Hydrangea’s, slaan we rechtsaf het Viburnum-gebied in. Daar staat een groep
G. x cantabrigiense ‘Biokovo“. Vervolgens linksaf de Lindenlaan in en
voorbij de grot rechtsaf, komen we in de omgeving van het kerkhof
van de broeders nog een keer G. macrorrhizum tegen, ook weer G. x
magnificum en G. endressii en nogmaals de compacte vorm van G. macrorrrhizum die de naam G.x cantabrigiense heeft. De lichtroze c.v. hiervan heet
G.`Biokovo`en de donkerroze G. `Cambridge’ .
Niet alle meer dan 600 soorten en cultivars zijn bij ons te zien dus, wel
een aantal bekende soorten, die goed bruikbaar zijn als onderbeplanting.
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葉は所々に
枝捕まって居る
風に揺れる

Her en der blaadjes
in takken gevangen - vast
wiegend in de wind

Ynette Wilde
Vertaling: Astrid de Groot
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