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Voor het kweken van
een aantal specialisten
is geen algemene teelt
aanwijzing te geven.
Daarom worden deze
fijnproevers per soort
behandeld.

Zwartblauwe
en witte rapunzel
Beide rapunzels worden tegenwoordig in Heukels’ Flora van Nederland tot dezelfde soort gerekend, zij
hebben een verwante ecologie. De
milieus waar we ze in het vrije veld
kunnen vinden zijn verwant maar
toch verschillend van elkaar.
Witte rapunzel (Phyteuma spicatum
ssp. spicatum) is een zeer zeldzame
plant van bosranden, bosbermen en

langs bosbeken in loofbossen op vrij
vochtige voedselrijke, liefst basische
gronden in de pleistocene delen van
ons land. Hij bloeit met geel-witte
aarvormige bloemen op meestal wat
langere bloemstengels dan de zwartblauwe rapunzel.
Zwartblauwe, voorheen zwarte,
rapunzel (Phyteuma spicatum ssp.
nigrum) heeft donker paarblauwe

bloemen die aanvankelijk ei-vormig zijn en later meer aarvormig
worden. Hij komt voor in voedselrijke loofbossen en in matig voedselarme graslanden die vochtig
tot matig nat zijn, op basische tot
lichtzure löss- en leemgronden in
het oosten en zuiden van Nederland
en is minder zeldzaam dan witte
rapunzel.
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Zaaien
Rapunzels laten zich kweken uit
zaad, maar gemakkelijk gaat dat
niet. Naar onze ervaring slaagt het
ene zaaisel beter dan het andere.
Beide soorten worden op gelijke
wijze gezaaid en verder gekweekt.
De glanzend bruine, ovale en ca. 1
mm grote zaden worden kort na het
winnen dun uitgezaaid in een kleine zaaibak in een grondmengsel van
humeuze, venige grond vermengd
met ca. 20 % scherp zand, ph van de
grond 6-7.
De zaaibak gaat in de vaste koude
bak die wordt afgedekt met een
glas- of folieraam dat permanent
op lucht blijft staan. Het komende herfst/winterseizoen moet zijn
invloed kunnen hebben. De zaaibak
wordt steeds vochtig gehouden, niet
nat. Zonodig schermen tegen direct
zonlicht. Het zaad kiemt onregelmatig en meestal gedurende een
langere periode, reden om het zaaisel ruim tijd te geven. Geduld is ook
hier een schone zaak.
Zaailingen van ca. 4 cm groot op
potten in eenzelfde grondmengsel
als voor het zaaien is gebruikt maar
nu voedselrijker. Potten weer uitzetten in de koude bak, eventueel afgedekt met horren tegen de vogels.
Schermen tegen direct zonlicht.
Wanneer de verspeende zaailingen
zich hebben ontwikkeld tot gezonde
halfwas planten kunnen ze worden
uitgeplant op hun definitieve plek.
Eigen groeiplek
Naar onze ervaring is zwartblauwe rapunzel gemakkelijker in de
toepassing in park en tuin dan witte
rapunzel. Die laatste stelt kritischer
eisen aan zijn groeimilieu.
Zwartblauwe rapunzel doet het
goed op vrij voedselrijke, vochOase lente 2020

tige tot matig natte, humeuze
venige en zandig-kleiige gronden,
basisch-neutraal tot licht zuur.
Aan open, lichte bosranden en in
geheel open, zonnige situaties kan
hij fraaie begroeiingen vormen met
vele exemplaren. Samen versterken ze elkaar en hebben een sterk
esthetisch effect. Zo vormt een ‘uit
het bos tredend’ tapijt van witte
klaverzuring waarin zwartblauwe
rapunzels talrijk bijeen groeien een
wonderschoon geheel. Hetzelfde
kan gelden voor een lage begroeiing van de zilvergrijze vorm van de
kruipwilg (Salix repens var. argentea) waarin zwartblauwe rapunzel
in vele exemplaren groeit. Dergelijke begroeiingsvormen kunnen zich
vele jaren handhaven. Het is het
beste om zich uitzaaiende rapunzels hun gang te laten gaan. Het kan
leiden tot spontane vestiging.
Gericht zaaien in tuin- en park
situaties heeft de meeste kans van
slagen in pioniersituaties waarin nog voldoende open plekken
beschikbaar zijn. In te zaaien
bloemrijke graslandjes zijn hiervan voorbeelden. In oudere, langer
gevestigde graslandjes kan het
uitzetten van voorgekweekte jonge
planten helpen om de soort zich
hier te laten vestigen.

lava, die basisch is, hier debet aan
is. Regenwater heeft een uitspoelende werking op de lava en zorgt
ervoor dat de padranden en naaste
omgeving wat minder zuur tot licht
basisch worden. Zo schept het mede
gunstige vestigings- en groeivoorwaarden voor de witte rapunzel.
Ooit zagen we dit effect ook bij
parnassia. Toen de op veen gelegen parken nog jong waren en veel
plekken min of meer in een pionier
stadium verkeerden, groeiden langs
zonbeschenen en nattere padranden
vele honderden parnassia-planten,
vaak met elk tientallen bloemstengels. Het was een fantastisch gezicht.
Langs sommige paden was het
esthetisch effect zo sterk dat we wel
spraken van parnassia-slingers.
Zo’n sterke beeld laat witte rapunzel niet zien. De subtiele room-witte
bloemaren lijken meer te dansen
tussen en boven de andere soorten
waarmee hij samen groeit.

Witte rapunzel
Witte rapunzel lijkt meer gesteld
op een neutrale tot basische bodem,
in elk geval niet (zwak) zuur. Ook
heeft hij een voorkeur voor een wat
minder vochtige, zeker geen natte,
bodem dan zwartblauwe rapunzel.
In de Amstelveense parken valt het
op dat deze soort altijd langs de
padranden en niet ver daar vandaan
zijn groeiplaatsen kiest. Wij nemen
aan dat de padverharding van Eiffel			
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