Glazen vazen, vanaf € 91,50 (Nijhof).
Stoelen, vanaf € 186,-, tafel, € 1029,en wandkandelaar € 61,25 (Veldzigt).

Winter amary llis: charm eur van bo l tot kruin

De winterbloeiende amaryllis
heeft niets meer nodig dan
een eenvoudige vaas, zo mooi
is hij al van zichzelf. En er
komen steeds meer nieuwe,
bijzondere soorten bij,
bijvoorbeeld met een streepje.
Hippeastrum ‘Magic Green’

Einzelgänger
Met een streepje voor

44 SEASONS

SEASONS 45

Hoge glazen vaas, € 72,50 en lage vaas,
€ 63,- (Flamant). Hoge zwarte vaas, € 47,50
en tafel, € 1745,- (PTMD via Veldzigt).

Spraakverwarring

Hippeastrum ‘Megastar’

Hippeastrum ‘Ambiance’

Eigenlijk is de prachtige bloem
die we amaryllis noemen hele
maal geen amaryllis, maar een
Hippeastrum. Gemakshalve
noemen we beide soorten zo,
maar in feite is er maar één
échte amaryllis, de Amaryllis
belladonna, een plant uit de
Zuid-Afrikaanse Kaapprovincie.
De Hippeastrum is oorspronke
lijk afkomstig uit Zuid-Amerika
en kent een groot aantal
soorten. Hoe u ze uit elkaar
houdt? Kijk naar de steel: die
van Amaryllis is gevuld, die
van Hippeastrum is hol. Nog
een opvallend verschil: de
Amaryllis maakt één keer per
jaar acht tot twaalf bloemen
per stengel, de Hippeastrum
krijgt verscheidene keren per
jaar twee tot zes bloemen.
Maar het allerbelangrijkste
kenmerk: Amaryllis bloeit kort
na de zomer, Hippeastrum in
de winter en het vroege
voorjaar. De soort die in de
winter binnen wekenlang
doorbloeit, is dus de
Hippeastrum. Zijn naam is
afgeleid van de Griekse
woorden ‘hippeas’ (ridder) en
‘astron’ (ster); een goede
Nederlandse naam zou dus
ridderster kunnen zijn. Maar
we kunnen hem ook best
winteramaryllis noemen.

Nieuwe beauty’s

Hippeastrum ‘Samba’

▲

Dieprood en zuiver wit, dat zijn
de bekendste kleuren van de
winteramaryllis. Maar er zijn er
ook met verrassende strepen
op de bloembladen. De
nieuwere soorten zijn ‘Picotee’,
wit met briljant rood randje,
‘Ambiance’, wit met een rode
vleug, en ‘Megastar’, wit met
rode aders. Alledrie zijn ze
zogenaamde grootbloemige
uit de ‘Galaxy’-groep: hun
bloemen worden tot 17 cm
groot. ‘Magic Green’, die
limoengroen is met rode
aders, is een middelgrootbloemige uit de ‘Diamond’groep. De bloem daarvan
wordt tot 15 cm groot.

Hippeastrum ‘Megastar’

5 x winteramaryllis
in huis

Hippeastrum ‘Picotee’

■ Als snijbloem in een vaas: snijd de
stelen met een scherp mes af en zet
ze in een heel schone vaas met
water. Snijbloemenvoedsel is niet
nodig. Het gebeurt nog wel eens dat
de steel in de vaas splijt. Om dat
tegen te gaan, kunt u een stukje
plakband rond de onderkant
plakken. Voor de zekerheid kunt u
ook een tonkin- of een bamboestok
in de steel van de amaryllis steken,
om te voorkomen dat die onder de
zware bloemenvracht omknikt.
Dit is niet nodig bij de ‘Magic Green’,
omdat de stelen daarvan zeer
stevig zijn.
■ Mét bol in een vaas: amaryllissen
kunnen, net als narcissen, zonder
aarde maar met bol in een vaas
worden gezet. Dompel ze eerst een
tijdje onder in een emmer water,
zodat de wortels geactiveerd worden.
Laat de bol in een laagje water staan
totdat de wortels zichtbaar zijn. Zorg
er wel voor dat alleen de wortels in
het water staan en niet de bol, om
schimmelen te voorkomen.
■ Mét bol op een schoteltje: zelfs
‘kale’ bollen gaan uitlopen. Dompel
ook die eerst onder in een emmer
water en leg ze dan op een bord,
schotel of in een accubak die onderwarmte krijgt, dus bijvoorbeeld op
de vensterbank boven een radiator.
Doe geen water in de schotel of bak,
maar dompel de bollen eens in de
week even in water, zodat ze zich
kunnen volzuigen.
■ In een pot: de bollen worden droog
(zonder aarde) aangeboden. Zet ze
in voedselrijke potgrond, maar stop
ze nooit volledig onder de grond;
laat de helft erboven uitsteken.
Geef bij het verschijnen van de
eerste bladeren minder water, maar
zorg ervoor dat de grond vochtig
blijft. Zijn de stengels in aantocht,
dan weer geregelder gieten.
■ Aan een lijn: ook een idee: hang
de bloem ondersteboven aan een
lijn en vul de holle steel met water,
zodat de bloem niet uitdroogt.

❧

In de Agenda elders in dit nummer
vindt u gegevens over een bijzondere
Amaryllis-expositie in Leiden.

Tekst Ans van Aalst
Fotografie Eric van Lokven Styling Jet Krings
Met dank aan Firma Gebr. Van Velden,
www.gebrvanvelden.nl
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Hippeastrum ‘Picotee’

