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Gloriosa modesta
ExclusiEf voor lEzErs van G&B



Gloriosa modesta heeft prachtige bloemen, sierlijk blad, oranjerode zaden en grappige knol-
len. Toch is hij nergens te koop. Deze maand kunt u deze fraaie klimplant echter eenmalig 
bestellen. Een unieke kans om een bijzondere plant te bemachtigen!

loriosa modesta (syn. Littonia modesta) is een on-
bekende, bijzondere klimplant. In het voor-
jaar lopen de jonge scheuten mooi uit met 
lichtgroen blad, dat in kransen rond de sten-
gels staat. In juli - de scheuten zijn dan bijna 

een meter lang - begint de bloei. De bloemen verschijnen 
aan de top van de stengels, maar omdat die tijdens de bloei 
blijven doorgroeien, bungelen de 4 cm lange klokjes uitein-
delijk sierlijk aan de stengels.  De plant wordt 1,5 tot 2 m 
hoog en heeft steun nodig in de vorm van horizontaal ge-
spannen draden of (beton)gaas. 
In de natuur - Gloriosa modesta is oorspronkelijk afkomstig 
uit Zuid-Afrika - werkt de plant zich met z’n haakjes tussen 
struiken omhoog. Ook in de tuin kun je Gloriosa in struiken 
en vaste planten laten klimmen, maar de groei is dan wel 
wat losser en rommeliger dan wanneer hij tegen een muur 
wordt geleid. 

Zomerknol
De bloei duurt ongeveer een maand. Daarna verschijnt er 
uit het hart van iedere bloem een doosvrucht ter grootte 
van een flinke augurk. In de herfst scheuren de vruchten 
open en worden de in een oranjerood vlies gehulde zaden 
zichtbaar. Nadat het vlies is verdroogd, blijft het nog maan-
denlang op kleur. Samen met de doosvruchten vormen 

Hoe bestellen?

U kunt knollen van Gloriosa modesta bestel-
len voor € 3,95 per stuk (inclusief verzend-
kosten) bij de Hortus Botanicus van de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. Maak het bedrag 
over naar de Stichting Exploitatie Hortus in 
Amsterdam, rekeningnummer 488621348 
(bestellingen vanuit Nederland) of 000-
1667075-33 (bestellingen vanuit België). 
Vermeld daarbij Gloriosa, het gewenste 
aantal knollen en het nummer van Groei & 
Bloei (11/12). De knollen zullen in november 
en december worden verstuurd. Bewaar ze 
na ontvangst op een koele, donkere plek tot 
het tijd is om ze uit te planten. 
Attentie: om uw bestelling goed te kunnen 
uitvoeren, is het noodzakelijk dat u alle gege-
vens, ook naam en adres, volledig vermeldt.

deze zogenaamde schijnbessen prachtig materiaal voor een 
schikking, bijvoorbeeld in een kerststukje.
Gloriosa modesta is, net als onder andere dahlia, een zomer-
knol. Zomerknollen worden in mei in de tuin geplant en 
in het najaar, als er kans is op nachtvorst, weer uit de grond 
gehaald om op een vorstvrije plek te overwinteren. Met de 
milde winters van de laatste jaren kun je echter de gok wa-
gen om de knollen van Gloriosa het hele jaar in de grond 
te laten zitten. Voorwaarde is wel dat ze een warme en be-
schutte plek krijgen, bijvoorbeeld in de buurt van een zuid-
muur. Mocht het toch nog eens langere tijd gaan vriezen, 
bescherm de knollen dan met een dikke laag droog blad of 
stro. Knollen die in potten zijn geplant, moeten wel naar 
binnen. Omdat de bladeren van Gloriosa ’s winters afster-
ven, hoeft dit geen lichte ruimte te zijn. Elke donkere, vorst-
vrije plek is geschikt. Geef wel af en toe een klein beetje wa-
ter om te voorkomen dat de potgrond volledig uitdroogt. 
Als Gloriosa voor de eerste keer in de tuin wordt geplant, 
heeft hij baat bij een warme start. Plant de knollen daar-
om pas eind mei in de volle grond op een diepte van  
ongeveer 15 cm. Je kunt ze ook in april in een grote pot  
planten (plantdiepte 10 tot 15 cm) en die tot eind mei  
binnen houden. 
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1 I Met kleine 
’haakjes’ klemt de 
plant zich vast aan 
gaas of draad.

2 I De kleine, 
oranjegele klokjes 
verschijnen in juli.

3 I De vruchten 
hebben de grootte 
van een flinke 
augurk.
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arrangemenT: ina osgerby

De zaden zitten  
verpakt in een  
helderrood vlies.

Inzet I De vruchten 
van Gloriosa zijn 
goed te gebruiken 
in bloemschikwerk.
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