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Echte zwarte bloemen bestaan namelijk niet. Voor 
de kleuring van planten zijn pigmenten, stoffen 
die de planten zelf aanmaken, verantwoordelijk. 
De donkere kleuring in bloemen, bladeren en 
vruchten, komt door anthocyaan, een van de 
kleurstoffen uit de plantenwereld. Dit is het 
pigment van de meeste paarse planten. De 
pigmenten worden in de bovenste cellagen 
opgeslagen en werken als een soort parasol tegen 
UV straling. Wetenschappelijk nog niet bewezen, 
maar bij bloemen zou dit pigment ook een 
insecten regulerende functie hebben, bestuivende 
insecten aantrekken en schadelijke weren. Hoe 
meer kleurstoffen in de cellen opgeslagen zijn, 
hoe meer de kleur naar zwart neigt, maar er is 
altijd een tintje rood of blauw aanwezig. 

Kleur is emotie 
Gevoelens die donkere kleuren bij planten 
oproepen, kunnen variëren van het genoegen bij 
het smakkend vaststellen van de juiste rijpheid 
van fruit tot sombere zwaarmoedigheid. In de 
tuin is somberheid het laatste waarnaar wij op 
zoek zijn, en dus is voorzichtigheid geboden met 
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het adoreren van donkere planten. Tuinieren met 
kleuren vraagt altijd extra aandacht, maar bij het 
tuinieren met ‘zwarte’ planten komt het fenomeen 
lichtval op een prominente plaats te staan. Omdat 
donkere pigmenten veel licht absorberen en 
weinig weerkaatsen, zullen ‘zwarte’ planten op 
een plaats met weinig licht nagenoeg wegvallen. 
Donkere bloemen en bladeren zullen wel prachtig 
oplichten als de lage ochtend- of avondzon 
erdoorheen kan schijnen. Dit geldt vooral voor de 
hoger geplaatste plantendelen. 

Contrastenleer
Lagere plantendelen zullen het van een contras-
terende achtergrondkleur moeten hebben. In 
het geval van wijnrood is gelig groen een goede 
kleur waartegen ze afsteken, en bij aubergine-
paars is het blauwig grijs. Deze donkere paarse 
tinten  kunnen ook heel goed met elkaar samen-
gaan. Er zijn een paar beperkingen. Evenwicht 
in het helderheidscontrast is beslissend bij het 
 succes. Deze  contrastvorm heeft betrekking op 
de helderheid en de grootte van de kleurvlakken 
ten  opzichte van elkaar. Zo zullen grote  wijnrode 

Je vraagt je weleens af waarom zwarte bloemen de mens fascineren. Het kan niet aan hun kleurkwaliteiten 
liggen. Ze kunnen zelfs onzichtbaar blijven in de tuin. Zwarte bloemen zijn zeldzaam, eerder curiosa 
dan schoonheden. Wel een uitdaging voor kwekers in hun streven naar de grenzen van het onmogelijke. 
Volledig zwarte bloemen zullen ze nooit kunnen kweken.

 bloemen, zoals een iris of een daglelie, alleen bij kleine contrasterende 
groengele kleur vakken van bijvoorbeeld vrouwenmantel of guldenroede  - 
s pikkeltjes baat  hebben en dan ook in een mix en niet in blokverband 
 geplant.  Grassoorten met groenige pluimen zullen een prachtige en natuur-
lijke  combinatie  opleveren.  Combineren van grote wijnrode en grote gele 
 bloemen zal minder goed  werken.

Overdaad schaadt 
Hoewel wijnrood en geelgroen blad een goed kleurenpaar vormen, zou ik gele 
en roodbladige heesters toch niet zo gauw naast elkaar planten. Niet alleen 
omdat het helderheidscontrast bij wijnrode en geelgroene heesters niet in 
balans is ten opzichte van elkaar, maar ook omdat  een dergelijke combinatie 
te veel aandacht vraagt en hierdoor het beeld van de tuin overheerst. Heel 
even opwindend, maar snel vermoeiend. Donkerbladige heesters dienen wel 
uitstekend als achtergrond voor een reeks kleuren die rood bevatten, zowel 
roodoranje als roodpaars. Heel subtiel is de combinatie van donker wijnrood 
blad en mauve bloemen. Canna’s met bronsdonker blad - die wat minder 
blauw bevatten - gecombineerd met roodoranje of citroengele bloemen zijn 
schitterende, goed uitgebalanceerde blikvangers.  
De basisregel ‘overdaad schaadt’ is ook bij donkere kleuren op zijn plaats.  
Te veel van deze kleuren kan benauwen en somber stemmen. Martje van den 
Bosch (auteur van het boek De beleving van kleur in de tuin en eigenaar van 

‘De tuinen in Demen’, nr 269 in de OTG) vertelt 
op haar lezingen  dat bezoekers in haar ‘zwarte 
tuin’ wel eens in tranen uitbarsten...
Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zoveel ‘zwarte’ 
bloemen dat een tuin ermee vol kan komen staan, 
zijn er dan ook niet. In een hoekje, goed belicht, 
zal het een ongewone kleurenbeleving geven. 
Om de combinaties goed te krijgen, is het iets 
meer worstelen met het beplantingsplan, dan 
met andere kleuren het geval is. Hoe dan ook, 
‘zwart’ is en blijft een boeiende uitdaging voor 
kleurentuinier èn kweker. 
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Helleborus orientalis ‘Black’.

Wat tegenlicht kan doen met het blad van Cotinus.

Links: 

Donkerbladige Berberis 
thunbergii  ‘Atropurpurea 
Nana’ steekt tegen het 
gele gras mooi af.
Rechts:
Subtiele en dan weer 
krachtige kleurcombina-
ties met donkerrood blad. 
Gedurfd en spectaculair.


