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Liriope is een vaste plant die sinds vijftien tot twintig jaar
behoorlijk bekend is. Daarvoor was het een zeldzaamheid.
Een Nederlandse naam is er niet, hoewel steeds vaker de
###Plat
naam leliegras wordt gehoord. Een logische naam gezien
de kleine, lelieachtige bloemen en het grasachtige blad.
De geslachtsnaam is af komstig van de nimf Liriope, bekend uit de Griekse mythologie. Liriope behoort tot de
Asparagaceae, de aspergefamilie. Anthericum, Convallaria
en Polygonatum zijn familiegenoten. Vroeger overigens
deelde men Liriope in bij de familie van de lelieachtigen,
de Liliaceae.
Alle zeven soorten van Liriope groeien van nature in OostAzië, met name in China en Japan, maar ook in Taiwan,
Korea en Vietnam. De plant is daar te vinden op half beschaduwde plaatsen in loofbossen. In de tuin verlangt Liriope daarom een humusrijke en niet te droge grond in de
halfschaduw en liefst wat beschut, want het wintergroene
blad kan in strenge Nederlandse winters beschadigen.
Hovenier Nic Smeets is fan van Liriope en vindt de plant
breed toepasbaar. Hij kwam rond 2011 tijdens GrootGroenPlus in Zundert in contact met een kweker die een
breed sortiment Liriope aanbood. “Een aantal probeerde
ik uit in mijn eigen tuin en in de tuinen die ik aanleg
gebruik ik nu regelmatig soorten die in de handel goed
verkrijgbaar zijn. Denk aan L. muscari, L. spicata, L. gigantea en L. exiliflora. Nu, midden in het najaar, zie ik er nog
her en der bloeien.”

WINTERGROEN BLAD
Behalve de rijke bloei prijst hij ook het wintergroene blad.
“Ik heb zelf nog nooit problemen gehad met vorstschade,
maar als dat gebeurt, kun je het blad na de winter eventueel wat terugknippen. Dat heb ik eens geprobeerd, maar
merkte wel dat de hergroei daardoor wat laat op gang
kwam.” Smeets merkt dat veel mensen de plant onterecht
onder de grassen scharen, maar Liriope is dat zeker niet.
“De plant is wel heel mooi met siergrassen te combineren,
zeker als die in de nazomer beginnen te kleuren. Juist
dan pas komt bij Liriope de bloei op gang. Ik zet de planten dan het liefst in wat forse groepen voor een zo groot
mogelijk effect.”
Na de afgelopen hete en droge zomer is hem opgevallen
dat Liriope goed droogte verdraagt. “Vooral op het heetst
van de dag is schaduw dan wel belangrijk.” Smeets vindt
de verkrijgbaarheid van Liriope goed en koopt meestal potmaat P9. “Soms kies ik grotere maten omdat dat
meteen meer effect geeft na het aanplanten. Uiteraard
zet ik grotere planten wel wat verder uit elkaar.” Soortechtheid is een belangrijk punt, want soms valt de bloei
bij Liriope tegen. Dat kan dan te maken hebben met de
verkeerde cultivar of met een verkeerde bodem en/of
standplaats.

Geslacht: Liriope 8 november 2018
Plantnaam: ###
Soorten: circa 7
Groeivorm: ###
Nederlandse naam: Leliegras
Blad: ### 8 november 2018
Groeivorm: polvormig
Bloem: ###
Bloem: paarsblauw-violet, soms wit
Bijzonderheden: ###
Extra: wintergroen
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