VASTE PLANTEN
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De bekende vaste plant Hemerocallis werd vroeger ingedeeld bij de lelieachtigen, de Liliaceae. Tegenwoordig behoort het geslacht tot een naar de plant zelf genoemde
familie: de Hemerocallidaceae. Een minder bekende vaste
plant die ook tot deze familie behoort, is Dianella. Hemerocallis telt ongeveer twintig soorten (van nature voornamelijk groeiend in China, Japan, Korea en delen van Siberië) en een enorm aantal hybriden waarvan er jaarlijks nog
bijkomen. Vanwege de grote kleurenrijkdom komen er
steeds nieuwe kleurschakeringen bij. Daarnaast is er ook
variatie in de breedte van de bloembladeren, grootte van de
bloem, de hoogte van de plant en in enkel- of gevuldbloemig. Vooral compacte groeiers zijn tegenwoordig populair.
De geslachtsnaam Hemerocallis is afgeleid van de Griekse woorden ‘hemera’ (dag) en ‘kallos’ (mooi, schoon). De
naam verwijst naar de kortstondige schoonheid van de
bloemen; elke afzonderlijke bloem bloeit slechts één dag.
Vandaar ook de Nederlandse naam daglelie. Per bloemstengel verschijnen echter tot twintig bloemen die zich
opeenvolgend openen; de uiteindelijke bloeiperiode kan
daardoor tot drie maanden duren. De bloemen bestaan uit
twee kransen van drie bloemdekbladeren, die onderaan
trechtervormig met elkaar zijn vergroeid.

26 VOORTUINEN
Tuin- en Landschapsarchitect Marnix Tavenier ontwierp
26 voortuinen in een en dezelfde Groningse straat. Het
geraamte bestaat uit bomen, hagen en heesters. Daaronder groeien diverse vaste planten in groepen die verschillende keren worden herhaald. Eupatorium staat er
voor de hoogte, varens groeien in de schaduw, Anemone is dankbaar met de nazomer- en herfstbloei. Verder
groeien er Gaura, Perovskia en verschillende siergrassen
met daartussen bloembollen die om de paar jaar worden
ververst. Ook is er ruimte voor Hemerocallis. “Als plant
is deze vooral interessant vanwege de mooie losse pol.”
De rijke en lange bloei en de kleurenvariatie vindt hij
cadeautjes, handig om in een beplanting mee af te wisselen. “De plant op zich oogt steeds hetzelfde, de bloemkleuren zijn divers. Steeds kun je een tuindeel daarmee
een individuele toon geven.”
Tavenier vindt Hemerocallis mooi te combineren met
siergrassen, mede ook door het volume van de plant.
”Gedurende het hele tuinseizoen is Hemerocallis, net
als veel soorten siergras, een goede structuurplant.” Hij
plant Hemerocallis ook in andere projecten liefst groepsgewijs. Van minstens drie tot soms wel negen stuks bijeen. “In groepen werken heeft als voordeel dat het niet
heel erg is wanneer er eens een wegvalt.” Planten die
boven Hemerocallis uitgroeien, zoals Eupatorium en
Miscanthus staan in kleine aantallen, soms alleen, en
dienen als blikvangers. “Er moet spontaniteit in zitten.
Dit lukt het best op plaatsen waar wat ruimte is, zodat
groepen goed kunnen aansluiten en solitairen daardoor
prominent aanwezig zijn. Het eindresultaat moet er natuurlijk uit zien, alsof het niet ontworpen is.”
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