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Ophiopogon is inheems in Japan. Diverse soorten kwamen halverwege de 18de eeuw richting Europa maar
bleven lang onbekend. Pas toen de inmiddels populaire
(bijna) zwartbladige O. planiscapus ‘Niger’ verscheen,
trad het geslacht naar de voorgrond. Ophiopogon behoort tot de Asparagaceae, de aspergefamilie. Convallaria, het lelietje-der-dalen, en de bolgewassen Scilla,
Hyacinthus, Ornithogalum en Muscari zijn enkele familiegenoten. Vroeger behoorden deze allemaal tot de
leliefamilie, de Liliaceae. Ophiopogon telt circa twintig
soorten, allemaal voorkomend in Oost-Azië en allemaal
overblijvend en kruidachtig. Het wintergroene loof
is grasachtig. De kleine bloemen staan in eindstandige trosjes, na de bloei verschijnen erwtgrote bessen,
die slechts één zaadje bevatten. Ophiopogon is nauw
verwant aan de sterk gelijkende Liriope (vroeger ook
Ophiopogon geheten). In niet-bloeiende staat worden de
twee nogal eens verward.
Om in zijn jungle-achtige tuin toch voldoende wintergroen te hebben, heeft Hans Prins er Ophiopogon als bodembedekker aangeplant. Prins is eigenaar van kwekerij
en botanische tuin De Groene Prins, een walhalla voor
de liefhebber van exotische planten. Er zijn verschillende Ophiopogon te bewonderen. O. japonicus ‘Minor’ is
met maximaal 10 cm hoogte de voor Nederland laagste
vertegenwoordiger, die tot -20°C vorst verdraagt. “Een
goede bodembedekker met lichtroze bloemen en daarna
prachtige metallicblauwe bessen. Langzaam spreidend
met korte uitlopers.” Omdat het loof laag blijft, zijn de
bessen in de regel goed zichtbaar.

PRIMA ONDER BAMBOE
Van O. planiscapus is de genoemde ‘Niger’ veruit de bekendste. “Met het bijna zwarte loof mooi in combinatie
met geelbladige grassen als Hakonechloa macra ‘Aureola’.” ‘Niger’ haalt de 20 cm hoogte en bloeit eveneens
met lichtroze bloemen, de glimmende bessen zijn zo
zwart als het blad. “Ook deze spreidt zich langzaam via
wortelstokken.” De twee genoemde cultivars groeien bij
hem prima onder de bamboe. Droogte verdragen ze goed
omdat de verdikte knolvormige wortels extra water vasthouden. Is het echter te droog, dan stagneert de groei.
Hij merkt dat vooral de zwartbladige ‘Niger’ net hoog
genoeg is om niet onder te sneeuwen wanneer de bamboes gaan ruien. Overigens is ook ‘Niger’ voldoende winterhard. “Hier zijn ze nog nooit bevroren.” Prins levert
ook nog O. planiscapus, de soort, die met het groene loof
het meest op Liriope muscaria lijkt. “Nadeel bij Liriope
is dat vogels graag van de bloemen eten en slakken een
bedreiging voor het blad kunnen zijn.”
Ook noemt hij nog nieuwkomer O. intermedius die zich
sneller uitbreidt zonder lastig te worden. Het blad is dunner en ijler dan bij de andere soorten. “De bloempjes zijn
een macro-opname waard!” Wie snel resultaat wil met
Ophiopogon, kan negen tot elf P9-planten per m² zetten.
Prins zet er zelf liever wat minder. “Het groeit vanzelf
naar elkaar, eventueel kun je ze nog een keer scheuren.”

Geslacht: Ophiopogon
22 oktober 2021
Groeivorm: zodevormend
Hoogte: tot 30 cm
oktober 2021
Blad: smal, 22
grasachtig
Bloem: klein, in trosjes
Extra: wintergroen loof
22 oktober 2021
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