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Liriope muscari was ooit een onbekende vaste plant,
maar is niet meer uit het standaardsortiment weg te
denken. De soort is inmiddels alom geliefd en veredelaars hebben hun best gedaan; in de nieuwste Naamlijst
voor Vaste Planten staan 29 cultivars vermeld. De Nederlandse naam is leliegras, het Griekse ‘lirion’ betekent
‘lelie’, ‘gras’ verwijst naar het grasachtige uiterlijk van
de plant. Met de soortnaam wordt verwezen naar de gelijkenis van de bloemen met die van het blauwe druifje,
Muscari. Liriope behoort tot de Asparagaceae, de aspergefamilie, en kent onder meer Muscari, Hyacinthus, Anthericum en uiteraard Asparagus als familieleden.
L. muscari is inheems in China, Japan, Korea en Vietnam. De plant groeit daar in bossen in humusrijke
grond op beschaduwde plaatsen. De soort heeft een gedrongen habitus. De knolvormige wortels zijn kort en
dik maar komen diep, zodat de plant aardig wat droogte kan verdragen. Het zogezegd grasachtige blad haalt
tot circa 50 cm lengte, in cultuur blijft het kleiner. De
donkergroene bladeren staan dicht op elkaar. L. muscari
bloeit van augustus tot oktober met vaak wat afgeplatte bloemaren, die goed boven het blad uitkomen. De
bloemkleur is lilapurper, soms wit. Opvallend zijn de
zwarte zaden die volgen.

BEST BLOEIEND
Bart Bolier van ontwerpstudio Buytengewoon heeft een
tuin ontworpen, waarbij de eigenaren als wensen onderhoudsvriendelijk, jaarrond mooi en tijdloos hadden. Hij
vulde een plantvak vrijwel geheel met L. muscari. “Ik
kies daarbij bij voorkeur voor cultivars die zich hebben
bewezen, zoals ‘Ingwersen’, ‘Royal Purple’ of de witte
‘Monroe White’.” ‘Ingwersen’ komt van de gelijknamige
rotsplantenkwekerij in het Engelse East Grinstead. Deze
oude selectie behoort nog altijd tot de best bloeiende en
de meest winterharde. Soortechtheid is uiteraard een
aandachtspunt, omdat veel niet-bloeiende L. muscari
sterk op elkaar lijken. ‘Ingwersen’ bloeit violet. ‘Royal
Purple’ is zo’n beetje de donkerste variëteit, de bloemen zijn donkerpaars. De witte ‘Monroe White’ groeit
en bloeit bescheidener dan de twee andere, hoewel ook
hier het aanbod in de markt varieert en sommige selecties met dezelfde naam verbeteringen zijn.
Bolier gebruikt L. muscari graag in grote groepen, waarbij hij soms combineert met Allium waarvan de bloemen erbovenuit steken. Grote voordelen vindt hij het
wintergroene loof, de rijke bloei en het feit dat de plant
niet veeleisend is. “Omdat de plant niet heel hoog wordt,
past hij ook prima in smalle plantstroken.” Nadeel vindt
hij dat er soms sprake is van wat bruinverkleuring op
het blad. “Na de winter kun je het minder mooie blad
eventueel weghalen. Helemaal kort snoeien doen we
nooit en dat is ook niet nodig.” Een standplaats in de
volle zon vermijdt Bolier. Per vierkante meter zet hij
zeven planten, uitgaande van planten in P9.

Soort: Liriope muscari
8 april 2022
Nederlandse naam: graslelie
Groeivorm: polvormig
8 april 2022
Bloem: lilapurper-paars
of wit
Blad: tot 35 cm hoogte
Extra: wintergroen
8 april 2022
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