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is een rijke bloeier die in alle delen ech-
ter weer kleiner blijft dan L. quihoui.
Een dwergliguster met een rijke bloei is
L. tschonoskii ‘Little Thomas’. Aan deze
circa 1 meter hoge heester verschijnen in
de zomer talrijke dikke bloempluimen.
Na de bloei volgen de zwarte bessen.   

KUIPPLANTEN
Sommige ligustersoorten zijn te vorst-
gevoelig om ze in de vollegrond te plaat-
sen maar kunnen wel goed als kuipplant
worden gehouden. Vooral de laatste
jaren is de belangstelling voor deze groep
sterk gegroeid. L. japonicum is afkomstig
uit Japan en Korea. De cultivar
‘Rotundifolium’ heeft een gedrongen
habitus tot 1 meter en leerachtig blad.
‘Texanum’ groeit een stuk losser en
hoger. Beide cultivars bloeien rijk in de
nazomer en produceren een grote hoe-
veelheid grote zwarte bessen. Ook L.
lucidum kan goed in een kuip worden
gehouden. In zijn oorspronkelijke groei-
gebieden, China en Japan, groeit deze
liguster uit tot een boom van circa 10
meter hoogte. Ook in de landen rond de
Middellandse Zee wordt deze liguster
veel als kleine laan- of parkboom aange-
plant. Behalve een rijke bloei vallen
enkele cultivars ook op met hun bontge-
kleurde blad. Tot slot wordt ook vaak L.
delavayanum als kuipplant gekweekt.
Vaak staat deze kleinbladige vorm op
stam en, zoals dat voor bijna alle liguster
geldt, vormsnoei wordt goed verdragen
waardoor vaak decoratieve kleine bol-
bomen op een lage stam ontstaan.    

Tot het geslacht Ligustrum behoren
circa 50 soorten die verspreid voorko-
men over Europa, Noordelijk Afrika en
Oost-Azië. Er komen zowel bladhou-
dende als (half)wintergroene vormen
voor. Veel van de van nature bladhou-
dende Ligustrum is, afhankelijk van de
wintertemperatuur, in Nederland half
wintergroen of zelfs bladverliezend.
Kenmerkend voor liguster, zoals de
Nederlandse naam luidt, zijn de kruis-
wijs tegenoverstaande bladeren en tak-
ken. De vaak kleine, buisvormige bloe-
men zijn roomwit en staan in pluimen
bij elkaar. Voor de meeste soorten van
Ligustrum geldt dat de kleine bloem-
pluimen amper als sierwaarde kunnen
worden aangerekend. Toch zijn er enke-
le soorten die wel degelijk als rijk bloei-
ende sierheester kunnen worden beti-
teld. Vaak wordt die bloei daarbij ook
nog gevolgd door een grote hoeveelheid
donkere bessen. Behalve met een rijke
bloei zijn er ook enkele cultivars van
ligustersoorten die opvallen met bontge-
kleurd blad. 
Ligustrum behoort tot de familie van
Oleaceae, de olijffamilie. Naast Olea
behoren daartoe onder andere ook
Forsythia, Fraxinus, Jasminum,
Osmanthus en Syringa.    

BONTGEKLEURD BLAD
Wat betreft opvallend gekleurd blad val-
len bij Ligustrum vooral enkele cultivars
van L. ovalifolium op. ‘Aureum’, ook wel
de goudbonte liguster genoemd, heeft
langwerpig tot eirond blad met een

opvallend gele rand. Soms is het blad
zelfs geheel geel. Bij de zilverbonte ligus-
ter, L. ovalifolium ‘Argenteum’ is die
bladrand crèmewit. ‘Dart’s Golddust’ is
een cultivar met blad dat vrijwel altijd
geheel geel is. Opvallend is L. ‘Vicaryi’
die geel blad heeft dat in de loop van de
zomer naar lichtgroen verkleurt. Deze
liguster groeit uit tot een forse struik van
ruim 2 meter hoogte en kan goed als lage
haag dienen. Extra bij ‘Vicaryi’ is de rijke
bloei die gevolgd wordt door een over-
daad aan zwarte bessen. Vooral het con-
trast tussen het licht gekleurde blad en
de donkere bessen in het najaar is een
zeergewaardeerde sierwaarde.       

OVERDADIGE BLOEI
Voor een rijke bloei komen enkele min-
der bekende ligustersoorten in aanmer-
king. De fors uitgroeiende L. quihoui is
daarbij een van de meest opvallende.
Deze half wintergroene heester bereikt
een hoogte van enkele meters en heeft
takken die breed uitwaaieren. Vanaf eind
juli verschijnen de talrijke losse bloem-
pluimen met roomwitte bloemen. Deze
bevinden zich aan het einde van de tak-
ken waardoor een sierlijke solitair ont-
staat. Na de bloei volgen de zwarte bes-
sen die tot ver in het najaar aan de struik
hangen. Vergelijkbaar maar met een wat
hogere groeiwijze is L. sinense. De culti-
var ‘Midsummer Lady’ scoort wat bloei
betreft misschien wel het hoogst. In volle
bloei zijn de takken van deze sierlijke
heester vaak overladen met een overdaad
aan bloempluimen. Ook L. obtusifolium

Ligustrum, meeerr  ddaann
een haagplant

Ligustrum is van oudsher bekend
vanwege het gebruik van sommige
soorten als haagplant. De vele sier-
vormen binnen het geslacht stonden
altijd ver op de achtergrond.
Inmiddels is daar verandering in
gekomen en krijgen de rijke bloeiers
en de soorten met sierlijk blad de
aandacht die ze verdienen. 
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Ligustrum japonicum ‘Texanum’


