
“Een verrassende maar subtiele verschijning vormen 
de helderwitte clusters bloemen van de Kaukasische 
look-zonder-look. Als lid van de kruisbloemige 
 familie heeft deze Pachyphragma macrophyllum  

de kenmerkende vierdelige bloempjes die we ook 
 kennen van pinksterbloem of judaspenning, wat een 

wat wilde uitstraling geeft. Perfect in de verder nog prille 
voorjaarstuin en als mengplant voor al die bloeiende bollen.” 

Wat is de typische verschijningsvorm?
“Net als de inheemse look-zonder-look, die als wilde bosplant tot 
de verbeelding spreekt, is de Kaukasische look-zonder-look uiter-
mate geschikt voor de beschaduwde tuin. Waar de inheemse 
soort als tweejarige plant zich vaak vervelend uitzaait, gedraagt 
zijn Kaukasische zusje zich als een vaste plant. Het licht glanzende, 
ronde blad verschijnt al redelijk vroeg in het voorjaar, waarna de 
bloei van maart tot mei volgt. De bloei trekt opvallend veel bijen 
en hommels en op warme dagen is van dichtbij een subtiele  
zoete geur te ontwaren. Vervolgens trekt de plant zich terug  
naar de achtergrond. Het blad groeit verder uit tot een gesloten 
bladerdek, terwijl de plant zelf korte uitlopers maakt om het  
volgende jaar met een vollere bloei terug te komen. Overigens 
blijft het blad in de winter grotendeels aan, waarmee aanwezig 
onkruid weinig kans krijgt om tot wasdom te komen.” 

De Bloeimeesters is een collectief van tuinontwerpers, kwekers, beplantingsadviseurs en hoveniers die tuineigenaren willen inspireren hun 
tuinen te vergroenen. Elke maand licht een van hen een speciale tuinplant uit. Dit keer: beplantingsontwerper Jessie Straathof over 

 Pachyphragma macrophyllum, oftewel Kaukasische look-zonder-look.

De Bloeimeesters 
PLANT VAN DE MA AND

Kaukasische  
look-zonder-look

Plantpaspoort
Latijnse naam: Pachyphragma macrophyllum

Nederlandse naam: Kaukasische look-zonder-look
Soort plant: bodembedekker

Standplaats: halfschaduw-schaduw 
Grond: vochtig tot droog

Bloei: maart-mei
Bloemkleur: wit
Hoogte: 40 cm 

Beplantingsontwerper 
Jessie Straathof

De Bloeimeesters online
Op www.debloeimeesters.nl vind 
je inspirerende 360° voorbeeld-
tuinen waar je doorheen kunt 
‘wandelen’, met bij elke plant 
praktische informatie over groei 
en bloei. Je kunt de planten ook 
via de site kopen.

Waar is de plant op z’n best?
“Een ideale standplaats is een plek in de halfschaduw, onder 
bladverliezende bomen en heesters, op een humeuze bodem. 
Eenmaal gevestigd overleeft de plant zelfs op een heel droge 
standplaats, liefst wel met een flinke laag bladaarde. Een plekje in 
de zon verdraagt hij ook prima, bijvoorbeeld gecombineerd met 
laat opkomende vaste planten die in de loop van de zomer voor 
wat schaduw zorgen. Dan kan Kaukasische look-zonder-look 
gebruikt worden als bodembedekker in de vaste plantenborder.” 

Mooi in combinatie met?
“Ik zet Pachyphragma in de schaduwtuin graag in losse  groepen 
tussen de andere wintergroene schaduwplanten: varens zoals 
Dryopteris erythrosora, inheems gras (Melica uniflora ‘Albi’), 
 lievevrouwebedstro (Galium odoratum), wolfsmelk (Euphorbia 
 amygdaloides var. robbiae) en het geaderde blad van Italiaanse 
aronskelk (Arum italicum). Goed gezelschap om de donkere 
 hoekjes in de tuin een botanische lift te geven. Voor een border 
met meer zon zet ik Kaukasische look-zonder-look graag in wild-
verband neer, rekening houdend met goede buren. Liefst naast 
planten die weliswaar hoog worden, maar niet de neiging hebben 
om te gaan liggen. Terwijl deze nog maar net wakker worden  
en beginnen te groeien, bloeit Pachyphragma tezamen met bij 
 voorkeur een breed scala aan voorjaarsbollen.”  
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Scan de QR-code 
voor een filmpje over  

Kaukasische look-zonder-look.

In de volgende aflevering:  
azalea (Rhododendron)
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