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Arjan: “Deze plant hoort thuis in het rijtje onverwoestbare 
planten die het altijd doen. Positieve punten, heb je even? 
Gezond, want vrij van ziekten en plagen. Gemakkelijk 
groeiend en bloeiend, maar niet woekerend of uit
zaaiend. Bestand tegen klei, veen en zand, droogte, 
 nattigheid. Bestand tegen verwaarlozing en concurrentie 

van andere planten. Kortom: een ideale plant! Je moet er 
wel wat ruimte voor reserveren. De planten worden na een 

aantal jaar best fors. Mede om deze reden zet ik er nooit zo veel bij 
elkaar. Groepjes van drie, of zelfs losse planten die een beetje losjes 
door de border huppelen. De groeivorm is netjes, de planten vormen 
pollen van grasachtig blad. Daar bovenuit komen in juli en augustus 
de frisgele lelieachtige bloemen tevoorschijn die eetbaar zijn. In Azië 
wordt de plant om deze reden ook wel als cultuurgewas geteeld.  
Tot slot geven de bloemen een friszoet parfum af, met name in de 
vroege avond. Wat wil je nog meer? 
Het is overigens niet zo moeilijk te bedenken waar de naam citrina 
vandaan komt. De bloemen van deze daglelie zijn namelijk citroen
geel. Niet hardgeel, eerder zacht. Dat maakt de bloem prettig 
 toepasbaar in de tuin, ook voor ‘mensen die niet van geel houden’.” 

Hoe komt de plant het best tot zijn recht?
“In het voorjaar vormen daglelies al snel het nieuwe blad. Ook dat  
is een voordeel, want zo wordt al vroeg in het jaar de bodem mooi 
bedekt in de border en dat scheelt onderhoud. Is er dan niks mis met 
deze planten? Nou nee, alleen de manier van toepassen kan minder 
of beter. Ik zie deze vorm het liefst wat solitair staan, omdat ze van die 
mooie ronde pollen kunnen vormen. In grotere groepen komt dat wat 
minder tot zijn recht. Daarnaast vind ik de kleur het mooist uitkomen 
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de daglelie (Hemerocallis citrina).

Daglelie

Plantpaspoort
Latijnse naam: Hemerocallis citrina
Nederlandse naam: daglelie
Soort plant: vaste plant
Standplaats: zon tot halfschaduw
Grond: neutraal, droog, vochtig
Bloei: juliaugustus
Bloemkleur: citroengeel
Hoogte: 100120 cm

Tuinontwerper 
    Arjan Boekel
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Scan de QR-code 
voor een filmpje 
over de daglelie.
In de volgende 
aflevering: 
blaasspirea. >
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Hemerocallis citrina met 
Sangui sorba ‘Chocolate 
Tip’ (pimpernel) en 
Cenolophium denudatum 
(witte schermbloem).
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tussen anders getinte bloemen. Het zachte geel van de Hemerocallis citrina 
past prachtig bij blauw en lila bloeiende planten, maar ook bij wit en dieprood. 
Het geel is dan mooi als accent, als een ‘pepertje’ in een gerecht. Het gras
achtige blad en de fris gekleurde bloemen doen misschien enigszins denken 
aan een weelderige beplanting langs de oever van een watertje. Van nature 
houden ze dan ook van een rijke, vochtige grond. Toch zijn de planten verras
send goed bestand tegen droogte en groeien ze goed in elke grondsoort.”

Mooi in combinatie met?
“De vrij grote bloemen van de daglelie komen mooi tot hun recht bij een 
 verfijnd siergras als de ruwe smele (Deschampsia cespitosa ‘Goldtau’) of de 
wat lagere Sporobolus heterolepis (parelgras). Ook een favoriete combinatie: 
 daglelie met Cenolophium denudatum (een witte schermbloem) en  Sangui sorba 
‘Chocolate Tip’ (pimpernel met donkerrode knopjes). Ook kan een mooie 
 combinatie gemaakt worden met de blauw bloeiende Geranium ‘Rozanne’. 
Roze met geel? Het doet menigeen de wenkbrauwen optrekken, maar het  
kan prima. Zet maar eens een kattenstaart, zoals Lythrum virgatum ‘Dropmore 
Purple’, of de zachtroze ‘Swirl’ naast de citrina. Een zomers bloemenfeest waar 
veel insecten op afkomen.”

Welke soorten zijn er?
“Andere Hemerocallisen zijn overigens net zo makkelijk in de omgang. Veel  
uiteenlopende kleuren zijn verkrijgbaar, van wit tot diep paarsrood. Alleen echt 
lila en blauw ontbreekt in het kleurenspectrum. Er bestaan door veelvuldig 
kruisen inmiddels duizenden soorten, met soms onnatuurlijk grote bloemen, 
vreemde bloemvormen, vreemde kleuren en gevulde bloemen. Die laat ik 
graag aan mij voorbijgaan, liever pas ik de wat natuurlijker ogende soorten toe. 
Naast de Hemerocallis citrina is een andere favoriet de Hemerocallis ‘Sammy 
Russell’. Met zijn roestroodbruine bloemen is deze opvallend, maar toch 
gemakkelijk in combinatie met andere planten. Indruk maken? Probeer eens 
Hemero callis altissima, een tot wel 180 cm hoge daglelie met gele bloemen. 
Liever juist een tandje lager? Dan is Hemerocallis ‘Corky’ met zijn 7080 cm een 
goede gele bloeier, met roodbruine tinten aan de buitenkant.”  

De Bloeimeesters 
online
Op www.debloeimeesters.nl 
vind je inspirerende 360° voor-
beeldtuinen waar je doorheen 
kunt ‘wandelen’, met bij elke 
plant praktische informatie  
over groei en bloei. Je kunt de 
 planten ook via de site kopen.
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Linksboven: Hemerocallis citrina  
met Lythrum virgatum ‘Dropmore 

purple’,  Calamagrostis acutiflora 
‘Karl Foerster’ (siergras),  

Cenolophium denudatum,  
Allium nigrum en Veronicastrum  

‘Red Arrows’. 
Rechtsboven: Hemerocallis  

‘Sammy Russell’.
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Hemerocallis citrina met Deschampsia 
cespitosa ‘Goldtau’ (siergras ruwe  smele) 
en Melica ciliata (parelgras), Monarda 
 bradburiana en Hydrangea quercifolia.


