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Ze zijn elegant, sierlijk en natuurlijk. Ze 

brengen licht, lucht en beweeglijkheid in 

beplantingen. Voor grassendeskundigen is het 

overduidelijk: een tuin zonder grassen is niet 

compleet. De Duitse Kweker Karl Foerster zette 

de eerste helft van de vorige eeuw de grassen-

families in de schijnwerpers. Dit werd voort-

gezet door landgenoot en kweker Ernst Pagels, 

bekend van zijn Miscanthus-selecties. Hij op 

zijn beurt was voorbeeld voor kwekers en vak-

mensen als Piet Oudolf, Henk Jacobs, Lianne 

Pot en Jan Dijkstra. Zij hebben de grassen-

families onder de aandacht van tuinliefhebber 

en consument gebracht. Siergras is niet meer 

uit de tuin en openbare ruimte weg te denken. 

In dit themanummer treft u een overzicht van 

vaste en eenjarige grassen aan. Compleet 

kunnen we niet zijn, dan zou er een boekwerk 

op uw deurmat vallen. In onze selectie hebben 

we bamboe, die ook tot de familie van Poaceae 

behoort, buiten beschouwing gelaten. We heb-

ben het sortiment ingedeeld naar bloei periode: 

de voorjaarsbloeiers, de zomerbloeiers en de 

herfstbloeiers. We hebben ons hierbij laten 

informeren door beplantingsdeskundigen en 

kwekers aan wie wij hiervoor dank verschul-

digd zijn. Verder tonen we u in dit themanum-

mer diverse toepassingsmogelijkheden met 

grassen. 

Het themanummer Grassen is het laatste van de 

vier themanummers dit jaar. Het eerste thema-

nummer van 2013 verschijnt in februari en gaat 

in op ondernemen in crisistijd.
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Siergrassen  
groeien 
overal

Tekst en beeld Peter Bennink
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Grassen zijn veelal probleemloze planten die beplantingen een 

natuurlijke uitstraling geven en gedurende meerdere seizoenen 

hun sierwaarde behouden. Toch zijn siergrassen nog maar  

relatief kort populair als tuinplant.

Grassen groeien vrijwel overal. Naar schatting 
20% van de vegetatie op de wereld bestaat 
uit grassen. De mens kweekt al langer gras 

dan welk ander gewas dan ook. Al vele duizenden 
jaren zijn tarwe, gierst, maïs en rijst in cultuur. Al 
eeuwen gebruiken mensen siergazons. Toch is het 
gebruik van siergrassen in tuin en openbaar groen 
pas in de laatste decennia van de 20e eeuw popu-
lair geworden. 

De opmars van siergrassen is te danken aan 
enkele pioniers. De aartsvader van de siergrassen 
in de tuin is de Duitse kweker, hovenier en tuinfi-
losoof Karl Foerster. Hij onderzocht de toepassing 
van siergrassen en kweekte een groot sortiment. 
Foerster voorspelde al in 1957 dat (sier)grassen en 
varens een voorname rol zouden gaan spelen in 
de beplantingen van tuinen en parken. 

Een andere belangrijke pionier op het gebied 
van siergrassen is Ernst Pagels, een leerling van 
Foerster. Pagels heeft vooral veel betekend voor 
het geslacht Miscanthus, dat lange tijd als niet-
winterhard gold. Hij kweekte meer dan vijftig 

De tuin van Piet en Anja Oudolf in Hummelo, waarin siergrassen een belangrijke rol spelen, is voor velen een inspiratiebron geweest om ook siergrassen toe te passen.

cultivars waarvan vele ook nu nog tot het stan-
daardsortiment behoren. 

Naast de Duitse grondleggers zijn ook in andere 
landen kwekers en tuinarchitecten geweest die 
het gebruik van siergrassen bevorderd hebben. In 
Amerika waren het onder andere de tuinarchitec-
ten Oehme en Van Sweden en kweker en ontwer-
per Kurt Bluemel die grassen op de kaart zetten.

In Nederland was het Mien Ruys die siergras-
sen begon te gebruiken als tegenwicht voor uit-
bundig bloeiende vaste planten. De belangrijkste 
en meest invloedrijke Nederlandse promotor 
van grassen in de tuin is echter ongetwijfeld 
Piet Oudolf. Vanaf de jaren ’80 heeft hij school 
gemaakt met zijn natuurlijk aandoende beplan-
tingen. Juist omdat in zijn werk de nadruk ligt op 
structuur en textuur, spelen siergrassen hierin 
een hoofdrol. De brede belangstelling voor het 
werk van Oudolf heeft in belangrijke mate bijge-
dragen aan de grote belangstelling voor siergras-
sen die inmiddels bij groenprofessionals en het 
grote publiek bestaat.  <

Familiebanden Standplaats en onderhoud
Zoals voor alle planten gaat ook voor gras-

sen het adagium ’de juiste plant op de juiste 

plaats op’. Maar omdat het sortiment zo groot 

is, is er zelfs voor de moeilijkste plaatsen wel 

een mooi gras te vinden. 

In het algemeen geldt dat siergrassen 

gemakkelijke tuinplanten zijn. Ze zijn redelijk 

bodemvaag, hebben doorgaans geen last 

van ziekten en plagen en hebben weinig no-

dig om te gedijen. De meeste grassen groei-

en al goed als aan minimale voorwaarden 

wordt voldaan zoals een goed afwaterende 

grond en voldoende licht. 

Wat bemesting betreft stellen de grassen 

zich met weinig tevreden. Het is vaak juist 

beter om ze niet te bemesten omdat een te 

snelle groei ten koste kan gaan van de ste-

vigheid en groeivorm van de plant.

Het onderhoud van siergrassen is eenvou-

dig. De meeste winterharde siergrassen die 

bovengronds afsterven in de winter, knip je 

tegen de tijd dat ze weer uitlopen met een 

snoeischaar, heggenschaar of zelfs met de 

bosmaaier terug tot vlak boven de grond. 

Voor vroege soorten is dat meestal in maart, 

voor late soorten kan het april zijn. Je kunt 

ze ook eerder afknippen, maar veel pollen 

blijven door hun textuur tot het eind van 

de winter mooi, lang nadat ze hun groene 

kleur verloren hebben. Daarbij vormen de 

bovengrondse plantendelen een goede be-

scherming tegen rot. Stipa tenuissima is een 

uitzondering: dit half-winterharde gras moet 

worden gekamd in plaats van afgeknipt, om 

inrotten te voorkomen. 

Grassen die niet helemaal winterhard zijn, 

hebben in de winter vaak meer te lijden van 

vocht dan van lage temperaturen. Voor deze 

grassen zoals verschillende Pennisetum-

soorten is het dan ook van belang dat de 

grond goed doorlatend is. Een dek van blad 

of stro geeft extra bescherming tegen de 

vorst. 

Wintergroene grassen behoeven nauwe-

lijks onderhoud. Veelal zijn dit voorjaarsbloei-

ers, na de winter is er van de bloeiwijzen 

meestal niet veel meer over. Als er nog 

resten dood materiaal aanwezig zijn, haal die 

dan weg voor het uitlopen. 

Delen

Om een siergraspol mooi van vorm en for-

maat te houden en te voorkomen dat ze in 

het hart van de plant afsterven, moet je ze 

af en toe delen. Deschampsia bijvoorbeeld 

moet elke drie tot vier jaar gedeeld worden, 

ook Miscanthus en Calamagrostis moeten 

iedere vijf jaar gedeeld worden. Het gemak-

kelijkst zijn de pollen te delen door ze in de 

grond te laten en met een scherpe spade 

doormidden te klieven. 

Grassen zijn onder te verdelen in drie fa-

milies: twee schijngrassenfamilies,te weten 

Cyperaceae en Juncaceae, en de echte gras-

sen, de Poaceae of Gramineae. 

De Poaceae is een van de grootste planten-

families, hiertoe behoren meer dan 10.000 

soorten. De meeste siergrassen horen bij deze 

familie, maar ook gazongrassen, bamboes en 

voedselgrassen zoals maïs, tarwe en rijst val-

len eronder. 

De Juncaceae is de familie van de russen. 

Hiertoe behoren acht geslachten van groen-

blijvende grasachtigen die veelal in moerassen 

voorkomen. Luzula is het bekendste siergras 

van de Juncaceae. 

De Cyperaceae is de familie van de zegges, 

waartoe meer dan honderd geslachten beho-

ren. Het meest toegepaste siergras uit deze 

familie is Carex.
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De natuurlijke elegantie van eenjarige grassen
Grassen voegen sierlijkheid en lichtheid toe aan beplantin-

gen. De eenjarige grassen nog meer dan de vaste soorten. 

Die worden al snel massief, vindt Lieve Adriaensens van 

kwekerij Silene in Buggenhout. De eenjarigen blijven ele-

gant en bloeien onophoudelijk een zomer lang. 

Al haar hele kwekersbestaan richt Lieve  
Adriaensens zich op de ’verworpelingen’ 
binnen de planten: de eenjarigen. Niet op de 

gecultiveerde perkplanten met hun vaak onge-
nuanceerde kleuren en doorgekweekte, compacte 
vormen – zoals zij van mening is – maar op de 
natuurlijke en frivolere soorten als Daucus carota, 
Nigella, Orlaya grandiflora of Scabiosa atropurpurea. 
In hun land van herkomst vaak een vast plant, 
maar in het Nederlandse klimaat alleen geschikt 
voor de warmere maanden van het jaar. Komend 
van heinde en verre zijn het echte cosmopolieten 
die borders en potten met kleur en fleur verrijken, 
van de late lente tot in de vroege herfst. En omdat 
ze maar een jaar leven, kan je elk jaar variëren in 
de beplanting. 

dat eenjarige grassen gedurende het seizoen blij-
ven doorbloeien. Uit het hart van de plant komen 
steeds weer nieuwe halmen op. Hierdoor komt 
het voor dat in een plant de uitgebloeide vorm 
naast de bloeiende staat, zoals bij Hordeum juba-
tum (kwispelgerst), wat extra sierwaarde geeft.

Siergras in elke beplanting 
Lieve Adriaensens past in haar beplantingen voor 
particuliere tuinen en openbare parken altijd een-
jarige grassen toe. Met de toevoeging van gras-
sen komt ze zo dicht mogelijk bij het beeld van 
bloemrijke weiden. „Anders blijft het te veel op 
een perkbeplanting lijken.’’ De eenjarige bloeiers 
en grassen weeft ze tot weelderige bloementa-
pijten die zijn opgebouwd uit een herhaling van 
sequenties, een reeks van verschillende planten. 
Hoe meer soorten in de sequentie, hoe wilder het 
beeld. 

Daarnaast gebruikt ze grassen in plantcombi-
naties voor potten en bakken.  Ongeveer achttien 
soorten heeft ze nu op haar kwekerij. Het is geen 
vast sortiment dat ze voert. Het ene jaar heeft ze 
een bepaalde soort of cultivar wel, het andere jaar 
niet, gewoonweg omdat deze uit haar beeld ver-
dwijnt. Voorkeuren heeft ze niet, alhoewel ze voor 

het openbaar groen graag Tricholaena rosea, een 
gras uit Zuid-Afrika, onder de aandacht brengt. 
„Deze is 80 cm hoog en maakt mooie, grote pol-
len. De bloeiwijze is spectaculair oranjerood.’’ 
Hoeveel eenjarige siergrassen er zijn, weet de 
kweker niet. „Het onderscheid tussen vaste en 
eenjarige grassen is dubieus als je bedenkt dat 
veel eenjarigen vast zijn in hun land van her-
komst.’’ 

Echt eenjarig zijn bijvoorbeeld Lagurus ovatus 
(hazestaartje) en Phalaris arundinacea (kanarie-
gras). Adriaensens vernieuwt haar sortiment door 
op reis te gaan en in het buitenland naar planten 
te zoeken, „want nog lang niet alles is ontdekt’’. 

Een makkelijke klant 
Eenjarige siergrassen stellen niet veel eisen aan 
de standplaats. In het algemeen zijn het zonmin-
ners die van lichte, doorlatende grond houden. 
Zware klei wordt nauwelijks verdragen, alleen 
Coix lacryma-jacobi (jacobstranen) houdt het daar 
op uit. „Als je de zware grond bewerkt met zand, 
lukt het wel om de meeste siergrassen voor één 
zomer tot bloei te brengen, maar verwacht niet 
dat ze zich uitzaaien. Ook zal per standplaats de 
groei en bloei verschillend zijn.’’ Over de winter-

hardheid van grassen is Adriaensens kritischer. 
„Kwekers brengen een plant te snel als winter-
hard op de markt. Neem bijvoorbeeld Pennisetum 
rubrum, die kan helemaal niet overwinteren. Het 
is bedrog als dat gezegd wordt.’’

Uit ervaring weet de Belgische dat Tricholaena 
wel (beschut) kan overwinteren. Ook Pennisetum 
setacetum ’Rubrum’ komt vorstvrij de winter 
door. En wellicht dat Hordeum jubatum in goed 
doorlatende grond en bij niet al te veel vorst ook 
blijvend is. Maar uiteindelijk is het volgens haar 
helemaal niet zo van belang of de ene plant win-
terhard is of niet. „Je moet aan de tuinbezitter niet 
het idee geven dat deze maar een keer hoeft te 
planten en dan de rest van zijn leven gerust kan 
zijn. Zo werkt het niet in de natuur. En daarbij: 
het gaat er toch om een mooi kader om het huis 
te maken?’’

De vermeerdering van grassen is eenvoudig. De 
meeste soorten planten zich voort via zaad, dat of 
zichzelf uitzaait of gemakkelijk te oogsten is. „Pen-
nisetum daarentegen moet gescheurd worden, dat 
is echt een plant van de evenaar. De rest kan je in 
een koude bak zaaien.’’ 

Tekst Wendy Bakker  
Beeld Rens Kromhout, Wendy Bakker en anderen (zie foto’s)
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Voor kweker Adriaensens zijn het de natuur-
lijke schoonheid, de spontaniteit in bloei en de 
veelal fijne vormen die haar de eenjarige boven 
de vaste plant doet verkiezen. „De vaste planten 
zijn de blokken, de massieven. Die heb je nodig 
voor bijvoorbeeld de structuur in de tuin, met een 
eenjarige voeg je frivoliteit toe.’’ Zo is het ook, wat 
haar betreft, met grassen. In haar tuin bij de kwe-
kerij achter haar huis staan vaste grassen. „Het 
zijn prachtige accentplanten, maar het nadeel is 
dat ze zo enorm uitbreiden, zoals de Hakonechloa 
daar. Daar moet je rekening mee houden, ook 
omdat ze honkvast zijn. Je hebt er veel werk aan.’’ 
Daarentegen zaaien eenjarige grassen zich mak-
kelijk uit. Of dat niet lastig is? „Nee, want ze laten 
zich eenvoudig verwijderen. Het zijn geen woeke-
raars.’’ En omdat ze hier en daar opkomen, bereik 
je al snel een natuurlijk effect in de tuin. 
De Belgische kweker vindt het ook een pluspunt Welke soorten tot de eenjarige grassen behoren, leest en ziet u op de volgende pagina’s >>>>>>

Eenjarig
Siergrassen passen goed in natuurlijke 
weidemengsels. Op de foto het mengsel 
Road Sice Mix met onder meer Coreop-
sis tinctoria ’Sheashells’, Malope trifida, 
Calendula ‘Prince’ en Agrostemma. 
Panicum capillaris en Persicaria orientale 
horen niet in het mengsel, deze hebben 
zich vorig jaar sterk uitgezaaid. 

Lieve Adriaensens



Eenjarig 

Agrostis nebulosa (nevelgras) wordt in 

de vollegrond zo’n 50 cm hoog. Het is een fijne 

grassoort waarvan de bloeiende aren ronde, 

luchtige wolken vormen. Het gras bloeit van juli 

tot en met september en is geschikt voor toe-

passing in border, weidemengsels en potten.

Lagurus ovatum (hazenstaartje) is een 

echt eenjarig grasje dat inheems is in gebieden 

rondom de Middellandse zee. Het gras bloeit de 

hele zomer lang met vrij korte, ovale pluizige 

aren met een roomwitte kleur. Hazenstaartje kan 

je toepassen in allerlei combinaties in tuin en 

pot. Het is een zonneminner en staat het liefst 

op doorlatende grond. Hoogte is 50 cm.

Chloris (syn. Eustachys distichifolia) 

(Afrikaans vingergras) heeft een aparte, hele 

decoratieve bloeiwijze: als een soort rechtop-

staande vingers aan de steel. Hij wordt 30-40 

cm hoog en bloeit de hele zomer lang. Kan ook 

in pot gebruikt worden.

Briza maxima (groot trilgras) bereikt een 

maximale hoogte van 50 cm. De grassoort is 

afkomstig uit het Middellandse Zee-gebied, waar 

hij van nature groeit in het grasland en op hel-

lingen. Houdt van een voedselrijke grond. De 

bloeitijd is van mei tot en met augustus. Ook 

Briza kan zowel in de tuin als in pot of bak toe-

gepast worden. 

Panicum capillare (draadgierst), bloeit de 

hele zomer met grote, ijle pluimen die samen 

een dichte wolk vormen. Hierdoor combineren 

ze goed met kleurige, bloemrijke planten. Het 

gras kan tot 100 cm hoog worden.

Coix lacryma-jobi (Job’s tranen) is in-

heems in Zuidoost-Azie. Daar is het een nuts-

gewas in gebieden waar rijst en maïs niet goed 

groeien. De granen worden gegeten en verwerkt 

in dranken en kruidenmengsels. De harde bol-

sters gebruikt men als kralen voor rozenkransen 

en kettingen. De zaden zijn groot, roomwit tot 

donkerbruin. De sierwaarde van de plant zit in 

de zaden en het blad dat op maïsblad lijkt.  

C. lacryma-jobi houdt van een vochtige, voedsel-

rijke grond en kan prima in de buurt van water 

staan. Hij bereikt een hoogte tot 100 cm. 

Pennisetum sorghum ’Purple Majesty’  
(trosgierst) is zeer decoratief vanwege het don-

kerbruine blad en de fraaie bruine halmen. Aan 

het begin van het seizoen is het een onopvallend 

gras, dat na verloop van tijd steeds meer naar 

bruin verkleurt. Aan het einde van de zomer steelt 

het de show. Deze Pennisetum houdt van voch-

tige grond. Hoogte tot 80 cm.

Bromus rubens behoort tot de familie 

van de zwenkgrassen. Bromus heeft tamelijk 

dikke halmen, een beetje zoals tarwe, die mooi 

roodachtig verkleuren. Het gras is zeer droogte-

tolerant en verdraagt geen schaduw. Groeit zo-

wel in tuin als in pot.

Panicum violaceum (pluimgierst) dankt 

zijn sierwaarde aan de grote, paarsachtige, 

sierlijk overhangende bloempluimen. Het gras 

kan fors uitgroeien, en is dan ook prima toe te 

passen als decoratieve achtergrondplant in de 

border. Hoogte 60-180 cm, afhankelijk van de 

standplaats. Bloeit de hele zomer lang, afknip-

pen leidt tot nieuwe bloeistengels.

Hordeum jubatum (kwispelgerst) is een 

kortlevende vaste plant, maar veelal als een-

jarige gekweekt. Zachte winters overleeft hij wel, 

maar volledig winterhard is hij niet. Het gras 

wordt gemiddeld 60 cm hoog en bloeit vanaf mei 

met lange, zijdeachtige halmen die naar paars-

roze verkleuren. De uitgebloeide halmen lijken 

op frêle spinnetjes en zijn aantrekkelijk om te 

zien. Dit maakt dat de plant tot in de herfst sier-

waarde houdt. Hordeum houdt van zon en een 

doorlatende grond. Hij is zowel geschikt voor de 

tuin, in mengsels en voor in een potbeplanting.

Pennisetum setaceum ’Rubrum’, is 

erg gewild vanwege het donkere, roodpaarse 

blad waarmee de roomwitte tot roze halmen 

fraai contrasteren. P. setaceum ’Rubrum’ komt 

oorspronkelijk uit Afrika en is absoluut niet win-

terhard. Overwinteren lukt alleen in de kas. De 

hoogte is 80 cm. Kan goed toegepast worden in 

potten en bakken. Bloeit in augustus-september.
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In pot of bak toegepast blijven de gras- 
soorten in het algemeen lager dan in volle grond.



Eenjarig 

Pennisetum setaceum ’Rupellii’ is 

een halfwinterhard gras. Het kan in één seizoen 

prachtige pollen maken met pluizige halmen die 

naar roze verkleuren in de herfst. De hoogte is 

60 cm, geschikt voor potten en bakken.

Sorghum nigrum (kafferkoren), is een 

tropische grassoort en nutsplant. Het koren 

is eetbaar. De halmen bestaan uit dikke tros-

sen met bruine zaden die bij rijping naar zwart 

verkleuren. Kafferkoren wordt vrij hoog, tot 150 

cm. De grassoort houdt van een vochtige stand-

plaats in de zon.

Pennisetum villosum (lampepoetsers-

gras) toont zich vanaf juli met roomwitte bloei-

pluimen die tot in de herfst mooi blijven. Het gras 

groeit snel en een beetje wild: de bloemstengels 

vallen alle kanten op. Het is mooi te combineren 

met andere planten, zowel vast als eenjarig, in 

de tuin, pot of plantenbak, maar kan ook als so-

litair gebruikt worden. P. villosum wordt tot 60 cm 

hoog. De plant is niet winterhard, overwinteren 

is mogelijk in een vorstvrije kas.

Stipa tenuissima (vedergras), is een echte 

prairieplant, afkomstig uit Texas en Mexico. 

Deze grassoort heeft luchtige, fijne bloeihalmen 

die zeer beweeglijk zijn. De plant in zijn geheel 

beweegt mee in de wind, wat een bijzonder ef-

fect geeft tussen andere kleurige planten in de 

border. Op goed doorlatende grond zaait hij zich 

prima uit en kan tot 40 cm hoog worden.

Polypogon monspeliensis (baardgras) 

is rijkbloeiend met dichte, pluizige, zachte hal-

men op een rechte steel. Deze grassoort groeit 

overal en is afkomstig uit Zuid-Europa. Hoogte 

50-100 cm. Geschikt voor in de tuin.

Setaria italica ’Hylander’  (trosgierst/

vogelgierst), is een echte nutsplant en al eeu-

wenlang in cultuur. Sinds enige tijd wordt het 

gewas ook gewaardeerd als sierplant. De plan-

ten dragen lange hangende, dichte halmen, de 

bloempluim is gelobd. Trosgierst bloeit van juli 

tot en met september en kan tot 100 cm hoog 

worden.

Tricholaena rosea is een Zuid-Afrikaans 

gras met een spectaculaire bloemkleur in de 

nazomer. Luchtige, donzige aren die oranjerood 

oplichten in de zon zijn een welkome aanvulling 

in de border. De plant maakt mooie, forse pollen 

en is daardoor ook geschikt voor gebruik in park 

of plantsoen. In de vollegrond bereikt het gras 

een hoogte van 80 cm, in pot blijft hij lager, on-

geveer 60 cm. Is vorstvrij te overwinteren.

Wangenheimia lima is een zeer opvallend 

grasje dat de hele zomer lang (mei-oktober) 

met steeds nieuwe fijne stengels en bijzondere 

halmen bloeit. Deze lijken net verfijnde visgraat-

jes. Door zijn luchtige karakter past het grasje 

overal in de border. In zijn land van herkomst is 

de plant kort vastlevend, hier eenjarig. Hoogte 

tot 80 cm.
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Kwekerij Silene 
Rond de 500 soorten eenjari-

gen heeft Kwekerij Silene uit het 

Belgische Buggenhout in het sorti-

ment. Niet allemaal als plant maar 

ook als zaad dat via de website 

www.silene.be, op de kwekerij en 

op tuinbeurzen wordt verkocht. 

„Goudsbloem bijvoorbeeld verkoop 

ik niet als plant maar in zaadvorm. 

Deze is zo gemakkelijk op te kweken, 

dat tuinliefhebbers dat beter zelf kun-

nen doen’’, aldus eigenaresse Lieve 

Adriaansens.

De kwekerij is klein van schaal: 30 

are achter het huis en nog 10 are 

aan kassen op een stuk landbouw-

grond. Het kweken gebeurt op kleine 

schaal, dus niet meer dan ongeveer 

50 stuks van een bepaalde soort/

cultivar. 

Het klantenbestand van Silene be-

staat voornamelijk uit particulieren en 

institutionele opdrachtgevers zoals 

gemeenten waarvoor Adriaansens de 

plantvakken in openbare ruimten met 

eenjarigen aanplant. Een voorbeeld 

zijn de plantsoenen in de tuin voor 

het koninklijk paleis in Brussel. De 

kweker maakt ook beplantingsplan-

nen in opdracht van tuinaannemers 

en tuin- en landschapsarchitecten. 

De kwekerij bestaat sinds 1993 en 

zal te zijner tijd overgaan in de han-

den van Adriaansens’ dochter, die nu 

ook werkzaam is in de kwekerij.
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In pot of bak toegepast blijven de gras- 
soorten in het algemeen lager dan in volle grond.
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Grassensortiment
De hoeveelheid verschijningsvormen van grassen qua kleur, grootte en groeivorm is indruk-

wekkend. Daarbij zijn er van maart tot november bloeiende grassen te vinden. De volgende 

pagina’s geven een overzicht van een breed sortiment overblijvende siergrassen dat goed 

toepasbaar is in de Nederlandse tuin.

verschijningsvormen dat ze in sommige situaties 
toch het proberen waard zijn.

Sortimentsoverzicht
Het sortimentsoverzicht in dit themanummer is 
natuurlijk verre van compleet. De getoonde ras-
sen zijn een mix van klassiekers als Calamagrostis 
 acutiflora ’Karl Foerster’ en betrekkelijke nieuw-
komers als Schizachyrium scoparium ’Blue Heaven’. 
Bij het maken van de selectie is geput uit de sorti-
mentskennis van grassenkwekers Lianne Pot van 
Lianne’s siergrassen in De Wilp en Jan Dijkstra 
van Siergrassen aan de Dijk in Oudeschip. 

Tekst en beeld Peter Bennink

Tuin&Landschap [ 23 thema ] 201212

Voor elke situatie is wel een gras geschikt. Op 
een plek in de volle zon op een goed doorla-
tende en voedzame grond is de keus natuur-

lijk het grootst, hier gedijen onder meer de prai-
riegrassen als Andropogon en Sporobolus, en andere 
zonminners als het Nieuwzeelandse Poa cita. 

>>>>>>

Sortiment Bloeiend in het voorjaar

Carex humilis 
Een fijnbladige zegge met hangend loof dat on-

geveer 25 cm lang wordt. C. humilis is daardoor 

vooral geschikt voor langs randjes, muurtjes of 

potten waar het blad kan overhangen. 

Sesleria nitida 

Maakt grote pollen van blauwgroen blad, waar-

boven in het voorjaar grijswitte aren verschijnen.

Carex morrowii 
Bekende zeggesoort met compacte groen-

blijvende pollen die in de herfst bruin kleuren. 

Bloeit bruin in het voorjaar.

Sesleria caerulea
Het blad van deze Sesleria-soort is blauw aan 

de bovenkant en donkergroen van onderen. 

Bloeit al vanaf het vroege voorjaar met kleine, 

witte aartjes. Een halfwintergroene zodenvormer 

die geschikt is als bodembedekker. 

Luzula sylvatica 
De grote veldbies is een prima wintergroene bo-

dembedekker. In april verschijnen de witte bloei-

wijzen boven het tamelijk brede (tot meer dan  

2 cm), frisgroene blad. Deze plant groeit redelijk 

snel en moet regelmatig gescheurd worden om 

compact te blijven. 

Luzula pilosa ’Igel’ 
Deze cultivar van de ruige veldbies vormt nog 

compactere bolletjes dan de soort. De plant is 

groenblijvend en loopt al vroeg in het jaar uit. De 

kogelronde, groene polletjes zijn dan ook het hele 

jaar door sierlijk. 

Carex conica ’Snowline’
Een witbont en wintergroen sierlijk polletje dat in 

het voorjaar bloeit met donkere aren. Een veel-

zijdig gras dat het goed doet in schaduwrijke de-

len van de tuin. Hij mag echter niet te nat staan. 

Groeit langzaam.

Luzula sylvatica ’Taggert’s Cream’ 
Bijzonder gekleurde cultivar. Als de plant uitloopt 

is het blad bijna wit. Later in het jaar verkleurt 

het naar groen.  

In de schaduw kun je prima uit de voeten met 
grasssoorten als Luzula pilosa of Melica nutans. En 
ook op natte plekken zijn er genoeg grassen die 
zich thuis voelen zoals Carex muskingumensis of 
Hakonechloa macra.

Veel grassen zijn probleemloos winterhard, an-
dere zoals de meeste Pennisetum zijn minder goed 
bestand tegen vrieskou, maar hebben zulke fraaie 

3-5 /   / 10 cm / gb

4-5 /  / 60 cm / gb

3-5 /   / 30 cm / gb

4-6 /   / 50 cm / gb4-5 /   / 50 cm / gb

4-5 /   / 50 cm / gb

4-6 /   / 50 cm / gb4-5 /   / 50 cm / gb

= Schaduw

= Halfchaduw

= Zon

4-5 = Bloeimaanden

      Standplaats:

50 cm = Hoogte

gb = Groenblijvend
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Imperata cylindrica ’Red Baron’ 
Veelgebruikt Japans siergras, ook wel bekend 

als Japans bloedgras. Het komt relatief laat in 

het jaar op en is dan groen met een rood puntje. 

Later in het jaar verkleurt het hele blad naar  

felrood. Veelal wordt geadviseerd dit gras  

’s winters af te dekken, maar in de praktijk  

blijkt dit zelden nodig. 

Milium effusum ’Aureum’
Bosgierstgras is een van de vroegste grassen in 

het voorjaar. Bij het uitlopen is de plant geel, ook 

de ijle bloeiaren zijn geel. Later in het seizoen 

verkleurt het blad naar geelgroen. 

Festuca mairei
Een groter zwenkgras met lange, smalle, door-

hangende bladeren en ijle bloeipluimen in de 

zomer. Het blad is grijsgroen, verkleurt in het 

najaar naar geeloranje en blijft ook in de winter 

mooi overeind staan. F. mairei is gevoelig voor 

een natte bodem, vooral in de winter.

Carex muskingumensis ’Little 
Midge’ 
Een dwergvorm van palmzegge. ’Little Midge’ 

breidt zich langzaam uit met worteluitlopers. 

Geschikt als bodembedekker onder natte om-

standigheden. De bloei is bruin en onopvallend. 

Carex elata ’Aurea’ 
Een fris geel-groene zegge voor vochtige plaat-

sen. In de schaduw is het blad groen, op lichtere 

plekken geler. Kan zelfs ook in ondiep water 

groeien.

Festuca gautieri
Dit groenblijvende zwenkgras begint als fris-

groene pol van fijn blad. Al snel vormt het een 

dichte mat. Ook geschikt voor rotstuinen.

Calamagrostis arundinacea
Ook bekend als Stipa arundinacea of 

Anemanthele lessoniana. Heldergroen blad, ver-

kleurt in de herfst naar goudgeel en oranje. Is half 

wintergroen en ook geschikt voor potten. Helaas 

matig winterhard.

Carex testacea ’Prairie Fire’ 
Kleurige Carex die verkleurt van olijfgroen naar 

brons en in het najaar zelfs oranje wordt. Gedijt 

op verschillende bodems en op verschillende 

standplaatsen, maar in de zon geeft ’Prairie Fire’ 

de beste kleur. Goed toepasbaar als blikvanger 

voor in de border of in potten.

Carex plantaginea 
Een droogtebestendige zegge met breed gerib-

beld blad. Wintergroen.

Melica nutans 

Vooral op donkere plekken komt het knikkend 

parelgras goed tot zijn recht. De lichte bloei-

pluimen verschijnen in mei boven het bleek-

groene blad met bruine puntjes. Deze plant kan 

sterk overheersen. De wortelmat wordt ondoor-

dringbaar voor andere planten.

Carex muskingumensis
Palmzegge, een gras met een bijzonder uiterlijk: 

de bladeren staan op verschillende hoogtes 

dwars op de stengel, en hangen vervolgens 

over. Bloeit met fraaie bruine aren. Doet het 

goed op vrijwel iedere grond, ook zeer natte.

Chionochloa rubra
Een Nieuw-Zeelands gras met blad dat als op 

een borstel stijf uiteenstaat. Pas aan het eind 

van het blad gaat het overhangen. Het blad is 

vooral koperbrons met wat oranje en groene 

kleurnuances.

5-7 /   / 50 cm4-6 /    / 100 cm

6-7 /  / 100 cm / gb6-7 /   / 25 cm / gb

5-7 /   / 100 cm / gb5-6 /   / 15 cm / gb

6-8 /   / 100 cm / half gb6-7 /   / 50 cm

5-7 /   / 50 cm / gb5-6 /    / 50 cm

6-8 /   / 100 cm / gb6-7 /  / 50-100 cm / gb

Bloeiend in voorjaar-zomer
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Calamagrostis  acutiflora  
’Karl Foerster’
Terecht al jarenlang een populaire cultivar, hij 

gedijt op droge en natte grond. Loopt vroeg uit 

in het voorjaar en bloeit lang; de bloeipluimen 

houden ook in de winter sierwaarde.

Poa labillardierei 
Blauwgroene Poa die vanaf het late voorjaar 

bloeit met ijle, lichtbruine pluimpjes. Kan in een 

zachte winter zijn kleur behouden. Groeit van 

nature op vochtige plaatsen in Australië. 

Deschampsia cespitosa ’Goldtau’  
Deze smele blijft wat lager dan de soort en heeft 

stijf opgaande aren die van bruin naar goudkleu-

rig verkleuren. Moet regelmatig door scheuren 

verjongd worden.

Stipa gigantea 

Dit vedergras vormt een grijsgroene pol blad van 

ongeveer een halve meter hoog. Hierboven tore-

nen vanaf juni de transparante, doorhangende, 

haverachtige bloeipluimen uit, tot wel 2,5 m 

hoog. Blijft tot in de winter mooi.

Calamagrostis  acutiflora 
’Overdam’
Een bontbladige, steil opgaande variant van 

pluimstruisriet met purperen gloed op stengels 

en bloeiaren.

Stipa calamagrostis
Ook bekend als Achnatherum calamagrostis. 

Een langzaam groeiend zomergras voor goed 

doorlatende, niet uitdrogende grond. Staat het 

liefst in de volle zon, maar kan ook lichte scha-

duw verdragen.

Pennisetum alopecuroides ’Redhead’
Pennisetum alopecuroides wordt beschouwd 

als het meest winterharde lampenpoetsersgras. 

’Redhead’ is een vrij nieuwe cultivar met een  

rozerode bloeipluim.

Poa cita  
Een Nieuw-Zeelands siergras, dat een dichte, 

ronde pol vormt van glimmend lichtbruin en licht-

groen blad. Toepasbaar op verschillende grond-

soorten in de volle zon, erg droogteresistent.

Pennisetum ’Karley Rose’
Deze opgaande cultivar is wat groter dan de 

soort P. orientale en bloeit in de zomer met grote, 

slordig gevormde, pluizige, roze bloeiaren. Heeft 

graag een droge, zonnige plek.

Calamagrostis  acutiflora 
’Avalanche’
Deze struisrietvariant heeft een brede, witte bies 

midden over het groene blad. Doet het goed op 

vrijwel alle bodemtypen, goed bestand tegen 

natte omstandigheden en groeit het beste op 

klei. Te gebruiken als solitair, borderplant of in 

groepen.

Pennisetum macrourum
Een bijzondere soort lampenpoetsersgras met 

lange, smalle, witte pluimen aan hoge stengels. 

In Nederland redelijk winterhard, maar kan in 

strenge winters wegvallen, als hij niet wordt af-

gedekt bij matige of strenge vorst.

Carex muskingumensis ’Silberstreif’
Blijft kleiner dan de soort en heeft een witte 

streep op het blad. Deze bonte palmzegge  

breidt zich langzaam uit en is een goede  

bodembedekker.

6-9 /   / 150 cm6-8 /  / 120 cm / gb

7-8 /   / 150 cm6-9 /  / 250 cm / gb

6-9 /   / 150 cm6-9 /  / 90 cm / gb

7-9 /  / 100 cm7-9 /  / 90 cm

6-9 /  / 60 cm6-9 /   / 150 cm

7-9 /  / 200 cm7-8 /   / 50 cm / gb

>>>>>>

Bloeiend in zomer-nazomer
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Molinia arundinacea ’Windspiel’
Heeft zwaardere bloeiwijzen met grotere aren 

die meer wind vangen en daardoor beweeglijker 

zijn. Groeit rechtop en wordt hoog, tot 240 cm.

Panicum virgatum ’Shenandoah’
Het blad van deze cultivar is groen aan het be-

gin van de zomer, donkerrood in juli en naar het 

najaar verkleurt de plant naar wijnrood.

Panicum virgatum ’Northwind’
Vingergras met stijf rechtopgaande habitus, blijft 

ook mooi rechtop staan in de winter. Door zijn 

groeiwijze goed toepasbaar in strakke, moderne 

tuinen. Heeft geen bijzondere herfstkleur, maar 

wel opvallend fijne, zilverwitte bloeiaren

Sporobolus heterolepis
Pollen met smal, heldergroen blad, vooral ge-

schikt om vooraan te zetten in de beplantingen. 

Daar komt de subtiele bloeiwijze het best tot zijn 

recht. In bloei lijkt het alsof talloze kleine, zoet 

geurende(!), witte spikkeltjes in de lucht zweven 

boven de plant. Een echte prairieplant uit Noord-

Amerika.

Sesleria autumnalis
Een groenblijvend, herfstbloeiend gras voor in 

de schaduw. De bloeiaren zijn eerst helderwit en 

verkleuren vervolgens naar bruin. Blijft ook in de 

winter mooi om te zien.

Panicum virgatum ’Strictum’  
Cultivar met lichtgroen blad dat in de herfst naar 

geel verkleurt. Bloeit met lichtgroene aren die de 

plant een luchtig uiterlijk geven. 

Themeda triandra subs. japonica
Onbekende Japanse grassoort met een mooie 

verkleuring door de seizoenen heen. Begint 

groen, wordt in de herfst oranje en verkleurt 

vanaf november naar koperbruin. Goed bestand 

tegen droogte.

Molinia caerulea ’Edith Dudszus’ 
Een niet al te hoge cultivar van het pijpestrootje. 

Bloeit lang, vaak van juli tot november. Heeft  

stevige, overhangende stengels met slanke,  

donkere bloeiwijzen.

Spodiopogon sibiricus  
Vormt pollen met opgaande halmen. De plant 

doet sterk denken aan bamboe door de vorm 

van de bladeren en de plaatsing ervan: onder 

een rechte hoek met de stengel. 

Molinia arundinacea ’Transparent’
Vormt een bolvormige pol tot ongeveer 1 m 

hoogte. Hierboven groeien tot 2 m hoogte de 

luchtige, doorzichtige en lichte bloeiwijzen. Door 

de transparantie van de bloeiaren goed toepas-

baar in borders. Mooi als het heeft geregend of 

er rijp ligt.

Andropogon gerardii
Een echt prairiegras dat vanwege de grootte en 

kleur in Amerika bekend staat als Big Bluestem. 

De blauwgrijze stengels kleuren roodbruin in de 

herfst.

Panicum virgatum ’Heiliger Hain’
Een bijzondere vorm van vingergras. Grijsblauw, 

rechtopgaand blad met een wijnrode waas. In 

het najaar verkleurt het blad naar roodbruin.

7-9 /   / 240 cm7-9 /  / 120 cm

7-10 /  / 150 cm7-9 /  / 80 cm

7-9 /    / 50 cm / gb7-9 /  / 140 cm

7-10 /  / 150 cm7-10 /   / 90 cm

7-9 /   / 150 cm7-9 /   / 200 cm

8-9 /   / 200 cm7-10 /  / 150 cm

>>>>>>

Bloeiend in zomer-herfst
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Hakonechloa macra ’Aureola’
Een Hakonechloa met geelbont, glimmend blad. 

Groeit langzaam en vaak een kant op. Ook erg 

geschikt voor in potten.

Andropogon hallii
Deze Andropogon-soort is nog beter bestand 

tegen droge omstandigheden dan gerardii.  

Heeft ook vaak iets blauwer blad. A. gerardii  

en A. hallii kruisen overigens erg makkelijk. 

Miscanthus sinensis ’Ghana’
Een smal opgaande, wat kleinere M. sinensis, 

geschikt voor de kleinere tuin. De stengels en 

ook de bloeiwijze zijn mooi donker en de plant 

heeft een mooie, rode herfstkleur. ’Ghana’ groeit 

beter en is sterker dan de bekendere cultivar 

’Flammenmeer’.

Cortaderia selloana ’Pumila’ 
Pampasgras is een van de eerste siergrassen 

die populair werden, typisch gebruikt als solitair 

in een gazon. Heeft last van een wat kitscherig 

imago vanwege de weinig subtiele bloeivormen. 

Toch heeft Cortaderia zeker toepassingsmoge-

lijkheden. De cultivar Pumila is wat kleiner dan 

de soort en daardoor in meer tuinen toepasbaar. 

Houdt niet van vochtige winters en loopt laat uit.

Chasmanthium latifolium 
Een zeer bijzonder uitziend gras, ook wel plat-

aargras genoemd. Brede, groene bladeren staan 

dwars op de stengel. Vanaf augustus verschij-

nen platte, blauwige aartjes, na de bloei gaan 

deze hangen. Doet het goed in zowel zon als  

halfschaduw en verdraagt droogte goed.

Hakonechloa macra
Een Japans siergras met een bijzonder uiterlijk. 

Breed, frisgroen, hangend blad dat vaak de nei-

ging heeft om een kant op te vallen. In de herfst 

verkleurt het blad geel/oranje als de plant in de 

schaduw staat en rood/purper als de plant in de 

zon staat. Houdt van een vochtige bodem.

Miscanthus sinensis ’Haafsttied’ 
Haafsttied (herfsttijd) is een selectie van kwekerij 

Siergrassen aan de Dijk in Oude Schip. De plant 

heeft breed blad, dat in de herfst purper kleurt. 

De bloeikleur is lichtbruinrood.

Miscanthus oligostachyus
Deze soort is een stuk kleiner dan de bekendere 

M. sinensis. Dit prachtriet vormt worteluitlopers 

en is te gebruiken als bodembedekker. M. oligo-

stachyus is inheems in de bergen van Japan en 

verdraagt lichte schaduw. In de herfst verkleurt 

het blad bronsrood.

Calamagrostis brachytricha
Bijzonder mooi bloeiend gras, ook wel diamant-

gras genoemd naar de waterdruppeltjes die bij 

vochtig weer in de bloeipluimen blijven zitten. 

Toepassing in border of in grote groepen.

Hakonechloa macra ’All Gold’
Een helder, geelgroen grasje dat schaduwplek-

ken op kan lichten maar het evengoed doet in 

de zon, mits hij niet te droog staat. Groeit lang-

zaam, maar vormt in de loop der jaren een licht 

tapijt. 

Miscanthus sinensis  
’Hermann Mussel’ 
Rijkbloeiende grote cultivar met crèmewitte, 

bijna gele bloemen.

Miscanthus sinensis ’Flamingo’
’Flamingo’ is een vrij bekende en redelijk veel 

toegepaste prachtrietcultivar. Bloeit met elegan-

te, ijle, licht uitwaaierende, roze pluimen.

8-9 /   / 50 cm8-9 /   / 180 cm

8-10 /  / 160 cm8-10 /  / 200 cm

8-10 /   / 50-100 cm8-9 /    / 50 cm

8-10 /  / 200 cm8-10 /   / 120 cm

8-10 /   / 150 cm8-9 /    / 40 cm

8-10 /  / >250 cm8-10 /  / >200 cm

>>>>>>

Bloeiend in nazomer-herfst
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Miscanthus sinensis ’Orange Feder’
Een regelmatige opgaande vorm van prachtriet. 

De bloeikleur varieert van lichtgeel tot roodbruin 

met oranje. Het blad staat opvallend haaks op 

de stengel. 

Miscanthus sinensis ’Kleine 
Silberspinne’ 
Een elegante, niet al te grote, cultivar met fijn 

blad met witte nerven. De bladeren hangen over 

en verschijnen ook hoog in de plant, bijna tot 

aan de zilverachtig roze bloeiwijzen.

Schizachyrium scoparium  
’Blue Heaven’
Een betrekkelijk nieuwe cultivar die beter over-

eind blijft staan dan de bekendere ’The Blues’. 

In de zomer is het blad blauwpaars, in de loop 

van het seizoen verandert het naar paars. 

Molinia caerulea ’Winterfreude’
Een vrij nieuwe cultivar die in Duitsland is ge-

vonden. ’Winterfreude’ blijft lang groen en be-

houdt zijn structuur in de winter.

Molinia caerulea ’Heidebraut’
Cultivar met frisgroen blad en een roodbruine 

herfstkleur. Heeft een luchtig uiterlijk, een mooie 

vaasvormige habitus en blijft goed rechtop staan 

in de winter.

Miscanthus sinensis ’Kupferberg’ 
Een mooie, grote, regelmatig groeiende Mis-

canthus. Het blad staat haaks op de stengel en 

komt tot hoog in de plant. De plant bloeit met 

koperkleurige aren. 

Ammophilla breviligulata
Inheems in Noord-Amerika waar het op zand-

stranden en duinen groeit. Goed bestand tegen 

(zoute) wind.

Panicum amarum ’Dewey Blue’
Zodevormend siergras met grijsblauw blad en 

een opgaande, fonteinachtige habitus. De bloei-

aren zijn iets lichter dan het blad. Dit gras is door 

grassenexpert Rick Darke geselecteerd uit zaad 

afkomstig van de kust van Delaware. Is redelijk 

bodemvaag, maar wordt het mooist op wat ar-

mere, drogere gronden.

Molinia caerulea ’Variegata’
Een vrij kleine cultivar met een mooie, regelma-

tige pol van bont blad en purperen bloeiwijzen 

aan strogele stengels in de late zomer. In het 

najaar krijgt de hele plant een strokleur.  

Miscanthus sinensis ’Malepartus’
Misschien wel de bekendste Miscanthus. Een 

forse, sterk opgaande, rijkbloeiende cultivar met 

bruinrode bloeipluimen, die vaak als afscheiding 

wordt gebruikt. Het blad is breed en heeft een 

witte nerf.

Miscanthus sinensis ’Nishidake’
’Nishidake’ is een hoge, luchtige cultivar die vrij 

laat bloeit. De lichtgekleurde bloeiwijzen hangen 

een beetje over. Deze Miscanthus heeft breed 

blad en misschien wel de mooiste herfstverkleu-

ring die bij dit geslacht te vinden is: geel, rood 

en bruin. 

Panicum virgatum ’Kurt Bluemel’ 
Een niet al te hoge, stevige cultivar met vrij 

breed, grijsgroen blad dat later in het seizoen 

naar roodbruin verkleurt. Kurt Bluemel behoudt 

mooi zijn structuur in de winter, onder meer 

goed toepasbaar in potten. 

8-10 /  / 200 cm8-10 /  / 150 cm

8-10 /  / 120 cm8-10 /   / 70 cm

8-10 /   / 120 cm8-10 /  / >250 cm

9-11 /  / 50 cm8-10 /   / 150 cm

8-10 /   / 60 cm8-10 /  / 200 cm

9-11 /  / >250 cm8-10 /  / 120 cm

<<<<<<

Bloeiend in nazomer-herfst
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Grassen op 
de Groningse 
prairie

In 2010 wijdde Tuin en Landschap al een artikel aan de toen nog jonge prairie-

tuin van siergrassenkweker en tuinontwerper Lianne Pot. Dit artikel gaat dieper 

in op de hoofdrol die grassen spelen in deze inmiddels volgroeide tuin. 

Tekst en beeld Peter Bennink

25
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Een beschrijving van deze border op pagina 29
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Siergrassenkweker Lianne Pot heeft in het Gro-
ningse De Wilp een prairietuin aangelegd van 
3.500 m2. Hierin laat zij met zes beplantings-

concepten, ieder met hun eigen thema, zien hoe 
je invulling kunt geven aan het begrip prairietuin.

Hoewel er al veel over is geschreven, zijn prai-
rietuinen eigenlijk een tamelijk nieuw fenomeen. 
Een aantal mensen heeft hiermee de afgelopen 
decennia geëxperimenteerd. In Nederland is voor-
al het werk van Cassian Schmidt bekend. Hij is 
directeur van onderzoeksinstituut en botanische 
tuin de Hermannshof in het Duitse Weinheim. 

Goedkoop maar mooi
Zo’n tien jaar geleden begon Schmidt te experi-
menteren met prairiebeplantingen als goedkoop, 
maar mooi alternatief voor gazon in het openbaar 
groen. Het idee is om, net als op de prairie, een 
gemeenschap van vaste planten en grassen te 
creëren, die door onderlinge concurrentie in even-
wicht blijft. 

Hij gebruikt daarvoor sterke, langlevende plan-
ten die het onkruid onderdrukken en jaarrond 
voor een aantrekkelijk beeld zorgen. Het onder-
houd is daardoor beperkt tot eens per jaar maaien 
en af en toe onkruid wieden.

Schmidt kreeg in Nederland al vrij snel navol-
ging van onder meer vasteplantenkweker Laurens 
Lageschaar en later van Lianne Pot. Ook hortula-
nus Gerard van Buiten van de Universiteit Utrecht 
experimenteert nu een jaar of zes met prairiebe-
planting. 

Volgens Van Buiten is het belangrijk dat er in 
Nederland zelf ervaring opgedaan wordt met 
prairiebeplantingen. Het klimaat is hier immers 
heel anders dan het landklimaat op de prairie en 
in Weinheim. Dat heeft natuurlijk veel invloed 
op de plantengroei, net als de gesteldheid van de 
bodem. 

Van Buiten: „Veel prairieplanten komen pas 
laat in het seizoen op gang, als de temperaturen 
omhoog gaan. Je moet erop bedacht zijn dat veel 
onkruiden in Nederland al veel eerder een groei-
spurt doormaken. Als je hier op de klei en in ons 
klimaat blindelings de beplantingen van Schmidt 
toepast, wordt het niks.”
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Lianne Pot kweekt sier-
grassen en is houder van 
de Nederlandse Planten 
Collectie van siergrassen. 
Ook ontwerpt zij, maakt 
beplantingsplannen en geeft 
cursussen. 

www.siergras.nl

Geen exacte kopie
Bij het aanleggen van een prairietuin, maken veel 
ontwerpers volop gebruik van planten die niet op 
de prairie voorkomen. Ook is het percentage gras-
sen veel lager dan de 90%, die veelal op de echte 
prairie te vinden is. 

Lianne Pot: „Het doel is ook niet om een exacte 
kopie van de prairie te maken, maar om een 
mooie, bestendige, langlevende beplanting te 

Thema drifts
Tussen een mix van prairieplanten staan grotere groepen siergrassen, 

die rust en ritme in de beplanting geven. Op de voorgrond links achter  

de geelbloeiende Senna marilandica, staat de vochtminnende Carex 

muskingumensis, daarachter Calamagrostis brachytricha en bovenop  

de heuvel de droogteresistente Panicum virgatum ’Strictum’.

ontwerpen die niet bemest of beregend hoeft te 
worden en waarin een minimum aan onkruid 
opkomt.” 

Lianne Pot maakte een ontwerp met grote vak-
ken van grassen en vaste planten en bedacht per 
vak de verschillende thema’s van prairiebeplan-
ting. Voor de invulling van een aantal vakken 
werkte ze samen met Patricia Stols van Kwekerij 
Lageschaar, Jan Spruyt en Michael King. <



Thema grassenborder
Rondom de kleurrijke prairietuin staan grote groepen grassen en vaste planten. Deze 

planten moeten sterk zijn en lang hun structuur behouden, omdat er geen buurplanten 

zijn om hun plaats in te nemen, zoals in de prairietuin. Deze planten worden iedere 

vier jaar gescheurd. Hier vormen van voor naar achter Calamagrostis brachytricha, 

Astilbe chinensis ’Purpurlanze’ en Deschampsia cespitosa ’Goldtau’ een fraai contrast.

Thema hoogte
Door de hoogteverschillen tussen de meer dan 2 m hoge Molinia arun-

dinacea ’Windspiel’ en de lagere beplanting krijgt de tuin meer diepte en 

spanning. Doordat deze border voor in de prairietuin ligt, lijkt bovendien 

de hele tuin groter en minder ’plat’.

Toepassing
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Thema kleur (foto pagina’s 24 en 25)
De oranje-rood-bruine prairieborder (op de voorgrond). Hier spelen 

Panicum virgatum ’Rehbraun’ en Imperata cylindrica ’Red Baron’ de 

hoofdrol. De eerste geeft van het voorjaar tot en met de winter struc-

tuur aan de beplanting, de laatste geeft met zijn spectaculaire rood-

verkleuring in de loop van het seizoen kleur. Naast deze grassen komen 

aspectplanten als Sedum ’Matrona’, en Lupinus ’My Castle’ regelmatig 

terug in de border. De rest van de ruimte is opgevuld met planten die 

voor kleuraccenten zorgen zoals Rudbeckia hirta en Lysimachia ciliata 

’Firecracker’.

>>>>>>



Thema perennial meadows
De Engelse, maar in Nederland wonende tuinontwerper, -auteur en -fotograaf Michael 

King ontwierp een aantal beplantingsschema’s voor de prairietuin van Lianne Pot. 

In deze ’perennial meadows’ ofwel vasteplantenweiden is het de bedoeling dat de 

gebruikte planten gedurende verschillende seizoenen mooi blijven. Hier staan onder 

meer Schizachyrium scoparium ’The Blues’, Liatris spicata, Perovskia atriplicifolia 

’Blue Spire’ en Heliopsis helianthoides ’Asahi’. Af en toe staat er een andere plant  

tussen om de spanning te vergroten, zoals hier een Aster.  

Thema echte prairieplanten
Dit deel van de tuin komt het meest overeen met de prairie. Er zijn alleen Noord-Amerikaanse 

soorten gebruikt en vooral botanische soorten. De planten staan ook niet gegroepeerd, maar door 

elkaar: dit geeft een wilder beeld. Wel is het aandeel grassen tot circa 40% beperkt, in tegenstel-

ling tot de 90% die op de prairie gewoon is. De beplanting bestaat onder andere uit de grassen 

Andropogon gerardii, Sporobolus heterolepis, Sorghastrum nutans en Bouteloua gracilis en de 

vaste planten Ratibida pinnata, Vernonia crinita, Achillea millefolium en Pycnanthemum pilosum.

Toepassing

<<<<<<
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S i e r g r a s s e n  i n  d e  o p e n b a r e  r u i m t e

„Een publieke beplanting  
 is geslaagd als mensen  
 er graag terugkomen”

Tekst Peter Bennink /Beeld Ferry Noordam en Peter Bennink
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Voor de Westerkade in Rotterdam ontwierp Piet Oudolf een beplanting met veel 

robuuste grassen als Calamagrostis en Spodiopogon. Deze stoere beplanting 

moet tegenwicht bieden aan de monumentale panden en de weidsheid van het 

open water.   

De belangrijkste drijfveer van Piet Oudolf bij 
ontwerpen voor de openbare ruimte is waar-
dering van het publiek. Een publieke beplan-

ting is voor hem dan ook geslaagd als mensen 
er graag terugkomen. Oudolf: „Er zijn in de stad 
veel mensen die zelf geen tuin hebben, maar die 
wel behoefte hebben aan groen. Het is goed om 
te weten dat je werk bij die mensen een behoefte 
bevredigt.”

of kleuren mooi vindt en andere juist niet. In de 
openbare ruimte heb je dat niet, je kunt je daar 
volledig richten op het creëren van een bepaalde 
sfeer. Om te proberen mensen te raken.”

Toch is het volgens Oudolf niet per se eenvoudi-
ger om voor de openbare ruimte te ontwerpen. Je 
hebt soms te maken met een welstandscommisie 
of restricties wat sortiment betreft. Bijna altijd 
heb je te maken met een grote organisatie, waarin 
het niet makkelijk is om dingen snel gedaan te 
krijgen. 

Oudolf: „Een veelvoorkomend probleem is bij-
voorbeeld dat een kweker de verkeerde cultivar 
levert. Omdat het meestal om grote aantallen 
gaat, heeft hij de juiste cultivars dan niet voorra-
dig. Zo’n gemeente werkt over het algemeen met 
vaste leveranciers, zodat je niet zomaar naar een 
andere kweker kunt gaan. Soms duurt het een 
jaar voordat je de juiste planten hebt, maar dan is 
de rest van de beplanting alweer een jaar verder 
in haar ontwikkeling.”

Het sortiment dat Oudolf in de openbare ruimte 
gebruikt, is niet anders dan dat in particuliere 
tuinen. Hij houdt dan ook geen rekening met 
bijvoorbeeld vandalisme door robuustere planten 
te kiezen. Oudolf: „De beplanting moet respect 
afdwingen door haar schoonheid. Als het er mooi 
uitziet, voelen mensen automatisch weerstand 
om de beplanting te vernielen of om erdoorheen 
te lopen.”

Oudolf zoekt de esthetische waarde van zijn 
beplantingen vooral in structuren, niet zozeer in 
bloeikleur. Dat maakt het mogelijk om ze lange 
tijd mooi te houden, ook in de herfst en winter. 
De kleur van de bloemen is dan al lang verdwe-

Aan het begin van het ontwerpproces kijkt 
Oudolf wat een ruimte nodig heeft. Subtiele be-
plantingen met fijne texturen, of juist stoer en 
groot. Vervolgens kiest hij een aantal planten uit 
die de basisstructuur vormen en steeds terugko-
men. Veelal grote vaste planten als Eupatorium, 
maar ook veel grassen zoals Miscanthus, Panicum, 
of Calamagrostis lenen zich hiervoor. Daartussen is 
er ruimte voor zogenaamde aspectplanten. 

Aspectplanten zijn niet bedoeld om het ont-
werp te ’dragen’, maar zorgen ervoor dat er altijd 
iets gebeurt in de beplanting. Dat kan zijn door 
hun afwijkende structuur of door hun bloei in een 
bepaalde periode. Deze planten voorkomen dat 
het geheel saai wordt.

Totaalbeeld
Het totaalbeeld is altijd het uitgangspunt voor 
Oudolf, of het nu gaat om een ontwerp voor de 
openbare ruimte of voor de particuliere tuin. De 
verschillen tussen die twee zitten vooral in het 
werkproces. Oudolf: „In particuliere tuinen heb je 
te maken met een tuineigenaar die natuurlijk van 
alles in een tuin wil, zoals een zandbak en een 
tafel voor zes personen en die bepaalde planten 

Piet Oudolf:

Bij de foto rechts
Op dit deel van de kade is de be-

planting robuust en stoer. Hierdoor 

biedt zij tegenwicht aan de krach-

tige ruimtelijke elementen die er 

aanwezig zijn, zoals de monumen-

tale gevels en het open water van 

de Maas. Spodiopogon sibiricus 

en Calamagrostis  acutiflora ’Karl 

Foerster’ geven deze beplanting 

structuur. Hier tussendoor zorgen 

Anemone  hybrida ’Hadspen 

Abundance’, Sedum ’Matrona’, 

Aruncus ’Horatio’ en Baptisia 

’Purple Smoke’ voor afwisseling  

in textuur en kleur.
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nen, maar van veel vaste planten en vooral gras-
sen staan de silhouetten nog fier overeind. 

Toch is het volgens Oudolf niet zo dat hij steeds 
dezelfde truc herhaalt: „Ik heb het idee dat ik 
nog steeds een sterke ontwikkeling doormaak. 
Het werk wat ik nu maak is heel anders dan wat 
ik tien jaar geleden deed. Zoiets als de Wester-
kade had ik vroeger beslist anders aangepakt. 
Toen werkte ik nog veel meer met gegroepeerde 
planten. Nu is het losser, maar tegelijkertijd ge-
compliceerder. Dat maakt het ook moeilijker voor 
de beheerders om het op beeld te houden, dat 
moeten dan ook echt mensen zijn met liefde voor 
het vak.”

Voor de Westerkade heeft de ontwerper een 
aantal beplantingscombinaties bedacht. Som-
mige delen liggen in de beschutting van bomen, 
andere hebben juist een open karakter en staan 
veel meer in contact met het water. De beplantin-
gen zijn toegesneden op de mogelijkheden en het 
karakter van de verschillende delen van de kade. 
Om het seizoen langer te maken, zijn in alle vak-
ken ook bollen geplant.  <Piet Oudolf

Tussen de bomen, maar buiten de directe schaduw ervan, is ruimte voor een wat sub-

tielere beplanting dan in de open stukken van de kade. Hier vormt Molinia caerulea 

’Heidebraut’ een ’matrix’ waarbinnen Eupatorium maculatum ’Purple Bush’ voor structuur 

zorgt en Aster ’Twilight’ voor een kleuraccent in het najaar.

Een aantal plantvakken ligt in de schaduw van bomen. Hier heeft Oudolf gekozen voor bodem - 

bedekkende vaste planten en grassen zoals Tellima grandiflora ’Rubra’, Geranium oxionianum 

’Claridge Druce’, Hakonechloa macra. Tussen deze bodembedekkers staan heesters zoals 

Viburnum rhytidophylloides ’Alleghany’, Acer griseum, Hydrangea quercifolia ’Flemygea’ (Snow 

Queen) en Magnolia  soulangeana. Deze beplanting van chique heesters is geïnspireerd op de 

voortuinen van de statige panden die langs de Westerkade staan. 

Dit deel van de Westerkade ligt in een open stuk, zonder bomen en wat lager dan de rest. De 

structuurplanten zijn hier Miscanthus sinensis ’Malepartus’ en Calamagrostis  acutiflora ’Karl 

Foerster’. Ertussen staan onder meer Persicaria amplexicaulis ’Orange Field’, Eupatorium  

maculatum ’Riesenschirm’.
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In de tuin van  
kwekerij Jacobs vangen  
de pluimen het licht

Tekst en beeld Wendy Bakker
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’Het is alsof je in een duinlandschap loopt’, zei eens een bezoeker van de voorbeeld- en moederplan-

tentuin van Kwekerij Jacobs. Zij doelde op de verticaal en horizontaal golvende bloemenzee met vrolijk 

wuivende grassen. Deze speelt een spel met de Hollandse wolkenlucht en het vlakke Groningse land 

dat het omringt. In dat sierlijke, bloemrijke landschap vinden openheid en beslotenheid elkaar. 

Geen tuin zonder siergras voor Dori en Henk 
Jacobs, van de gelijknamige kwekerij uit 
Vriescheloo. Hun moerplantentuin, tevens 

voorbeeldtuin, bij de kwekerij staat er dan ook vol 
mee. Grassen creëren licht, lucht en ruimte in de 
border. „Zonder toepassing van siergrassen is een 
plantvak vaak wat stijf en onnatuurlijk kakelbont. 
Ik mis dan de luchtigheid en de dynamiek die 
grassen brengen’’, legt Dori Jacobs haar voorkeur 
voor deze familie uit. Net zoals bij alle grassenlief-
hebbers is het de natuurlijkheid, de sierlijkheid, 
de transparantie, de speelsheid en de variatie in 
hoogte en vorm die zo aanspreekt. Daarbij verlen-
gen grassen de aantrekkelijkheid van de border in 
tijden dat andere planten hun beste tijd hebben 
gehad. En ze zijn onderhoudsvriendelijk. „Je moet 
Miscanthus natuurlijk niet tien jaar zijn gang laten 
gaan, want dan moet je de bijl erbij nemen. Het is 
vooral het achterstallig onderhoud dat tijdrovend 
is’’, weerlegt Dori Jacobs de opvatting van veel 
mensen dat grassen onderhoudsintensief zijn. 
Een ander vooroordeel is dat grassen woekeren en 
zich uitzaaien. „Maar”, zo zegt het kwekersecht-
paar, „Er zijn zo’n 300 soorten die dat niet doen.’’ 

Betrouwbaarheid
De liefde voor het gras ontstond toen Henk Jacobs 
bevriend raakte met Ernst Pagels. Deze Duitse 
grassenspecialist en -kweker werd een groot 
voorbeeld voor het kwekersechtpaar. De betrouw-
baarheid van de selecties was voor Pagels een be-
langrijk uitgangspunt bij het kweken. „Hij gooide 
gerust een plant die niet voldoende winterhard 
was op de composthoop, ook als was het een bij-
zonder fraaie selectie. Mooi was een onvoldoende 
criterium voor hem.’’  

Bij kwekerij Jacobs wordt ook vanuit dat prin-
cipe gekweekt: planten moeten in de moeder-
plantentuin bewezen winterhard zijn, niet te veel 
woekeren, zich niet sterk uitzaaien en liefst niet 
gevoelig voor ziekten zijn. De moederplantentuin 
is dan ook een experimenteertuin. Daar onder-
zoekt Henk Jacobs hoe nieuwe selecties groeien 
en zich staande houden tussen andere planten. 
„Zet bijvoorbeeld geen Miscanthus naast Helenium, 
want die laatste groeit niet goed omdat het gras 
te veel vocht aan de grond onttrekt.’’ Het gaat vol-
gens de kweker om de plantgemeenschappen in 
een tuin en niet om de afzonderlijke plant.  >

Langs het pad bij de vijver groeien Calamagrostis brachytricha en Stipa calamagrostis. De pluimen steken fraai af  

tegen de roodbladige Physocarpus opulifolius ’Diabolo’  en Sambucus nigra ’Gerda’ (Black Beauty).
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In de 6.000 m2 grote tuin staan 2.500 à 3.000 
soorten, inclusief zo’n 300 verschillende soorten 
grassen. Deze soorten zijn met oog voor vorm, 
contrast, kleur en hoogte neergezet. Het resultaat 
is dan ook een leertuin met een hoge sierwaarde. 

Open en besloten
De voorbeeldtuin is functioneel ingericht. De bor-
ders zijn niet breder dan 4 m, vanaf twee zijden 
te bekijken en te onderhouden. Het padenstelsel 
is logisch. Daar hecht Henk veel waarde aan. „Je 
moet in één rondgang de tuin hebben gezien en 
niet drie keer heen en weer hoeven gaan over 
hetzelfde pad. We zijn daar met de padenloop re-
delijk in geslaagd. Alleen is het niet mogelijk om 
langs de gehele vijver te lopen. In de plattegrond 
heb ik dat pad wel getekend, maar het is er niet 
gekomen. Ik zou dat alsnog willen aanleggen.’’

Centraal in de tuin ligt een grote natuurvijver. 
Met de grond die is uitgegraven, zijn tuindelen op-
gehoogd, waardoor het terrein licht glooit. Samen 
met de organische vormgeving van de plantvak-
ken – er is geen enkele rechte lijn in de tuin – de 
wuivende grassen en de variatie in hoogte van de 
beplanting, lijkt het alsof je in een duinlandschap 
terechtkomt. Maar dan één met een zee aan plan-
ten. Door het gebruik van gebogen lijnen in de 
vormgeving van de tuin is deze niet in een keer 
te overzien. Achter elke kromming ontstaat weer 
een nieuw beeld.

Opvallend is dat er nauwelijks bomen staan 
in dit glooiende landschap. Daar is door de ei-
genaren bewust voor gekozen. „Nederland heeft 
zulke mooie luchten en Groningen helemaal. 
We wilden dat de lucht een rol zou spelen in de 
tuin en dat het licht vrij spel zou hebben. Dat is 
zo mooi, dan vangen de pluimen van de grassen 
het licht.” Daarbij staan er veel zonminners in dit 
tuindeel. Aan de zijkanten van het huis is er meer 
schaduw en daar groeien dan ook andere grassen, 
zoals Hakonechloa macra, en Sesleria voor de droge 
schaduw.

De aansluiting op het weidse landschap stelde 
Henk en Dori wel voor een dilemma. Het noord-
oosten van Groningen kan behoorlijk geteisterd 
worden door de elementen. „Het was openheid 

met veel wind, pal zuidwest, of beslotenheid zon-
der wind. Maar die beslotenheid wilden we niet, 
vanwege het samenspel met de lucht en de omge-
ving. Toch hebben we concessies moeten doen en 
een haag geplaatst om enige beschutting te krij-
gen. Maar nergens is de tuin volledig afgesloten.” 

Borderschema
De opbouw van de borders verloopt altijd volgens 
eenzelfde schema. Als basis worden in een be-
paald ritme grassen toegepast. De hogere soorten 
achterin, de lagere meer naar voren. Als hoog gras 
gebruikt Jacobs graag Miscanthus en een enkele 
keer een hoge Molinia in lagere beplantingen. Veel 
siergrassen hebben een transparant karakter en 
kunnen daardoor op de voorgrond worden ge-
plaatst. Vervolgens zoekt hij naar vaste planten 
die in beeld en groeivereisten goed samengaan 
met de grassen. De hoge vaste planten meer 
achter in de border, de lagere soorten meer naar 
voren. Daartussen zet hij dan lage grassen voor 
het verticale effect. Contrast tussen verschillende 
bloeiwijzen en verticale lijnen vormen uitgangs-
punt bij het beplantingsbeeld. „Maar’’, zo geeft 
Henk Jacobs toe, „Ik wil nog wel eens een moe-
derplant toepassen omdat ik daar plek voor nodig 
heb en dan houd ik me minder bezig met de uit-
straling. Dori is daar veel beter in.’’ 

In hun tuin hebben ze verschillende borders 
gemaakt, uitgaande van standplaatsvereisten en 
wisselend in beplantingsbeeld. Zo is bij het terras 
aan huis de grond opgehoogd en een stapelmuur-

tje aangelegd waarin droogteminnende soorten 
groeien, zoals Pennisetum orientale ’Shogun’, de 
grijsbladige Schizachyrium en de transparante Spo-
robolus. En staat in de zogenaamde reuzenborder 
een van Pagels grootste Miscanthus, M. sinensis ‘Ro-
land’, de rode M. sinensis ’Kupferberg’ en Molinia 
arundinacea ’Transparant’ naast Persicaria polymor-
pha, Helianthus salicifolius, Eupatorium maculatum 
’Atropurpureum’ 

Favoriete grassen
Op de vraag of ze nog favorieten hebben, ant-
woord Dori Jacobs: „De lage Molinia, waaronder 
’Cordoba’. Als ze nog niet bloeien zijn het net 
egeltjes. Ze bloeien fijn en subtiel. Ze worden 
mooier als ze ouder worden.’’ Maar ook Panicum 
heeft de voorkeur van Dori, zoals ’Shenandoah’ 
vanwege de donkerpaarsrode bladpunten en de 
mooie rode was van de bloeiwijzen die daar net 
boven uitsteekt. „En ze combineren prachtig met 
Aster, Helenium en Helianthus.’’
Voor Henk is het niet lang nadenken: Miscanthus. 
Vanwege het winterbeeld en de vele variaties. „Er 
komen nog steeds nieuwe zaailingen die prachtig 
zijn.” Hij noemt Miscanthus sinensis ’Pagels’, een 
lagere soort en een eigen selectie uit 2003. ,„Ik 
blijf op zoek naar lagere soorten want de meeste 
blijven op 130 cm steken. „Het blad is breed en 
lichtgroen. De vorm is een perfect compact bol-
letje met blonde pluimpjes die mooi verdeeld 
boven het loof uitkomen, eigenlijk een beetje on-
Miscanthus.’’  <Toepassing

Dori en Henk Jacobs
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De rechtopgaande Calamagrostis acutiflora ’Karl Foerster’ lijken het licht hier te vangen.

De border aan de achterkant van de moerplantentuin. Hier staan achterin Heliantus 

microcephalus, een zaailing van Miscanthus sinensis, M. sinensis ’Memory’ met daar-

voor Eupatorium maculatum ’Purple Bush’ en Vernonia crinita. Meer op de voorgrond 

groeien de donkergele Helenium ’El Dorado’, Sporobolus heterolepis en Molinia 

caerulea ’Dauerstrahl’. 



<<<<<<

Kwekerij Jacobs
Kwekerij Jacobs opende op 1 mei 

2001 haar deuren voor het publiek. 

Henk en Dori Jacobs hadden toen al 

een hele collectie opgezet en jaren-

lang ervaring opgedaan met het kwe-

ken van – aanvankeljk – inheemse 

plantensoorten en later cultuursoor-

ten. Hun sortiment bestaat uit langle-

vende vaste planten en siergrassen 

die, zoals ze zelf zeggen, betrouw-

baar zijn: goed winterharde soorten, 

niet-uitzaaiend en niet-woekerend. 

Het assortiment wordt wat aangevuld 

met kortlevend vast en een enkele 

Dahlia. Ze verkopen alleen wat ze 

zelf kweken, ze kopen niets in en ook 

de kwekersrechtelijke typen vind je 

niet bij ze. 

Naast grassen kweekt en selecteert 

Kwekerij Jacobs Helenium, waarvan 

zij de Nederlandse Planten Collectie 

(NPC) bezit. Daarnaast is er een 

groot assortiment schaduwplanten 

en fraaie bladplanten als Rodgersia, 

Hosta en de fijnere Epimedium. 

Maar ook veel Geranium-soorten en 

Anemone nemorosa tref je bij Jacobs 

aan. Van de 2.500 à 3.000 vaste-

plantensoorten die in de tuin staan, 

komen jaarlijks ongeveer 700 soorten 

in de verkoop waaronder zo’n 75 

grassen. Alles wordt op natuurlijke 

wijze gekweekt, dat wil zeggen dat er 

geen bestrijdingsmiddelen en kunst-

mest worden gebruikt. Het natuur-

lijke evenwicht tussen een gezonde 

bodem, de planten en insecten is 

uitgangspunt op de kwekerij. 

Voor selecties en assortiment:  

www.kwekerijjacobs.nl

Toepassing
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In de tuin van kwekerij Jacobs 

speelt het licht een spel met  

de pluimen van Miscanthus  

sinensis ’Silberturm’ (achter de 

beuk), M. sinensis ’Spätgrün’  

(roodbruinkleurige halm) en de 

lagere, zilverkleurige M. sinensis 

’Werner Neufliess’. Helemaal  

achterin rechtsboven staat  

M. sinensis ’Beth Chatto’ een  

van de laatste Miscanthus die 

Ernst Pagels heeft benaamd. De  

roze Aster novi-belgii ’Rosaperle’, 

de rode Helenium ’Rubinkuppel’ 

en Helenium ’Sonnenwunder’  

geven herfstkleur aan het plant-

vak.

Een fraaie horizontale geleding 

aan de zuidwestkant van de tuin, 

waarin de omgeving is betrok- 

ken. Voor de haag links groeit  

Mis-canthus sinensis ’Spätgrün’  

en rechts de zilverkleurige  

M. sinensis ’Werner Neufliess’. 

Daarvoor staan de donkeroranje 

Helenium ’Wonadonga’, Aster 

novae-angliae ’Harrington’s Pink’, 

de afgeknipte Helenium ’Potter’s 

Wheel’ en Helenium ’Samtjuwel’. 

De witte aster is een zaailing.
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Minimalisme 
met grassen

Een Miscanthus en een Carex, met deze twee grassen hebben 

Poortvliet&Partners een grote villatuin in Beekbergen opgebouwd. 

Duizenden gingen er de grond in. Zij vormen samen een wereld 

waarin open- en beslotenheid, hoogte en diepte elkaar afwisselen.
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Tekst Miranda Vrolijk / Beeld Philippe Perdereau



>>>>>>

Toepassing
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Midden in het bos van het Veluwse plaatsje 
Beekbergen staat een bijzonder woonhuis 
van beton. Het huis heeft de vorm van een 

kegel en telt vijf verdiepingen. Het is van de hand 
van de eigenaar zelf, een architect die de pen-
sioengerechtigde leeftijd allang voorbij is, maar 
geenszins van plan om zijn werk neer te leggen. 
„Een huis in de vorm van een kegel bestond nog 
niet, dus dat wilde hij een keer uitproberen’’, 
vertelt Jaap Poortvliet. De tuin- en landschaps-
architect maakte samen met zijn compagnon 
Mariejanne Vorenholt het ontwerp voor de buiten-
ruimte. „Dat moest een grassentuin worden, 
daarin waren de eigenaren heel duidelijk.’’ 

De twee hadden te maken met een bijzondere 
uitgangssituatie. „Het markante, futuristische 
woonhuis contrasteert volledig met zijn omge-
ving, die juist heel natuurlijk is’’, begint Vorenholt. 
Daarnaast kent het terrein enorme hoogtever-
schillen, die variëren tussen de 8,5 en 10 m, waar-
mee de ontwerpers ook wat wilden doen. „We 
hebben de woning als uitgangspunt genomen, 
die moest verankerd worden op deze plek’’, zegt 
Vorenholt. Zij kwam op het idee om het ontwerp 
te baseren op de vaas van de Finse designer 
Alvar Aalto (zie foto linksonder). De organische 
vorm ervan diende als inspiratiebron voor de ha-
genstructuur die om de 4.000 m² grote tuin ligt. 
Een klein deel van deze dieprode Fagus sylvatica 
’Atropunicea’ stamt nog uit de vorige tuin en de 
ontwerpers zijn hiermee verder gegaan.

Geen bloei
Binnen de hagenstructruur zijn rondom de wo-
ning organisch gevormde borders gedrapeerd. 
Daarin hebben de ontwerpers slechts twee gras-
sen toegepast. „Om de doodeenvoudige reden dat 
less more is’’, zegt Poortvliet. Als eerste de kortblij-
vende Carex morrowii ’Variegata’. Dit gras is win-
tergroen en daarmee fungeert het als basistapijt 
het hele jaar door. De tweede soort is Miscanthus 
sinensis ’Gracillimus’, een gras dat wel 2 m hoog 
kan worden en een heel transparante, luchtige 
groeivorm heeft. Elk seizoen ziet het er anders uit. 
In het voorjaar loopt het frisgroen uit en zo rond 
december, januari begint het van onder af bruin 

te verkleuren, waarna het enigszins uitzakt. Tegen 
de lente wordt het tot 20 cm teruggeknipt. „Geluk-
kig bloeit het niet, een geschenk uit de hemel’’, 
benadrukt Poortvliet. „De eigenaren zijn geen 
bloemenmensen en dit is ook helemaal geen plek 
voor een bloementuin.’’ 

De bestaande hoogteverschillen in de tuin zijn 
extra aangezet. „Zo krijg je meer spanning in het 
terrein’’, zegt Poortvliet. In combinatie met de or-
ganische vormen van de borders en de toegepaste 
beplanting, is zo een landschap onstaan waarin 
open- en beslotenheid elkaar afwisselen. Er zijn 
hoge, open ruimtes omringd door laagblijvende 
Carex maar ook smalle, besloten, dieperliggende 
paden, geflankeerd door 2 m hoge Miscanthus. 

Enorme aantallen
Bij de keuze van de twee grassen hebben de tuin-
architecten zich laten adviseren door vasteplan-
tenkweker Laurens Lageschaar uit Aalten. Poort-
vliet: „Hij voelde heel goed aan wat we wilden en 
heeft vervolgens de enorme aantallen gekweekt.’’ 
Duizenden grassen zijn op het perceel de grond 
in gegaan. In de randen van de borders zijn per 
m2 negen stuks geplant, zodat die sneller gesloten 
zouden zijn, in het midden kregen de borders 
zeven stuks per m2. Twee jaar na de aanplant in 
2008 was 80% van de tuin dichtgegroeid. 

In de winter van 2012 kreeg het gras echter een 
strenge vorstperiode te verduren. Vooral de Carex 
liep fikse schade op doordat het eerst had gevro-
ren en daarna was gaan sneeuwen. „De planten 
zijn daardoor min of meer gestikt’’, legt Poortvliet 
uit, „meestal is het andersom, eerst sneeuw en 
dan vorst, dan hebben de planten er minder last 
van.’’ De tuin heeft daardoor behoorlijke schade 
opgelopen (die is niet te zien op de foto’s omdat 
die in het jaar ervoor zijn gemaakt). „Dan werkt 
het massale gebruik van maar twee soorten in je 
nadeel, omdat de schade een groot effect heeft 
op de tuin.’’ Nieuwe grassen inplanten in samen-
werking met kweker Lageschaar kan een oplos-
sing zijn of het scheuren van het materiaal dat 
de vorst wel goed is doorgekomen en daarmee 
opnieuw de tuin volzetten. Daarover zijn de ont-
werpers nog in conclaaf met de eigenaren.  <

In een decor van bomen staat het 

markante, kegelvormige woonhuis. 

Een pad van Esticonplaten (1,9 bij 2 

m) leidt naar de entree.

De twee meerstammige beuken stonden er al. Poortvliet en Vorenholt hebben de toegangsweg tot het perceel 

verlegd, zodat de bomen bij de tuin zijn betrokken. Die kent enorme hoogteverschillen; dat is goed te zien aan de 

hoge Miscanthus op de achtergrond. Twee betonnen damwanden in de stuwwal markeren de inrit naar de garage. 

Slechts twee grassen zijn gebruikt: de laagblijvende en wintergroene Carex morrowii ’Variegata’ vormt het basis

tapijt. De hoge Miscanthus sinensis ’Gracillimus’ zorgt door zijn veranderende uiterlijk voor de seizoensbeleving. 

De vaas van Alvar Aalto, 
de inspiratiebron voor 
het ontwerp.
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De woonkamer loopt door in het terras, daarvan slechts gescheiden door een glazen wand.  

De rechthoekige waterpartij bakent het terras af. De open ruimtes tussen de Carex en Miscan-

thus zijn verhard met Ardenner split, een materiaal met een terughoudende kleur dat past bij  

het beton van het huis. 

De bolgeschoren rode beukenhaag (Fagus sylvatica ’Atropunicea’) meandert als een 

levensgrote rups rondom de tuin. Qua vorm en kleur contrasteert de haag fraai met het 

groen en de transparantie van Miscanthus sinensis ’Gracillimus’.
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