Vetmuur: onkruid of gewenste gast?
Pleidooi voor een herwaardering van vetmuur

In een recente e-mail nieuwsbrief lieten wij u een foto zien van één van die zeldzame onkruiden die in staat is om te groeien onder de maaihoogte van een greensmaaier. Het ging om het vetmuur ofwel Sagina procumbens. Zoals altijd kregen wij weer veel goede antwoorden op
de vraag over welk onkruid het ging. Uit de goede antwoorden hebben wij drie namen getrokken die een greenkeeper polo ontvangen. Dit
zijn achtereenvolgens Ernst Bos van IPC Groene Ruimte, Tonnie van de Sande en Rob Kok. Zij hebben hun polo inmiddels al ontvangen.
Auteur: Hein van Iersel
Het begeleidend schrijven van Ernst Bos van IPC
Groene Ruimte vonden dermate interessant dat
we verder op in willen gaan. Volgens Bos zou je
af moeten vragen of vetmuur wel een onkruid is.
Volgens Wikipedia is Een onkruid een ongewenste, ongecultiveerde plant, die overdadig groeit en
zo een verlangd aangeplant gewas overheerst.
Ernst Bos: ” Wij hebben pas geleden nog enige
discussie gevoerd of je vetmuur als een echt
onkruid moet beschouwen op de golfbaan. Het
is weliswaar geen gras en vestigt zich spontaan
(zoals andere onkruiden). Maar vetmuur heeft
ook een aantal zeer goede eigenschappen.”
• Het is zeer kort maaibaar
• Bij regelmatig maaien vormt het een hele fraaie
gesloten mat (lijkt wat mosachtig)
• Het is altijd mooi fris donkergroen
• Het is zeer goed bestand tegen grote
wisselingen in temperatuur en vocht (je vindt
het zowel tussen de voegen van de straattegels
als op natte schaduwrijke plaatsen)
• Het groeit goed op verdichte grond

• Vetmuur is behoorlijk betredingsresistent
• Het stelt geen hoge eisen aan bemesting (groeit
van vrij schrale tot voedselrijke grond)
Ernst Bos: “Mijn college Bertus Gibcus heeft
onlangs een plug gestoken van 100% vetmuur,
die er prachtig uitziet. Veel mooier dan menige
green grasmat. En daarnaast ook goed bespeelbaar lijkt, hoewel misschien iets te zacht door de
aanwezige viltlaag. Naar aanleiding van de positieve eigenschappen en het feit dat Sagina vooral
op lastige plekken voorkomt, is het voor ons de
vraag of je Sagina procumbens als onkruid moet
bestrijden (het laat zich gemakkelijk chemisch
bestrijden), of dat je er misschien zelfs blij mee
moet zijn.”
Ernst Bos: “ Ik wil graag alle greenkeepers en
grasveldspecialisten uitnodigen om hun
ervaringen met Sagina op de greens en in de tees
(positief en negatief) bij de Greenkeeper
(info@greenkeeper.nl) te melden. Door de bundeling van ervaringen kunnen we onze opvattingen

over Sagina misschien wat nuanceren. Daar
kunnen we met z’n allen wat van leren.”
Bronnen: eigen waarneming Ernst Bos,
ecologische flora van Nederland (Weeda, e.a.
1985), vademecum wilde planten (Koster, 1993),
Wikipedia
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