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Grassenzijninbeplantingen
dadelijkteherkennen:datzijn
immersalleplantenmetsmal,
lijnvormigbladenmeestal
kleine,bruin-ofgroenachtige
bloemen.
Hetdeertverdernietalseen
botanciuszegt,datwatwij
„grassen"noemeneigenlijk
vertegenwoordigerszijnvan
drieverschillendeplantenfamilies,ni.deGramineae(grasachtigen),deCyperaceae(o.a.
Carex)endeJuncacea(o.a.
Luzula).Alswehetinhetonderstaandeartikelovergrassenhebben,bedoelenwe
daarmeenietalleendefamilie
vandegrasachtigen,maaralle
op„grasgelijkende"gewassen.
Volgensdetaalgeleerden ishetwoord
„gras"stamverwant metgroeien.De
meestegrassenhebbendanookeen
enormegroeikracht.Daarvanmakenwe
gebruik indegraslandcultuur,bijdeaanlegvangazons,bijdeteeltvangranen
enz.
Ineenborderzoudenzulkegrassenveel
teopdringerigworden.Daarom kunnen
demeesteinNederlandinhetwild
groeiendesoortenbeternietinbeplantingenwordengebruikt,behalveinbij
voorbeeldheemparken.Van sommige
inheemsesoorten,zoalsAlopecurus
pratensis(grotevossestaart), Dactylis
glomerata(kropaar),Clyceria maxima
(liesgras),Holcusmollis(gladdewitbol),
Phalarisarundinacea(rietgras)enCarex
acuta(scherpezegge),bestaan echter
ookbontbladigecultuurvormen.Deze
bevattenminderbladgroen,assimileren
dusminderengroeiendaardoor nietzo
snel.Dezebontbladigegrassenzijnwel
bruikbaar inbordersofoeverbeplantingen.Demeestevandezegrassenzijn
hetkleurigstvóórdebloei.Nadebloei
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Deschampslacespitosa „Waldschatt"

wordenzemeestalslordiger,somsbegintdebontekleurteverlopen,inandere
gevallenbeginthetbladteverdorren
naarmatehetzaadrijpt.
Afgezienvandebontbladige grassen
wordeninbeplantingen voornamelijk
uitheemsesoortengebruikt.Plantendus
dieineenenigszinsanderklimaatthuis
horenenalsgevolgdaarvaninonsland
minderopdringerigzijn.

„Berijpte"grassenvoor
zonnigeplaatsen
Demeestegrassenhebbengroen blad,
variërendvanvrijdonkerof grasachtig
groen(veelCarex-enLuzulasoorten)tot
hetmalse„grasgroen"vandemeeste
weidegrassen.Eenaantalgrassen heeft
echtergrijsgroenofblauwgroen berijpt
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blad.Deze„rijp"ismeestaleenwasachtigovertrekoverhetblad,waardoor dit
tegentesterkeverdampingwordtbeschermd.Zulkegrassenzijndanook
altijdsoorten,dieopwarme,zonnige
plaatsengroeien—meestalinstreken
meteendrogerklimaatdanonsland.Ze
kunnenhetbestwordengebruiktinrotsbeplantingenofopvlakke,zandigeof
kalkrijkebodems.Zulke„blauwe"grassenzijnondermeer: Festucaglauca,
Festucavalesiaca'Glaucantha',Koeleriaglauca,Helictotrichon sempervirens
(Avenasempervirens)enElymusarenarius.
Delaatsteiseeninheemseduinplant.
Aandekustgroeitenbloeithijgoed,
maarinhetbinnenland blijftdebloei
meestalachterwege.Hetbezwaar,dat
hijzichdoorondergrondse uitlopersuitTuin&Landschap—6(1981)

Levendematerialen

breidt,gaatdanzwaartellen!Dezesoort
isdusvooralgeschiktvoorbeplantingen
indeduinen,niettevervanzeeaf.
VoorhetbinnenlandisvermoedelijkElymusgiganteus,eensoortuitOost-Europa,betergeschikt.Dezebloeittenminste
inWageningenregelmatig,isook
mooier,maarhelaasnogweinigverbreid
inNederlandsekwekerijen.

Inalledelenlijnvormig
Datgrassenzichzosneluitbreiden
wordtnietalleendoordesnellegroeivan
destengelsveroorzaakt,maarookdoor
hetsterkeuitstoelenonderaandestengels.Inderegelzienwegeenafzonderlijkeplanten,alswenaargraskijken,
maarsamenhangendecomplexenvan
bebladerdeslengels,pollenenzoden.
Alleenbijzaailingenoféénjarigesoorten
zijndeafzonderlijkeplantennogduidelijkteherkennen.Danzienwe,datgrasseneen„lijnvorm"vertonen,
Bijnaalhundelenzijnsmal:zehebben
dunnewortels,dunnehalmen,smalle,
meestallijnvormigebladerenenvaak
smallebloeiaren.Alszemeteenpluim
bloeien,danvallenhieraanweerdedunnepluimtakkenendesmallekafjesop.
Nietzeldenzijndiekafjesweervanlange
naaldenvoorzien.
Dedelenvandemeestegrasplantenzijn
echternietalleensmalofdun,maarook
soepel.Eenzwakwindjebrengtzealin
beweging.
i

"••s.
• '~ -••

S

fff

-

\ \ > yir' s,!-Y-

'
--7-7 17' ' T
Miscanthussinensis „Silberleder"
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Luzulasylvatica

Dikwijlsspringtbijeengrasplanthet
overwegendverticaleverloopvande
lijneninhetoog.Dehalmenstaanvaak
rechtopenzijn,behalveaanhunvoet,
onvertakt.Debladerenstaanschuin
naarbovengerichtenookdearen—of
alszepluimenhebbendespillenvande
pluimen—staanrechtop.
Doordezeeigenschappenvormende
grassenineenbeplantingeensterkcontrastmetanderekruidachtigeplanten.
Dezezijnmeestalgroverenstijvervan
structuurenbloeienbovendienvaakmet
brede,uitstaande,gekleurdekroonbladeren.Juistdezecontrastwerkingiséén
vanderedenenomgrasseninbeplantingentoetepassen—maardanwelmet
mate!
Enkelegrassen,waarbijhetverticale
lijnenspelbijzondersterkspreekt,zijn:
Carexacuta'Aureovariegata',Molinia

caerulea'Moorhexe',Miscanthussinensis'Strictus'enSpartinapectinata
'Aureomarginata'.

Liefstpollenvormendesoorten
Voorbeplantingenwordenvooralpollenvormendegrassengebruikt.Zodevormendesoortenzijnmeergeschikt
voorgazons,omdatzezichsnelinhorizontalerichtinguitbreiden.
Eendeelvandepollenvormendegrassenzoudenrozetplantengenoemdkunnenworden.Debladerenzittendanbijna
alleninéénpol,datwilzeggenaanhet
onderstevertaktegedeeltevandestengels.Tegendebloeitijdschietendehalmensnelomhoog.Dezezijndanofhelemaalonbebladerd,ofzedragenslechts
enkele,vaakkorteofsmalle,weinigopvallendeblaadjes,Zo'nhalmdraagtdus
bijnauitsluitendeeneindstandigeaarof
pluim.
Nadebloeiverblekendehalmenopden
duur,maardoordatzenauwelijksbebladerdzijn,vallenzeweinigop.Hetaspect
wordtdanookoverwegenddoordepol
endoordearenofpluimenbepaald.
Zokunnendegraspollenertotverinde
winterminofmeergroenblijvenuitzien,
doordatslechtseendeelvandebladerengeelofbruinverkleurt.Juistmet
dezeminofmeerwintergroeneeigenschapvormengrassenvaakeenaardig
contrastmethunomringende,verdorde

Grassenen het
gebruik ervan in
beplantingen
planten.Vergetenmagechter nietwordendatdemeestesoortenvandeze
groepookalsbloeiendeplantaantrekkelijkzijn.

Hogelaatbloeiendegrassen
Naastvoornoemdegroepgrassenonderscheidenwenogeenandertype
grassen.Hierwordthetaspectvoornatabel1.

meiijkgedurende hetzomerhalfjaar bepaalddoordemeestalstevige, bebladerdehalmen.Meestalzijneronderaande
plantookniet-bloeiende,korte spruiten
aanwezig,dieeensoortpolkunnenvormen.
Debebladerdehalmenzijnvaakalmaandenaanwezig,voordataanhuntopeen
pluimofaarzichtbaarwordt. Hetzijn
veelalhogeplanten,diepaslaatinde
zomerofinhetbeginvanhetnajaar
beginnentebloeien.VoorbeeldendaarvanzijnElymus,Panicum,Spartinaen
Miscanthus.
SommigesoortenencultivarsvanMiscanthusenArundokomeninonsland

alleeningunstigenazomerstotbloei;
vooranderesoortenzijnonzezomers
nietwarmgenoegomtekunnenbloeien.
Destengelsvandezegrassenstervenin
deloopvanhetnajaaraf,maar kunnen
noglangrechtopblijvenstaanenmet
hunbruineofblekebladerenhet aspect
vandeplantblijvenbepalen.Zulkeplantenwordennietgebruiktomwillevan
hunuiterlijk indewinter.
Enkelesoortenvandezegroep,zoalsde
Miscanthussacchariflorus,zijn alleen
aantrekkelijkzolangzebloeiendeofuitgebloeidepluimendragen.Anderezijn
ookvoordebloeimooi,zoalsMiscanthussinensis'Silberfeber'enSpartina

Pollenvormende grassen;halmenrelatiefweinigofnietbebladerd,olweinigbovendepoluitstekend;meestaltotindewinter groen

bladkleur

hoogteincm
Naam

pol

bloeiend wlntergr.'»-zomers

Koeleriaglauca
Festucaglauca
Festuca valesiaca 'Glaucantha'
Festucascoparia
Sesleria nitida
HelictotrU,non(Avena) pratensis
Helictotrichon (Avena) sempervirens
Pennisetum alopecuroides(japonicum)
Stipagigantea
Moliniaaltissima 'Karl Foerster'

15
25- 30
15
25
40
35- 45
70- 90
50-100
45- 60
45- 90

50
30- 60
25- 35
45- 55
80
90
130
50-110
200-250
180-220

Molinia caerulea

25- 45

90-140

Oeschampsia cespitosa
Carex acuta 'Aureovariegata'
Carex morrowii 'Variegata'
Carexornithopoda 'Variegata'
Luzula pilosa
Luzulasylvatica (maxima)
Luzula albida
Luzula nivea

40- 50
70
35
15- 20
10- 15
30- 35
40
25- 35

110-130
80
60
5- 10
20
45- 55
55- 65
45- 55

+
+
+
+
±
±
+

+
+

+
+
+
+
+

keuring

bloei- standplaatsofgebruik
tijd

blauw
blauwgr.
blauwgr.
lichtgr.
grijsgr.
blauwgr.
blauwgr.
groen
gnjsgr.
groen

6
6
6
6
5
6
6 .
9-10
6
8- 9

donkergr.

8

donkergr.
geelgestr.
witte rand
witte rand
donkergr.
donkergr.
donkergr.
donkergr.

6- 7
5
3
5
4- 5
4- 5
5(-6)
6

uitslag aanbev.als
licht,warm,droog, kalkrijk
licht,warm,droog;ook rotstuinen
licht,warm,droog;ook rotstuinen
lichtendroog;ook rotstuinen
licht,warm,droog, kalkrijk
licht,warm,droog, kalkrijk
licht,warm, voedselrijk
licht,warm, voedselrijk
licht,warm,droog, solitairplant
zonnige bosrand,droog, kalkrijk;
ook solitairplant
zonnig tot halfschaduw, bodem
vochtig en zuur
halfschaduw,voedselrijk,niettedroog
oevers
bos
bos, halfschaduw
bos
bos,zure bodem
bos,zure bodem
bos,zure bodem

veg.fl.
veg.fl.
veg. fl.
veg. fl.
veg.fl.
veg.fl.
veg.fl.
fl.
fl.
veg. fl.
veg.fl.
veg.fl.
veg.fl.
veg.fl.
veg.
fl.
fl.
veg.fl.
veg.fl.

Tabel2
Grassenmetbebladerde,meestalstevigeenhogestengels,'swintersverdord.
hoogteincm
Naam
Bouteloua gracilis (oligostachya)
Briza media
Elymus arenarius
Spodiopogon sibiricus
Achnatherum (Lasiagrostis)
calamagrostis
Sorghastrum (Chrysopogon) nutans
Calamagrostis x acutiflora
'Karl Foerster'
Panicum virgatum

pol
2040704060-

bladkleur

bloeiend wlntergr.'s-zomers
25
45
80
60
70

35- 45
80- 95
100-120
120-160
110-120

60- 70
100-120

130-140
160-170

80-140

120-170

-

+

-

+

.
-

Arrhenatherumbulbosum Variegatum'
Alopecuruspratensis 'Aureovariegatus'
Spartinapectinata (michauxiana)
'Aureomarginata'
Glyceria maxima (spectabilis)
'Variegata'
Phalarisarundinacea 'Picta'

50
40- 50
140-150

70- 80
70- 80
190-200

60- 65

100-120

-

75

120-130

-

Avenochloa (Avena) planiculmis
Carex grayi
Carex flava
Carexdivulsa ('morrowi')
Carex pendula
Miscanthus(lmperata)saccariflorus
Miscanthussinensisvar.condensatus
Miscanthus sinensis 'Silberfeder'
Miscanthusfloridulus(sin. 'Giganteus')
Arundodonax
Cortaderia selloana

40- 50
50- 60
25- 30
40
60- 70
140
200
170
300
300
100

100-110
50- 60
50- 60
50- 60
80- 90
200-230

-
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240

—
—

200-300

±

+

-

bloei- standplaatsofgebruik
tijd

keuring
uitslag aanbev. als

groen
groen
blauwgrijsgr.
groen
groen

7- 8
6
6- 7
8(-9)
7

licht,warm, droog
licht,droog, ± zure bodem
licht,warm, droog
licht,warm,droog, ± voedselrijk
licht,warm,droog, ± voedselrijk

groen
groen

9-10
7

groen

9-10

licht,warm,droog, ± voedselrijk
licht,warm,droog, ± voedselrijk
ook als solitairplant
licht,warm,voedselrijk, voor
bordersen alleenstaand
licht,warm,droog,voedselrijk
Sehtwarm,blijvend ± vochtig,voedselr.
Seht,warm,blijvend ± vochtig,voedselr.

**
**
*
**
*
*
*

fl.
fl.
veg.
fl.
fl.
veg. fl
fl.
veg. fl

*
*•
**

witgestr.
geelbont
geelgerand

7
5
8-9

lichtgeelgestr.
wit- en
rozegestr.
groen
groen
geelgr.
groen
donkergr.
wittern.nerf
wittern.nerf
wittern.nerf
lichtgr.
groen
gnjsgr.

7

licht,vochtig,voedselrijk; oevers

veg.

6

lichtofietsbeschaduwd vochtig,
voedselrijk; oevers
lichtof halfschaduw, vochtig; oevers
licht,vochtig; oevers
vochtig-nat ook ± beschaduwd;oevers
vochtig loofbos
vochtig-nat; loofbos, beekoevers
licht,warm, ± vochtig, solitairplant
lichtwarm, ± vochtig;alleenst,oevers
licht warm, ± vochtig;alleenst.,oevers
licht warm, ± vochtig;alleenst.,oevers
licht,warm, ± vochtig;alleenst.,oevers
licht,warm,voedselrijk; alleenstaand

veg.

6(-7)
5
6
5
5
8- 9
9

9-10

veg.
veg.fl
veg. fl

fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
veg.
veg.fl.
veg.
veg.
veg.fl.
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Levendematerialen
cultivars,dievooralgemeengebruikaan
tebevelenzijn.Soorten,diealleenvoor
zeerspeciaalgebruikofvoorliefhebbers
aanbevolenworden,zijnnietvermeld.
Hetzelfdegeldtvoornietaanbevolen
soortenencultivars.

pectinata'Aureomarginata'.VanPanicumvirgatumzijnvooralenkelecultivars
aantebevelen,waarvandebladeren
vanafaugustusmooibruin('Rehbraun')
ofbruinrood('Rotstrahlbusch')beginnenteverkleuren.Dezekleuringwordtin
warmenazomerssteedsintenser,totver
inoktobertoe.
Detweebovengenoemdetypesgrassen
verschillendikwijlsookinhoogteen
bloeitijd.Desoortenvandeeerstegroep
bloeienoverhetalgemeenvroegeren
zijnlagerdandievandetweedegroep.
Erzijnechteruitzonderingen.

Enkeleopmerkingenbijhet
sortiment

Standplaatsbelangrijkvoor
goedegroei
Omeenbepaaldesoortgoedtelaten
groeienishetvanveelbelang,datde
standplaatseenzogrootmogelijkeovereenkomstvertoontmetdenatuurlijke
standplaatsvandiesoort.Demeeste
soortenuithetgrassensortiment
groeieninhetwildop'szomersdroge,
openplaatsen,waarzonenwindvrije
toeganghebben.Erzijnerechterook,
diehetbestegedijenindeschaduw,op
tegenwindbeschutteplaatsen,ofdaar
waardebodemookindezomerminof
meervochtigblijft.
Omnutebepalenwelkegrassenbruikbaarzijninbeplantingenenwelkeomstandighedenzijdaarbijinonslandprefereren,issinds1971 hethandelssortimentgrassenaandeLandbouwhogeschoolinWageningeninstudie.
DecollectieisbijeengebrachtuithandelskwekerijeninNederland,Duitsland
enDenemarken.Velesoortenzijninhet
buitenlandbesteld,aangezienzijbijhet
beginvanhetonderzoekinNederland
nietverkrijgbaarwaren.

Keuringhandelssortiment
Decollectiebestonduit90soorten,met
daarnaastnog35cultivarsvandeze
soorten.Deplantenwerdenvan1973tot
1979vijfmaalgekeurddooreencommissie,bestaandeuitwetenschappelijkeonderzoekers,kwekersentuinarchitekten.
Erwerdenuitsluitendvasteplantengekeurd.Éénjarigesiergrassenendehoutigebamboeswerdenbuitenbeschouwinggelaten.Ookhetoverbekende
pampasgras(Cortaderiaselloana)werd
nietindekeuringbetrokken.Dezesoort
behoefthiernietaanbevolenteworden.
Eenbezwaarvandezesoortiswelde
noodzaakhem'swinterseenbeschuttingtegeven.
Middelseentweetaltabellenwordteen
overzichtgegevenvandesoortenen

Toelichtingopdetabel
Kolom1.: tussenhaakjeszijnenkele,indehandel
gebruikte synoniemen van geslachtof
soortnamenvermeld.
Kolom4.:+totverindewintergroen
± 'swintersvoor eendeelnoggroen,
verderverdord
-'swintersgeheelverdord

<

Kolom5.:-gestr. - -gestreept
-gr. = -groen
m.nerf- middennerf
Kolom6.:3 = maart;5=mei;enz.
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Kolom7.:alleenst. - alleenstaand
Kolom8.:* * i r uitmuntend
•d-ü zeeraanbevelenswaardig
•ü aanbevelenswaardig
Kolom9.:indezekolomwordtvermeldopwelke
fase van de jaarlijkse cyclus van een
soortdeaanbevelingvoornamelijkbetrekkingheeft,enwelalsvolgt:
veg.=voorensomsooknadebloei,in
hetnajaar
tl.- alleentijdensdebloei
fr.- metrijpendeofrijpevruchten
veg.fl. - zowel vôôr als tijdens de
bloei,ensomsookindeherfst
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Tenaanzienvanhetaanbevolensortimentzijntotslotnogoverenkelesoorten
eenaantalbijzonderhedentemelden:
Festucaglauca:erzijnverschillende
cultivarsindehandel.Dezeverschillen
voornamelijkvanelkaarinkleuren
breedtevandebladeren.Aanbevolen
worden:'Blauglut'(**),'Meerblau'(**),
'Silberreiher'(*),'Superba'(*)en'Harz'
( = ,,F.ovina'Harz'")(*).
Pennlsetumalopecuroides:bloeitalleen
rijkinwarmenazomers.Laagblijvende
cultivarszoals'Hameln'(*),zijnonderde
naamP.compressumindehandel.
Moliniacaerulea:ookindeherfstmooi
doordebruinetotroodachtigeverkleuring.Aanbevolenworden:'Moorhexe'
(*,veg.fI.)metstijfrechtopstaandebladerenenpluimen,'Zauberspiel'(**,fl.)
metmeeruitstaandebladerenenwat
overhangendepluimenen'Variegata'
(**,veg.fl.)metoverhangende,witgestreeptebladeren.
Deschampslacespitosa:vandecultivarswordtaanbevolen:'Waldschatt'(*).
Luzulasylvatica:ookaanbevolen:'Aureomarginata'(*)metsmalle,gelebladrand.
Panicumvirgatum:vandecultivarswordenaanbevolen:'Rotstrahlbusch'(***),
vrijlageplanten,bladerenvanafaugustuspurper-totbruinroodverkleurend;
'Rehbraun'(*),ietshoger,bladroodbruinverkleurend,en'Strictum'(*),blad
groenblijvendindeherfst,pluimenstevigrechtop,meerbovenhetbladuitstekenddanbijP.virgatum.
Miscanthussinensis'Gracillimus'(***,
veg.)isaantrekkelijkdoorzijnlange,
smalle,sierlijkoverhangendebladeren.
Vandebontbladigecultivarsworden
aanbevolen:'Variegatus'(**,veg.)met
stevige,overlangswitgestreeptebladeren'Zebrinus'(**,veg.fl.)metsierlijk
overhangendebladerenmetgeelwitte
dwarsbanden;en'Strictus'(*,veg.),als
devorige,maarmetstijvere,veelminder
overhangendebladeren.Indehandel
wordtonderdenaam'Zebrinus'meestal
'Strictus'geleverd;deechte'Zebrinus'
ismoeilijkverkrijgbaar.Alsregelmatig
bloeiendecultivarwordt'Silberfeder'
aanbevolen(zietabel2).
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