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‘Stevig wintersilhouet’
Tekst: Emiel van den Berg | Fotografie: Visions

Calamagrostis behoort tot de grassenfamilie, de Gramineae, en is inmiddels een belangrijke vertegenwoordiger binnen de grote groep siergrassen. Van de diverse
soorten is C. x acutif lora inmiddels lang in cultuur.
De geslachtsnaam is opgebouwd uit ‘kalamos’, dat
‘riet’ betekent, en ‘agrostis’, dat de wetenschappelijke
naam is voor struisgras. In de soortnaam zitten de Latijnse woorden ‘acutus’ en ‘flos’, die letterlijk ‘spits’ en
‘bloem’ betekenen. De soortnaam verwijst naar de spitse
bloeiwijze. Kenmerkend voor de soort is ook de strakke
opgaande habitus. Extra is dat deze tot vaak diep in de
winter intact blijft. De gehele plant is dan strogeel verkleurd.
C. x acutiflora is een niet-woekerend gras dat vroeg in
het voorjaar uitloopt en naarmate de jaren vorderen een
stevige pol vormt. Het is een zonaanbidder die prima
droogte verdraagt en de afgelopen zomer daarom goed
heeft doorstaan, zeker die planten die al enkele jaren op
eenzelfde standplaats staan en zich flink hebben kunnen ontwikkelen.

SOORT MINDER INTERESSANT DAN CULTIVARS
De soort zelf is overigens minder interessant dan de
verschillende cultivars die inmiddels beschikbaar zijn.
In zijn boek Prachtig Gras uit 1996 noemt Piet Oudolf
‘Karl Foerster’ als goede variëteit. Hij prijst het vroege
uitlopen in het voorjaar en het decoratieve en lang
zichtbare wintersilhouet. Met zijn hoogte van ruim
1,5 meter vindt hij het een goede achtergrondplant,
maar ook bij solitaire aanplant ziet hij mogelijkheden.
‘Overdam’ omschrijft Oudolf als een noemenswaardige
witbonte cultivar die iets lager blijft. Bij ‘Overdam’
heeft het groene blad een smalle gele rand die naar wit
verkleurt. Aan de uiteinde is het blad wat roze getint.
De relatief nieuwe ‘Avalanche’ is minder opvallend
bontbladig; het geelgroene blad is groen gestreept en
groen gerand. Omdat deze cultivar slechts iets boven
de meter uitkomt en strak en polvormig groeit, is hij
zeer geschikt voor de kleine tuin.

‘WALDENBUCH’ GELIEFD
In De Tuinen van Eeninge, van Erwin Odendaal en
René Verweij, is de cultivar ‘Waldenbuch’ geliefd.
Elk jaar doet de tuin mee aan de open dagen van het
Noord-Hollandse Top in de Kop, waarin behalve tuinen
ook veel kunst centraal staat. Vanaf 2015 is er aan de
tuin gewerkt en siergrassen spelen er een belangrijke
rol. René: “De cultivar ‘Waldenbuch’ vinden we een
verbetering van ‘Karl Foerster’, waarvan het blad wat
bruin, wat roestig kan kleuren. ‘Waldenbuch’ heeft
veel frisser, meer groengeel blad.” ’Waldenbuch’
vindt hij ook minder massief. “Met een veel luchtigere habitus dan ‘Karl Foerster’. Meer een fontein dan
een soldaat. Hij is ook wat minder hoog, zo rond de
meter.” De bloei is relatief vroeg en het wintersilhouet
is stevig, zoals bij de andere cultivars. ‘Waldenbuch’ is
gevonden door Karlheinz Rücker die jarenlang actief
was voor het Duitse magazine Gartenpraxis.

Soort: Calamagrostis x acutiflora
Nederlandse naam: struisriet
Groeivorm: recht opgaande pollen
Bloem: smalle opgaande aren
Bodem: verdraagt droogte
Extra: sterk wintersilhouet
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