VASTE PLANTEN

‘Gras als lage haag’
Tekst: Emiel van den Berg
Fotografie: Visions

Het geslacht Pennisetum behoort tot de Poaceae, de
grassenfamilie, en kent circa 130 soorten die van nature in warme gebieden groeien, verspreid over de gehele
wereld. De geslachtsnaam is opgebouwd uit de Latijnse
woorden ‘penna’ (veer) en ‘sêta’ (borstel), die verwijzen
naar de borstelige bloemaren. Tussen de vele soorten
bevinden zich zowel eenjarigen als vaste planten. Met
name P. americanum (P. glaucum) is bekend als veevoer
en voor de Nederlandse tuin is P. alopecuroides veruit
de belangrijkste soort. P. japonicum en P. compressum
zijn twee synoniemen, maar tegenwoordig is P. alopecuroides de algemeen voorkomende naam. De Engelsen
noemen hem fountain grass, de Nederlandse naam is
lampenpoetsergras.
P. alopecuroides is inheems in Oost-Azië en Australië en
vormt daar dicht gesloten pollen met bloemen tot 150
cm, het blad komt vaak niet hoger dan 60 cm. In Nederland is de plant bescheidener van omvang; toch haalt
het circa 0,5 cm brede blad zo’n 60 cm lengte. Meest
opvallend is lampenpoetsergras tijdens zijn bloeiperiode.
De bloempluimen halen circa 20 cm lengte waarbij de
kleur kan verschillen van zilvergeel tot groen of purper.
Binnen de zaailingen is behoorlijk wat variatie. Opvallend aan de bloempluim is het geveerde uiterlijk, wat
komt door de uitstaande kafnaalden van zo’n 4 cm lengte. In Nederland is de bloei bij de soort vaak afhankelijk
van de hoeveelheid zomerzon.

RIJKE BLOEI
Betere bloeigarantie geven de cultivars, waarvan er inmiddels een groot aantal zijn verschenen, sommige nog
onbekend. Hester Belderbos uit Almelo heeft haar eigen
tuinontwerpbureau BuitenZin. Op haar website schrijft
ze dat planten de tuin maken en dat daarbij vorm, textuur en winterbeeld belangrijke aspecten zijn. “Vandaar
dat Pennisetum zo’n bruikbare plant is.” Zelf is ze fan
van strakke tuinen en ook daarin vindt ze de natuurlijke
vorm van lampenpoetsergras van toegevoegde waarde.
“Ik gebruik het gras dan ook wel eens in strakke lijnen, als een lage haag.” Haar voorkeur gaat uit naar
de bekende cultivar ‘Hameln’. Samen met ‘Westerbergland’ en ‘Herbstzauber’ behoort ‘Hameln’ tot de oude
bekende cultivars die vegetatief vermeerderd worden
om uniformiteit en rijke bloei te waarborgen. “Samen
met soortechtheid is dat een belangrijk aandachtspunt.”
Belderbos gebruikt ‘Hameln’ soms ook in een meer natuurlijke setting. “Mooi is om te combineren met bloeiende vaste planten als Echinacea en Verbena bonariensis. Noem het een beetje prairieachtige beplanting, een
manier van aanplanten die de biodiversiteit weer ten
goede komt.” Is er behoefte aan planten van een meer
bescheiden omvang dan kiest ze voor de dwergvorm
‘Little Bunny’. De donkerbladige Pennisetum setaceum
‘Rubrum’ vindt ze ook mooi, vooral voor nazomer en
herfst, maar is vorstgevoelig. “Winterharder is Imperata cylindrica ‘Red Baron’ waarvan veel mensen het
bloedrode herfstblad te fel vinden.”
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Soort: Pennisetum alopecuroides
Cultivar: ‘Hameln’
november 2019
Groeivorm:8polvormig
Bloem: pluimen vanaf einde zomer
Extra: wintersilhouet
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