VASTE PLANTEN

NICHOLAS TOMLAN:

‘Droogtetolerant’
Tekst: Emiel van den Berg | Fotografie: Visions

De grassenfamilie is groot (circa 620 geslachten) en staat
de laatste decennia enorm in de belangstelling. Een geslacht dat nu pas langzaam naar de voorgrond treedt,
is Sesleria. Sesleria is vernoemd naar de uit Venetië afkomstige botanicus en arts Leonardo Sesler, die leefde
in de 18de eeuw en een eigen botanische tuin bezat.
Sesleria telt circa 25 soorten die van nature in Europa
voorkomen, voornamelijk in berggebieden, met name
in de Balkan. Vrijwel alle soorten zijn wintergroen of
half wintergroen. Dat Sesleria niet tot de bekendste
grassen behoort, komt voornamelijk door het feit dat
de bloei niet zo imposant is als bij bijvoorbeeld Miscanthus of Pennisetum. Toch groeit de belangstelling voor
dit geslacht en dat is dan weer te danken aan het feit dat
Sesleria een sterk en langlevend gras is dat perfect te gebruiken is als bodembedekking in volle zon en halfschaduw. Wat zeker ook een rol speelt, is de droogtetolerantie vanaf het moment dat de plant zich stevig gesetteld
heeft. De soorten verschillen in hoogte en bladkleur. Een
extra pluspunt is de zeer goede winterhardheid en de
tolerantie voor kalkrijke grond.
De prijswinnende tuin van het internationale tuinenfestival van Chaumont sur Loire heeft dit jaar als winnaar
de Fransman, van origine Amerikaan, Nicholas Tomlan.
Bij het thema ‘Terug naar Moeder Aarde’ ontwierp hij
een tuin met een cirkelvormige ruïne die verwijst naar
het Orakel van Delphi, onderdeel van het Griekse heiligdom. Overal in de ruïne hebben zich planten tussen
de stenen genesteld, ook de muren zijn begroeid. Het
zijn voornamelijk pioniersplanten als berk, maar ook
eik en haagbeuk groeit er, afgewisseld met grassen, mossen en allerlei andere planten die zich thuis voelen op
rotsachtige of braakliggende terreinen. Stuk voor stuk
planten die groeien op plaatsen waar controle van een
tuinman ontbreekt, het is Moeder Aarde die hier tuiniert. Op de vraag wat hij een favoriete plant in de tuin
vindt, antwoordt Tomlan: “Sesleria autumnalis. Met die
droogtetolerantie kan hij het veranderende klimaat goed
aan en ook belangrijk is het feit dan een volgroeid tapijt
van dit gras vrijwel geen onderhoud vraagt.” Extra vindt
hij de subtiele bloei. De bruine, van gele meeldraden
voorziene, langwerpig-ronde bloeiwijze verschijnt vanaf
eind augustus en blijft mooi tot ver in oktober. “Decoratief is ook het bleekgroene loof.” Tomlan zet zo’n acht
planten per vierkante meter om een gesloten tapijt te
krijgen, soms zet hij er enkele bloeiende vaste planten
tussen – “voor een natuurlijker effect” – en dan zijn zes
stuks voldoende. De stevige bodembedekkende pollen
van S. autumnalis worden in deze prijswinnende tuin
subtiel gecombineerd met de decoratieve zomerbloeier
Hordeum jubatum, kwispelgerst. “Een wilde gerst met
enorm veel sierwaarde. Een kortlevend gras met opvallende grote zalmkleurige bloempluimen.”

Soort: Sesleria autumnalis
Nederlandse naam: Najaar blauwgras
Groeivorm: polvormig tot 20-30 cm
Bloem: bloempluim tot 50 cm hoogte
Blad: helder lichtgroen
Extra: wintergroen
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