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‘Voor puur zand’
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Leymus behoort tot de Poaceae, de grassenfamilie, een
van de meest uitgebreide plantenfamilies met ongeveer
12.000 soorten. Leymus en Elymus zijn twee geslachten
die vaak door elkaar worden gehaald. De naamgeving is
verwarrend en in de handel zijn dezelfde planten soms
onder beide namen te vinden. In de Naamlijst van Vaste Planten van de Naktuinbouw staan bij Leymus drie
soorten vermeld: L. racemosus, L. mollis en L. arenarius.
L. racemosus heet wilde rogge en is inheems in delen
van Azië, Noord-Amerika en Europa. De plant groeit
tot circa 1 meter hoogte. L. mollis heet Amerikaans
duingras en groeit behalve in delen van Noord-Amerika
ook in delen van Japan, China en Rusland. Deze soort
komt tot boven de 1,5 meter uit. Voor de Nederlandse
tuin draait het voornamelijk om L. arenarius, zandhaver.
Deze soort komt oorspronkelijk van nature voor in de
zandduinen van Zuid-Engeland en Zuid-Europa en heeft
als grootste sierwaarde het blauwgrijze blad van circa 1
cm breed en ruim 1 m lang.
Tuinarchitecte Veerle van Tuyne realiseert geregeld projecten in de Belgische kuststreek. De keuze aan beplanting is daar gelimiteerd, maar zandhaver gebruikt ze geregeld. “Dit gras doet het prima in fijn, puur zand, waar
vrijwel geen andere plant het nog doet. Extra bodemverbetering toepassen is absoluut niet nodig. Daarnaast is
dit gras wintergroen, heeft met het blauwgrijze blad dus
jaarrond sierwaarde.” Onderhoud is er amper, knippen
is volgens haar zelden nodig. In de praktijk merkt ze
dat de planten met hun blad meestal onder de meter
blijven, de bloempluimen die in juli-augustus verschijnen, steken er een stuk bovenuit. De bloemaar is 15-30
cm lang en opgebouwd uit aartjes die meestal twee aan
twee bijeen staan. Elk aartje bevat drie à vier bloempjes.

NIET DUUR
Een tweede voordeel van L. arenarius vindt Van Tuyne
dat de planten, die ze in P9 aanschaft, niet duur zijn.
Vanwege de snelle en woekerende groeiwijze vindt ze
vijf planten per m² voldoende. “Dat woekeren kan soms
een nadeel zijn. Ik adviseer in kleine ruimtes daarom
altijd om een rhizoombegrenzer in te graven. Tot 60 cm
diep, net als bij woekerende bamboe. Aanwezige muurtjes werken ook goed als begrenzing.”
De sterke groeiwijze – “bemesten is niet nodig, hoe
armer het zand hoe beter” – zorgt wel voor goed gesloten en daardoor onderhoudsvriendelijke aanplant,
bruikbaar bij bijvoorbeeld appartementencomplexen
aan de kust. “Mooi om er grote oppervlaktes mee aan te
planten en daarin karakteristieke solitairen te zetten.
Tamarix bijvoorbeeld doet het aan de kust ook goed.”
Het mag duidelijk zijn dat Leymus, nog groeiend in puur
zand, ook goed droogte verdaagt. Mochten de omstandigheden te droog worden, dan rolt het blad zich op om
extra verdamping tegen te gaan.

Soort: Leymus arenarius
26 maart 2021
Cultivars: ‘Blue Dune’ en ‘Findhorn’
Groeivorm: woekerend
26 maart
Bloem: aren tot
boven2021
1m
Blad: zeer smal, blauwgrijs
Extra: groeit in puur zand
26 maart 2021

26 maart 2021

043 Vaste planten 89.indd 43

43

19-03-21 10:00

