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‘Beweeglijk in de wind’
Tekst: Emiel van den Berg | Fotografie: Visions

Het populaire siergras Hakonechloa behoort tot de
Poaceae, de grassenfamilie, vroeger nog Graminae genoemd. Poaceae behoort tot de grootste plantenfamilies;
ze telt circa 620 geslachten met samen ongeveer 12.000
soorten die op alle werelddelen te vinden zijn. Zelfs op
Antarctica groeien grassen. Voor de Nederlandse tuin is
de groep siergrassen inmiddels allang niet meer weg te
denken, vooral Pennisetum en Miscanthus zijn populair.
De diversiteit binnen die siergrassen is groot, bloeiperiodes en hoogtes verschillen sterk en een groot deel wordt
gewaardeerd vanwege de herfstkleur en/of het wintersilhouet. Hakonechloa behoort tot de lagere vertegenwoordigers en telt slechts één soort: H. macra. De soort
is inheems in de bergen van Midden-Japan waar hij te
vinden is op vochtige rotsbodems. Cor van Gelderen van
Plantentuin Esveld bezocht er ooit de berg Hakone, waar
het gras zijn naam aan te danken heeft. “Met hellingen
geheel gevuld met deze plant, een waanzinnig beeld
omdat Hakonechloa sierlijk beweeglijke pollen vormt,
meegolvend met de wind.” Daarom vult hij het liefst
grote vlakken met dit gras, als de schaal het toelaat.

COMPLEMENTAIRE EIGENSCHAPPEN
Van Gelderen kreeg daarvoor de kans in een parkachtige
tuin in Eindhoven, waar hij een immense strook tussen
twee bosdelen vulde met een grote collectie hortensia’s
afgewisseld met siergrassen. “Als je zoekt naar planten
met complementaire eigenschappen uit de natuurlijke
omgeving van hortensia’s kom je uit bij Japanse siergrassen. Deze plantgroepen versterken elkaar.” De sierlijke
grassen staan groepsgewijs voor, tussen en achter de
hortensia’s. Erachter en ertussen groeien diverse hoge
selecties van Miscanthus en Panicum, ervoor zijn de veel
lagere roodbladige Imperata cylindrica ‘Red Baron’ en
groenbladige H. macra te zien. In beplantingen zoals
deze zet hij zo’n vijf tot zes P9-planten per m², na twee
groeiseizoenen is de aanplant gesloten.
Veel grassen, ook H. macra, komen in het voorjaar traag
tevoorschijn, vandaar dat Van Gelderen er hier nog grote aantallen narcissen tussen plaatste. Zijn die narcissen
uitgebloeid, dan hebben de frisgroene graspollen zich al
aardig ontwikkeld. Omdat H. macra slechts korte kruipende wortelstokken vormt, is er geen sprake van woekeren. “Eenmaal ontwikkeld, houdt de pol tot aan de herfst
zijn frisgroene loof. Daarna verkleurt het blad strogeel.
Ook gedurende de winter is de plant opvallend met zijn
verdroogde polvorm; van de niet-wintergroene grassen
blijft hij het langste mooi.” Overigens is er in de nazomer nog bloei in de vorm van losse, fijn vertakte bloempluimen. Bij de cultivars draait het om gekleurd blad.
‘Aureola’ heeft groen blad met bronsgele strepen, ‘Albostriata’ en ‘Albovariegata’ zijn wit gestreept, ‘All Gold’
heeft egaal goudgeel blad. “In deze lichte tuin koos ik
voor groen, bij donkerdere omstandigheden zijn de bonte
bruikbaar. Die kunnen zeker wat schaduw verdragen.”

Soort: Hakonechloa macra
Familie: Poaceae
Groeivorm: polvormig
16 juli 2021
Hoogte: 50-60 cm
Blad: smal, overhangend
Extra: herfst- en wintersierwaarde
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