Pennisetum:

Specialist Emiel van den Berg maakt voor
Greenity een reeks artikelen over vaste planten. Daarin behandelt hij steeds een bepaald
aspect van een familie of groep. Deze keer:
het assortiment Pennisetum.

Is ‘Hameln’ te verslaan?
Bij Pennisetum is P. alopecuroides ‘Hameln’ al vele jaren het bekendst en het
meest verkocht. Langzaam echter treden er andere cultivars met afwijkende
hoogtes, bloem- en herfstkleuren naar de voorgrond. Vanwege de problematiek
rondom droogte stijgt ook de belangstelling voor de cultivars van P. orientale;
‘Karley Rose’ loopt voorop.
Tekst en fotografie: Emiel van den Berg

V

asteplantenkwekerij Jan
Spruyt - Van der Jeugd bv in het
Belgische Buggenhout levert
grotendeels aan tuinaanleggers
en particulieren. Al decennialang staat het
bedrijf bekend om het brede grassenaanbod, van Pennisetum zijn er momenteel
zo’n 25 selecties beschikbaar, alles in P9
gekweekt. Bij de bekendste soort P. alopecuroides is ‘Hameln’ het meest gevraagd.
Nik Spruyt: “Vanwege de bescheiden omvang, geschikt dus voor kleine tuinen, de
rijke bloei en de onkruid onderdrukkende
eigenschap bij een gesloten groepsaanplant.” Redelijk bekend is ook nog ‘Little
Bunny’, de kleine versie van ‘Hameln’,
en ‘Gelbstiel’ met opvallend gele bloemstengels. Nog te onbekend vindt hij rijke
bloeiers als P. alopecuroides f. viridescens
(zwartbruine bloemaren, 50 cm hoog),
‘Cassian’ (zilverkleurige bloemaren, 100
cm) en ‘Red Head’ (roodzwarte bloemaren,
80 cm). Noemenswaardig is de eigen selectie ‘JS Jommenik’ (Lumen Gold) met egaal
geel blad, op schaduwplaatsen kleurt het
limoengeel. “Geelbladig is bij ons minder
populair, maar in bijvoorbeeld de VS is
deze een hit.”

Leo van Riel bij P. orientale ‘Karley Rose’. “Voordeel is dat mooi afgeleverde planten op de
verkoopvloer weinig werk vragen, omdat droogte bij deze soort geen probleem vormt. Dat is heel
anders bij de cultivars van P. alopecuroides, die vragen tot het moment dat de plant de kassa
passeert veel aandacht als het gaat om water geven.”
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De soort zelf, P. alopecuroides, is de op
een na bestverkochte. Spruyt heeft daarbij
gekozen voor eigen, gescheurde dus
uniforme selecties. Omdat niemand de
echte originele soort kende, verzamelde
hij samen met enkele Belgische collega’s
diverse P. alopecuroides waaruit een
‘compromis-cultivar’ werd geselecteerd.
Uit die landelijke samenwerking ontstond
zo ‘Reborn’. “Op onze kwekerij hebben we
ook nog ‘Penalope’ geselecteerd. Voor ons
is dit de meest elegante vorm van de ‘ori-
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Nik Spruyt bij P. orientale
‘Karley Rose’ (voor) en ‘JS
Dance With Me’ (achter).
Volgens hem zeer
goede van roze naar wit
verbloeiende cultivars,
die als alle P. orientale
in een eerste koude
winter extra bescherming
vragen. “P. orientale
houdt van droog, in de
tuin hoef je hem nooit
water te geven. Een
plant die gaat scoren in
de toekomstige droge
zomers.”

ginele’ soort.” Beide worden enkel door
scheuren vermeerderd.
Een opkomende soort bij Pennisetum is
P. orientale waarvan de onder licentie
gekweekte en van roze naar zilverwit
verbloeiende ‘Karley Rose’ de bekendste is.
Vanwege de licentie is de aanschafprijs hoger dan bij andere cultivars als ‘Flamingo’
(roze bloeiend, 80 cm), ‘Shogun’ (zilver-roze bloeiend, 80 cm), ‘Tall Tails’ en ‘Fairy
Tails’ (beide witbloeiend, 100 cm). “Maar,
je hebt dan wel een beproefde selectie.”
De eigen selectie ‘JS Dance With Me’, ook
met licentie, blijft net onder de 50 cm.
“Bij regen blijft deze steviger overeind.”
Een onbekende is P. thunberghii ‘Red
Buttons’ met opvallend kleine roodbruine
bloemaren. “Kortlevend, maar soms toch
als weefplant gebruikt op droge plaatsen.” Afgelopen jaar werd gestopt met P.
incomptum omdat deze te veel woekert.
“Alleen geschikt voor wilde tuinen.”
Voor de toekomst ziet Spruyt kansen
voor Pennisetum met rood verkleurende
herfstblad. “Er is er al een in aantocht: P.
alopecuroides ‘Burgundy Bunny’. Deze
heeft eenzelfde habitus als de bekende
‘Little Bunny’.”

een droogteperiode vaak niet meer uit.”
Er wordt echter nog weinig naar ‘Karley
Rose’ gevraagd. “Jammer, want er is wat
ons betreft niets leuker dan planten die
vroeg én lang bloeien.” Het echtpaar Van
Riel kweekt visueel aantrekkelijk grassen in voornamelijk 2-, 5- en 10-literpot.
Vrijwel alles gaat richting tuincentra. De
onbekende P. orientale ‘Karley Rose’ is
daar goed onder de aandacht te brengen.
“Zeker als hij in bloei staat, dan is het
onbekende ondergeschikt. Extra zijn de
lange nabloei en het, zij het wat iele,
wintersilhouet.” Voor de toekomst ziet hij

meer kansen voor deze onbekende Pennisetum hoewel het aanbod van plantgoed
nog bescheiden is.
Bij P. alopecuroides is er naast ‘Hameln’
en ‘Little Bunny’ veel ‘JS Jommenik’, de
geelbladige selectie van Spruyt. “Een verrijking binnen het sortiment.” Veel andere
cultivars groeien te hoog voor Van Riel. Hij
heeft nog wel P. alopecuroides f. viridescens, een selectie met grote donkere aren
met een witte top. “Extra sierwaarde.” Ze
staan in zowel 2- als 15-literpot. “Dat laatste levert een hoop geweld, maar maakt
een stevige indruk op de verkoopvloer. Hij

VISUEEL AANTREKKELIJK
Bij Van Riel Siergrassen in Beringe zien
ook Leo en Patricia van Riel P. orientale
‘Karley Rose’ als toekomstplant. Leo van
Riel: “De bloei begint al in juni en gaat
door tot aan de vorst. Wie wil kan de
plant een keer helemaal afknippen en binnen drie weken heeft deze zich hersteld.”
Groot voordeel vindt hij ook de droogtebestendigheid. “Veel beter dan de bekende
P. alopecuroides ‘Hameln’, die ziet er na

Gert Gernée bij P. macrourum, een onbekende en moeilijk te vermeerderen Pennisetum die nu
drie jaar in zijn tuin staat. Het siergras staat op een lichte glooiing om te nat te voorkomen.
“Hij is verrassend winterhard, raadzaam is het wel om pas na de winter te knippen zodat het
verdroogde bovengrondse deel bescherming geeft.”
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De met een ISU Award bekroonde P. alopecuroides ‘Red Head’ in de showtuin van Gert Gernée. Deze rijk bloeiende
cultivar lijkt sterk op ‘Black Beauty’. De diverse kwekers vinden het jammer dat selecties als deze nog altijd
onbekend zijn en zien het als hun taak om bezoekende tuinontwerpers hier steeds op te attenderen.

P. alopecuroides ‘Cassian’ is vernoemd naar Cassian Schmidt van de Hermannshof in Weinheim die
vooroploopt als het gaat om prairieplanten. De Amerikaan Kurt Bluemel vond deze selectie, die opvalt
met het smalle blad dat in de herfst goudgeel verkleurt en de dikke bloeiaren die eerst zilverkleurig zijn en
later steeds donkerder kleuren.

vraagt wel veel water.” Voor de toekomst
hoopt hij op een roodbladige Pennisetum
die, anders dan de bekende P. setaceum
‘Rubrum’, niet vorstgevoelig is.
Gert Gernée van Gernée Siergrassen in het
Belgische St-Katelijne-Waver levert zo’n
driehonderd verschillende siergrassen
waaronder een vijfentwintigtal Pennisetum, alles in P9. Afzet gaat richting
groothandel en tuinaanlegger. Ook hier P.
orientale ‘Karley Rose’, hoewel Gernée liever de licentievrije ‘Fairy Tails’ noemt, die
opvalt met de geheel witte bloempluimen.
In de showtuin bij zijn woning staat een
grote groep in volle bloei. “Soms is deze
ook onder P. macrourum ‘Fairy Tails’ te
vinden.” Overigens staat in die showtuin
ook een prachtige bos van P. macrourum
die jaarlijks tot in de winter mooi blijft
met de grote hoeveelheid bloemaren. “Een
40

prachtige solitair die mooi boven de buurplanten heen kan waaieren.”

LIJNEN EN VLAKKEN
Ook bij Gernée heel veel P. alopecuroides
‘Hameln’. Niet gek vindt hij aangezien
deze rijk bloeit en circa 60 hoog wordt.
Veel andere rijkbloeiende cultivars met
anderskleurige aren komen hier een stuk
bovenuit. “Dat zou een goede nieuwkomer
zijn, een ‘Hameln’ met anders gekleurde
aren.” Hoe opvallend die andere kleuren
zijn, bewijzen ‘Black Beauty’ en ‘Red
Head’ in zijn showtuin, beide zeer donker
en zeer rijk bloeiend. Hij noemt P. alopecuroides f. viridescens als vergelijkbaar.
Ook ‘Little Bunny’ komt ter sprake, over
deze veelgevraagde dwergvorm vertelt
Gernée dat er in strenge winters wel wat
kan uitvallen. Opvallend is een groot

kwekerijdeel waar zo’n 200.000 zaailingen
van P. alopecuroides staan. “Ik verkoop
deze al zo’n 20 jaar, vrijwel altijd richting
grote projecten waar de prijs doorslaggevend is. Er blijft vraag naar.” Dat het
hier om zaailingen gaat, hoeft volgens
hem geen bezwaar te zijn, wijzend naar
de zichtbare gevarieerdheid tussen al die
zaailingen. “Het geheel oogt daardoor als
een heel natuurlijk grassenveld met lichte
verschillen in kleuren en hoogtes. Een
particulier adviseer ik uiteraard altijd als
eerste uniforme, gescheurde cultivars.”
De genoemde ‘Burgundy Bunny’ heeft
Gernée al een tijd in productie, die begint
mondjesmaat bekender te worden. “Overigens heeft deze al gedurende de zomer
een rode bladverkleuring die in de herfst
sterker wordt. En hoe frisser het weer, hoe
roder het blad. “Ook dat zou een aanwinst
voor het sortiment zijn: nieuwe selecties
met rood verkleurend blad.”
Tuin- & landschapsarchitect Gert-Jan
Schouwenaar van Sparq Tuinen in Nuenen
kent de variaties binnen Pennisetum,
heeft daar ook al wel eens mee geëxperimenteerd, maar houdt bewust vast aan P.
alopecuroides ‘Hameln’. Hij koopt deze
het liefst in 2-literpot om na één jaar al
een mooi effect te hebben dat gelijktijdig
onkruid onderdrukkend werkt. “Mooi
is het gezonde, fijne blad. Met een egale
aanplant kun je lijnen creëren zonder
dat dat die ogen als een strakke haag. Als
vakbeplanting is ‘Hameln’ ook heel mooi,
zeker met wat weefplanten.” Hij plant
‘Hameln’ alleen op zonnige standplaatsen om rijke bloei te stimuleren. “Fijn is
ook dat ‘Hameln’ niet omvalt, daarnaast
waarderen mijn klanten het herfst- en
winterbeeld.” In bakken gebruikt hij
meestal de compacte ‘Little Bunny’. Over
soortechtheid maakt hij zich geen zorgen.
“Ik bestel bij een vast, betrouwbaar adres.
Zij weten wat ik zoek en welke kwaliteit
ik wens.”
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