
 

Column vanuit Marjan’s Tuinerij: mei 2021 

DUTCH WAVE 

Siergrassen had ik deze column eerst genoemd, maar na het interessante webinar via de Groei & 

Bloei website is Dutch Wave een betere naam. Prachtig zoals Piet Oudolf en Lianne Pot (grens 

Friesland Groningen) die siergrassen gebruiken. 

Ik heb er wel een tijdje over gedaan voor ik ze in de tuin toeliet, ik ben nogal allergisch voor bloeiend 

gras en heb dat vroeger tijdens zwempartijtjes in en rond plassen flink betreurd. Maar gelukkig valt 

de bloei van siergras mee, of ligt het aan het feit dat ik er niet meer met m’n neus in lig dat ik nu van 

het siergras kan genieten. 

Ooit heb ik eens een prachtig siergras in een tuin gehad dat zich gedroeg als kweekgras (witbont), het 

was prachtig, maar ik hoef niet uit te leggen, dat dit geen succes was. Vandaar dat ik de siergrassen 

ook graag in pot zet, ik blijf bang voor dit woekeren. 

Maar in de tuin heb ik Miscanthus sinenses ‘Morning Light’ staan, al heel wat jaren en het is 

uitgegroeid tot een prachtige enorme pol. Maar wel werd hij wat te groot. Ik heb hem de afgelopen 

maand laten splitsen, want zelf lukte me dat echt niet. De hovenier heeft met indrukwekkend 

gereedschap de helft van de pol voor mij uit de grond gehaald, zodat ik nu weer van een slanke pol 

zilverkleurig gras kan genieten (het blad is grijsgroen met in het midden een wit streepje.)  

Ik had het boek ‘Prachtig Gras’ een klassieker van o.a. Piet Oudolf er weer eens bij gepakt, want ik 

wilde de vrijgekomen pollen (ook dat delen moest met een scherpe zaag trouwens) een nieuwe plek 

of bestemming geven. Een goede suggesties was, gebruik ze als haag. Daar heb ik me door laten 



inspireren, en heb meerdere pollen tussen inheemse heesters langs de weg gezet. Ik hoop dat deze 

haag weer lekker veel privacy geeft. En de koude winden tegenhoudt. 

De andere siergrassen heb ik vooral in potten staan. Ze worden namelijk zo groot en pas laat in het 

seizoen vind ik ze echt aantrekkelijk worden, nu geniet ik vooral van mijn vaste voorjaarsbloeiers. Ik 

smul van de combinatie, Lathyrus vernus met Judaspenning. Meestal zijn dit wat lagere planten, je 

blijft maar bukken dit seizoen in de tuin, maar dat houdt me soepel.  

De grassen op ’Tuinerij van Marjan’ 

Helictotrichon sempervirens is een stevig gras met smal blad, mooi voor een pot in de border, nadat 

al die vroege bloeiers zijn verdwenen. Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' vind ik ook mooi in 

een pot, dan neemt hij niet zoveel plek in, net als Anemanthele lessoniana. Al deze grassen heb ik in 

zwarte potten met een doorsnee van minstens 40 cm en 40 hoog gezet. Zwart valt niet zo op in de 

border en zo krijgen de grassen voldoende voeding en water. Ik zet ze dan vanaf (eind) juli tussen de 

anemonen en floxen. De smalle lijnen van de grassen contrasteren mooi met het blad van die 

planten 

Eragrostis spectabilis heeft een mooie heel transparante bloeiwijze, door de hogere planten blijven 

ze rechtop staan, en dat is zo’n mooi gezicht in het najaarszonnetje. Tja, gelukkig is het nog lang geen 

najaar, maar siergrassen kun je het best nu planten, eenmaal goed geaard zijn ze sterk, maar als 

jonkies willen ze flink verwend worden. 

Ik heb deze grassen zelf in de tuin, via www.siergras.nl staan er foto’s. Gewoon ’zon’ intikken in het 

eerste groene vak, dan komen er rechts allerlei grassen te staan. 
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