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Hoe grasland door siergras
verandert in een siertuin
In 1990 kwamen Yvonne en Henk Geerling wonen op wat nu ‘de Buitenhof ’ heet. Een relatief
woest stuk grond, aan de rand van de Veluwe en grenzend aan de Verloren Beek, een van de
vele sprengen die de Noordoost-Veluwe rijk is. Ze verbouwden het boerenhuis, bouwden stallen, legden voor het huis een boerentuin met buxushagen aan.
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De eigenaar achter een bloeiende
Stipa gigantea.

Calamagrostis x acutiflora ‘Karl
Foerster’, Hemerocallis ‘Light
the Way’, Deschamptia cespitosa
‘Goldschleier’, ‘Miscanthus
sinensis’, ‘Yakushima Dwarf ’,
Molinia litoralis ‘Windsaule’.

Bloementuin en proeftuin
Rond 1993 kregen Henk en Yvonne tijd om hun hobby, tuinieren, te intensiveren. In eerste instantie werd hier een stuk van het weiland voor opgeofferd.
Er werd een bloementuin gemaakt in de vorm van taartpunten, omzoomd
met buxushagen. Als basis oorspronkelijke boerenbloemen, aangevuld met
hogere planten, siergrassen en nieuwe aanwinsten; alles goed winterhard.
Een zeer kleurrijk geheel, vooral in de zomer, waarbij de siergrassen het tuinseizoen verlengen, omdat ze tot diep in de herfst bloeiend en boeiend zijn.
Een ander deel van het oorspronkelijke weiland werd al snel als proeftuin en
wachtkamer ingericht. Alles moet het goed doen. Kleuren worden getest en
het karakter van de planten wordt beoordeeld, zoals: blijven ze netjes rechtop
staan, stoelen ze erg uit, hoe hoog worden ze op deze zandgrond, enzovoort.
Ze moeten zich vooral ontwikkelen tot volwassen planten, waarmee een tuin
kan worden uitgebreid.

Wintersfeer, met Calamagrostis bracytricha
(diamantgras), Miscanthus sinensis ‘Jubilaris’,
Pennisetum viridescens.

Miscanthus sinensis ‘Axel Olsen’, Hemerocallis
citronella x ochroleuca, Molinia litoralis ‘Transparent’, Miscanthus sinensis ‘Herman Mussel’.

Wuivend gras, met ondermeer: Stipa tenuissima
‘Ponytails’, Deschamptia cespitosa ‘Bronzesch
leier’, Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’.

Grassentuin
Drie jaar geleden volgde Henk zijn gevoel dat er nog iets ontbrak, namelijk een grassentuin. Deze
kon mooi tussen beide andere tuinen komen. En zo geschiedde. Het weidegras werd weggehaald, de
grond handmatig verbeterd met ruim voorradige paardenmest, reeds aanwezige siergrassen werden
gescheurd en nieuwe grassen werden aangeplant. Zo ontstond een siergrassentuin van 2.000 vierkante
meter. Een slingerend pad van houtsnippers voert nu langs kronkelende grassenborders, die vaak op
kleur zijn geplant: rood, geel, bont, blauwachtig en donker. Het gaat Henk niet om een speciale collectie grassen maar juist om combinaties van vorm, bloeiwijze en kleur, net zoals in een bloemenborder.
Verder worden de siergrassen aangevuld met planten met dezelfde groeiwijze als grassen, zoals Hemerocallissen, Irissen, Agapanthussen. Vanzelfsprekend zijn de grassen vooral winterhard.
Als nieuwe aanwinsten hier niet aan voldoen, gaan ze op de composthoop of ze zijn vanzelf al verdwenen. Zeker mogen de grassen niet woekeren of sterk uitzaaien, want dan worden ze verbannen.
Hoge grassen hebben Henks voorkeur omdat je er zo heerlijk tussen kunt lopen dwalen met de altijd
ruisende grassenmuziek in de oren. Fascinerend is te weten dat de grassen in het voorjaar geheel zijn
teruggesnoeid en sommige in de herfst een hoogte van 2 tot 2,5 meter kunnen bereiken. Elk seizoen is
interessant. In het late voorjaar is al veel te zien als de eerste grassen beginnen te bloeien. Speciaal in de
herfst is het mooi om bij een opkomende zon de grassen, overdekt met dauw, te zien glinsteren. En in
de winter geven de grassen een prachtig silhouet, vooral met sneeuw en ijzel. Dat is genieten.
Het zal zeker nog een tot twee jaar duren voordat de grassentuin echt volwassen is en men zijn weg
moet banen tussen de hoge grassen met verrassende doorkijkjes naar de lagere soorten. Jammer
genoeg maakt Yvonne deze fase niet mee, zij is afgelopen najaar helaas overleden. Wel is het duidelijk
dat de opzet om een siertuin te maken op basis van siergrassen gelukt is, gelet op de reacties van de
vele bezoekers.
In opzet en structuur is de grassentuin met zijn kronkelige vormen, verlevendigd met enkele bloemen,
heel anders dan de strakke bloementuin met lange zichtassen en enkele grassen. En beide zijn aangenaam verrassend.
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