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Siergrassen door variatie in vorm, kleur en grootte onmisbaar in tuin 
 
Maandag 12 oktober 2015 organiseerde de KAVB in overleg met CNB een keuring met als 
thema siergrassen. 
 
Op fantastische wijze lieten Stauden Peters en Eikholt Kwekerijen (Groesbeek) samen in de 
showruimte bij CNB in Lisse zien dat er een grote variatie is binnen de gebruiksgroep 
Siergrassen. Zo zijn er korte, kleine plantjes, grote planten met forse pluimen, gevlekte en 
gestreepte siergrassen met breed of met smal blad. Verder komt een hele reeks aan kleuren 
voorbij: wit, groen, geel, blauwgroen en rood. 
Siergrassen kunnen door hun verschillende vormen gebruikt worden om een tuin ontwerp 
spannender te maken. Ook zijn er prima contrasten mee te creëren. In combinatie met 
bolgewassen en vaste planten is er erg veel mogelijk. 
 
De eerste prijs voor het beste siergras op pot ging naar Festuca gautierii. Deze Festuca 
vormt een grote groene, iets wat stekelige, groene bol, die prima in een rotstuin past. Maar 
zijn bolvorm is natuurlijk ook mooi om andere vormen in een tuin te brengen. 
 

 
Festuca gautierii 
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De tweede prijs ging naar de bontbladige Carex morrowii ‘Ice Dance’, smal groen blad in 
combinatie met een witte bladrand, zorgt dat het een opvallende plant is. De opgaande plant 
met hangende bladen zorgt voor een hele andere vorm dan bij de Festuca. 
 

 
Carex morrowii ‘Ice Dance’ 

 
De derde prijs ging naar potjes Ophiopogon chingii met gebogen, zwierige bladen, bijna 
gekruld. In kapperstermen zou je het haast een krullenbol nomen, waar de eerste prijs 
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Festuca een stekeltjeskapsel heeft. Ook hier een opvallende structuur. Slim gebruik kan een 
gewone huis-tuin-en-keuken-tuin omtoveren in een belevingstuin. 
 

 
Ophiopogon chingii 

 
Mooie opgaande rood accenten kunnen in de tuin gebracht worden met Imperata cylindrica 
‘Red Baron’; witte accenten kunnen worden gemaakt met Arrhenatherum ‘Variegatum’ met 
wit blad met een smalle donkergroene mediaan. Miscanthus sinensis ‘Gold Breeze’  zorgt 
voor de geel-groen geblokte bladeren voor een geel accent. 
 
De hele siergrassenshow is een uitdaging om in combinatie met bollen en vaste planten een 
supertuin te maken, die zijn weerga niet kent. Er is zo veel mogelijk en tuinen worden vaak 
veel boeiender door enerzijds contrasten en anderzijds in elkaar overlopende kleuren en 
vormen. Siergrassen zijn onmisbaar. De gehele week kunnen vakgenoten hun inspiratie op 
doen in de CNB showkas. 
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