
Onze selectie
siergrassen

Carex morrowii ‘Variegata’

Festuca gautieri 
‘Elijah’s Blue’

Pennisetum alopecuroides 
‘Hameln’

Stipa tenuissima ‘Ponytails’

Imperata cylindrica 
‘Red Baron’

Molinia caerulea ‘Moorhexe’

Poa labillardieri 

Miscanthus sinensis 
‘Gracillimus’ Z: zon · H: halfschaduw · S: schaduw 

Nederlandse naam blad bloeiaren bloei-
periode

hoogte  
cm

stand-
plaats

aantal
m2

Wintergroene siergrassen
Carex morrowii ‘Ice Dance’ Zegge groen met witte lijnen onopvallend maart-mei 30 Z/H/S 7

Carex morrowii ‘Variegata’ Zegge groen met geelwitte lijnen, stijf lichtbruin onopvallende aren april-mei 50 Z/H/S 7

Carex oshimensis ‘Evergold’ Zegge dofgroen met crèmegele lijnen lichtbruin onopvallende aren april-juni 15 Z/H/S 9

Cortaderia selloana ‘Pumila’ Pampasgras middelgroen, scherpgerand zilverwitte grote pluimen aug-okt 130 Z 1

Festuca gautieri Zwenkgras heldergroen grijze aren juli-aug 15 Z 9

Festuca glauca ‘Elijah’s Blue’ Zwenkgras blauwgrijs fijn blad pluimen paarse aren juni-juli 40 Z 9

Koeleria glauca Fakkelgras staalblauw blad zilver glanzende aren juni-aug 30 Z 9

Luzula nivea Veldbies zachtgroen bewimperd blad witte bloeitrossen juni-juli 40 H/S 6

Poa labillardieri Beemdgras blauwgrijs afbuigend fijn gras fijne aren juli-aug 100 Z 6

Sesleria caerulea Blauwgras blauw met groene onderzijde zilver witte ijle bloeiwijze april-mei 40 Z/H 7

Stipa tenuissima ‘Ponytails’ Vedergras bleekgroen naaldvormig blad witte zijdeachtige bloeiwijze mei-aug 60 Z 6

Niet-wintergroene siergrassen
Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’ Struisriet groen opgaand blad geel bruin juli-aug 130 Z/H 7

Deschampsia cespitosa ‘Goldtau’ Smele groen roodbruine tot goudgele aren juli-sept 80 Z/H 9

Hakonechloa macra ‘Aureola’ geelbont blad,blinkend onopvallend aug-okt 30 Z 7

Helictotrichon sempervirens Sierhaver blauwgroen blad lange bleekviolette aren mei-juli 70 Z 6

Imperata cylindrica ‘Red Baron’ Japans bloedgras bloedrood blad geen bloeit niet 40 Z 7

Miscanthus giganteus Prachtriet breed groen blad met witte middennerf weinig of geen bloei aug-okt 300 Z 1

Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’ Prachtriet grijsgroen blad met witte nerf zilverachtige aren in pluimvorm aug-okt 120 Z 3

Miscanthus sinensis ‘Kleine Silberspinne’ Prachtriet zeer fijn groen blad zilverroze aren sept-nov 100 Z 3

Miscanthus sinensis ‘Malepartus’ Prachtriet fijn groen blad zilverrode aren, bloeirijk sept-nov 170 Z 3

Miscanthus sinensis ‘Morning Light’ Prachtriet fijn zilverwit gestreept blad weinig of geen bloei sept-nov 120 Z 3

Miscanthus sinensis ‘Strictus’ Prachtriet groen blad met gele dwarsstrepen wit tot lichtroze bloeipluimen sept-okt 150 Z 3

Molinia caerulea ‘Heidebraut’ Pijpenstrootje fijn frisgroen blad gele aren op lange stengels juli-aug 120 Z/H 7

Molinia caerulea ‘Moorhexe’ Pijpenstrootje fijn groen blad zwart bruine aren juli-sept 60 Z/H 7

Molinia caerulea ‘Variegata’ Pijpenstrootje wit bont blad fijne aren op gele stengels juli-sept 60 Z/H 7

Panicum virgatum ‘Heavy Metal’ Vingergras blauwgrijs stijf opgaand blad kleine paarsrode parelende aartjes aug-okt 120 Z/H 6

Panicum virgatum ‘Rehbraun’ Vingergras frisgroen blad met rode toppen kleine paarsrode parelende aartjes juli-sept 80 Z/H 6

Pennisetum alopecuroides Lampepoetsersgras groen smal blad bruinachtige dikke aren sept-okt 80 Z/H 6

Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ Lampepoetsersgras groen smal blad roodbruine dikke aren aug-sept 60 Z/H 6

Pennisetum alopecuroides ‘Little Bunny’ Lampepoetsersgras groen smal blad bruinachtige aren aug-okt 30 Z/H 7
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Siergrassen zijn probleemloze planten die de 
tuin een natuurlijke uitstraling geven en ge-
durende meerdere seizoenen hun sierwaarde 
behouden. Ze verlengen het tuinseizoen tot 
ver in de herfst met hun prachtige halmen. 
Siergrassen vormen pollen, woekeren niet en 
vragen weinig onderhoud. Ze zijn niet ziekte-
gevoelig en gedijen bijna overal. De belang-
rijkste eigenschappen van siergrassen kan 
je samenvatten als volgt: krachtig en soepel, 
bewegend en transparant. De gratie en de 
schoonheid van de siergrassen zit hem vooral 
in de combinatie van de krachtige opgaande 
groeiwijze, de soepele buigzame bladeren en 
hun subtiele bloeiwijze. De losse vorm en de 
ijle, transparante groeiwijze van de meeste 
siergrassen zorgen voor een aparte charme. 
De meeste grassen bloeien vanaf de late 
zomer of vanaf het vroege najaar en sieren 
vooral de najaarstuin.

 Soorten en vormen
Siergrassen variëren enorm in grootte, vorm, 
kleur, textuur en bloei. Zo ontstaan er eindeloze 
combinatiemogelijkheden.

•	 De	grasvormen	gaan	van	klein	bolvormig	over	
fonteinvormig tot stijf rechtop. Ze hebben een 
breed of een heel smal blad.

•	Ook	in	kleur	is	er	een	uitgebreide	keuze:	groen,	
geel, blauw, rood, grijs, bruin of gevlekt, met 
een spectaculaire herfstverkleuring in het geel, 
rood, oranje of purper. 

•	Wij	 maken	 onderscheid	 tussen	 wintergroene	
grassen (zoals zegge of schapegras) en niet-
wintergroene grassen (zoals lampepoetersgras, 
prachtriet,...). Het wintergroene gras wordt vaak 
gebruikt in bloembakken of als laaggroeiende 
bodembedekker.	 De	 hogere	 soorten	 zijn	 han-
dige en mooie wind- en zichtschermen.

•	 Liriope	en	Ophiopogon	zijn	grasachtige	planten.	
Ze bieden een oplossing als je een siergrassen-
effect wil bekomen op een schaduwrijke plaats. 
Deze	2	soorten	doen	het	ook	prima	 in	bloem-
bakken.

 Hoe kies ik een siergras?
•	 Hou	rekening	met	de	toekomstige	standplaats.	
Waar	komen	de	grassen	te	staan?	In	een	border	
in	volle	grond?	Of	in	pot?	

SiergrassenOp het ritme van de wind

•	Wat	zijn	je	verwachtingen?	Hoe	hoog	mogen	de	
grassen	komen?	Heb	je	graag	bloei	(de	bloei	bij	
siergrassen	 zijn	 de	 halmen	 die	 erop	 komen)?	
Welk	kleurenpallet	verkies	je?

•	 De	meeste	grassen	houden	van	een	plek	in	vol-
le zon, op een goeddoorlatende en voedzame 
grond.

•	 Er	zijn	ook	heel	wat	grassen	die	gedijen	 in	de	
halfschaduw.

•	 Je	 hebt	 keuze	 tussen	 wintergroene	 en	 niet- 
wintergroene grassen.

•	 Heb	 je	 last	van	hooikoorts?	Bepaalde	grassen	
produceren minder pollen dan andere.

 Hoe plant ik een siergras?
•	Maak	een	plantgat	dat	minstens	dubbel	zo	diep	

is als de potkluit van het siergras.

•	Maak	de	grond	onderaan	in	het	plantgat	goed	
los.

•	 Vermeng	 DCM	 vivimius	 (bodemverbeteraar)	
met de uitgegraven grond.

 Tip
Plant bloembollen, zoals sierajuin of narcissen 
tussen de siergrassen. In de lente, wanneer de 
grassen nog vrij laag zijn, brengen zij al kleur en 
leven in je borders.

•	 Plaats	de	potkluit	 in	 het	 plantgat	 en	 vul	 verder	
aan met goede aarde gemengd met bodemver-
beteraar.

•	 In	het	begin	is	regelmatig	begieten	tijdens	warme	
periodes aangewezen.

 Verzorging
Het onderhoud van de siergrassen is eenvoudig. 
De	meeste	grassen	groeien	al	goed	als	aan	de	mi-
nimale voorwaarden wordt voldaan zoals een goed 
afwaterende grond en voldoende licht. 

•	 Bemest	de	siergrassen	van	maart	tot	september	
met	organische	meststof	van	DCM	voor	siergras-
sen	en	bamboe.	Dit	 zorgt	voor	een	diepgroene	
kleur.

•	 Niet-wintergroene	 soorten:	 je	 behoudt	 het	 ver-
geelde loof aan de plant tot na de winter. Het 
geeft een mooi winterbeeld, zeker als het ge-
sneeuwd heeft of als de aren ‘bestoven’ zijn 
met	 rijm.	 Daarenboven	 zorgt	 het	 loof	 voor	 een	
natuurlijke winterbescherming. Tegen eind febru-
ari - begin maart knip je de pol zo kort mogelijk 
terug om de nieuwe groei alle ruimte te geven.

•	Wintergroene	grassen	vragen	nauwelijks	onder-
houd.	Veelal	zijn	dit	voorjaarsbloeiers;	na	de	win-
ter is er van de bloeiwijze niet veel meer over. 
Indien	er	 toch	nog	dood	materiaal	aanwezig	 is,	
verwijder je deze voor het uitlopen.
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