NEDERLANDSE PLANTEN COLLECTIES
WOUT KRO MHOU T

Door siergrassen gegrepen
Op de grens van Groningen en Friesland, aan de Wilpstervaart net buiten het dorpje
De Wilp, bevindt zich de Nederlandse Planten Collectie van de Poaceae. Een collectie
van meer dan 350 verschillende siergrassen (géén bamboe) is hier fraai aangeplant en
voorzien van de correcte namen. Het valt direct op dat hier een enthousiaste plantenliefhebster bezig is met een interessante groep planten die in alle seizoenen mooi
is en, vooral in combinatie met vaste planten, fraaie beplantingen kan opleveren.

Lianne Pot is de houdster van deze mooie
groep siergrassen en prairieplanten. Opgegroeid op de boerderij, heeft ze zich eerst
bekwaamd in het maatschappelijk werk. Ze
verdiende haar sporen als re-integratieconsulente in Drachten en Leeuwarden. Als buitenmens ging ze in 1994, samen met haar
partner en twee zonen, op het platteland
wonen. Daar groeide haar liefde voor planten

verder uit. Gras en vooral siergrassen werden
haar eerste passie. Ze vond ze mooi en bovendien waren ze op dat moment nog bijna
nergens bekend en beschikbaar. Zo begon
Lianne het sortiment te verzamelen en te
observeren. Een opleiding als zelfstandig
beroepsbeoefenaar Klein Groen aan de Middelbare Tuinbouwschool te Frederiksoord
volgde. Haar plantenkennis deed ze daar
nog op onder de inspirerende leiding van
Theo Janson.
Collectietuin van gras tot prairie
Al in 2000 stelde ze haar collectietuin open
voor belangstellenden en startte ze met de
verkoop van de siergrassen uit haar collectie. In 2008 kocht ze er een stuk grond bij,
achter het huidige perceel. De keuze was
toen óf (verder) gaan kweken en daarvoor
een grote kas bouwen óf voorbeeldtuinen
aanleggen en zich geheel richten op het
Siergrassen te kust en keur
Foto: Lianne Pot
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ontwerpen van tuinen met siergrassen en/
of prairieplantencombinaties als hoofddoel.
Het werd het laatste. Alleen de soorten of
cultivars die nergens anders te koop zijn,
worden door haar zelf gekweekt.
De combinaties van siergrassen en vaste
planten, met zorg en kennis samengesteld,
leveren door het jaar heen een betoverend
beeld, met in de zomer en herfst het hoogtepunt van bloei en wuivende halmen. De

Nederland is dat die het hele jaar aantrekkelijk is, vol kleur en mooie vormen en met
weinig onderhoud. Je legt een prairietuin in
één keer aan en laat hem verder met rust. Het
wordt geen wildernis, maar door een goede
combinatie van grassen en vaste planten
ontstaat een massieve biotoop die zich na
verloop van tijd zelf in stand kan houden,
zonder mest of watergift. Dat levert een
duurzame tuin op die vele jaren meegaat.

De combinaties van siergrassen en vaste planten leveren door het jaar heen een betoverend
beeld

kleuren groen, grijs, blauw, geel en bruin van
de siergrassen laten zich prachtig combineren
met uitbundig bloeiende vaste planten. Soms
zijn die vaste planten al lange tijd fraai in
hun loofkleur voordat de bloei daar nog een
extra dimensie aan toevoegt.
Rond 2005 ontstond een tweede passie, de
prairietuin. Om hier gedegen kennis over op
te doen bezocht Lianne enkele gebieden in
Noord-Amerika om daar de hooggrasprairie
te bestuderen: Kansas, Missouri, Noord- en
Zuid-Dakota. Samen met een ter zake kundige
leraar heeft ze deze biotopen goed bestudeerd. De bedoeling van een prairietuin in

Vlinders, bijen en andere insecten zijn er
blij mee!
Geïnspireerd door de echte prairie maakte
Lianne het totaalontwerp voor het extra
aangekochte stuk grond en bedacht verschillende thema’s. Zo zijn er vakken ontstaan
van prairiebeplanting voor kleine tuinen,
prairiebeplanting op kleur, de ‘echte prairie’,
middel- en hooggrasprairie en combinaties
met bijzondere grassen. Drie specialisten
Echt prairiegras
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werkten mee aan de invulling van de beplantingsplannen: Michael King, Patricia
Stols en Jan Spruyt. Samen met haar partner
heeft Lianne de prachtige voorbeeldtuinen
aangelegd.
Uitwisseling en voorlichting
Momenteel is Lianne’s hoofdtaak het maken
van beplantingsplannen, de voorlichting in de
collectie- en voorbeeldtuinen en de verkoop
van al dit moois aan gretige bezoekers. Het
zoeken, verzamelen en observeren van nieuwe
planten voor de collectie vloeit hier automatisch uit voort. Daarnaast is de uitwisseling
van ervaring en nieuwe soorten en cultivars
binnen de kleine groep van kwekers die hun
hart ook verpand hebben aan siergrassen,
een prettig facet van het specialisme der
Poaceae.
Voor een groot deel van Nederland ligt De
Wilp niet naast de deur, maar een bezoek

aan deze voorbeeldtuinen is voor iedere
plantenliefhebber een omweg waard. Van
mei tot diep in november is de tuin een
oase van kleur en vorm en een inspirerend
voorbeeld hoe je een optimale, sfeervolle tuin
met een natuurlijke uitstraling kunt (laten)
ontwerpen. Voorwaar een bijzondere, zeer
gespecialiseerde NPC waar met grote vakkennis en goede smaak een lans gebroken
wordt voor siergrassen, prairieplanten en
veel soorten vaste planten in de mooiste
combinaties.
Sinds kort is het Duitstalige boek beschikbaar
Im Farbenmeer eines Präriengartens, geschreven door Lianne en vol fraaie foto’s uit haar
voorbeeldtuin, ISBN 978-3-421-03974-3. Dit
boek levert veel reacties op uit binnen- en
buitenland. Vrijwilligers en stagiairs melden
zich spontaan aan om enige tijd te komen
meewerken en zo kennis en ervaring op te
doen van deze speciale beplantingen. Op
24 en 25 september houdt Lianne speciale
‘Siergrassendagen’ in de Wilp. Voor meer
informatie: www.siergras.nl. □

Lianne: zoeken, verzamelen en koesteren
Foto: Modeste Herwig
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