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Hoe is deze liefde ontstaan? “Waarschijnlijk door 
jeugdsentiment. Fietsen tussen het riet vond ik al 
boeiend in mijn prille jeugd. De hoogte, het ritselen, 
de eenden, de natuurlijkheid. De liefde voor het riet-
land zat blijkbaar in mijn systeem opgeslagen, want 
toen ik op zoek was naar de sfeer van mijn nieuw 
aan te leggen tuin, spraken siergrassen mij enorm 
aan. Het boek ‘Prachtig Gras’ van Michael King en 
Piet Oudolf was een eyeopener, dat de doorslag gaf. 
Ik wilde zo veel mogelijk grassen om mij heen heb-
ben en alle fases van hun ontwikkeling zelf beleven, 
meemaken. Zo ben ik aan het verzamelen geraakt 
en wilde steeds meer van ze afweten.”

Siergrassen in de tuin toepassen is je ‘missie’. Op welke 
manier gebruik je ze? “Tijdens mijn zoektocht naar 
siergrassen heb ik veel open tuinen bezocht, en het 
verbaasde mij dat er ondanks het feit dat er zoveel 
over geschreven werd, maar weinig waren toege-
past. Ik besloot voorbeeldborders aan te  leggen 
waar de siergrassen, gecombineerd met vaste plan-
ten, de hoofdrol kregen. Toen is de oude kijktuin 
ontstaan.
Maar er zitten veel meer aspecten aan siergras-
sen. Bij mijn bezoek aan de Duitse Hermannshof 
in 2007, zag ik een hele andere manier van sier-
grassen toepassen. Een spontaan, wild mixverband 
met vaste planten, die een wilde, dichtbij de bloe-
menweide staande uitstraling heeft. Ogenschijnlijk 
een chaotische manier van beplanten, maar wel 
 degelijk met een concept erachter. Ik zag er een 
uitdaging in om met dergelijke beplantingsconcep-
ten te experimenteren, maar daarvoor heb je meer 
ruimte nodig. Toen een aangrenzend weiland van 
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Boven: Kleurenthema’s in de 
prairietuin medio juni.
Rechts: Collectietuin in oktober.
Onder: Kleurenthema’s in de 
prairietuin medio juni.

3500 m2 kon worden aangekocht, is deze behoefte 
in vervulling gegaan. Na een grondige voorberei-
ding, zijn de eerste planten in de zomer van 2009 
ingeplant. Ik heb diverse thema’s uitgewerkt en 
laat verschillende beplantingsmogelijkheden zien. 
Zo zijn er onder andere prairiebeplantingen op 
kleur, en ook een ‘echte’ prairie waar de beplanting 
het dichtst bij de Noord-Amerikaanse graslanden 
staat. Om de voorbeeldfunctie te verhogen, heb-
ben ook andere specialisten - Michael King, Patricia 
Stols en Jan Spruyt - meegewerkt aan de invulling.” 

Je vindt siergrassen boeiend, welke van hun eigen-
schappen spreken je het meest aan? “Eigenlijk alle. 
Ze zijn veelzijdig en overal toepasbaar, zelfs in de 
kleinste tuinen. Ze groeien in zon en in schaduw, in 
natte en in droge grond. Ze zijn verbazingwekkend 
kleurrijk en combineren goed met vaste planten. 
Ze brengen natuurlijkheid en beweging. Ze geven 
veel kijkplezier en vragen maar weinig onderhoud. 
Volgroeid kunnen de meeste soorten goed tegen 
droogte en hebben geen behoefte aan bemesting. 
Mits de juiste siergrassen worden toegepast, hoef 
je ze niet regelmatig op te nemen en te delen  zoals 
met vele tuinplanten wel moet gebeuren als je ze 
gezond wilt houden. In een evenwichtige prairiemix 
worden ze alleen maar mooier naarmate ze langer 
vast staan. Je moet de soorten wel goed  kennen om 
de juiste keuzes te kunnen maken.”

Je hebt het predicaat NPC aangevraagd, wat was je 
motivatie? “Het verzamelen hield niet op. Ik had 
inmiddels zo veel soorten in mijn bezit en zo veel 
ervaring opgedaan met grassen, dat ik mijn kennis 
graag met anderen wilde delen. De Nederlandse 
Planten Collectie op te zetten gaf mij dé gelegen-
heid hiervoor. Het was een verlengstuk van  datgene 
waarmee ik al jaren bezig was; pleiten voor het 
 gebruik van siergrassen in de Nederlandse tuin.”

Lianne mag zich sinds de zomer van 2006 collec-
tiehoudster noemen en in haar collectiehoek zijn 
al meer dan 350 verschillende siergrassen te zien, 
voorzien van naambordjes. In het verkoopgedeelte 
staat een breed assortiment te koop. Zij houdt 
l ezingen en cursussen over siergrassen en prairie-
tuinen en met haar kennis ontwerpt ze duurzame 
 beplantingsplannen in de Europese prairiesfeer. 
Voor particulieren en voor openbare projecten.

Miscanthus.
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Meer informatie: Open Tuinen Gids 2011: Tuin nr.23 , 
Jan Gosseswijk 31, De Wilp. www.siergras.nl


