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- graslanden -

Deze beplantingsstijl wordt vaak ‘prairietuin’ of 
‘bloemenweide’ genoemd, een duidelijke verwijzing 
naar graslanden als inspiratiebron. In de tuinversie 
worden aanzienlijk meer vaste planten en minder 
grassen gebruikt dan in natuurlijke graslanden. 
Het doel is een onderhoudsvriendelijke, bloemrijke 
beplanting aan te leggen die het hele jaar door 
aantrekkelijk is. 

Door de mens gestuurde natuur
De kunst is de uitbundigheid van graslanden vast 
te houden, maar zonder hun onkruidachtige sfeer. 
De ontwerper bepaalt welke planten erin komen te 
staan en op welke manier ze worden gepresenteerd, 
niet de natuur. De geografische afkomst van de 
planten is doorgaans niet zo belangrijk, als ze 
maar onder de juiste omstandigheden kunnen 
groeien. Van de vele tuinplanten is maar een 
beperkt sortiment geschikt, namelijk wat zich 
zonder al te veel zorg goed kan handhaven. Planten 
die ieder jaar betrouwbaar terugkomen, hun buren 
niet overwoekeren, rechtop blijven staan, extreme 
regenval en droge zomers verdragen en in hoge 
mate ongevoelig zijn voor ziekten. Ze moeten 
natuurlijk ogen, rijk en langdurig bloeien, mooie 

Graslanden als inspiratiebron
De laatste decennia zijn onze ideeën over tuinieren 

veranderd. Natuurlijk ogende beplanting en een 

onderhoudsarme tuininrichting staan boven aan 

veel verlanglijstjes. De tuin mag weer op de natuur 

lijken. Geliefd is de open sfeer van bloemrijke 

graslanden met massa’s ongecompliceerde vaste 

planten, gecombineerd met sierlijke grassen. De 

aandacht is weer op de planten gericht, maar op een 

andere manier dan bij de traditionele borders. Er 

is geen opbouw van laag naar hoog en de kleinere 

plantengroepen zijn door elkaar gemengd.

kleuren, blad en uitbloei hebben. Bij het samenstellen van het beplantingsplan 
is een grote plantenkennis een vereiste. Inzicht in ecologische processen, 
standplaatsen en plantengemeenschappen is een aanrader. Al doende leert 
men wel heel veel.

Prairie, steppe, bloemenweide, akker 
Benamingen als bloemrijk grasland, bloemenweide, steppe- of prairietuin 
circuleren al een hele tijd, maar er is nogal wat verwarring over wat ze 
precies inhouden. Hoe zit het met de graslanden die de inspiratiebron 
zijn? De bloemenweides of bloemrijke graslanden zijn (Europese) 
graslanden waar periodiek vee graast en/of gehooid wordt, waardoor 
de groei van sterke grassoorten wordt beperkt. Beheerd, maar op een 
extensieve manier. De bloemen krijgen de kans om zich te handhaven.  
Waar eenjarige klaprozen en korenbloemen schitteren, ligt een akker. 
Daar wordt de grond elk jaar bewerkt, opengehouden. Zodra de jaarlijkse 
grondbewerking stopt, vergrast het terrein en verdwijnen de klaprozen.
Shortgrass- en tallgrass-prairies zijn de graslanden van Noord-Amerika. Beide 
prairietypes hebben bloeiende planten met sierlijke zaadhoofden in de 
winter, tussen goud en koper verkleurende grassen. Steppes zijn vergelijkbare 
graslanden van andere continenten. Prairie- en steppeplanten voldoen aan 
veel van de eisen bij de aanleg van op graslanden geïnspireerde tuinen. 

Onderhoudsgemak
Hoewel in dit ontwerpconcept vooral de planten aandacht krijgen, 
mag een goede ruimtelijke structuur niet ontbreken. De uitdaging 

is juist om zo’n vormeloze plantenmassa 
binnen een strak perkenstramien te plaatsen.  
De meeste beleving bereik je als het graslandperk 
vrijligt, zodat je eromheen en erdoorheen 
kunt lopen. De paden kunnen een praktische 
omkadering geven. De vorm van het perk moet 
wel aansluiten bij de rest van het ontwerp. 
Het onderhoudsgemak van graslandperken spreekt 
velen aan. Eenmaal per jaar afknippen, na de winter, 
is voldoende. De eerste paar seizoenen vragen 
wat meer wiedwerk en water geven tot de planten 
aanslaan. Is het plantendek eenmaal gesloten, dan 
is nu en dan wieden genoeg. Het voordeel van 
graslandperken is niet alleen het onderhoudsgemak 
maar ook de intensieve natuurbeleving en 
vergroting van de biodiversiteit. Deze manier van 
tuinieren helpt soorten die voor het welzijn van de 
mens én de economie van belang zijn. Bijen zijn het 
meest aansprekende voorbeeld. 
Alle natuurlijke graslanden, hun planten en hun 
complexe ecosystemen blijven een eindeloze 
inspiratiebron. Ieder die zijn hart en tuindeur open 
wil zetten voor deze vorm van natuurvriendelijkheid 
zal met onderhoudsgemak, plantenrijkdom en 
duurzaamheid worden beloond.Tekst en fotografie: Éva Kovács

thema

graslanden

als inspiratie-

bron •

<<  Duidelijke ruimtelijke structuur. 
Paden van regelmatig gemaaid gras 
tussen extensief beheerd grasland.

<  Bloemrijke zoom, door een graspad 
gescheiden van het extensief 
beheerde grasland. 

>  Prairietuin met Heliopsis, Coreopsis 
en kortlevende Erigeron. 

>  Liatris spicata, Oregano en Verbena 
bonariensis.


