De Bloeimeesters

PL ANT VAN DE M A AND
De Bloeimeesters is een collectief van tuinontwerpers, kwekers, beplantingsadviseurs en hoveniers die tuineigenaren willen inspireren hun
tuinen te vergroenen. Elke maand licht een van hen een speciale tuinplant uit. Deze keer: tuinarchitect Arjan Boekel over Imperata cylindrica
‘Red Baron’, ofwel Japans bloedgras.

Japans bloedgras

TEKST ARJAN BOEKEL FOTOGRAFIE COR VAN GELDEREN

Arjan: “Siergrassen zijn populair tegenwoordig.
Niet verwonderlijk, want veel van die grassen
zijn gemakkelijke groeiers, hebben een natuurlijke
uitstraling en blijven lang aantrekkelijk. Zo
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wat dramatisch, maar wie de bloedrood verkleurende bladeren ziet, is verkocht. In het voorjaar loopt
het grasje eerst gewoon groen uit, maar al snel zie je rood
verkleurende bladpunten. Deze kleur trekt steeds verder naar
beneden, tot je in de herfst een vuurrood bosje grasbladeren
overhoudt. In de winter sterven de planten bovengronds af
en in het voorjaar begint het feest opnieuw.”
Waar is de plant op z’n best?
“Japans bloedgras staat het liefst in de zon of halfschaduw.
Zorg er zeker in de zon voor dat de grond niet uitdroogt,
want dan krijg je al snel verdrogende bladpunten en randen. Een normale tot vochtige tuingrond met voldoende
voeding is ideaal. Tuinier je op zandgrond, meng dan flink
wat zwarte tuinaarde of potgrond door het plantvak. Tegen
de tijd dat Japans bloedgras op z’n mooist is – in het najaar
– is de plant zo’n 40-50 cm hoog. Ondergronds maakt
hij uitlopers, waardoor je zou kunnen zeggen dat het een

bodembedekkende plant is. Deze uitlopers hebben dus wel
expansiedrift; de groeikracht zit tegen woekeren aan. De
‘echte’ Imperata ‘Red Baron’ schijnt dit overigens minder te
doen. Een tip van mede-Bloeimeester Cor van Gelderen is
dan ook: koop planten bij een gerenommeerde kweker en
koop liever geen exemplaren waarbij de potjes zichtbaar
helemaal vol gegroeid zijn, dan heb je namelijk vrijwel
zeker een sterker woekerende variant.”
Mooi in combinatie met?
“Vanwege de uitbreidingsdrang van het bloedgras – ook
van de echte ‘Red Baron’ – is het handig om de plant
te combineren met stevige en wat hogere planten. Om
deze reden zie je Imperata vaak langs de rand van een
border met hogere planten toegepast. Bijvoorbeeld aster,
Helenium (zonnekruid) of Lythrum (grote kattenstaart)
gaan goed samen. Prachtig is het om in een veldje van
Japans bloedgras planten met groot blad te zetten. Denk
aan Rodgersia (schout-bij-nacht) in de halfschaduw of
het grijsgroene blad van Rudbeckia maxima (zonnehoed)
in de zon. Deze bladcombinaties zijn effectvol van voorjaar
tot najaar en hebben dus nog veel langer impact dan
bloeiende combinaties.”

Plantpaspoort

Latijnse naam: Imperata cylindrica ‘Red Baron’
Nederlandse naam: Japans bloedgras
Soort plant: vaste plant, siergras
Standplaats: zon, halfschaduw
Grond: liefst voedingsrijke en vochtige grond
Bloeitijd: n.v.t., de sierwaarde is het rood verkleurende blad
Hoogte: 40-50 cm
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De Bloeimeesters online

Op www.debloeimeesters.nl vind
je inspirerende 360° voorbeeldtuinen waar je doorheen kunt
‘wandelen’, met bij elke plant
praktische informatie over groei
en bloei. Je kunt de planten ook
via de site kopen.

Scan de QR-code voor een filmpje
over Japans bloedgras.
Plant van de maand in de volgende
aflevering: Camelia (Camellia
Sasanqua)
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