
In de volgende aflevering: eikenbladhortensia (Hydrangea quercifolia)

Iverna: “Zoek je een sterke tuinplant met een indruk-
wekkend effect? Dan is pijpenstrootje, Molinia 
‘Transparent’, iets voor jou. Houd er bij het aanplan-
ten rekening mee dat Molinia ‘Transparant’ even 

moet settelen voordat het, in ongeveer drie jaar tijd, 
uitgroeit tot een forse plant die wel een meter in door-

snede kan worden. ’s Zomers ziet het gras er een beetje 
rommelig uit, niet per se woest aantrekkelijk. Maar wanneer de 
lange, stevige bloeihalmen verschijnen weet je weer waarom je 
dit gras hebt aangeplant. De lichtbruine bloeiaartjes, die tot wel 
twee meter hoog boven het lage loof uitsteken, bewegen sierlijk 
bij het minste zuchtje wind. Naarmate de bloei vordert, wordt de 
luchtige bloeiwijze iets breder. Zo in vol ornaat doet dit pijpen-
strootje haar naam eer aan. Het is zo transparant dat je er altijd 
goed doorheen kunt kijken. Dit is dus de ideale plant als je hoogte 
wilt creëren in je beplanting zonder uitzicht te verliezen. Dat is een 
van de redenen waarom Molinia ‘Transparent’ zo wordt gewaar-
deerd onder kenners. En pluk je graag boeketten uit je tuin?  
Vergeet dan niet een aantal bloeihalmen toe te voegen voor een 
bijzonder sierlijk effect.”

Wanneer is Molinia ‘Transparent’ op haar best?
“In de herfst, wanneer Molinia goudgeel kleurt als de najaarszon, 
steelt dit gras pas echt de show. Helemaal wanneer je dit siergras 

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. Dit keer: tuinontwerper Iverna Zaalberg over het 

pijpenstrootje Molinia caerulea ssp. arundinacea ‘Transparent’.
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Pijpenstrootje

Plantpaspoort
Latijnse naam: Molinia caerulea ssp. arundinacea ‘Transparent’

Nederlandse naam: pijpenstrootje
Soort plant: siergras

Standplaats: zon-halfschaduw
Grond: elke niet te droge grond

Bloeitijd: augustus-oktober
Hoogte: blad 50 cm, halmen 200 cm

Beplantingsontwerper 
  Iverna Zaalberg   

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

een plekje vooraan in de border geeft. Want dan kun je, als  
het heeft geregend, de met druppeltjes bedekte bloeiaren  
van dichtbij aanschouwen. En reken maar dat je verlangt naar  
de eerste vorst, want met rijp is Molinia ‘Transparent’ echt 
onweerstaanbaar!”

En de verzorging?
“Molinia heeft weinig onderhoud nodig. Als de bloeihalmen in  
de winter omwaaien en languit in de border liggen, kun je ze  
verwijderen. De beige bladmassa blijft de hele winter interessant. 
Andere planten steken er namelijk goed tegen af, zoals de zwarte 
zaadpeulen van valse indigo (Baptisia). Verwijder het afgestorven 
blad pas in het voorjaar zodat het fris opkomende, groene blad 
de ruimte krijgt.”

Mooi in combinatie met?
“Molinia ‘Transparent’ komt het best tot zijn recht als solitair in een 
lage beplanting waarin de plant de ruimte heeft. Of in combinaties 
met vaste planten zoals duizendknoop Persicaria amplexicaulis 
‘Firetail’, zonnehoed Echinacea ‘Magnus’, beemdkroon Knautia 
macedonica of Rudbeckia triloba ‘Prairie Glow’ die ook niet mag 
ontbreken in de wat grotere herfsttuin. Een andere goede cultivar 
is Molinia ‘Windspiel’. Deze is iets hoger dan ‘Transparent’ en heeft 
iets zwaardere bloeiaren waar de wind mee speelt.”  
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