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Vanaf 1850 kwam het gebruik in 
opkomst om ter verfraaiing van 
bossen op landgoederen en in 
parken grassen uit te zaaien. Op 
de vaak wat schralere grond van 
deze bossen konden grassen zich 
beter handhaven dan andere plan-
ten. Dit tuinmansgebruik is bekend 
van Noord Duitsland, Zweden, 
Engeland en, op bescheiden schaal, 
Nederland. 
In verschillende uitgaven over stin-
zenplanten wordt enige aandacht 
geschonken aan het voorkomen  
van grasachtigen in milieus waar we 
ook veel stinzenplanten aantreffen. 
De teksten gaan vaak terug op het 
onderzoek dat de Zweedse botani-
cus Nils Hylander (1904-1970) op 
dit gebied deed. Bij zijn speurtocht 
naar de herkomst van de grassen 
keek hij ook naar het havikskruid. 
Soorten uit dit zeer vormenrijke 
geslacht zijn meegelift met de gras-
zaden. Op grond van hun veelvor-
migheid kon Nils Hylander traceren 
waar de havikskruiden oorspronke-
lijk vandaan kwamen en daarmee 
de herkomst van de grassen. Deze 
bleken afkomstig uit Zuid-Duits-
land en Frankrijk. 
De soorten die we nu nog op 
sommige landgoederen kunnen 
vinden zijn bijvoorbeeld berg-
beemdgras (Poa chaixii), draad-
zwenkgras (Festuca heterophylla) 
en schaduwgras (Poa nemoralis). 
Ook de grasachtige veldbiezen witte 

veldbies (Luzula luzoloides) en grote 
veldbies (Luzula sylvatica) komen 
hier wel voor.
In een uitgave van de KNNV over 
stinzenplanten (WM nr. 122, 1977) 
wordt gewag gemaakt van het 
voorkomen van bergbeemdgras en 
draadzwenkgras op de buitenplaats 
Elswout. In een latere inventari-
satie kwam ik het bergbeemdgras 
niet meer tegen. Elswout is een 
plek waar ik vaak kom dus ging ik 
eens uitkijken naar deze soort. Het 
draadzwenkgras had ik snel gevon-
den, maar het bergbeemdgras kon 
ik niet vinden. Ik sprak met Ger 
Londo over deze grassen, hij kon 
zich herinneren dat hij bergbeemd-
gras vroeger onder linden had 
gevonden. Nu zijn er niet heel veel 
linden op Elswout die in aanmer-
king kwamen, dus nog maar eens 
zoeken en inderdaad, gevonden! 
Onder een linde met takken tot 
aan de grond vond ik een vitale 
groeiplaats van bergbeemdgras. 

Bergbeemdgras vraagt een vochtig 
microklimaat en onder deze tent 
van lindebladeren zat het schijnbaar 
allemaal net goed. Het draadzwenk-
gras staat er vlakbij en ook nog eens 
het muurhavikskruid (Hieracium 
murorum). Het zou zo maar eens 
kunnen zijn dat we hier het samen-
gaan van soorten vinden zoals ook 
door Nils Hylander beschreven.
Van Ger Londo kreeg ik ook infor-
matie over enkele andere soorten, 
die hij gevonden had in het villa-
park Duin en Daal in het dorp 
Bloemendaal. Dit villapark werd 
rond 1900 aangelegd. Het ontwerp 
kwam van Leonard Springer en 
werd uitgevoerd in de Engelse land-
schapsstijl en aangekleed met een 
inheemse beplanting. De soorten 
door Ger gevonden, draadzwenk-
gras en witte veldbies pasten goed 
bij de uitzaai van grassen als onder-
deel van de aankleding van het 
ontwerp. Van deze soorten is nu 
niets meer terug te vinden.
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