
Themadagen 2018 

Op zaterdag 30 juni:  ‘STEPPEDAG’ :  opening van de nieuwe ‘Steppetuin’. Geïnspireerd door een bezoek aan 
de steppe gebieden in de staten Nevadah en Utah is deze steppetuin ontstaan (200 m2).  Lianne geeft op deze 
dag rondleidingen naar deze nieuwe ‘Steppetuin’’. Een tuin waarbij soorten gebruikt worden zoals: Dianthus, 
Salvia, Penstemon, Echium en Euphorbia. Deze planten worden met zeer verrassende, onbekende grassoorten 
gecombineerd. U komt meer te weten over de achtergronden én over de kenmerken van deze beplanting. De 
rondleidingen op deze dag zijn om 11.00 uur en om 14.00 uur. Toegang  gratis. Geopend van 09.00 tot 17.00 
uur.  

18 en 19 augustus: ‘Prairiedagen’ 
Bijna traditioneel in augustus omdat de meeste prairieplanten dan op z’n mooist zijn. U kunt de vele 
mogelijkheden ontdekken hoe u het beste een prairietuin kunt ontwerpen. Op kleur, vorm of hoogte. Ook kunt 
u zien welke soorten er gebruikt kunnen worden. Omdat er veel verschillende soorten bloemen in een 
prairietuin toegepast worden is er bloei van vroeg tot laat in het seizoen, waardoor er bijen, vlinders en 
hommels aangetrokken worden. Een grote belofte voor de toekomst!  

Lianne geeft op zaterdag 18 augustus een rondleiding om 13.30 uur uur en op zondag 19 augustus  om 13.30 
een mini-workshop ‘Prairiebloementuin’. In deze mini-workshop wordt er na een theoretisch gedeelte ook een 
prairieborder uitgezet. Vele grassen en planten zijn in de verkoop. Deze dagen gratis entree. Geopend vanaf 
09.00 tot 17.00 uur.  

22 en 23 september: ‘Siergrassendagen’ 
Als toegift op een lang seizoen met grassen hebben we de najaarsgrassen met prachtige pluimen en aren, de 
herfstkleuren en later in het seizoen ook nog een sprookjesachtig wintersilhouet. Grassen zien er nu heel 
weelderig uit. In het najaar verkleuren veel bladeren spectaculair in verschillende tinten geel, bruin en rood. 
Deze eigenschappen hebben de grassen meer en meer populair gemaakt. Als veel andere planten verpieteren 
zijn de grassen op hun mooist! 

Op zaterdag 22 september is er een MARKT met medewerking van Rik Boehlé van kwekerij de ‘Beemd’ uit 
Warffum. Hij zal niet alleen aanwezig zijn met plantjes maar ook vertellen om 13.30 uur over Sanguisorba’s, de 
Strobilanthes, de Persicaria en een aantal steppeplanten. Ook is Alma Huisken van  ‘De Groene Luwte’ uit 
Molenrij op onze markt aanwezig met o.a. vele boeken over biologisch tuinieren én koken. 

Op zondag 23 september geeft Lianne om 13.30 uur een miniworkshop ‘Toepassing van siergrassen in de tuin’. 
Na een theoretisch gedeelte zal er een siergrassenborder worden uitgezet. Vele grassen zijn in de verkoop. 
Beide dagen gratis entree. Geopend vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur.  

Tuinmarathon van Het Tuinpad Op 
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Tuinmarathons van Het Tuinpad Op. Data: 
28 april (Lentetuinenmarathon) 
16 juni (Zomertuinenmarathon) 
6 oktober (Herfsttuinenmarathon) 

Cursusdagen 
Op woensdag 27 juni, 29 augustus en 5 september geeft Lianne weer dagcursussen over de prairietuin of over 
siergrassen. De cursussen zijn bestemd voor geïnteresseerde tuinliefhebbers, vakmensen zoals 
landschapsarchitecten, ontwerpers of hoveniers.  
 
De twee cursussen zijn: 

Cursus over siergrassen met hun toepassingsmogelijkheden & Cursus over de Prairietuin. 

 

 


