Themadagen 2019
Op zaterdag 29 juni: ‘Steppedag’.
Geïnspireerd door een bezoek aan de steppe gebieden in de staten Nevadah en Utah heeft Lianne
deze steppetuin in 2017 ontworpen (200 m2). Een tuin waarbij soorten gebruikt worden zoals:
Dianthus, Salvia, Penstemon, Echium en Euphorbia. Deze planten worden met zeer verrassende,
onbekende grassoorten gecombineerd.
Na de eerste hete zomer van het afgelopen jaar 2018 heeft deze tuin zich geweldig gehouden. Met
het opwarmen van de aarde zou ook de steppetuin interessant kunnen zijn voor de toekomst.
Tijdens de rondleidingen op deze dag om 11.00 uur en om 14.00 uur komt u meer te weten over de
achtergronden én over de kenmerken van deze beplanting. Toegang gratis. Geopend van 09.00 tot
17.00 uur.

24 en 25 augustus: ‘Prairiedagen’

De prairietuin in de Wilp (3.500 m2) bestaat tien jaar!
In 2009 zijn er 20.000 vaste planten en grassen uitgezet. De prairietuin is ingedeeld in vier
categorieën: de vaste plantenweide, de ‘echte’ prairie, prairiemixbeplanting op kleur en
prairiemixbeplanting op hoogte. De thema’s uit het oorspronkelijke ontwerp zijn niet meer zo strak,
maar nog wel zichtbaar en herkenbaar. De planten hebben zich uitgezaaid en de tuin heeft zich
geëvolueerd. Het is boeiend om te zien hoe elke plant zijn eigen plekje zoekt in het geheel. Na tien
jaar is erg goed te zien dat er een natuurlijk evenwicht tussen de grassen en vaste planten is
ontstaan. Onderhoudsvriendelijk, omdat de planten niet hoeven te worden gescheurd én er een
minimum aan onkruid opkomt tussen deze ontworpen plantengemeenschap met sterke, duurzame
planten. Omdat er veel verschillende soorten bloemen in deze 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 24 augustus en op zondag 25 augustus een rondleiding om 14.00 uur.
Tijdens deze rondleidingen besteden we extra aandacht aan vragen als: ‘welke planten waren er in
het oorspronkelijke plan en waarom?’en ‘welke zijn er verdwenen of hebben zich juist spontaan
genesteld?’. Vele grassen en planten zijn in de verkoop. Deze dagen gratis entree. Geopend vanaf
09.00 tot 17.00 uur.

14 en 15 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 14 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 over de
planten om 13.30 uur.
Op zondag 15 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.
Cursusdagen
Op woensdag 26 juni, 14 augustus en 4 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.
Programma
09.00 uur:
Ontvangst met koffie of thee op de lokatie van Lianne’s Siergrassen. Vervolgens presentatie
met beeld van vele verschillende siergrassen in het algemeen. Het aanbod van siergrassen is
overzichtelijk ingedeeld in seizoenen, in groenblijvers, als solitairen, bodembedekkers, in de
schaduw of in de zon. Omdat er een enorme verscheidenheid aan grassen is, kan men voor
elk plekje in de tuin wel een passend gras vinden. De vele toepassingen van siergrassen
komen aan bod zoals mogelijkheden voor in potten, langs het water, in borders of
prairiebeplantingen.
12.00 uur: lunch.
13.00 tot 16.00 uur.
Als Nederlandse plantencollectiehoudster van de Poaceae vertelt Lianne aan de hand van de
voorbeelden in de tuin over de verschillende soorten siergrassen zoals: Panicum, Molinia,
Miscanthus, Carex, Pennesetum of Sesleria. De toepassingen van siergrassen worden
bekeken in de Siergrassentuin en de Prairietuin.
Open: 09.00 tot 16.00.
Start locatie: Lianne’s Siergrassen
Aantal deelnemers: 8 tot 12 personen.
Data: mogelijk op 26 juni, 14 augustus of 4 september.
Prijs: € 105,00 voor een dag, inclusief entree Prairietuin, koffie, thee en lunch.
Informatie en opgave: mail naar Lianne op info@siergras.nl.
Cursus over de Prairietuin.
Programma
09.00 uur:
Ontvangst met koffie of thee. Vervolgens presentatie met beeld over de prairie in het
algemeen en over een aantal prairietuinen in Duitsland. De vertaling wordt gemaakt naar
een Nederlandse Prairietuin. Voor- en nadelen van prairiebeplantingen komen aan bod,
waar zijn ze toe te passen en hoe wordt een Prairietuin ontworpen. Combinaties van
(prairie)grassen en vaste planten op basis van vorm, hoogte of kleur. Borderachtige
prairiebeplantingen maar ook prairiebeplanting in mixverband. Ook wordt de aanleg en
onderhoud van een Prairietuin besproken.
12.00: lunch.
13.00 tot 16.00 uur.
Aan de hand van de theorie bekijken we de praktijk. Hoe zien de verschillende
mogelijkheden van prairiebeplanting er uit, zit er verschil in beheer, gebruik van planten,
hoogtes, kleur, etc.. Natuurlijk is er voldoende aandacht om vragen te beantwoorden of
advies te geven bij het maken van een eigen Prairietuin.
Open: 9.00 tot 16.00 uur.
Start locatie: Lianne’s Siergrassen.
Aantal deelnemers: 8 tot 12.
Prijs per persoon: € 105,-- voor een dag (inclusief koffie/thee, entree Prairietuin en lunch)
Data: mogelijk op 26 juni, 14 augustus of 4 september.
Informatie en opgave, mail naar Lianne op info@siergras.nl

