D

zijn er ook stands met regionale specialiteiten,
kaas, brood, wijn, olie en dergelijke, tuingereedschap, -decoratie en kunstnijverheid.
Museumsbauernhof Wennerstorf,
Wennerstorf (Duitsland)
www.museumsbauernhof.de

n Zomerfleur Eenrum
Zaterdag 3, zo 4 augustus
Open 10-17 uur
Toegang gratis
Een weekend in het kader van de hoogzomerbloei en dat betekent veel zomerbloeiende
vaste planten en dahlia’s. De Kleine Plantage
heeft een groot sortiment in grote potten
opgekweekte dahlia’s in de verkoop. Dat
varieert van de fraaie diepdonkerrode enkelbloemige ‘Bishop of Auckland’ tot de komisch-
artistieke anemoonbloemige ‘Platinum
Blonde’, wit met een platina toef.
Brian Kabbes geeft een lezing en komt met
een selectie uit zijn plantensortiment.
Kwekerij De Kleine Plantage, Eenrum
www.dekleineplantage.nl

n Grüner Pfingstmarkt Wennerstorf
Zondag 9 juni
Open 11-18 uur
Toegang € 3
De pinkstermarkt bij de historische museumboerderij in Wennerstorf (vlakbij de Autobahn,
zo’n 40 km voor Hamburg) heeft de tuinier
veel te bieden: goede planten voor de sier- en
de moestuin, met de nadruk op ongewone,
zeldzame en vooral biologisch geteelde vaste
planten en kruiden. De museumboerderij zelf
verkoopt groenteplanten van eigen kweek,
waaronder alleen al 12 verschillende soorten
groene kool (met Bioland-certificaat). En dan

n Open tuinen Midden-Brabant
Zaterdag 6, zo 7 juli, za 17, zo 18 augustus
Open 10-17 uur
Toegang per tuin € 2,50, incl consumptie
Overal in Nederland zijn tuinenroutes langs
bijzondere privétuinen waarvan de eigenaren
hun enthousiasme graag met anderen delen.
De tuinen zijn vaak ontworpen en aan
gelegd door de tuineigenaar. Deze route door
Midden-Brabant is er een van.
De zeven deelnemende tuinen zijn natuurlijk
heel verschillend, van grootte en van aard. Ze
hebben tuinkamers, beelden, strakke lijnen en
een weelderige beplanting, of zijn ‘natuurlijk
ogend met vloeiende lijnen’ – het zijn wat je
noemt liefhebberstuinen, Soms is er een klein
kwekerijtje bij, want weggooien van overtollige planten is toch zonde.
Ook deze route is prima te fietsen. Overigens zijn niet alle tuinen op alle open dagen
geopend, zie daarvoor de website.
www.tuinenmiddenbrabant

n Gladiolenweekend Laag Soeren
Zaterdag 10, zo 11, za 17, zo 18 augustus
Open 11-17 uur
Toegang gratis
Hermien Challa veredelt gladiolen: grootbloemige, middelgrote en kleinbloemige. Het
accent ligt daarbij op bloemen met moderne,
nieuwe kleuren die goed passen in boeketten
en die bruikbaar zijn in de border in de tuin.
Maar er is meer dan alleen een mooie bloemkleur: sommige van de nieuwe gladiolen
vormen prachtige zaaddozen en hebben daardoor veel langer sierwaarde.
Tijdens de gladiolenweekeinden zijn de
bloemen in volle glorie op de velden te
bekijken, waaronder de kleine, sierlijke en
kleurrijke gladiolen waar Hermien Challa zich
op toelegt. Extra attractie, bezoekers kunnen
zelf boeketten snijden van gladiolen en
andere bloemen.
Challa Gladiolen, Laag Soeren
www.challagladiolen.nl

Bloembollen, dat is toch iets voor het voorjaar,
wie heeft het daar nou in de herfst over? Wij
dus, want wij kijken vooruit. Voorjaarsbloeiende bolgewassen plant je immers in de herfst

en trouwens: zomerbloeiende bol- en knol
gewassen zoals dahlia’s en canna’s bloeien nu
nog volop. Wat het verschil tussen een bol en
een knol leggen we natuurlijk even uit.
Een tuin met vaste planten en heesters zonder
bol- of knolgewassen, het is voor de redactie
ondenkbaar. Maar hoe pas je bolgewassen

in het openbaar groen toe, dat willen we wel
eens weten van de deskundigen op dat gebied.
Over deskundig gesproken: dé kweker van
kleinbloemige gladiolen vertelt graag over
zijn nieuwe sortiment.
Er is meer, veel meer; ons herfstnummer staat
helemaal vol bollen en knollen.

e keuze van de redactie uit tentoonstellingen, open dagen en andere evenementen op tuinen- en plantengebied in de
maanden juni, juli en augustus vindt u hieronder. Controleer voor vertrek wel even de
openingstijden op de betreffende websites.

n Tuin Kunst Hogeland
Zaterdag 8, zo 9, za 15, zo 16, za 22, zo 23 juni
Open 11-17 uur
Tijdens drie weekenden is er een programma
met kunst, een literair festival, lezingen,
taxaties en veilingen van kunst & curiosa en
theatrale verrassingen op vier locaties in het
noorden van Groningen, het Hogeland. Wat
de vier gemeen hebben is een opmerkelijke
tuin: Landgoed Oosterhouw in Leens heeft
een idyllische parktuin, Bij anne wine in Kloosterburen een wilde bostuin met bouwsels,
Bij de kunstenaars in Ulrum een verscholen
(thee)tuin en dat kwekerij De Kleine Plantage
in Eenrum een prachtige ‘modeltuin’ heeft is
bekend. De 30 km lange route is ook goed op
de fiets te doen.
www.tuinkunsthogeland.nl
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