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De wadden, Groningen-stad en Fladderak; allemaal 
de moeite waard, maar er is nóg een reden om  

naar de provincie Groningen af te reizen. Nergens 
anders in ons land dan in De Wilp kun je je zó laten 
onderdompelen in de Noord-Amerikaanse prairie-
sfeer als bij Lianne’s Siergrassen van Lianne Pot. 
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ALS EEN 
COWBOY  
DOOR DE 

GRONINGER 
PRAIRIE
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Aan plantvakken 
doen de heren niet. 
De tuin is een bonte 
verzameling en alles 

mag door elkaar 
groeien.
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lsof je een ander continent binnenstapt, dat gevoel 
overvalt je wanneer je het terrein van Lianne’s 
Siergrassen op loopt. De tuin ligt ingeklemd tussen een 
reeks boerenbedrijven en akkerlanden, net buiten het 
bewoonde gebied van De Wilp. De 7500 m2 aan 
grassen en vaste planten doen je direct in de 
Noord-Amerikaanse prairie wanen. Een gevoel 
dat nog eens wordt versterkt door het feit dat je 
ver weg kunt kijken. Het is al ver in de nazomer 
en toch staan er nog vele laatbloeiers in bloei, 

waaronder Asters, Vernonia, Helianthus en Rudbeckia. De vele siergrassen die 
ertussen staan, hebben spierwitte of crèmebruinige pluimen, of gaan  
richting bruinrood. Sorghastrum nutans is er één uit die laatste categorie. Een 
heel bijzonder grasje met blauwkleurig loof dat sterk in contrast staat met 
de bruinrode pluimen. 

Op slag verliefd 
Langs de verschillende paden kun je hier meer dan 350 verschillende 
siergrassen bewonderen. Allemaal voorzien van naambordjes, wat het 
voor liefhebbers gemakkelijk maakt om hun favorieten op te schrijven en 
ze eventueel ter plekke aan te schaffen. In het verkoopgedeelte naast de 
voorbeeldtuinen staan alle door Lianne zorgvuldig geselecteerde en 
opgekweekte soorten uitgestald. Hoewel de kwekerij inmiddels een 
grote rol speelt in Lianne’s werkzaamheden, is haar core business het 
maken van beplantingsplannen. Aanvankelijk voor particulieren, maar 
de laatste tien jaar meer en meer voor instellingen, zoals sinds kort ook 
voor botanische tuinen. In Duitsland, Frankrijk en Italië wordt Lianne 
meer en meer gevraagd om beplantingsplannen te ontwerpen met haar 
specialiteit: siergrassen en prairietuinen.
Haar liefde voor siergrassen ontstond zo’n twintig jaar terug. ,,We vonden 
dit huis in 1994 bij een gelukje’’, vertelt een enthousiaste Lianne. ,,Mijn 
man en ik hadden beiden een baan en we kwamen hier wonen, puur om te 
leven, zonder vooringenomen plan. Pas bij het inrichten van de toen 2500 
m2 grond begon ik me in beplantingen te interesseren.’’ Ze begon met het 
bezichtigen van tuinen, ging erover lezen en bezocht tal van kwekers. Een 
boek van Michael King en Piet Oudolf liet haar voor het eerst kennismaken 
met de siergrassenwereld. Maar het was in de tuinen van Ton ter Linden 
in Ruinen dat ze voor het eerst oog in oog stond met een Stipa gigantea. 
,,De tuinen waren fantastisch en ik was diep onder de indruk van de 
grassen. Dat was het moment waarop ik besloot om me er meer in te 
gaan verdiepen’’, aldus Lianne. 

Nederlands Collectiehouder 
‘Niet aan siergrassen beginnen, er valt niets aan te verdienen’, hoorde 
Lianne van verschillende kwekers. Siergrassen waren in die tijd weinig 
populair en traditionele kwekers zagen er geen heil in. Toch besloot ze 
ervoor te gaan. De Groningse begon met verzamelen en al snel bloeide er 
rond haar woning op organische wijze iets op. In eerste instantie deed ze 
dit naast haar baan als re-integratieconsulente. ,,Ik was al begonnen met 
het verzamelen van siergrassen en het inrichten van mijn land, toen ik 
ontdekte dat een tuin ontwerpen niet makkelijk is. Ik ben toen een oplei-
ding gaan volgen in Frederiksoord, puur om een basis te hebben. Van het 
uitzetten van de planten, het ontdekken welke soorten waar kunnen 
groeien en hoe hoog ze worden, heb ik ook ontzettend veel geleerd.’’ 
Sinds 2000 is Liannes tuin officieel opengesteld voor bezoekers. In een 
prille vijf jaar verzamelde ze zo’n driehonderd soorten siergrassen bij 
elkaar. Een enorme hoeveelheid, waardoor ze in 2005 Nederlands 
Collectiehouder werd, een titel waar ze erg trots op is. Het gaf ook een 
boost aan haar bekendheid. Tuinliefhebbers, tuingroepen en collega’s uit 
binnen- en buitenland komen haar tuin bezoeken. Tuinenreizen die langs 
de zogenoemde ‘Dutch Wave’-tuinen gaan, stoppen ook bij Lianne Pot. 
Zo wordt ze in één adem genoemd met Piet Oudolf, de Tuinen van Mien 
Ruys, Jakobstuin, de Cruydt-hoeck en de Vlinderhof. 

Inspiratie uit de echte prairie
Alsof het zo moest zijn, kon Lianne in 2008 een halve hectare tuin van de 
buren erbij kopen. ,,Op dat moment was ik me al aan het verdiepen in 
prairiebeplanting. Hoewel ik erg gecharmeerd was van Europese en 

‘Veel mensen willen 
niet steeds sproeien 
of planten scheuren. 
De prairietuin is dan 

een goede optie.’
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De meeste 
inspiratie deed 
Lianne op in 
de prairies 
van Noord-
Amerika.



Prairiemix voor 
10 m² border
Geen grote tuin? Met deze mix van  

Lianne leg je ook op een bescheiden  
ruimte een prachtige prairieborder aan.   

* Liatris (9x): verdelen over het vak

* Sporobolus heterolepis (28x): 2 of 3 per m²

* Echinacea purpurea (24x):  
3x in groepjes van 8 stuks

* Panicum virgatum ’Kurt Bluemel’ (2x): 
verdelen over het vak

* Rudbeckia fulgida x deamii (3x):  
verdelen over het vak

* Amorpha canescens 
(2x verdelen over het vak)

* Aster macrophyllus ’Twilight’  
(2x verdelen over het vak)

Naar keuze: Verbena of Agastache  
tussendoor om het frivool te maken
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Chinese siergrassen merkte ik dat sommige veel werk vroegen. Om 
ze compact te houden, moeten ze eens in de vier à vijf jaar gescheurd 
worden, iets waar mensen in de tijd van de verstening niet op zitten te 
wachten. Het grote voordeel van prairiegrassen is dat ze op hun plek 
blijven staan.’’ 
Lianne liet zich in eerste instantie inspireren door Hermannshof in het 
Duitse Weinheim, die op dat moment al ver was met de prairietuin. 
Maar de meeste inspiratie deed ze op in de oorspronkelijke prairies 
van Noord-Amerika. Samen met hun twee kinderen reisden ze in 
2008 door verschillende staten. In Kansas werden ze door een teacher 
door de Konza-prairie geleid. ,,Heel veel soorten die we daar zagen, 
waren geen onbekenden voor mij, zoals Liatris, Silphium, Rudbeckia en 
Echinacea. Allemaal vasteplantensoorten die heel diep wortelen. In de 
oorspronkelijke prairie bestaat circa negentig procent uit grassen en 
tien procent uit beplanting. Veel mensen vinden enkel grassen niet 
mooi en zien liever een dynamische plantengemeenschap waarbij de 
planten steeds terugkomen. Het idee van de originele prairie vond ik 
mooi, alleen moest ik het nog zien te vertalen naar Nederland; dat was 
een enorme uitdaging.’’

Meer dan een trend
Liannes prairietuin is ingedeeld in vier categorieën: de vaste 
plantenweide, de ‘echte’ prairie, prairiemixbeplanting op kleur en 
prairiemixbeplanting op hoogte. Over de paden kun je door de 
beplantingen heen struinen. Het is ook mogelijk om de tuin van 
bovenaf te bekijken, waardoor duidelijk wordt dat Lianne zich bij 
het ontwerp liet inspireren door de vorm van een eikenblad. 
In de ‘echte’ prairietuin, die een wat wilder karakter heeft, staan 
alleen oorspronkelijke prairieplanten; soorten die inheems zijn 
in de hooggrasprairies van Noord-Amerika. In de overige tuinen 
staan ook planten en cultivars die erop lijken of goed bij het totale 
beplantingsontwerp passen én in een plantengemeenschap kunnen 
groeien. Voorwaarde is dat ze hetzelfde concurrentieniveau hebben. 
,,Het gaat erom dat er een juiste combinatie van prairieplanten en 
prairiegrassen ontstaat, die zorgt voor een plantengemeenschap die 
jarenlang mooi blijft. De laatste jaren is de prairietuin een trend 
geworden waardoor het oorspronkelijke idee helaas steeds meer 
verloren gaat. Mensen zetten een Miscanthus en een Persicaria in de lava en 
noemen het een prairietuin. Dát is dus niet de gedachte. Calamagrostis 
bijvoorbeeld vind ik prachtig, maar ik gebruik hem alleen als haag 
of als achtergrond; in een gemeenschap moet je hem elke vier of vijf 
jaar scheuren, het is geen prairiegras.’’

Lava tegen indringers
Veel tuinbezoekers zijn verbaasd als ze zien hoe goed de planten het 
doen bij Lianne. Én verrast door de onbekende soorten en het 
onderhoudsvriendelijke karakter. ,,Veel mensen willen niet steeds 
sproeien of planten scheuren. De prairietuin is dan een goede optie. 
Gemiddeld genomen ben ik zo’n dag per week bezig in de tuin; dat is 
met een lap grond van dit formaat een schijntje. Het woord prairie 
suggereert dat de beplanting alleen werkt op grote oppervlakken, 
maar je kunt de sfeer ook goed pakken op 10 m2.’’
De grootste concurrenten van prairieplanten zijn volgens Lianne de 
Europese onkruiden, die best pittig zijn en kunnen inbreken in 
het systeem. ,,Door de grond af te dekken met 8 cm lava kun je het 
onkruid van onderaf onderdrukken. Natuurlijk komt er ook onkruid 
aanwaaien, zoals hier veel paardenbloemen, maar de lava vermindert 
het onkruid met zo’n 60 procent.’’ Een keer per jaar, in februari, maait 
Lianne de beplanting af op 1 cm, om schoon schip te maken voor de 
bloembollen. Tevens zorgt dit ervoor dat de grond zoveel mogelijk 
verarmt. ,,Dit is landbouwgebied. Zou ik niet jaarlijks afmaaien, 
dan zouden de grassen harder groeien en langzaam het systeem 
overnemen. Het mooie aan onze prairietuin is dat we geen voeding 
geven en de planten zelf op zoek naar voeding en water moeten. 
Hierdoor wortelen ze diep en groeien ze compact op. Ze staan hier 
in weer en wind dus ze zijn extreme weersomstandigheden gewend. 
Dat geeft sterke planten.’’

Bij het ontwerp 
van haar tuin liet 

Lianne zich inspireren 
door de vorm van 

een eikenblad.

Bezoek Lianne’s Siergrassen
De siergrassen- en prairietuin zijn nog open tot en met 27 oktober op 
donderdag, vrijdag en zaterdag van 9-17 uur. Entree prairietuin: € 3,50. 
Lianne’s Siergrassen, De Wilp, www.siergras.nl

Oog voor de toekomst
Negen jaar na aanleg zijn de vier thema’s die Lianne bedacht heeft niet 
meer zo strak. 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. Ik observeer vooral: waar gaan ze zitten? Waarom? 
En hoe houden ze zich? Zaailingen laat ik gaan, dat is ook de reden dat 
de Verbena en de oervorm van Echinacea er nog steeds zijn op plekken waar 
ruimte is.’’
In juni dit jaar opende ze een geheel nieuw fenomeen: de steppetuin. 
Vorig jaar aangelegd op het vroegere voetbalveldje van ‘de jongens’, 
zoals Lianne haar twee volwassen zonen noemt. ,,Waar de prairie natte 
en droge omstandigheden kent, is het in de steppe voornamelijk droog. 
De beplanting is laag, je kunt er overheen kijken. Karakteristiek aan 
steppeplanten zijn grassen in polvorm en kruidachtige planten. De sfeer 
is verschrikkelijk mooi, maar uiteraard moet ik nog ontdekken of het 
een evenwicht gaat vormen hier. De planten die erin staan hebben 
zichzelf al bewezen, maar je weet nooit hoe het samengaat. In de eerste 
hete zomer van afgelopen jaar heeft deze tuin zich geweldig goed 
gehouden. Met de opwarming van de aarde en het steeds schaarser 
worden van de bloemen en grassen, zou de steppetuin interessant 
kunnen zijn voor de toekomst. Dat de beplanting goed is voor bijen en 
andere insecten vind ik ontzettend belangrijk. Om die reden combineer 
ik soms ook met inheemse soorten. Mensen willen onderhouds-
vriendelijk, maar staan vaak wel open voor planten en grassen. Ze 
moeten dan wel geïnspireerd blijven.’’


