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De tweede editie van Gardenista vindt plaats op 
het prachtige landgoed Den Alerdinck. In het 
koetshuis kun je interessante groenlezingen 
volgen, maar het grootste deel van het 
programma speelt zich in de buitenlucht af. 

Daar vind je kwekers en andere groenexposanten met extra 
grote stands, ruim opgezette horeca met zitjes, grote en kleine 
showtuinen en demonstraties, workshops, presentaties, 
bloemschikwedstrijden en optredens. 
Met een (mogelijk) tijdslot voert een routing je over het gehele 
festivalterrein, dat door bloemstylisten kunstig is versierd. Zo 
wandel je rustig en op je gemak door de bloeiende boomgaard, 
over het eilandje, de weides en het hoofdveld. Elk met een eigen 

thema zoals bloemschikken, moestuinieren, tuintrends en 
tuinkunst, kwaliteitskwekers en tuinontwerp en -onderhoud. 
Op een van de terrassen kun je terecht voor koffie, sandwiches 
en uitgebreide gerechten met lokale ingrediënten.
Dit jaar is het festivalthema Leef in het groen, met extra 
aandacht voor duurzaamheid. Bijvoorbeeld: hoe sla je op een 
goedkope en niet-ingrijpende manier hemelwater in de tuin op, 
of hoe pas je permacultuur toe in de tuin? Maar ook op andere 
praktische tuinvragen krijg je op Gardenista antwoord. Neem 
daarom vooral je lijstje en foto’s met probleemplekken in de 
tuin mee en loop ermee langs kwekers en andere groenexperts.  
Kom dus ook over de slotgracht voor een compleet dagje uit in 
het groen en doe ideeën op voor je eigen tuin, gevel of balkon! 

Kom naar Gardenista
De tweede editie van het succesvolle groenfestival van 
KMTP/Groei & Bloei vindt dit jaar van 22 tot en met 
26 september 2021 plaats op landgoed havezate Den 
Alerdinck in Laag Zuthem bij Zwolle. Den Alerdinck is 
uitstekend te bereiken. Pak de trein naar Heino en stap 
daar op de festivalpendelbus. Wie liever met eigen 
vervoer of touringcar gaat, kan recht tegenover het 
festivalterrein beveiligd parkeren. Om te garanderen dat 
het op het festivalterrein niet te druk wordt, wordt mogelijk 
een tijdsslot gehanteerd.  Je kunt je kaarten nu al online 
bestellen! Alle informatie vind je op www.gardenista.nl.

Dit jaar vindt Gardenista van 22 tot en met 26 september plaats op landgoed 
havezate Den Alerdinck bij Zwolle. Een prachtige buitenplaats waar je alle 

ruimte hebt om coronaproof en volgens de RIVM-maatregelen te genieten van 
showtuinen, workshops, optredens en eeuwenoud natuurschoon.

tekst MIRIAM DART

GARDENISTA

2021 Leef in het 
GROEN!

http://www.gardenista.nl
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G A R D E N I S T A

PROGRAMMATIPS 
 ● Welke plant vind jij ’t mooist? Bekijk de 

expositie en breng je stem uit voor de 
Gardenista-publiekslieveling. 

 ● Kinderen kunnen ontdekken wat de groene 
zandloopkever, smaragdlibel en andere 
fraaie diertjes allemaal op het landgoed 
doen. De schommel aan de eeuwenoude 
beuk wordt natuurlijk niet overgeslagen.  
Die gaat lekker hoog!  

 ● Leer stap voor stap hoe je een vaste- 
plantenborder op kleur en hoogte maakt. 
Modeste Herwig toont tijdens haar lezing 
fraaie combinaties met vaste planten,  
heesters en bolgewassen.  

 ● Beoordeel de verrassende 
postzegeltuintjes van slechts 
10 m2. Of maak er als tuinclub of tuinier zelf 
eentje, en doe mee aan de wedstrijd. Meer 
info op gardenista.nl. 

 ● Aan de bloemschikwedstrijd met het thema  
Festival doen professionals, amateurs 
en groenstudenten mee. Wie maakt 
het mooiste bloemstuk met duurzame, 
natuurlijke materialen?

 ● Groenexploitanten vertellen over het gebruik 
van duurzame en goedkope zonne-energie 
in de tuin voor buitenverlichting, elektrisch 
tuingereedschap en vijverpompen. 

ADEMBENEMEND ALERDINCK
Het sfeervolle landgoed havezate Den Alerdinck uit 1680, is door de huidige eigenaar Wouter 
Koning in 1985 met veel zorg en aandacht teruggebracht in de oude stijl. Proef de grandeur van 
weleer en wandel langs de historische tuin, eeuwenoude kastanjebomen, bloeiende boomgaard 
en adembenemende doorkijkjes op weiden en bossen. Tijdens Gardenista mag je ook het 
romantische Koningshuis in, omringd door een slotgracht. En je kunt er zelfs blijven 
slapen! Tijdens het festival, of op een ander moment in het jaar. 
Meer info: www.alerdinck.nl.

DOE MEE!
Hobbymatig of professioneel 
ben je als plantenkweker 
natuurlijk trots op jouw 
producten. Hoe leuk is het als 
dat ook gezien wordt? Door 
vakgenoten, maar ook zeker 
door de tuiniers. Doe daarom 
mee aan de publiekskeuring 
tijdens Gardenista. Wat wordt 
er van je verwacht?

 ● Bedenk alvast welke favoriete 
plant of planten je in de 
etalage wilt zetten. Het gewas 
en ras is helemaal aan jou: 
eenjarigen, vaste planten, 
houtige gewassen. Alles kan, 
als het maar sierwaarde heeft.

 ● Meld je aan via  
kwekers@gardenista.nl.  
Vermeld de naam van je 
bedrijf, de naam van de 
kweker, de plantnaam en de 
potmaat waarin je jouw plant 
aanbiedt.

 ● De plant moet in een ronde  
2 of 3 literpot worden aan-
geboden mét de naam van de 
plant en van de kweker.

 ● Er mag slechts één ras in 
deze pot staan, dus geen 
gemengde pot (er mogen van 
dit ras wel meerdere planten/
stekken in de pot zijn geplant). 

 ● De plant moet aangeleverd 
worden op Den Alerdinck 
of op een van de 
verzamelpunten door 
het land. Welke dat zijn, 
wordt op een later tijdstip 
bekendgemaakt.

 ● Wij zorgen ervoor dat de 
plant netjes bij Gardenista 
komt en op een mooie, 
beschutte plaats in een 
neutrale ompot wordt 
gepresenteerd aan het 
publiek.

 ● Deelname is gratis. 
 ● De uitslag van de publieksprijs 

wordt zondag 26 september  
bekendgemaakt.

 ● Voor vragen of opmerkingen 
over de kwekerswedstrijd kun  
je terecht bij Nico Rijnbeek  
uit Boskoop via  
kwekers@gardenista.nl.
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