Berentschot Hoveniers
en Lageschaar
Vaste Planten richten
Hellendoornse rotonde in
Prairie Garden verrijking voor biodiversiteit

Prairiebeplanting is nog steeds erg populair.
Lageschaar Vaste Planten, pionier op dit
terrein, timmert aan de weg met het concept
Prairie Garden. Berentschot Hoveniers richtte
samen met de kwekerij uit Aalten een rotonde
te Hellendoorn in met die beplanting. Laurens
Lageschaar en René Berentschot vertellen over
de ins en outs van het uitdagende project en de
verrijking van de biodiversiteit. ‘De mens wordt
er gelukkig van; de natuur wordt versterkt.’
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Afgelopen zomer werd Berentschot Hoveniers
uit Hellendoorn benoemd tot servicepartner
van het Aaltense bedrijf Lageschaar Vaste
Planten en voegde zich daarmee bij het landelijk dekkende netwerk: ‘Berentschot is een
hoveniersbedrijf met veel kennis en kwaliteit,
waarmee we al een kleine twintig jaar uitstekend samenwerken.’
ojecten is wel de inrichting van een rotonde
in Hellendoorn met Prairie Garden, een uniek
beplantingsconcept van Lageschaar. Zoals
tegenwoordig gemeengoed is, geeft de
gemeente Hellendoorn lokale bedrijven de
mogelijkheid om een rotonde te adopteren.
Berentschot greep die mogelijkheid aan en
creëerde een fleurig groen hart midden op

de rotonde met de prairiebeplanting van
Lageschaar.
Veel traffic
Lageschaar Vaste Planten werd door
Berentschot Hoveniers benaderd voor dit
project. ‘Voor Berentschot was het de eerste
keer dat er een dergelijke rotonde met prairiebeplanting werd ingericht. Dat was een
uitdaging voor René. De respons was enorm;
het heeft heel goed uitgepakt en Berentschot
heeft mooie vervolgopdrachten gekregen’, zegt
Laurens Lageschaar. Dat kan René Berentschot
alleen maar beamen. ‘Het is de gemeente
Hellendoorn zo goed bevallen dat we een
opdracht voor een tweede rotonde hebben
gekregen. Die hebben we ook weer samen

met Lageschaar ingericht. Zo’n rotonde levert
veel traffic op. Het spreekt particulieren ook
aan. Prairiebeplanting is namelijk ook geschikt
voor kleinere oppervlakten. We richten nu veel
tuinen van particulieren in met Prairie Garden.
Bovendien komen er verschillende aanvragen
uit andere gemeentes.’

nieuw. Het is een beplanting voor de lange
termijn en het mooie is dat je veel meer kleur
en fleur in de tuin of het openbaar groen hebt.
Ook het gemak staat voorop. Lageschaar neemt
ons bijvoorbeeld werk uit handen wat betreft
kleurindeling, want dat is niet onze specialiteit.
Daardoor is de basis mooi uitgewerkt.’

Berentschot over de aanleiding: ‘We wilden
eens wat anders. Traditionele beplanting is
bewerkelijk. Prairiebeplanting heeft een natuurlijke uitstraling en trekt bovendien vlinders en
bijen aan. Voor ons is Prairie Garden ideaal. Je
maait het eind februari, begin maart en dat
is het wel zo’n beetje. Het concept is goed
beheersbaar en onderhoudsvriendelijk. Voor de
gemeente Hellendoorn was dit concept geheel

Partnerschap
Berentschot prijst het partnerschap met
Lageschaar. ‘We hebben veel baat bij de samenwerking. De particulier vraagt er steeds vaker
om. Vooral in het voortraject is de ervaring van
een bedrijf als Lageschaar van grote toegevoegde waarde. Hun expertise op het gebied
van (nieuwe) beplantingen is heel belangrijk
voor ons. De sterke punten van onze samen-

werking zijn de kennisoverdracht, de kwaliteit
van het product en het goede plan of idee dat
aan de basis ligt. Verder geven we elkaar feedback en monitoren we samen de projecten.’
De Hellendoornse hovenier beschrijft in vogelvlucht hoe het voortraject eruitziet. ‘Wij verzorgen ten eerste het grondwerk en brengen
daarna de lavalaag aan. Samen met Lageschaar
bepalen we wanneer de beplanting erin komt.
Als het zover is, voeren we dat gezamenlijk
uit. Bij prairiebeplanting heb je snel resultaat,
terwijl de kosten nauwelijks hoger zijn dan bij
traditionele beplanting. En dan hebben we het
nog niet eens over het beperkte onderhoud dat
nodig is.’
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VASTE PLANTEN IN OPENBAAR GROEN
In 1986 herintroduceerde Lageschaar als
eerste in ons land vaste planten in het
openbaar groen, in samenwerking met
de toenmalige gemeente Lichtenvoorde.
Ondertussen heeft hij enorm veel expertise op dit gebied opgebouwd. Het duurde
in totaal achttien jaar van testen, monitoren en bijsturen voordat Lageschaar een
effectief beplantingssysteem had met
planten die kunnen gedijen op verschillende plaatsen (schaduw, halfschaduw
en zon), een systeem dat ook wat betreft
aanleg en beheer niet duurder is dan
een traditionele heesterbeplanting. Het
uitgangspunt was dat de TCO (total cost
of ownership) over tien jaar gerekend niet
hoger mocht zijn dan die van een vak met
heesters. ‘De natuur is ons uitgangspunt;
vandaaruit werken we toe naar een mooie,
gedegen beplanting.’

Pionier
Lageschaar was vijftien jaar geleden een pionier
in Nederland op het gebied van prairiebeplanting. Hij had die ontdekt op tijdens zijn internationale zoektocht naar nieuwe ontwikkelingen.
Vervolgens introduceerde hij het Prairie Gardenconcept. ‘We begonnen met pilots, vertaald
naar de Nederlandse markt. De jaren daarna
werd het assortiment verder ontwikkeld. In
2008 hadden we het concept goed op de rit.’
Op de rotonde in Hellendoorn is de Prairie
Garden-plantcombinatie Coral toegepast.
‘Deze heeft een heel natuurlijke uitstraling.
Het past goed op plaatsen omringd door open
natuur, zoals rotondes aan de rand van een
stad of dorp. Coral kenmerkt zich vooral door
kleinbloemigen en rustige, natuurlijke kleuren.
Ook wordt de biodiversiteit gestimuleerd en is
er voldoende emplooi voor bijen, vlinders en
andere insecten. Als er dan ook nog waardplanten in de rotonde of in de omgeving staan, is
het een nog grotere verrijking voor de biodiversiteit.’
Klimaatbestendige tuin
Lageschaar betitelt Prairie Garden als de klimaatbestendige tuin. ‘Een tuin die een oplossing biedt voor de huidige klimaatvraagstukken
van hittestress, wateroverlast en biodiversiteit.
Een belangrijk kenmerk is dat de planten erg
diep wortelen; ze gaan zelf op zoek naar water
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en voeding. De prairieplanten worden geplant
in een laag van 8 cm speciaal samengesteld
lavagesteente, een mengsel van lavakorrels tussen de 3 en 8 mm dat kiemend onkruid weinig
kans geeft. Verder heeft het een waterbergend
vermogen van 30 procent van het volume.
Handig in tijden van droogte, zodat de planten en grond niet volledig uitdrogen. Verder
is het een voordeel bij piekbuien, wanneer de
waterberging als buffer dient om water vast te
houden.’
‘En last but not least’, stelt Lageschaar, ‘heeft de
prairietuin het hele jaar door kleur, die verschilt
per seizoen, en een prachtig wintersilhouet,
waardoor ook de belevingswaarde toeneemt.
Het oog wil natuurlijk ook wat. De mens wordt
er blij van en de natuur wordt erdoor versterkt.
Daar doe je het voor.’
Passie
De Aaltenaar steekt zijn passie voor Prairie
Garden niet onder stoelen of banken. ‘De combinatie van langbloeiende vaste planten en siergrassen zorgt voor een kleurrijke tuin die weinig
onderhoud nodig heeft. Zijn de bloemen uitgebloeid, dan komen ze het jaar erop weer terug.
Ook de herfstverkleuring en het winterbeeld
zijn erg mooi. Bovendien hebben we bewust
planten gebruikt waarmee insecten kunnen
overwinteren. Een ander pluspunt is dat er door
de lava minder onderhoud nodig is.’

‘Prairie Garden is goed toepasbaar in onder
meer tuinen en openbaar groen. Ook past het
heel goed bij zowel moderne als oude gebouwen. We variëren de beplanting en kleurschakeringen voortdurend. Er is veel mogelijk. Het
concept zit technisch goed in elkaar; het is een
levend schilderij dat het hele jaar door verandert.’
Lageschaar gaat niet over één nacht ijs bij de
realisering van een Prairie Garden. ‘Er wordt
een beplantingsplan opgesteld aan de hand
van verschillende factoren, zoals hoogte, kleur,
standplaats, omgevingskenmerken et cetera.
Uiteraard heeft de opdrachtgever doorgaans
ook wensen. Er is overleg tussen ons, de hovenier en de klant; daarna komen we tot een
plan dat uitgevoerd wordt. Dit wordt continu
verbeterd en vernieuwd, zodat onze klanten (de
hoveniers) en de eindklant tevreden zijn.’
De missie: minder beton, meer groen. Dat is niet
alleen vele malen mooier, maar ook beter voor
het milieu. Lageschaar levert aan de professionele markt van hoveniers, grootgroenvoorzieners, landschaps- en tuinarchitecten, (semi-)
overheid, ontwikkelaars en recreatie. Via deze
professionele markt zijn de planten en totaalconcepten van Lageschaar ook beschikbaar
voor de particuliere en bedrijfstuin.

6 min. leestijd

ACTUEEL
LAGESCHAAR
Lageschaar Vaste Planten kweekt al ruim
veertig jaar op duurzame wijze een groot
sortiment vaste planten in P9 op de eigen
kwekerij. Soortechtheid, leverbetrouwbaarheid en duurzaam geteelde producten kenmerken het bedrijf. Lageschaar
heeft een drietal langlevende en eenvoudig te beheren beplantingsconcepten
ontwikkeld, genaamd Prairie Garden, Fleur
Robuste en Fleur Dansante. Het nuchtere
Achterhoeks familiebedrijf zorgt voor
beplantingsadvies op maat, met volop
ruimte voor eigen creativiteit. De klanten
komen zowel uit binnen- als buitenland.
Lageschaar heeft uitsluitend degelijke,
soortechte kwaliteitsplanten voorzien van
PlanetProof, Groenkeur en NL Greenlabel
in het assortiment.

PRAIRIE GARDEN
Lageschaar omschrijft het Prairie Garden-concept als volgt: ‘Prairiebeplanting bestaat uit een
combinatie van kleurrijke langbloeiende vaste planten en wuivende siergrassen. Het is een
ecologisch plantensysteem dat zichzelf in stand houdt door middel van de onderlinge concurrentie tussen de planten. Prairie Garden is een onderhoudsvriendelijke beplanting met een
enorme belevingswaarde vanwege haar natuurlijke schoonheid en de afwisseling in kleur en
structuur in de verschillende jaargetijden. De bloemrijke planten komen in een wisselende
samenstelling in het gehele plantvak terug. Deze evenwichtige combinatie van langbloeiende
vaste planten en siergrassen zorgt voor een kleurrijke tuin of border, die weinig onderhoud
nodig heeft.’

HOVENIERSBEDRIJF BERENTSCHOT
Hoveniersbedrijf Berentschot uit
Hellendoorn is gespecialiseerd in tuinontwerp, -aanleg, -renovatie en -onderhoud
voor zowel particulieren als bedrijven.
Het bedrijf is ontstaan in 1992 en groeide
vanaf dat moment continu dankzij langdurige relaties met de klanten.
Het team bestaat uit enthousiaste experts
die allemaal hun eigen specialisme hebben, bijvoorbeeld ontwerp, aanleg,
renovatie of onderhoud van tuinen in het
algemeen, maar ook op het gebied van
vijvers, sierbestrating en kerfafscheiding. In
het hoogseizoen werken er zestien mensen, de rest van het jaar twaalf. Daarnaast
is Hoveniersbedrijf Berentschot een erkend
leerbedrijf. Zo’n 80 procent van de medewerkers is ooit begonnen als stagiair bij
Hoveniersbedrijf Berentschot.
Rene Berentschot: ‘Over smaak valt niet te
twisten. Daarom werk ik vanuit de wensen
van de klant. Willen zij de tuin bijvoorbeeld
in een rechte vorm aangelegd hebben of
juist in een ronde vorm? Als ik merk dat
het in de praktijk niet goed uit de verf
komt, zal ik zeker adviseren om het anders
te doen. Daarom is het eerste gesprek dat
ik heb met een klant heel belangrijk. Ik wil
ideeën horen van een klant. Alles wat ik zie
en hoor van mensen, geeft hun karakter
weer. Dat gebruik ik als basis voor een
tuinontwerp. Elke klant krijgt zo persoonlijk advies op maat.’
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