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Beplanten met hart, ziel en
een luisterend oor
Lageschaar biedt uniek, gevarieerd vasteplantenconcept en advies op maat
Al veertig jaar kweekt Lageschaar Vaste Planten in het Gelderse Aalten een groot sortiment vaste planten op eigen kwekerij. De kweker biedt drie
concepten: Fleur Robuste, Prairie Garden en Fleur Dansante. De veelkleurige variatie aan vaste planten, die ook nog eens weinig onderhoud behoeft,
spreekt veel hoveniers en hun klanten aan. Twee hoveniers over de beplantingsconcepten en adviesfunctie van Lageschaar: ‘Ze tillen beplanting naar
een hoger plan.’
Auteur: Guus van Rijswijck

Tuinontwerper Jelle Grintjes is naar eigen zeggen
een ‘freak’ als het gaat om bloemen en vaste planten. Al meer dan twintig jaar zit hij in het hoveniersvak, wat hem naar eigen zeggen een encyclopedische kennis van bloemen en vaste planten
heeft opgeleverd. Sinds 2013 bezit hij bij zijn
woning een grote proeftuin met duizenden vaste
planten, grotendeels afkomstig van Lageschaar.
‘In die tuin kan ik naar hartenlust experimenteren
om te zien hoe een plant groeit en bloeit en kan

ik mijn planten leuk combineren.’ Sinds een jaar of
acht heeft hij een hechte samenwerking met de
vasteplantenkwekerij van Lageschaar. Die sterke
band is volgens hem niet voor niets: ‘We zijn allebei vakidioten.’
Chemie gebaseerd op wederzijdse interesse
Het is een indrukwekkende showtuin van maar
liefst 1400 m2 groot, die Jelle Grintjes vijf jaar
geleden aanlegde aan de dijk van recreatieplas de
Bijland in Tolkamer. Naast de 8.000 vaste planten

bestaat de ‘inspiratietuin’ uit 25.000 bloembollen.
Door de natuurlijke samenstelling en inmenging
van enkele wilde plantensoorten passen ze perfect
in het omliggende landschap. Er zitten bijzondere
soorten tussen, vertelt Grintjes. ‘Ik ben gebrand op
soortechtheid. Ik ken alle verschillende bloemetjes, haartjes en blaadjes. Ik zie dus ook snel of ik
wel of niet de juiste plant geleverd krijg.’ Grintjes
heeft al met heel wat vasteplantenkwekers zaken
gedaan in het verleden. Alleen met Lageschaar was
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Jelle Grintjes in zijn showtuin

er direct sprake van een bepaalde chemie, vertelt
hij. Die klik is wederzijds: ‘De meeste hoveniers en
landschapsarchitecten zijn wel op de hoogte van
de belijning van tuinen, maar zijn slecht in beplanting. Wat ze aan landschapsassortiment kennen,
kopiëren ze keer op keer. Mijn interesse strekt zich
verder uit dan herhalen wat je al kent. Dat kan
Lageschaar waarderen.’
Frustratie bij levering
In het verleden kwam hij nog weleens bedrogen
uit, vertelt Grintjes. ‘Ik heb in de regio al met heel
wat vasteplantenkwekers samengewerkt. Ik leg de
lat heel hoog als het om planten gaat en wil altijd
datgene geleverd krijgen wat ik oorspronkelijk
voor ogen had. Vaak kreeg ik van plantenkwekers
rotzooi geleverd. Dan wilde ik witte planten hebben, maar hadden ze het bloemetje eruit geknipt
en kreeg ik paarse geleverd. En dat heb je niet
direct door; als je ze in het najaar geleverd krijgt,
merk je het pas in het voorjaar. Het is heel frustrerend als je niet geleverd krijgt waar je om gevraagd
hebt.’ Grintjes gaat altijd uit van een bepaald
beeld dat hij voor ogen heeft, vertelt hij. ‘Als ik een
bepaalde plant in gedachten heb, wil ik ook werkelijk die roze of witte planten, en niet een oranje
variant omdat de kweker die toevallig nog op
voorraad heeft.’ De frustratie die hij in het verleden
bij andere kwekers ervoer, heeft hij bij Lageschaar
niet. ‘Bij hem weet ik dat ik geleverd krijg wat ik wil
hebben.’
Kennis en enthousiasme
Grintjes spreekt uit ruime ervaring: de eerste vijf-
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tien jaar nam hij bij andere kwekers vaste planten
af, de laatste acht jaar deed hij enkel nog zaken
met Lageschaar. ‘Neem nu de huidige klimaatverandering met extreme droogte of regenval, waardoor het assortiment uitdunt. Als bijvoorbeeld de
paarse salvia door droogte of vorst niet meer leverbaar is, heb ik liever dat ze het eerlijk zeggen dan
dat ik zomaar ongevraagd witte geleverd krijg. Het
gaat me naast een correcte levering dan ook om
de adviesfunctie: het meedenken over de plant zelf
en de kwaliteit die ik geleverd krijg. Als een soort
niet verkrijgbaar is, voeren we overleg over een
passende, vervangende soort. Daarin zijn ze onderscheidend. Dat heeft met kennis en enthousiasme
te maken.’ De toewijding die hij van anderen verlangt, bezit Grintjes ook zelf, vertelt hij. ‘Ik besteed
veel aandacht aan mijn showtuin, die door veel
mensen wordt bezocht om kennis en inspiratie op
te doen over andere planten. Je kunt er de planten
zien groeien. Momenteel roepen de weersveranderingen veel vragen op: hoe verhouden de planten
zich daartoe? De een doet het goed, de ander
slecht. Dat speelt een rol voor mensen die mijn
tuin bezoeken om hun assortiment aan te vullen.’
Dutch wave
Sinds Grintjes zijn tuin begon in 2013, is het aantal
opdrachten en ook de omvang van de opdrachten
met beplanting sterk toegenomen. Momenteel
bedient hij gemeenten, instellingen en grote particulieren. Zijn succes heeft onder meer te maken
met de andere manier van inplanten dan collega’s,
vertelt hij. ‘Ik ben een aanhanger van de Dutch
wave, oftewel het “nieuwe tuinieren”. Dit kenmerkt

zich door een weelderige, natuurlijke stijl van
beplanting. Piet Oudolf heeft Nederland ermee
op de kaart gezet. Ik merk dat deze trend zich nog
steeds uitbreidt. Van heinde en verre komen mensen mijn tuin bezoeken vanwege deze twintig jaar
oude, natuurlijke tuinstijl. Een paar weken geleden
werd ik nog bezocht door landschapsarchitecten
uit Estland en Japan. Daar kennen ze deze stijl niet;
ze apen het idee graag na. Inspiratie doet volgen.’
Laagdrempelig
Een andere afnemer van Lageschaar is Heijderhoff
Hovenier. Heijderhoff past vooral het Prairie
Garden-beplantingsconcept van Lageschaar
toe, vertelt tuinontwerper Diederik Hol van het
hoveniersbedrijf. Heijderhoff kwam een jaar of vijf
geleden met Lageschaar in contact, toen eigenaar
Laurens Lageschaar een praatje hield bij de branchevereniging voor hoveniers en groenvoorzieners
VHG. Hol: ‘Lageschaar is een makkelijk bedrijf om
mee samen te werken. Het is laagdrempelig en ze
staan altijd open voor overleg. En het is voor ons
makkelijk om aan promotiemateriaal te komen om
aan de klant te tonen om deze te overtuigen een
bepaald kleurenmengsel te kiezen.’
Mond-op-mondreclame
Met name het overtuigen van een klant om vaste
planten te gebruiken is doorgaans lastig, vertelt
hij. ‘Mensen zien in eerste instantie op tegen het
gebruik van veel vaste planten; ze denken dat ze
veel tijd kwijt zijn aan onderhoud. Wanneer de
vaste planten eenmaal zijn aangeplant volgens
het concept, blijkt dat reuze mee te vallen.’ En het
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Inspiratie
De inspiratietuin van Jelle Grintjes is elke dag geopend en met name in de
maanden mei t/m september een bezoekje waard. De tuin is gratis te bezoeken. De Borders van Lageschaar zijn inspiratieborders met verschillende
mengsels van de unieke plantconcepten Prairie Garden, Fleur Dansante en
Fleur Robuste. De borders zijn aangelegd om een keuze te kunnen maken
uit de vele sferen die met deze beplantingsconcepten mogelijk zijn.
Bezoekers kunnen zich door deze borders laten inspireren op de kwekerij
van Lageschaar in Aalten. De inspiratieborders zijn alle dagen vrij toegankelijk voor publiek. U bent van harte welkom bij de Borders van Lageschaar.

‘Ik ben gebrand op soortechtheid en zie dus ook snel
of ik wel of niet de juiste
plant geleverd krijg’
Prairie Garden-concept heeft meer voordelen, vertelt hij: de vaste planten hebben veel kleur en zijn
goed voor de biodiversiteit. Er komen veel insecten
op af. Eenmaal overtuigd, zijn klanten jaren later
nog erg enthousiast, vertelt Hol. ‘We krijgen van
klanten later nog vaak als reactie dat ze echt blij
zijn dat ze voor dit concept gekozen hebben. Daar
zijn we blij om, want de beste reclame vindt van
mond tot mond plaats.’
Natuurlijke schoonheid
Het Prairie Garden-concept werd veertien jaar geleden door Lageschaar geïntroduceerd in Nederland.
Lageschaar omschrijft het concept op zijn website
als ‘een evenwichtige combinatie van sterke, kleurrijke, bloeiende, visueel aantrekkelijke vaste planten en siergrassen, geïnspireerd op de bloeiende
graslanden van Amerika. Deze graslanden bestaan
uit een ecologisch plantensysteem dat zichzelf in
stand houdt door middel van de onderlinge concurrentie tussen de planten.’ De combinaties van
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kleurige planten en wuivende grassen hebben een
natuurlijke uitstraling, die met de seizoenen mee
verandert, aldus het bedrijf. ‘Dit type beplanting
heeft een hoge belevingswaarde vanwege haar
natuurlijke schoonheid en de afwisseling in kleur
en structuur door de seizoenen heen.’ Het concept
is volgens de plantenkweker erg duurzaam, doordat prairieplanten kleurig zijn, diep wortelen en
gedurende de levensduur zeer sterk zijn. Hol: ‘Veel
klanten kiezen voor dit concept omdat ze weinig
tijd kwijt willen zijn aan onderhoud, maar geen
compleet bestrate tuin willen.’
Jarenlang profijt
Het Prairie-concept krijgt de laatste jaren steeds
meer bekendheid, vertelt hij. ‘We legden het zo’n
vijf keer per jaar aan; dat aantal neemt nu toe. Het
is actueler; dat maakt het makkelijker. Het is bekender geworden en mensen zijn zich meer bewust
van de mogelijkheden.’ Het weinige onderhoud
heeft veel te maken heeft met de ondergrond
van lava, zegt hij. ‘Deze zorgt ervoor dat er weinig
tijd nodig is voor onkruidbestrijding. Als je de
ondergrond mooi schoonmaakt en ontdoet van
wortelonkruiden en de lava er, gescheiden van
het overige deel van het vak, acht centimeter dik
overheen aanbrengt, dwing je de plant dieper te
wortelen dan hij normaal zou doen. Daar heb je
jaren profijt van.’

Mooi winterbeeld
Ook Diederik Hol krijgt veel reacties van klanten
die achteraf blij zijn met hun keuze. ‘Het ziet er
direct netjes uit, vinden ze. En na twee jaar verbazen klanten zich nog over de kleurenpracht die
telkens terugkomt. Het Prairie Garden-concept
trekt ook veel vlinders, bijen en hommels aan. En
het geeft niet alleen een mooi beeld in de zomer;
dit beplantingsconcept geeft ook een mooi winterbeeld, wanneer de kleuren wat donkerder zijn.
Wat dat betreft, sluit ik me graag aan bij de woorden van Piet Oudolf: bruin is óók een kleur.’ Ook
Grintjes roemt de door Lageschaar ontwikkelde
plantenconcepten. ‘Neem de Easy Prairie Garden,
daarin zijn zij uniek. Geen enkele kweker heeft iets
dergelijks te bieden. En daarnaast denken ze mee
over hoe je de vraag of behoefte van de consument kunt verhogen en verbeteren, en bovenal
hoe je je als hovenier of landschapsarchitect kunt
onderscheiden. Ze tillen beplanting naar een
hoger plan.
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