
Je maakt het natuurlijk met Lageschaar

Aanlegplan voor Prairie Garden®

Voor een goed en aantrekkelijk resultaat is het van groot belang dat de border op de juiste manier 
wordt aangelegd en beheerd. Voor beplanting op een helling adviseren wij een hellingspercentage 
tot 30% (16,7°) bij nieuw aan te leggen hellingen. In bestaande hellende situaties adviseren wij te 
planten tot maximaal 40% (21,8°). Hieronder de essentiële voorbereiding van de plantvakken.

1. Grondbewerking en/of grondverbetering

Het proces start altijd met een juiste grondbewerking. Een goede grondvoorbereiding en eventueel 
grondverbetering is essentieel voor het aanslaan van de beplanting. Dat betekent vaak dat er een 
organische bodemverbeteraar -zoals groencompost- moet worden aangebracht, al dan niet met 
toevoeging van meststoffen. Voor grotere vakken raden wij aan een grondmonster te nemen. De 
uitslag van het grondmonster is bepalend voor de juiste toepassing van de grondverbetering en 
bemesting. Vervolgstappen zijn:

de grond doorspitten tot 50 cm 
storende lagen opheffen
het verwijderen van wortelresten en puin

Onze planten worden afgeleverd met een buffer aan voedingsstoffen die ruim voldoende is voor het 
eerste groeiseizoen.

2. Grond vrij van wortelonkruiden

Wortelonkruiden zoals zevenblad, haagwinde en kweek zorgen voor veel onderhoud in een vak met 
vaste planten. Het vooraf verwijderen van wortelonkruiden alsook penwortelonkruiden is 
noodzakelijk.

3. Lavagranulaat aanbrengen

Prairie Garden® wordt geplant in een laag speciaal
samengesteld mengsel van lavagesteente. Voordat 
de lava kan worden aangebracht moet de 
ondergrond worden geëgaliseerd, waarna de grond 
moet worden aangelopen (niet aanstampen). 
Tenslotte nogmaals na-egaliseren. De bodem wordt 
vervolgens bedekt met een laag van circa 8 cm 
lavagesteente. Het is van groot belang dat de grond 
en de lava zich niet met elkaar vermengen. 

Gebruik van lava noodzakelijk
Het lavagranulaat dient ervoor om het vocht beter vast te houden. Het heeft een waterbergend 
vermogen van ca. 30% waardoor het goed bestand is tegen extreme hoosbuien en overvloedig 
water. In droge periodes voorkomt de lava juist uitdroging van de grond en de planten. 

Daarnaast vermindert de lava het onderhoud met circa 70%. De lavalaag dwingt de planten om diep 
te wortelen. De toplaag droogt op, zodat inwaaiend onkruidzaad geen kans van kiemen krijgt. De 
onkruiddruk wordt dus enorm verminderd. Wordt er geen lava gebruikt, dan wordt het een 
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onderhoudsintensieve border in plaats van een onderhoudsarme border. Voor beplanting in de volle 
grond adviseren wij daarom een Fleur Dansante® beplanting.

Tip: gebruik bij het aanbrengen van de lava een klinker (8 cm dik) als referentiepunt. Op deze manier 
wordt het lavagranulaat gelijkmatig verdeeld. Het is belangrijk dat de laagdikte overal egaal is, zodat 
de planten altijd met de onderkant in de grond geplant worden.

Onderstaande leveranciers bieden lavagranulaat dat wij kunnen aanbevelen. Het heeft de juiste 
kleur, korrelgrootte en zo min mogelijk fijne fractie. Neemt u rechtstreeks contact op voor meer 
informatie.
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4. Inplanten

Prairie Garden® kan het gehele jaar - afhankelijk van de weersomstandigheden - geplant worden. Het 
planten in de lavalaag gebeurt met een speciale plantschop, zodat de grond niet met de lava 
vermengd wordt. Het planten gaat op deze manier veel sneller en er wordt schoner gewerkt. De
prairieplantschop wordt bij de levering van de planten twee weken kosteloos in bruikleen gesteld.
Indien nodig de beplanting inclusief de lava na het inplanten bewateren.

Onderstaande foto toont een plant die goed geplant is. Ongeveer 1 cm met de bovenkant van de 
kluit onder de lava, en 3 cm met de kluit in de ondergrond.

         

            laagdikte 8 cm lava

             plantklare grond

plantklare 
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5. Gebruik van de prairieschop

1. Geef met de prairieschop aan 
welke plant er geplant moet 
worden door deze er tegenaan te 
zetten.

2. De tweede persoon haalt de 
pot van de plant, terwijl de ander
de schop in de lava drukt.

3. Als de schop ca. 10 cm in de 
lava zit, opent u de schop en zet 
de tweede persoon de plant in 
het gat, en trekt u de schop 
naar boven.

4. Schuif met de voeten de lava 
rondom de plant en zorg ervoor 
dat de lava niet wordt vermengd
met de ondergrond.

5. Druk de lava met de voeten nog 
licht na. 

6. Klaar! 
Een plant geplant zonder de 
ondergrond te vermengen met de 
lava.

Als de border op deze manier wordt aangelegd, kunt u vele jaren genieten van een kleurrijke tuin of 
border. U kunt altijd contact met ons opnemen bij vragen en/of onduidelijkheden.

Lageschaar Vaste Planten
Groot Deunkweg 3
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