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Prairietuin in 
Dendermonde
Bekroonde groenaanleg  
rond bibliotheekgebouw

Prairietuin

Een prairietuin is een beplantingsvorm die 
hoofdzakelijk bestaat uit vaste planten, even-
tueel aangevuld met knol- en bolgewassen en 
die qua plantensamenstelling geïnspireerd is 
op de Noord-Amerikaanse prairie, een natuur-
lijk grasland met naast grassen ook bloeiende 
vaste planten. Het zijn bloemenrijke beplan-
tingen waarvan het beheer arbeidsextensief 
is op voorwaarde dat de standplaats in orde 
is. Mits een doordachte plantenkeuze kan een 
prairietuin bijna jaarrond zorgen voor een fraai 
uitzicht.

Natuurlijke prairies

Tot voor de kolonisatie van Noord-Amerika was 
een belangrijk deel van het ‘nieuwe  continent’ 
ingenomen door uitgestrekte grasvlakten die 
de Franse kolonisten les prairies noemden. 
Op de rijke gronden in het noorden waren het 
voornamelijk hooggras-prairies. In het warme 
zuiden, tot aan de grens met Mexico, trof men 
vooral kortgras-prairies aan. Tussenin bevon-
den zich overgangszones die bestonden uit 
mixed-grass-prairies waar de twee types in 
elkaar overvloeiden met zowel hoge als lage 
planten of de mid-grass-prairies waar zich 

vooral middelhoge planten vestigden. Onder 
druk van de landbouw werd de prairie vanaf 
de negentiende eeuw systematisch terug-
gedrongen. Vandaag rest nog slechts een 
honderdste van de oppervlakte van weleer 
en zijn de schaarse prairies beschermd 
natuurgebied geworden. In de staten Illinois, 
Minnesota en Wisconsin worden sinds enkele 
decennia inspanningen gedaan om de oor-
spronkelijke prairies te herstellen.

Prairieplanten

Prairieplanten zijn sterke planten die meestal 
diepwortelend zijn en vaak langlevend. De 
concurrentie in de prairies is hard zodat alleen 
sterke planten kunnen overleven die eeuwen-
lang door de natuur zijn geselecteerd. Prai-
rieplanten zijn doorgaans ook goed bestand 
tegen brand. Twee derden van de planten-
massa bevindt zich onder de grond. De wortels 
van sommige grassen groeien tot 7 m diep. 
Veel van de prairieplanten zijn warm season-
planten die in de lente wat trager op gang 
komen maar in de warme zomer als het ware 
een mechanisme hebben dat hun groei doet 
toenemen in plaats van afnemen, zoals bij 
onze cold season-planten het geval is.

De nieuwe bibliotheek van Dendermonde is qua concept en vormgeving een 

uniek gebouw. De inrichting van de omgeving errond kon dan ook niet achter-

blijven. Het stadsbestuur koos voor een originele en eigentijdse beplantings-

vorm, met name een prairietuin. Sinds enkele jaren doet de prairietuin meer en 

meer zijn intrede omdat het een onderhoudsvriendelijk concept is dat perfect 

past in de nieuwe visie van verantwoord en ecologisch groenbeheer binnen 

een stedelijke omgeving.

Bibliotheekgebouw

Oprit  
dakgarages

Diensttoegang

Fi
et

se
ns

ta
lli

ng

KERKSTRAAT

SAS

Leeskuil

OCMW

groencontact 2011 | 37 [1]  —  19

dendermonde | laureaat groene lente | vvog

LAUREAAT
2010



De meeste Amerikaanse planten die worden 
aangeplant in onze prairietuinen zijn al lang 
in Europa aanwezig en hun gedrag is goed 
gekend. Denk aan Liatris, Rudbeckia, Aster, 
Phlox en Echinacea voor de vivassen (twee-
zaadlobbige vaste planten) en aan Panicum, 
Eragrostis of Sporobolus voor de grassen. 
Hierdoor is het gevaar van invasiviteit relatief 
klein. Gelet op de actuele problematiek van 
invasieve planten worden nieuw ingevoerde 
soorten in onze kwekerijen eerst opgevolgd 
vooraleer ze massaal op de markt komen.

Een hedendaagse Europese prairietuin 
bestaat niet enkel uit planten van Noord-
Amerika. Men gaat ook planten toelaten uit 
Europa en Azië die dezelfde karakteristieken 
hebben en onder hetzelfde hard regime 
kunnen gedijen. Het spreekt bovendien 
vanzelf dat de aanleg van prairietuinen een 
cultuurlijk gegeven is dat niet thuishoort in 
het buitengebied en in de natuur. Prairietui-

nen horen enkel thuis in het dorp of in de 
stad, dichtbij de mensen.

Ontwerp van  
een prairietuin

Om een prairietuin te ontwerpen moet men 
-zoals bij elke andere tuin trouwens- rekening 
houden met de ligging (oriëntatie) en de aard 
van de bodem. Prairieplanten houden van 
warme plaatsen in de volle zon. De bodem 
heeft bij voorkeur een hoge pH (6-7) en is goed 
gedraineerd. Dit zijn belangrijke voorwaarden 
om tot duurzame begroeiingen te komen!
Om een gedegen plantengemeenschap te 
kunnen samenstellen moet men de eigenschap-
pen van de vaste planten goed kennen. Het is 
zeer belangrijk om voor elke soort rekening te 
houden met de standplaatsomstandigheden. De 
plantengemeenschap moet zodanig uitgekiend 
zijn dat de soorten voor een lange tijd de onder-
linge concurrentie kunnen doorstaan.

Qua ontwerp bestaan er in feite twee manie-
ren om een prairietuin aan te leggen. Indien de 
planten intens gemengd worden waardoor de 
tuin er gaat uitzien zoals een bloemenweide, 
dan spreekt men van het ‘prairiemix-principe’. 
Gaat men de planten eerder in groepen aan-
planten, zoals in een mixed-border, dan spreekt 
men van een prairie aangeplant in drifts. 
Bij toepassing van het prairiemix-principe wordt 
door de ontwerper geen totaalplan afgeleverd 
waarop de localisatie van de prairieplanten 

nauwkeurig staat aangegeven. Men gaat hoog-
stens uit van een schets van de situering van de 
bollen en van de solitairplanten en/of een sum-
miere schets van de eventueel aanwezige drifts. 
De prairieplanten worden eerder ‘gevoelsmatig’ 
uitgezet. Men zal echter wel rekening houden 
met de functie die de plant in het geheel 
vervult. Die functie wordt door de leverancier 
mee op het etiket afgedrukt.

Prairietuin van 
Dendermonde

De prairietuin rond de bibliotheek van Den-
dermonde werd aangelegd in de lente van 
2010 in een blauw-violet-paars kleurenpa-
let. In de langgerekte tuin langs de oostge-
vel van het gebouw werd gewerkt met een 
overwegend lagere beplanting gaande van 
laaggrasprairie tot lage menggrasprairie. In 
de wadi werden vaste planten gebruikt voor 
een natte hooggrasprairie. Aan de andere zijde 
van het gebouw, waar zich het OCMW-complex 
bevindt, werd gekozen voor een hooggrasprai-
rie. De prairietuin van Dendermonde werd in 
drifts aangeplant. In het tuingedeelte aan de 
oostzijde van het gebouw bestaat de laaggras-
prairie uit stroken (drifts) van 2 tot 4 m breed 
die over de hele lengte (±12 m) in de dezelfde 
hoek schuin op het gebouw zijn gericht. Aan 
de andere kant van het gebouw (OCMW-kant) 
zijn het eerder organisch in elkaar passende 
groepen geworden. Door de aanwezigheid 
van zich spontaan uitzaaiende pendelplanten 

■

Prairietuin aan de oostzijde van het bibliotheekgebouw (6 weken 
na aanleg). De planten werden hier aangeplant in schuine stroken 
(drifts) van 2 tot 4 m breed.

■ 

Links van de welbekende aster groeit een van de mooiste 
echte prairiegrassen, Schizachirium scoparium ‘Prairie 
Blues’ (zomer, 2010).

■

Het volume van de bovengronds afstervende prairiebeplanting blijft 
ook in de herfst voor een fraai uitzicht zorgen met nuances van 
bruin, grijs en zwart.

■

Na de winter en na het weghalen van de afgestorven plantendelen 
zal de prairietuin in februari terug tot leven komen met de bloei 
van de bolgewassen.
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zullen de lijnen tussen de groepen mettertijd 
vervagen. De tuin zal na verloop van tijd echter 
geen prairiemix worden. 

Plantdichtheid
Aangezien prairietuinen onbemest blijven en 
niet geïrrigeerd worden zullen de planten niet 
zo snel groeien. Ze blijven smaller en maken 
minder bladmassa. Ze kunnen daarom tegen 
een stootje als het eens heel droog wordt, 
heel hard waait of als het pijpenstelen regent. 
De planten staan wat op hun honger. De sten-
gels, bladeren en cellen worden juist daardoor 
veel sterker en harder. Het is gebruikelijk om 
de plantdichtheid met 10 % te verhogen ten 
opzichte van een klassieke aanplanting met 
vaste planten. Voor de hooggrasprairie werden 
hier 7-8 pl/m2 gebruikt, voor de laaggrasprai-
rie 9-10 pl/m2. 

Plantenkeuze

Laaggrasprairie
Voor de laaggrasprairie werd een combinatie 
gemaakt van 7 grassoorten en 29 vaste plan-
tensoorten. Ruim 1700 stuks grassen werden 
aangeplant met soorten zoals Andropogon, 
Panicum, Schizachyrium, Sorghastrum, Hakon-
echloa en Sporobolus. Bij de vaste planten 
werden in totaal 6000 planten aangebracht 
en koos men o.a. voor Agastache, Amsonia, 
Aster, Echinacea, Geranium, Liatris, Monarda, 
Rudbeckia, Salvia, Phlomis, Phlox, Ruellia en 
Verbena.

Hooggrasprairie
Voor de hooggrasprairie werd gewerkt met 
2000 grassen in 8 soorten zoals Calamagros-
tis, Panicum, Schizachyrium, Hakonechloa en 
Sporobolus. Ook plantte men meer dan 5000 
vaste planten in 26 soorten zoals Agastache, 
Aster, Baptisia, Echinacea, Eupatorium, Gera-
nium, Monarda,  Nepeta, Penstemon, Phlox en 
Veronicastrum.

Natte prairie
Voor de natte prairie werd een selectie 
gemaakt van 5 grassoorten zoals Calamagros-
tis en Panicum (ca. 500 planten) en 4 vaste 
plantensoorten met o.a. Anemone, Lythrum en 
Tradescantia (ca. 340 planten).

Bloembollen
Uit de praktijk blijkt dat een prairiebeplanting 
vooral kleur vertoont vanaf  de vroege zomer 
en het mooist oogt vanaf de hoogzomer tot in 
het late najaar. Ook in de winter blijft een prai-
rietuin voor een fraai uitzicht zorgen. Om de 
prairietuin van Dendermonde vanaf de vroege 
lente reeds aantrekkelijk te maken werd een 
bijkomende aanplanting gedaan van 8200 
bloembollen met o.a. Tulipa, Allium, Scilla, 
Eremurus en Crocus.

Bomen
In het ontwerp van de tuin rond de biblio-
theek werden ook een aantal bomen aange-
plant, met name drie exemplaren van Carpi-
nus betulus ‘Frans Fontaine’, een Paulownia 

tomentosa en zeven amberbomen (Liquidam-
bar styraciflua ‘Lane Roberts’).

Aanleg

Bodemvoorbereiding
De grond moet goed draineren. Onkruiden die 
zich door uitlopers verspreiden zoals haag-
winde, akkerdistel, kweekgras, akkerpaarden-
staart, zevenblad e.a. mogen niet aanwezig 
zijn en moeten op voorhand zo goed mogelijk 
verwijderd worden.

Aanplanting
De aanplanting werd uitgevoerd in de periode 
maart-april 2010. De speciaal aangevoerde 
goed drainerende grond werd perfect genivel-
leerd. Vervolgens werden op gelijke afstanden 
met een grondboor plantgaten gemaakt. De 
planten werden uitgezet volgens het aangele-
verde plan van de drifts.

Afdeklaag
Na het planten werd de grond nog eens heel 
fijn met de rijf genivelleerd om daarna, hand-
matig te worden afgedekt met een laag lava 
(8/16) van 7 cm dik. Belangrijk hierbij is dat 
de afdeklaag overal even dik is. De meerprijs 
aan materiaal en werk zal na 2 à 3 jaar gere-
cupereerd zijn omdat er aanzienlijk minder 
wiedwerk nodig zal zijn. Er kan niet genoeg 
gewezen worden op het feit dat de inerte 
afdeklaag overal even dik moet zijn. Uit de 
praktijk blijkt dat onkruiden over het algemeen 
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niet in staat zijn te kiemen doorheen een 
afdeklaag van 7 cm. Een laag van bijv. 4 cm 
blijkt onvoldoende te zijn. Naast zijn onkruid- 
en moswerende werking heeft het gebruikte 
materiaal nog troeven. De lava houdt het 
vocht in de grond, belet erosie bij slagregen, 
houdt de grond luchtig, houdt de warmte vast, 
beschermt tegen vrieskoude, doet het opper-
vlak sneller opdrogen, beschermt de bodem-
structuur bij betreding, levert mineralen, enz. 
Het gebruik van bijv. schors is uit den boze in 
een prairietuin. Dit materiaal verstoort sterk 
het bodemleven, levert onnodig extra voe-
dingsstoffen en moet regelmatig worden aan-
gevuld. 

Beheer

Het beheer van een prairietuin beperkt zich 
voornamelijk tot het verwijderen van de afge-
storven plantenresten en tot onkruidbestrij-
ding. Wat niet wordt gedaan in een prairiet-
uin is: steunen, begieten, bemesten, spuiten 
tegen insecten, ziekten en onkruiden. Om de 
2 jaar kan het nodig zijn om wat bij te kalken 
om de pH op peil te houden.

Onkruidbestrijding
In de eerste seizoenen na de aanleg is het 
belangrijk dat ongewenste soorten zorgvul-
dig verwijderd worden. Tijdens het groeisei-
zoen wordt er maandelijks één keer door de 
beplanting gegaan om eventueel voorkomend 
onkruid te verwijderen. Klein onkruid wordt 
geschoffeld, groter onkruid wordt gewied. Na 
verloop van tijd, wanneer de beplanting dicht-
gegroeid is, wordt onkruidbestrijding minimaal 
tot verwaarloosbaar.

Verwijderen van plantenresten
De belangrijkste beheermaatregel bestaat uit 
het maaien van de vegetatie en het afvoeren 
van de dode bovengrondse plantendelen. Hier 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende soorten. Dit maakt het onderhoud 
van een prairietuin ook zo eenvoudig: gewoon 
tabula rasa en zo kort mogelijk. Omdat in de 
bibliotheektuin van Dendermonde bloembol-
len gebruikt werden moet het maaien tijdig 
gebeuren om de uitlopende bolgewassen niet 
te beschadigen. Na het verwijderen van het 
maaisel wordt alles nog eens netjes gerijfd en 
wordt de -tijdelijk desolate- lavavlakte schoon-
geblazen.

Levensduur

In de tuin correct onderhouden wordt, gaan 
we ervan uit dat de bezoekers heel lang zullen 
kunnen genieten van de kleuren- en vormen-

pracht die elk seizoen weer anders zal zijn. De 
prairietuin in Berggarten, de botanische tuin 
van Hannover (D), ligt er reeds 12 jaar en ziet 
er nog steeds piekfijn uit. Indien nodig kan om 
de vijf jaar een wat grotere ingreep gepland  
worden om eventueel voorkomende oneven-
wichten te verhelpen.

Tekst
Jan Spruyt | jan@vasteplant.be
Jos De Wael | jos.de.wael@vvog.info

Foto’s
Jan Spruyt | jan@vasteplant.be
VVOG
stad Dendermonde

Meer info
Dienst Groen en Natuur
T. 052 25 11 25
Groen.en.natuur@dendermonde.be

Websites
www.dendermonde.be
www.vasteplant.be

■

Aan de westzijde van de bibliotheek (naast het OCMW-gebouw) 
werd de wilde prairiebeplanting in strakke lijnen aangeplant.

■

Ter hoogte van de ‘leeskuil’ (op de achtergrond) werden 
de planten in drifts aangeplant. Schijnbaar wild staan de 
prairieplanten toch in een beredeneerde orde.

Extra ledeninfo
De aangesloten gemeentebesturen kunnen op 
de ledenpagina’s van de VVOG-website meer info 
vinden over prairiebeplantingen en het gebruik 
van vaste planten in openbaar groen. Via ‘Groen-
contact-Extra’ vinden zij ook een selectie van 
nuttige en betrouwbare websites.
www.vvog.info
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Een jaar geleden verscheen bij de Stichting 
Kunstboek een fraai boek over prairieplan-
ten dat geschreven werd door Laurence 
Machiels in samenwerking met Jan Spruyt. 
Het boek telt 128 blz. en is overvloedig geïl-
lustreerd met honderden foto’s. De lezer ver-
neemt meer over de oorspronkelijke Ame-
rikaanse prairies en de principes van een 
hedendaagse prairietuin. Tenslotte bevat 
het boek een overzicht van de voornaamste 
prairieplanten.

ISBN 978-90-5856-277-7
Uitgever Stichting Kunstboek

Bodembedekkers

Planten voor de hooggrasprairie

Planten voor de laaggrasprairie

Locatie
Kerkstraat 111, 9200 Dendermonde

Ontwerp totaalconcept
SWBO, Dendermonde

Ontwerp groenvoorziening
Jan Spruyt-Van der Jeugd bvba, Buggenhout

Vaste planten
Jan Spruyt-Van der Jeugd bvba, Buggenhout

Groenaanleg
Verdonck bvba, Wanzele (Lede)

Groenonderhoud
Verdonck bvba, Wanzele (Lede)

Kostprijs buitenaanleg
335.370,00 euro

Kostprijs groenaanleg
62.784,00 euro

Agastache foeniculum
Allium ‘Gladiator’
Allium ‘Globemaster’
Allium aflatunense ‘Purple Sensation’
Allium christophii
Andropogon gerardii
Anemone canadensis
Artemisia ludoviciana ‘Silver Queen’
Aster amellus ‘Sonora’
Aster laevis ‘Anneke Van der Jeugd’ (J.S.)
Aster macrophyllus
Aster novae-angliae ‘Septemberrubin’
Baptisia australis
Calamagrostis brachytricha
Camassia cusickii
Camassia quamash
Crocus chrysanthus ‘Blue Pearl’
Echinacea purpurea ‘JS Purple Prairie’
Echinacea purpurea ‘Maxima’
Echinops ritro ‘Veitch’s Blue’
Eupatorium coelestinum
Eupatorium maculatum ‘Riesenschirm’
Geranium ‘Ann Folkard’
Geranium maculatum ‘Vickie Lynn’
Geranium ‘Orion’

Lythrum salicaria ‘Blush’
Miscanthus sinensis ‘Afrika’
Monarda fistulosa
Monarda fistulosa subsp. menthifolia
Monarda ‘Violetta’
Nepeta faassenii (x) ‘Six Hills Giant’
Panicum virgatum ‘Squaw’
Panicum virgatum ‘Heavy Metal’
Panicum virgatum ‘Prairie Sky’
Pennisetum orientale ‘Tall Tails’
Penstemon ‘Sour Grapes’
Phlox ‘Amethyst’ (Paniculata-groep)
Phlox ‘Cool of the Evening’ (Paniculata-groep)
Phlox ‘Franz Schubert’ (Paniculata-groep)
Phlox ‘Katherine’ (Paniculata-groep)
Schizachyrium scoparium
Scilla non-scripta
Sorghastrum nutans
Stokesia laevis ‘Purple Parasols’
Thalictrum ‘Elin’
Tradescantia ohioensis
Tulipa ‘Queen of Night’
Tulipa saxatilis
Veronicastrum virginicum ‘Lavendelturm’

Agastache ‘Black Adder’
Agastache foeniculum
Allium ‘Gladiator’
Allium ‘Globemaster’
Amsonia hubrichtii
Amsonia tabernaemontana
Aster frikartii (x) ‘Jungfrau’
Aster ageratoides ‘Harry Schmidt’
Aster radula
Aster turbinellus
Camassia leichtlinii ‘Caerulea’ LOS
Camassia quamash
Carex davalliana
Crocus tommasinianus
Echinacea purpurea ‘JS Purple Prairie’
Echinacea purpurea ‘Pica Bella’ (J.S.)
Eragrostis spectabilis
Eremurus isabellinus (x) Ruiter’s Hybrids
Gentiana tibetica
Geranium ‘Terre Franche’
Geranium pratense ‘Mrs Kendall Clark’
Geranium sanguineum ‘New Hampshire Purple’
Hakonechloa macra
Hemerocallis ‘Little Grapette’

Liatris spicata
Monarda bradburiana
Nardus stricta
Nepeta ‘Veluw’s Blauwtje’
Panicum virgatum ‘Heavy Metal’
Penstemon virgatus ‘Blue Buckle’
Phlomis samia
Phlomis tuberosa
Phlox divaricata ‘Clouds of Perfume’
Pulsatilla vulgaris
Rudbeckia occidentalis ‘Green Wizard’
Ruellia humilis
Salvia lyrata ‘Purple Knockout’
Schizachyrium scoparium
Schizachyrium scoparium ‘Prairie Blues’
Scilla non-scripta
Sedum (H) ‘Purple Emperor’
Sporobolus airoides
Tulipa ‘Groenland’
Tulipa ‘Queen of Night’
Tulipa saxatilis
Verbena ‘Boughton House’
Verbena bonariensis

STEEKKAART

Carex morrowii ‘Ice Dance’
Deschampsia cespitosa ‘Tardiflora’
Epimedium pinnatum ‘Black Sea’

Hakonechloa macra
Liriope muscari ‘Moneymaker’
Ophiopogon planiscapus

groencontact 2011 | 37 [1]  —  23

dendermonde | laureaat groene lente | vvog


