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Biodiversiteit is een thema dat landelijk steeds 
meer aandacht krijgt. Ook de overheid wil hier, 
gezien die landelijke tendens, een steentje 
aan bijdragen. De schiet-, oefen- en legerings-
terreinenvan Defensie zijn daar erg geschikte 
locaties voor. De uitgestrekte landschappen 
bieden veel ruimte voor aanplant van bloemen 
en planten. Tel daarbij op dat Defensie ruim 
30.000 hectare grond bezit in Nederland en het 
is duidelijk dat de vergroeningsslag een serieus 
verschil kan maken voor de biodiversiteit. Sight 
Landscaping, een groenvoorzieningsbedrijf uit 
Harderwijk, heeft landelijk 28 Defensieterreinen 
in onderhoud. Op acht daarvan wordt ook 

In 2016 besloot het Rijksvastgoedbedrijf samen met Sight Landscaping dat de terreinen die Sight 

in onderhoud heeft, een impuls nodig hadden. Daarop is door Sight een planten-conceptenplan 

ontwikkeld voor renovatie op de terreinen van Defensie. Doel is om meer variatie aan te brengen 

in beplanting ter bevordering van de biodiversiteit. Landgoed Bronbeek in Arnhem is een van de 

defensieterreinen die een metamorfose gehad heeft. Op deze locatie is door Sight Landscaping het 

concept Fleur Dansante geplant van Lageschaar Vaste Planten. 

Auteur: Nino Stuivenberg

(Leger)groene impuls voor 
defensieterrein
Landgoed Bronbeek krijgt kleur door vaste planten concept 
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daadwerkelijk vast gewoond, gewerkt en 
geleefd, waaronder op landgoed Bronbeek 
in Arnhem. Op deze locatie wonen veteranen 
van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 
(KNIL) en zit tevens een museum. Sight is er 
verantwoordelijk voor het groenonderhoud en 
renovaties.

Meer beleving
Op landgoed Bronbeek kreeg Sight dan ook 
de taak om het terrein te vergroenen volgens 
de door hen voorgestelde concepten. Voor het 
vergroeningsproject werd Robin Hannink, al 22 
jaar werkzaam bij Sight, aangewezen als pro-
jectleider. Zijn collega Kees Torn Broers fungeer-
de als schakel tussen het Rijksvastgoedbedrijf, 
Sight en Lageschaar Vaste Planten. Hannink 
vertelt: ‘Onze taak op Bronbeek was om het 
groen op te waarderen. De beplanting was in 
de oude situatie erg monotoon met weinig 

verschillende soorten. Wij wilden meer variatie 
aan brengen in soorten, kleur en ook in bloei, 
zodat de beplanting het hele jaar door een fraai 
aanzicht geeft. Kortom, we wilden meer bele-
ving geven aan het (leger)groen. De bewoners 
profiteren daarvan, net als de bezoekers aan 
het museum. En het levert natuurlijk meer bijen 
en vlinders op.’ 

Oorspronkelijke natuur
De vraag is dan welk type beplanting daar het 
meest geschikt voor is. Het doel op landgoed 
Bronbeek was om beplanting aan te brengen 
die een link heeft met Nederlands-Indië, dus 
natuur die daar van oorsprong voorkwam. 
Een natuurrijke en kleurrijke beplanting met 
een duidelijke structuur. Het concept Fleur 
Dansante van Lageschaar voldoet aan al deze 
eisen. Sight heeft Lageschaar dan ook opdracht 
gegeven voor het tuinontwerp. Hannink legt 

uit: ‘De samenstelling van Fleur Dansante is 
precies wat we zochten, en bovendien kleuren 
de planten heel erg mee met de seizoenen. 
Ze groeien ook snel dicht. Er is veel variatie in 
soorten, nog meer dan bij Fleur Robuste. Voor 
ons was de keuze dan ook helder.’ 

Standaard zijn er acht plantencombinaties 
van Fleur Dansante, te zien in het kader bij dit 
artikel. Voor landgoed Bronbeek is een speciale 
combinatie op maat gemaakt, ontworpen door 
Sipke Terpstra en Laurens Lageschaar. Laurens 
Lageschaar van Lageschaar Vaste Planten 
vertelt: ‘De combinatie is helemaal afgestemd 
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‘De planten 
veranderen mee 
met de seizoenen’

PLANTENCOMBINATIES VAN FLEUR 
DANSANTE

• Bolero (Aquilegia, Geranium, Penstemon, 
Achillea en een aantal siergrassen)

• Flamenco (Hemerocallis, Crocosmia, Actaea, 
Solidago, Aster en diverse hoge siergrassen)

• Jive (Nepeta, Geranium, Hemerocallis, Liri-
ope, Eupatorium en enkele siergrassen)

• Lambada (Helleborus, Pulmonaria, Hemero-
callis, Geranium, Aster, Liriope en een paar 
siergrassen)

• Rock & Roll (Veronica, Salvia, Nepeta, Echin-
acea, Aster, Sedum en enkele hoog opgaande 
siergrassen)

• Salsa (Aquilegia, Phlomis russeliana, Achillea, 
Hemerocallis, Coreopsis en diverse siergras-
sen)

• Waltz (Sesleria, Sporobolus heterolepsis, 
Molinia, Pennisetum en Hakonechloa)

• Zumba (Helianthemum, Echinacea, Origa-
num, Achillea, Gaura en lagere siergrassen)
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op de wens van de klant. Een belangrijke 
voorwaarde voor Bronbeek was dat de planten 
goed passen bij het gebouw. Ook moest de 
beplanting een fraai winterbeeld hebben en 
door het jaar heen kleurrijk blijven. Dit was 
best een bijzonder project, Bronbeek is toch 
een locatie van statuur. De borders moesten 
van hoog niveau worden, daar hebben we met 
onze kennis mooi aan kunnen bijdragen.’

Een geheel
Fleur Dansante komt op Bronbeek goed tot 
zijn recht, vindt Lageschaar. ‘Elke border heeft 
meerdere bloemen die elk op een eigen 
moment in bloei staan. Vergeleken met Fleur 
Robuste zijn de groepen kleiner en zijn er wat 
meer soorten. De bloei zorgt in combinatie met 
siergrassen voor een natuurlijke sfeer. Fleur 
Dansante kun je zien als de luxere variant van 

Fleur Robuste. Het concept is enorm doordacht 
en dat zie je ook hier terug. Het doel is bereikt: 
de beplanting en het gebouw zijn één geheel 
geworden. En omdat onze planten onder-
houdsarm zijn, is ook nog eens weinig beheer 
nodig.’
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Fleur Dansante zorgt voor kleur op landgoed Bronbeek in Arnhem.
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