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=maakt vasteplanten in het
openbaar groen goede investering

De toepassing van vasteplanten in het openbaar groen is niet voor
iedereen vanzelfsprekend. De kosten die met het onderhoud
verbonden zouden ziln, vornnen dan een drempel.
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projectleider bij Jonkers Hoveniers uit
- Venlo. "Als je het op de juiste manier

aanpakt is het zelfs kostenbesparend ten opzichte van
andere beplantingen." Als voorbeeld neemt hij ons

mee naar een'Green to Colour'project in Boxmeer.

De gemeente is de opdrachtgever. Green to Colour is

de naam van het vasteplantenconcept van Griffioen
wassenaar dat garant staat voor een zeer snelle

dichtgroei. Het doel van het concept is het terugbren-
gen van vasteplanten in het openbaar groen. Het is
een totaalformule: het ontwerp en soortkeuze,
grondbewerking, P11-kwaliteit planten en het
maai- en bemestingsplan zijn gericht op een zeer laag
onderhoudsniveau met een hoee sierwaarde.
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Grubben: " In de oorspronkelijke situatie lagen er
oude'uitgeleefde' en versleten rozenvakken met

een'gerafelde' rand met Prunus laurocerasus haag.

Wij hebben de rozenvakken en de haag gerooid en

veranderd in fraaie vasteplantenvakken.

Ook werd een versleten, weinig gebruikt
voetpad verwijderd en omgevormd in
vasteplantenborder.

Voor dit injuni 201 3 aangelegde pro-
ject hebben we een onderhoudscon-

tract voor 3 jaar. Het eerste jaar wordt
er bemest en zijn er 7-9 onderhouds-

beurten. ln het rweede en derde jaar

wordt het a lmaaien (ldepelen,zmul-

chen) en bemesten en 5-6 onder-

houdsbeurten".
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Grubben ontmoette Bert Griffioen

enkele jaren geleden op een vak-

beurs voor openbaar groen. "Zijn

verhaal over een iets duurdere

aanleg met goedkoper onderhoud dan traditio-
nele vastepiantenborders, sprak mij persoonlijk aan

en Ík heb dit hier binnen Jonkers geïntroduceerd.

Het Green to Colour concept en de benadering van

Griffioen Wassenaar hebben veel parallellen met
ons Heemconcept dat wij al meer dan 10 jaar voe-

ren. Dit houdt in dat wij projecten aanleggen inclu-
sief minimaal 3 jaar onderhoud, we geven boven-

dien resultaatsgarantie. Inmiddels hebben wij
projecten liggen die aan hun derde onderhoudsjaar

beginnen. Het werken met het conceptJ ook qua on-

derhoud, is een leerproces. De omstandigheden bij

ons zijn anders dan aan zee. Door met regionale par-

tijen samen te werken, maakt Griffioen optimaal ge-

bruik van de kennis in het gebled. De resultaten zijn

dan ook goed te noemen: mooie bloemrijke vaste-

plantenvegetaties die qua onderhoudskosten voor
veel opdrachtgevers budgettair echt interessant zijn.

Interessant is het ook qua biodiversiteit. Op de in dit
concept toegepaste planten komen veel viinders,

bijen, hommels en dergelijke af."
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