




Out of the box denken is voor vernieuwing belangrijk
Zo bedacht Bert Criffioen dat je in de openbare ruimte
vaste planten niet moet aanplanten en vervolgeÀs met
veel moeite moet onderhouden. In zijn visie moet je
vaste planten aanbrengen en vervolgens'dicht' Iaten
groeien. Daarvoor is het noodzakelij k een assortiment
van vaste planten te gebruiken dat aan een aantal voor-
waa rden voldoet.'Fi lters' noe mt h ij d ie voorwaa rden.
De kwaliteit van de plant is een filter, evenals het
tijdstip van planten en de voorbereiding van de grond.
Voora I de voorbereid ing maa kt het versch il en sraar,
volgens Bert Criffioen, voor 7o%"van het succes.

Bert Criffioen:
'Met dat concept ben ik op pad gegaan. Naar de gemeenten
en ontwerpers. Die moeten de vaste planten weer gaan
voorschrijven dacht ik. Dat heb ik twee maanden gedaan,
maar dat leverde niets op. lk kwam eigenlijk vertellen dat
ze andersom moesten denken, vanuit het beheer. En dat
is nooit een boodschap die men graag wil horen. Celukkig
kreeg ik contact met een beheerder van een gemeente.
Het was een man die al j5 jaar bij die gemeente werkte,
een echte'praktijkman'.Ik deed hem mijn verhaal. Na een

tijdje belde hij mij en zei: "lk heb als jonge hovenier altíjd
zo geleden van op mijn knieën ín de plantsoenen werken,
maar ik geef je een kans.lk heb nog wat geld en een stuk
grond van looom2, richt dat maar in naar jouw idee.Van
de zomer kijken we wel of je gelijk hebt."

Kosten. Vaste pla nten ku n nen a lleen terug in de
openbare ruimte op basis van een kostenargument.
De esthetische kant telt dan even minder.

'Wij moesten dus kijken of we qua kosten op konden
boksen tegen één van de duurste vormen van apenbaar
groen, b.v. de toenmalige, traditionele rozenvakken.

Dat moest lukken.Wij hebben gerekend en dat stuk grond
beplant. Toen bleek in de praktijk dat we een substantieel
stuk onder de onderhoudsprijs van de referentievakken
zaten. De beheerder erkende dat en wilde wel meer.

Voor ons was het belangrijk dat we een voorbeeld hadden
Iiggen. Zo kon ik gemeentes uit de omgeving laten zien
wat het effect was van de vaste plantenborders en hoe
e.e.a. werkte en daarna is de bal gaan rollen.
We hebben nogal een revolutie teweeg gebracht in de

openbaar groenvoorziening, door een systeem te hanteren
van extreem kort maaien. Dat durfÍ eigenlijk niemand.
De maaíbaarheíd van de planten ís het eerstefilter bij
het ontwerp. Alle planten die niet op deze manier
onderhouden kunnen worden vallen buiten ons concept.'
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