
 

TOUR DE ROTONDE 

 

Wie tegenwoordig Scheveningen inrijdt, wordt onthaald op een zee van bloemen. 

Buurtbewoners, ondernemers, toeristen en bezoekers loven de entree van Scheveningen op 

de kruising van de Plesmanweg en de Nieuwe Parklaan. Daar waar enige jaren geleden een 

effectieve, maar grasgroene rotonde werd aangelegd. Een goed gesprek met de 

groenbeheerder van Stadsdeel Scheveningen, Fanja Rekkers, leverde nieuwe inzichten op 

voor de hoogwaardige uitstraling met een kosteneffectief beheer. 

Vaste planten 

Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug voert een actief beleid op duurzaamheid. Of het nu gaat om 

energieopwekking of groenbeheer, verschillende commissies met vrijwilligers zijn actief om de kwaliteit van de 

wijk hoog te houden. Openbaar groen is een flinke kostenpost voor de gemeente, maar vaak ook een doorn in 

het oog van bewoners; manshoog onkruid, verdroogde planten, op het eerste gezicht gebrek aan aandacht.  

Een jaar na de komst van de rotonde, die bedekt was met groene zoden naar het ontwerp van de architect, 

stapte de groencommissie naar de gemeente. Een alternatief zou beplanting met vaste planten kunnen zijn: 

meer representatief, kleurrijk en eigentijds, maar ook minder onderhoud en meer variëteit. Fanja beloofde 

onderzoek te doen en met een voorstel te komen. Eind 2013 kwam een beplantingsplan op tafel, waarvoor ook 

budget was vrijgemaakt! 

Green to Colour  

Het beplantingsplan voor de rotonde is een ontwerp van de fa. Griffioen uit Wassenaar, partner van NL 

Greenlabel. Maar niet zomaar een ontwerp. Gebaseerd op een concept dat Green to Colour wordt genoemd, 



richt Griffioen zich op de inrichting van de openbare ruimte met vaste planten. Dat vraagt om planten, die op 

de standplaats kunnen gedijen met een dichte beplanting (8-9 planten per vierkante meter) voor snelle 

bedekking van de bodem en daarmee voor snel resultaat. Maar ook uitgekiende meststoffen en een 

inbegrepen beheermethode, die zorgen voor een onderhoudsarm en het jaar rond attractief beeld. Ons werd 

zelfs beloofd dat na het eerste jaar na aanplant schoffelen nog maar zelden nodig is. 

Het beplantingsplan bevat planten die van het vroege voorjaar tot de late herfst bloeien. Na de bloei tonen 

veel vaste planten in het najaar herfstkleuren. Het afgestorven, bovengrondse loof heeft ook in de winter haar 

eigen sierwaarde.  

 

Afmaaien 

Het Green to Colour concept heeft een unieke beheermethode. Na de winter wordt het afgestorven loof 

afgemaaid. Kort na het afmaaien botten de planten zeer snel uit, waardoor onkruidgroei wordt onderdrukt. 

Afmaaien moet dus op exact het juiste moment gebeuren, afhankelijk van winterconditie en weer. Hier is een 

groot verschil met de traditionele beheerscontracten, die gebaseerd zijn op aanbesteding, onafhankelijk van de 

weersomstandigheden.  

 

Assortiment 

Voor de liefhebbers: het assortiment van de beplanting is met zorg samengesteld en gericht op kleur, bloeitijd, 

bloeivorm en houdbaarheid in de zilte, zanderige Scheveningse bodem. In totaal is 315M2 beplant met 16 

verschillende soorten vaste planten. Veel van het moois is al in bloei of heeft gebloeid; in  september/oktober 

zullen de Asters aser ‘Asran’ en  ‘Prof. Anton Klippenberg’ zich tonen evenals de Sedum-hybride ‘Herbstfreude’. 

Door het jaar heen rijk bloeiende beplanting, die nuttige insecten aantrekt zoals bijen en vlinders. 

 

 
 

 

 



Tour de rotonde 

Maak eens een toertje om de rotonde, te voet, met de fiets of per auto. Vaste planten zijn terug van 

weggeweest, niet nieuw, wel anders is het credo van Griffioen. Samen met de vasteplantentuinen van 

Résidence Koninginnebrug op de hoek van de Plesmanweg  en de bloeiende tuin van het ministerie van I&M op 

de andere hoek van de Plesmanweg en van Résidence Witte Brug aan de Nieuwe Parklaan  vormt de rotonde 

nu een bloemrijke binnenkomst op Scheveningen, met een belevingswaarde die kwaliteit en duurzaamheid 

uitstraalt.  
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