
Gemeente Roermond:
kleu rrij k en levendig
openba ar groen
De gemeente Roermond heeft veel aandacht voor openbaar groen.

Zowel op het gebied van kwaliteit als biodiversiteit, Sind sZOl2zijn er op
4 zichtlocaties in deze gemeente borders beplant met Green to Colour.

Green to Colour
"Het openbaar groen op deze locaties keeg hiermee
een enorme kwaliteitsimpuls", vertelt Joep Ewalds,

beheerder openbare ruimte van de gemeente Roer-

mond. "Het resultaat is erg levendig, zowel qua kleur als

de dieren die de Green tot Colour-beplanting aantrekt."
De gemeente Roermond koos voor Green to Colour-
beplanting omdat deze beplanting voldoet aan de

hoge kwaliteitseisen die op de vier zichtlocaties ge-

wenst zijn: "De oude heesterbeplanting groeide niet
goed langs de drukke weg. We wilden bloemrijke
planten die vlindervriendelijk zijn en die goed toepas-
baar zijn in de openbare ruimte", zegt Joep Ewalds.

"Sinds 2012 hebben we de vlinder geadopteerd en
letten we er extra op dat dit diertje, maar ook andere

dieren, graag vertoeven in het openbaar groen van
onze gemeente. De Green to Colour-beplanting biedt
voedsel en een fijne leefomgeving voor vlinders en
andere insecten."

Onderhoudskosten
"De onderhoudskosten van de Green to
Colour-projecten zijn vergelijkbaar met de

onderhoudskosten van andere vaste plan-
ten in onze gemeente. De aanlegkosten van

Green to Colour-beplanting zijn hoger dan
die van een doorsnee heesterbeplanting,

maar daar krijg je wel veel meer kwaliteit
en een bloemenpracht voor terug. De plan-

ten zijn sterker en veel kleurrijker", vertelt
Joep Ewalds. "Naast een mooie groene

basis vormen de Green to Colour-projecten enkele
parels in het openbaar groen van onze gemeente."

Advies
Jonkers hoveniers adviseerde de gemeente Roermond
over de mogelijkheden van het Green to Colour con-
cept en realiseerde ook de beplanting. "We zijn erg
teweden met het resultaat. Ook de samenwerking
met Jonkers hoveniers verliep naar wens. Het team
heeft heel secuur gewerkt en degelijk plantmateriaal
gebruikt. Onze feedback op de eerste proeflocatie
hebben ze verwerkt in de overige drie iocaties. Dit
betreft met name persoonlijke voorkeuren wat betreft
de beplanting. En dat zien we terug in het eindresul-
taat", vertelt Joep Ewalds. "Het openbaar groen in
Roermond heeftmet deze Green to Colour-locaties
een kwaliteitsimpuls gekregen. In de toekomst willen
we nog meer zichtlocaties in Roermond verfraaien
met het Green to Colour-concept."

A Rilksweg Zuid Swakmen
voor aan eg

A Rijksweg Zuld Swakmen
3 maanden na aanleg

A Zonnedauwhof Roermond
5 maanden na aanleg
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