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Meer kleur in het openbaar groen met GreentoColour®
donderdag 21 september 2017 

 
Griffioen Wassenaar biedt met het
vasteplantenconcept GreentoColour® een
maatwerkoplossing voor het openbaar groen. 

 
GreentoColour® is ontwikkeld vanuit de kosten van
beheer. Na één groeiseizoen is de beplanting al nagenoeg
dichtgegroeid en zorgt voor aanzienlijk minder
onkruidgroei ten opzichte van heesterbeplanting. Het
gebruik van vasteplanten geeft een grote
kwaliteitsverbetering in de openbare ruimte. Bovendien
dragen vasteplanten sterk bij aan de biodiversiteit.

 
Het concept bestaat uit vier pijlers: de juiste plant op de
juiste plaats, grondvoorbereiding, het gebruik van acht
planten per m² van zware kwaliteit planten en onderhoud
met kort afmaaien/mulchen/mesten. Alle vier de pijlers
zijn van groot belang voor het slagen van de beplanting
en leiden tot een jaarrond attractieve beplanting met een
hoogwaardige uitstraling. Indien aan alle pijlers is voldaan
garandeert Griffioen de opdrachtgever betreffende de
resultaten van uitgevoerde vasteplantenprojecten. 

 
Het concept heeft veel toepassingsmogelijkheden, ook in
bijzondere omstandigheden zoals langs wegen en op
schaduwrijke locaties. Sinds de ontwikkeling van het
concept in 2013 geven duizenden projecten door heel
Nederland het openbaar groen meer kleur en fleur. 

 
Meer informatie en beelden zijn te verkrijgen op
www.greentocolour.com of bezoek ons op de Dag van de
Openbare Ruimte. Ons standnummer is 3.5.05.
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Foto's laanbomen assortiment

Geleiachtige substantie in de rough.

Boomspecialist zoekt nieuwe uitdaging
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boom rot weg aan de bovenkant
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Ervaren verkoopleider boomkwekerijproducten gezocht bij De Buurte
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