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Ú en onze
relatiekrant
Voor U ligt de nieuwe relatiekrant
van Verheij Integrale groenzorg.
“In 2012, een nieuwe krant?”, zult u denken. In de krantenbusiness gaat het toch niet zo best? De mensen halen het
nieuws van internet en de explosieve groei van social media
werkt daar nog extra aan mee. Een krant brengt geen nieuws
meer. Toch zijn er kranten die het nog steeds goed doen. Deze
kranten brengen voor de lezer uitgebreide achtergrondinfo en
creëren leesgenot voor de geïnteresseerde lezer. En dat bent U!
Met onze relatiekrant willen wij dit leesgenot ook aan U, als
klant, potentiële opdrachtgever of wat u ook bent, bieden.
Een krant waarin U kennis maakt met onze opdrachtgevers en
medewerkers op diverse projecten.
U, met wie wij persoonlijk en professioneel een relatie hebben
in de buitenruimte willen wij persoonlijk informeren over onze
visie op en aanpak op buitenruimtebeheer.
Over GroenZorg, Samenwerking met leveranciers, onkruidbeheer, Dirk’s tuinidee, onze CO2 reductie uit groenafval, oneliners en nog veel meer.

KLEUR OP dE BOULEVARd

Kortom, genoeg te lezen voor U, de geïnteresseerde lezer, die
nog graag een krant mét inhoud in handen heeft en niet alleen
gefocust is op de groene hypes van de dag.
Wij wensen u veel groen leesgenot!

Wilco Boender
Commercieel manager

Verheij Integrale
groenzorg en
Griﬃoen slaan
handen ineen
op Rivium
Saai, grijs en ﬂets; de boulevard van het
Rivium in Capelle aan den IJssel zag er niet
meer uit. ”In de twaalf jaar oude bakken met
lavendel zat geen enkele vitaliteit meer”,
zegt ir. J. L. van Stralen, parkmanager van
Bedrijvenpark Rivium. Verheij Integrale
groenzorg zorgt weer voor kleur in Capelle.

Bedrijvenpark Rivium aan de
Nieuwe Maas, pal naast de snelweg A16, biedt plaats aan 140
verschillende bedrijven in negentig gebouwen. Ongeveer 20
procent van de kantoorpanden
staat leeg. ”We doen er alles aan
om onze huurders te behouden”,
aldus Van Stralen. Tienduizenden
mensen zien dagelijks hoe het
park van 25 hectare er bij ligt.
”Groen is ons visitekaartje.”
Terwijl de offerte voor vervanging
van de lavendel op de Riviumboulevard liep, nodigde commercieel manager Wilco Boender van
Verheij Integrale groenzorg uit
Sliedrecht zijn klant Van Stralen
uit om hem te vergezellen naar de
Dag van de Openbare Ruimte. Om
alternatieven voor de lavendel te
bekijken bij vasteplantenkweker
Bert Griffioen uit Wassenaar. Hij
garandeerde én negen maanden
per jaar kleur op de Riviumboulevard én lage onderhoudskosten.
Van Stralen reageerde enthousiast. ”Er was meteen een klik.”

Terug

Het managementteam
V.l.n.r. Arie in ’t Veld, Dick Verheij, Wilco Boender
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Vaste planten zijn terug van
weggeweest, is de overtuiging
van Griffioen. ”Wij brengen kleur
en kwaliteit van de vaste plant

Oneliner

Wat u plant lukt niet altijd, wat u niet plant lukt nooit.
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FACTS
Opdrachtgever:
Rivium Parkmanagement,
Capelle aan den IJssel
Opdracht:
Renovatie plantvakken
Riviumboulevard
Werkzaamheden:
Advisering, grondbewerking,
aanplant en onderhoud

terug in de openbare ruimte.” Het
concept heet Green to Colour en
vraagt een andere manier van
denken: niet aanbrengen van
beplanting en onderhouden, maar
plannen, aanbrengen en dicht laten groeien. De traditioneel hoge
kosten van onderhoud van vaste
planten vervallen bij toepassing
van dit concept.
We werken met soorten die heel
snel dichtgroeien. Met grondverbetering vooraf, goede mestgift
en precies op het goede moment
terugmaaien, groeien de plantvakken snel dicht waarmee het onderhoud tot een minimum wordt
beperkt. Onkruid krijgt daarna
nauwelijks kans meer. Doel is
zoveel mogelijk maanden per jaar
kleur in het openbaar groen. Vast
onderdeel van de Green to Colourformule is toepassing van vasteplanten in de grotere potmaat
P11. Verder worden standaard
acht planten per vierkante meter
toegepast om zo snel mogelijk
een dekkend resultaat te krijgen.
In de praktijk blijkt 10 procent
van het assortiment vaste planten
geschikt voor de openbare ruimte.
Bijvoorbeeld het hardgroeiende
Nepeta, die ook is toegepast op
het Rivium.

Overtuiging
Op verschillende plaatsen in
Zuid-Holland past Verheij Integrale groenzorg het concept
van Griffioen toe. Recent op het
gerenoveerde Stationsplein in
Zwijndrecht, rotondes in Hellevoetsluis en bij een zorgcomplex
in Sommelsdijk. Ook elders in
Nederland is het concept te zien.
Een rondgang langs diverse projecten met Boender en Griffioen
gaf de doorslag bij de parkmanager van het Rivium. ”Het moet
op overtuiging groeien is de
mening van Boender. ”70 procent
van het succes in de voorbereiding van de grond.”
Verheij startte in de tweede
week april 2012 met aanpak
van het Rivium. Boender: ”De
oude lavendel eruit, tien tot 15
centimeter grond er op -het
onder ons zo genoemde Griffioenmengsel- en toen de planten
er in. Binnen drie weken was het
gerealiseerd. Binnen twee maanden was het helemaal dichtgegroeid.” Geluk dat het afgelopen
zomer veel regende? ”De vijand
in de groei is niet vochtgebrek,
maar hitte. Als de grond snel
is bedekt, blijft de temperatuur
van de grond laag en krijgt het

jonge plantje de kans om snel te
groeien.”

Loof
Na de bloei tonen veel vaste planten in het najaar herfstkleuren.
Het afgestorven, bovengrondse
loof heeft in de winter haar eigen
sierwaarde. Er zijn ook diverse
wintergroene en semi-wintergroene vaste planten. Pas na de
winter wordt het afgestorven loof
afgemaaid. Kort na het afmaaien
botten de planten zeer snel uit,
waardoor onkruidgroei wordt
onderdrukt.
Wilco Boender van Verheij Integrale groenzorg is er van overtuigd
dat er toekomst zit in Green to
Colour. ”Wij hebben de handjes,
zij de plantjes. Het is een win-winsituatie voor de kweker en ons als
groenvoorziener. Die conceptmatige aanpak zie je nog niet veel in
onze bedrijfstak. Maar ik geloof
er zeker in.” Van Stralen van het
Rivium is content met het nieuwe
aanzien van de Riviumboulevard.
”Het ligt er allemaal prachtig bij.
Dankzij onze meedenkende en
proactieve groenvoorziener Verheij
Integrale groenzorg.”
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