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Op maximaal drie woningen 
tegelijk mag gereageerd worden.. 
Wanneer iemand in aanmerking 
komt voor een woning volgt een 
voorlopige toewijzing door de 
gemeente. Uiteindelijk beslist de 
woningcorporatie waaronder de 
woning valt of definitief de 
woning kan worden aangeboden. 
Dit is afhankelijk van het feit of u 
voldoet aan de regels van passend 
verhuren c.q. de financiële eisen. 
WoningNet Eemvallei werkt 
anders. Woningzoekenden kunnen 
reageren,op een aanbod, de 
reacties worden gesorteerd en de 
Huisbaas bepaalt op grond van de 
eisen de eerste kandidaat. Die 
kandidaat wordt uitgenodigd voor 
een bezichtiging. DE woningbouw-
vereniging bepaalt het aantal 
bezichtigingen. De nummer één 
krijgt een voorlopige aanbieding, 
kan door een ‘blokkade’niet op 
andere aanbiedingen reageren. Zie 
de hoogste kandidaat van de 
woning af, wordt de blokkade 
opgeheven en kan weer op een 
volgend aanbod gereageerd 
worden.
 
 

Verduistering

BAARN Een 56-jarige man uit 
Baarn is maandag door de 
politierechter in Utrecht veroor-
deeld tot 32 uur werkstraf wegens 
verduistering. De Baarnaar werd 
betrapt op een scooter met een 
valse kentekenplaat. De plaat 
bleek gestolen. De Baarnaar had 
net een gevangenisstraf uitgeze-
ten en hij was weer aan een 
werkstraf toe, vond de officier van 
justitie. De Baarnaar gaf aan dat 
hij net uit het ziekenhuis kwam, 
maar dat hij zich wel door de 
werkstraf heen zou slepen, als hij 
in beweging bleef. De rechter nam 
de eis over.
 
(JPU)

‘Kleurrijk kost niets extra’s’
BAARN ,,Je hebt niet veel vierkante 
meter nodig voor een opknapbeurt.” 
Deze woorden moeten het Baarnse 
college van burgemeester en wet-
houders als muziek in de oren klin-
ken. Ze zijn uitgesproken door Bert 
Griffioen, algemeen directeur van 
Griffioen Wassenaar, een vaste 
plantenkwekerij. Maar bovenal be-
denker van GreentoColour. Een 
concept om kleur aan te brengen in 
het openbaar groen. Niet te beroerd 
om de gemeente Baarn een helpen-
de hand te bieden, ging de redactie 
op onderzoek uit of dit concept wel-
licht ook geschikt is voor de ge-
meente Baarn.

Christine Schut

,,Zijne majesteit is mijn buurman, 
dus ik ben bekend met de term vor-
stelijk”, klinkt het vrolijk als ik hem 
vertel dat Vorstelijk Baarn wel wat 
vorstelijk groen kan gebruiken. ,,Wij 
zijn erin gespecialiseerd gemeente-
lijk groen kleuriger te maken. Van-
daar onze naam GreentoColour. ,,Ik 
kwam in 2003 op dit idee wat de af-
gelopen tien jaar een enorme vlucht 
heeft genomen.” Inmiddels hebben 
Griffioen en zijn medewerkers zon 
2800 projecten op hun naam staan.
 
,,Het idee is dat je in gemeentelijk 
groen gedeeltelijk groen aanbrengt 
tegen aantrekkelijke kosten voor 
beheer. Het heeft namelijk geen zin 
kleurige beplanting aan te brengen 
en daar vervolgens als gemeente 
bijna failliet aan te gaan. De onder-
houdskosten zijn gelijk aan dat van 
groen, zoals heesters. Maar het aan-
zicht en de kwaliteit van het open-
baar groen wordt er door verhoogd. 
En kleurrijke vaste planten komen 
de biodiversiteit ten goede. Zeker 
tegenwoordig steeds belangrijker”, 
legt Bert Griffioen uit. In het assor-
timent heeft hij planten die bijen 
en/of vlinders aantrekken.

Overigens is het niet een kwestie 
van blind al het gemeentelijke groen 
opleuken met kleurrijke planten. 
,,Je moet planten wel beleidsmatig 
inzetten. Daar moet je als gemeente 
over nadenken. Je kunt bijvoorbeeld 
alle rotondes doen. Sommige ge-
meentes kiezen ervoor hun dorp of 
stad in de lengte kleurrijk te maken 
en andere daar waar je een wijk in-
rijdt. Daar moet je dus wel naar kij-
ken. Want als je al het gemeentelijke 
groen van kleur voorziet, schiet het 
zijn doel voorbij. Dan zien de men-
sen het niet meer. Het geraamte van 
het openbaar groen moet groen zijn. 
En daarin kun je dan accenten zet-
ten. Je kunt met kleuren, geuren en 

hoogtes spelen.”
Als door de opdrachtgever is be-
paald welk groen kleur moet krij-
gen, is het aan Griffioen te bepalen 
welke planten worden gebruikt. 
,,We gaan dan eerst kijken wat op 
die plekken wil groeien. Als een 
opdrachtgever bijvoorbeeld op een 
plek blauwe en gele vakken wil, 
maar als de grondsoort daarvoor 
niet geschikt is, kun je dat beter 
niet doen. Wij werken met onge-
veer 130 plantensoorten. Dat is niet 
veel, maar deze soorten zijn bestand 
tegen strooizout, hitte en droogte. 
Want bewateren brengt extra kos-
ten met zich mee. Daarnaast kun-
nen deze soorten minimaal tegen 

twintig graden vorst en zijn ze geen 
lekkernijen voor slakken of insec-
ten. Van de geselecteerde soorten 
weten we zeker dat ze aan onze ei-
sen voldoen”, aldus de directeur van 
het familiebedrijf dat dit jaar 95 jaar 
bestaat. Griffioen is de derde gene-
ratie die het bedrijf leidt.
 
,,Een gemeente moet wel bereid 
zijn te investeren in voorbewer-
king van de grond. Maar er zijn niet 
heel veel vierkante meters gekleurd 
groen nodig voor een opknapbeurt.” 
Griffioen zegt in het verleden wel 
contact te hebben gehad met de ge-
meente Baarn, maar tot een samen-
werking is het nooit gekomen.
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 p Kleurrijk openbaar groen in Boxmeer, gerealiseerd door GreentoColour.

(Niet zo) Vorstelijk 
groen in Vorstelijk 
Baarn
BAARN Vanavond debatteert de 
Baarnse gemeenteraad over de 
voorkeursvariant beeldkwaliteits-
plan openbare ruimte. Dit wil 
zeggen dat de raad mag aangeven 
aan welke eisen het aanzicht van de 
openbare ruimte, waaronder het 
openbaar groen in Baarn, moet 
voldoen. Het beeldkwaliteitsplan 
moet dertig jaar meegaan. Bureau 
PlanTerra heeft het onderhoudsni-
veau van de openbare ruimte 
vastgelegd in drie varianten. Op dit 
moment ziet het openbare groen in 
Vorstelijk Baarn er niet overal even 
vorstelijk uit. Dat zal iedere 
Baarnaar beamen. Mooi zou zijn als 
het groen er bij de entrées van Baarn 
wel vorstelijk zou uitzien. Maar daar 
hangt uiteraard wel een prijskaartje 
aan. Dus moeten er keuzes worden 
gemaakt. Hoe belangrijk vinden we 
dit als inwoners van Baarn, 
vertegenwoordigd in de Baarnse 
gemeenteraad. Een aantal jaar is 
groenbedrijf Griffioen uit Wassenaar 
inmiddels bezig met uitrollen van 
GreentoColour. Een concept waarin 
kleur wordt aangebracht in het 
openbaar groen en niet alleen ‘s 
zomers. Hieronder legt directeur 
Bert Griffioen dit concept uit. 
Wellicht een oplossing voor de 
gemeente Baarn. Want: betaalbaar. 
Althans, volgens Griffioen.
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