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D e  m e e r w a a r d e  v a n  v a s t e p l a n t e n  v a n  G r i f f i o e n

1  VASTEPL AN T EN
Jaarlijks kweekt Griffioen miljoenen vasteplanten. Deze krijgen 

stuk voor stuk een plek in de natuur. Reeds tijdens de teelt trekt 

dit een massa aan bijen, vlinders en andere nuttige insecten 

die zich te goed doen aan de nectar en het stuifmeel. In de tuin 

en het openbaar groen vervullen ze vervolgens jarenlang een 

belangrijke rol. Specifieke eigenschappen van vasteplanten 

met een positieve invloed op de biodiversiteit zijn onder meer 

de diverse en rijke bloei van het vroege voorjaar tot het late 

najaar en de gevarieerde, bladrijke groeivormen die jaarrond 

als nestplaats dienen.

2  GREENTOCOL O U R
Praktisch jaarrond plant Griffioen grote aantallen vasteplanten 

in het openbaar groen middels het speciaal ontwikkelde concept 

GreentoColour®:

• Door toepassing van meerdere soorten, is er meer diversiteit 

in de flora en volgt diversiteit in fauna.

• Door de snelle dichtgroei is minder onkruidbestrijding (met 

een mogelijk bijbehorende milieulast) nodig.

• Reeds op de kwekerij worden plastic potten verwijderd voor 

hergebruik, waardoor geen plastic in het milieu verdwijnt.

• De specifieke maaimethode (maaien, mulchen en mesten in 

maart) brengt voedingsstoffen terug in de natuur, waardoor 

bijmesten beperkt wordt.

• De levensduur verlengt de positieve effecten over decennia.

3  HELLO  GARD EN
Via tuincentra vinden grote aantallen vasteplanten van Griffioen 

hun weg naar particuliere tuinen onder het merk Hello Garden:

• De zware kwaliteit planten leveren snel resultaat op in de 

particuliere tuin, zonder de inzet van extra bemesting of 

bestrijdingsmiddelen. 

• Via speciale thema’s zijn op maat samengestelde planten-

sortimenten beschikbaar voor onder meer vlinders en bijen.

• De plastic trays waarin Griffioen de planten levert, worden 

aan het eind van het seizoen ingezameld voor recycling.

Griffioen biedt als kweker in Nederland een groot sortiment vasteplanten. Met dit sortiment kan een beplanting worden gecreëerd met een 

diverse en rijke bloei vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar. Een zegen voor bijen, vlinders en andere insecten. 

Gemeenten en particulieren, geven hiermee een impuls aan de biodiversiteit.

4  TE E LT
Griffioen teelt al haar planten op een wijze waarmee het milieu 

het minst belast wordt:

• Bijenkasten: Op de kwekerij staan bijenkasten. De bijen zijn 

niet van directe meerwaarde voor de teelt, maar leven hier 

graag. Neonicotinoïden worden reeds jaren niet meer gebruikt.

• Onkruidbestrijding: Thermische bestrijding met heet water.

• Turfarm: Turfwinning verkleint unieke leefomgevingen. Daar-

om beperkt Griffioen het gebruik tot het minimum. 

• Bemesting: Door het gebruik van langzaam vrijkomende 

meststoffen, spoelen deze niet uit in het milieu. 

5  SAMENWERKING
Griffioen werkt nauw samen met organisaties die zich inzetten 

voor biodiversiteit en een betere leefomgeving: 

• MPS: Het MPS-GAP certificaat erkent de inspanningen van 

Griffioen op onder meer milieu, traceerbaarheid en hygiëne.

• NL Greenlabel: Jaarlijks ondergaat Griffioen de intensieve 

herbeoordeling voor het duurzaamheidspaspoort.

• Nederland Zoemt: Helpt, samen met Griffioen, gemeenten 

aan een betere leefomgeving voor wilde bijen. 

• De Bijenstichting: De bijenstichting helpt Griffioen bij het 

opstellen van de meest bijenvriendelijke sortimenten.

• De Vinderstichting: Geeft Griffioen input voor een vlinder-

vriendelijk sortiment vasteplanten met als doel middels dit 

juiste sortiment de biodiversiteit te bevorderen.

• Stichting Steenbreek: Draagt het multifunctionele belang van 

het groen voor zowel het openbare als het private terrein uit.
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