KLIMAAT

VASTEPLANTEN OP 40 CM DIEP
In de stad is het onder de grond even druk als boven

GREENTOCOLOUR® IS OOK WARM TO COOL

de grond. Ondanks dat we de natuur nodig hebben

Door klimaatveranderingen lopen de temperaturen op; vooral

voor een gezond leefklimaat, is de ruimte voor groen

in de stad. We moeten ons wapenen voor weerextremen als

schaars. Een GreentoColour® vasteplantenborder

stortbuien, droge periodes en hittegolven. Maar wat zijn de

heeft genoeg aan 40 cm wortelruimte; desnoods in

oplossingen? Bomen en planten zijn een natuurlijke oplossing,

een verhoogd plantvak.

HITTE
Steen absorbeert warmte van
de zon en geeft die af aan de
omgeving. Beplanting houdt dit
tegen én koelt door verdamping.

waarbij voor vasteplanten ook in de drukke stad overal ruimte is.

BOMEN IN DE STAD

GREENTOCOLOUR® SUBSTRAAT

BERGINGS- EN INFILTRATIEKRATTEN

Bomen verlagen de temperatuurbeleving

Speciaal GreentoColour® substraat houdt extra veel

Neerslagpieken worden afgevlakt door water in wadi’s en

door schaduwwerping. Daar waar voor

vocht vast. Ondanks de dunne substraatlaag, ontstaat

ondergrondse wateropslag op te vangen. Hiermee wordt de

bomen - boven en onder de grond - geen

zo een grote vochtbuffer. Hierdoor is watergift alleen

riolering ontzien. De vertraagde waterafgifte voorkomt droogte

ruimte is, is ruimte voor vasteplanten.

nodig onder extreme omstandigheden.

en brengt het regenwater waar het thuis hoort.
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®

Wie voor GreentoColour® kiest, kiest voor kleur en fleur, biodiversiteit en dichtgroei
binnen één jaar in de openbare ruimte. GreentoColour denkt vanuit de kosten van
beheer. Ten behoeve van overzichtelijk onderhoud wordt niet gewerkt met mengsels
of met ruimtes binnen de beplantingen.
GreentoColour brengt duurzame beplantingen met een kleurrijk resultaat, terwijl de
exploitatiekosten ervan door het lage onderhoudsniveau concurrerend zijn ten opzichte
van gras of traditionele heesterbeplantingen. Het prachtige winterbeeld, de enorme
biodiversiteit en de zeer lange levensduur zijn allemaal bonus.
Om deze gegarandeerde belofte waar te kunnen maken, past GreentoColour een unieke
formule toe die rust op vier pijlers:

1 DE JUISTE PLANT OP DE JUISTE PLAATS
2 GRONDVOORBEREIDING
3 ACHT PLANTEN IN P11 KWALITEIT PER M2
4 ONDERHOUD MET KORT
AFMAAIEN/MULCHEN/MESTEN

DUURZAME OPLOSSINGEN
Planten voor het openbaar groen worden op de kwekerij al ontdaan van hun pot. Deze potten worden direct
hergebruikt en slingeren niet meer op de plantlocatie rond, waar het planten daardoor overigens ook stukken sneller plaatsvindt.
Het gebruik van extra zware P11 planten vermindert inboet, watergift en onkruidbestrijding. Daarmee is deze
toepassing niet alleen goedkoper, maar ook duurzamer.
Griffioen Wassenaar is trendsettend leverancier van vasteplanten voor retail en openbaar groen die voor

Kies voor GreentoColour en bereik binnen een jaar een dichtgegroeid kleurrijk en

100% uit eigen duurzame kwekerij komen. Griffioen werkt nauw samen met Groenkeur die zich inzet voor

klimaatbestendig resultaat met vasteplanten in de openbare ruimte. Laat u inspireren

een duurzame productie. Groenkeur staat voor werken met hoge kwaliteitseisen, volgens vastgestelde

door de onbewerkte foto’s opgreentocolour.com.

normen met gediplomeerd personeel.
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