BEWONERSINFORMATIE

AANLEG VAN EEN VASTEPLANTENBORDER

VOORBEREIDING VAN HET PLANTVAK
√ De oude begroeiing wordt verwijderd en de grond wordt geschikt
gemaakt voor vasteplanten. Een laag van 25 cm speciale
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vasteplanten bodemverbeteraar wordt toegevoegd, zodat er
onmiddellijk in geplant kan worden.
√ Belangrijk is om na het opleveren zo min mogelijk over de grond
heen te lopen. De grond moet los blijven!
√ De vasteplanten worden gelabeld afgeleverd in kisten, reeds
ontdaan van de (blauwe) potten.

DE AANPLANT IN 5 STAPPEN
1)

Zet de vakken uit met stokjes of trek met een stok het
patroon door de losse grond. Werk vanuit het midden naar de
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buitenkant. Let op dat u de grond niet vast trapt! Leg eventueel
planken over de grond om op te lopen en zet zo min mogelijk
stappen. Plaats de juiste kisten bij het juiste plantvak.
2) Zet de planten per soort uit (8 planten per m², ongeveer een
schoenmaat/30 cm van elkaar) volgens het beplantingsplan.
Vermijd rechte lijnen. Zorg dat u alle planten gebruikt en goed
verdeelt! Langs het trottoir en de grasrand houdt u circa 15 cm
afstand. Deze smalle strook groeit vanzelf dicht door de planten.
3) Maak met een plantschopje een gat dat ongeveer twee
centimeter dieper is dan de hoogte van de potkluit. Zet de plant
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in het gat en druk het goed aan zodat de wortels meteen contact
hebben met de grond.
4) Tijdens het planten egaliseert u de grond met de hand zodat
het er strak bij ligt. Of u kunt, nadat het plantwerk klaar is, de
bovengrond voorzichtig harken. Wees voorzichtig met een brede
hark en let op het juiste gebruik van de hark! Enkele weken na
aanplant begint het onderhoud: het voorkomen en bestrijden
van onkruid.
5) Alleen bij drogend weer (in mei tot en met augustus) geeft
u maximaal drie keer veel water, steeds met een week
tussenruimte. Daarna geeft u nooit meer water! De planten
moeten zichzelf redden.
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ONDERHOUD VAN EEN VASTEPLANTENBORDER

ONKRUID VOORKOMEN EN BESTRIJDEN
√ Na aanplant vanaf eind maart regelmatig schoffelen totdat de planten zijn dichtgegroeid om zo
onkruid geen kans te geven. Open plaatsen (zoals kanten en randen) blijven schoffelen tot aan
november, ook als er nauwelijks onkruid aanwezig is. Consequent en regelmatig onderhoud kost de
minste tijd en zorgt voor het beste resultaat!
√ Gebruik een kleine schoffel, waarmee u nauwkeurig tussen de vasteplanten door kunt. Let goed op
dat u ‘achteruit’ schoffelt en zet waar u geweest bent geen voetstappen meer.
√ Goed schoffelen betekent onkruid kort onder het aardoppervlak doorsnijden, zodat blad en wortels
worden gescheiden. Bij voorkeur doet u dit ‘s morgens bij droog weer, zodat het onkruid niet meteen
weer vastgroeit.
√ Eventuele grote onkruiden dienen handmatig te worden verwijderd. Zorg dat wortelonkruid, zoals
kweek en zevenblad, geen kans krijgt!

SNOEIEN EN BEMESTEN
Werkzaamheden uit te voeren na de eerste zes maanden groei:
√ Het afknipsel afharken en afvoeren, of het afknipsel in heel kleine stukjes (< 1 cm) knippen en dit
tussen de planten verstrooien. Direct na het afknippen de planten bemesten met 10 kg meststof
DCM mix2 per 100 m² of Ecostyle MicroSiertuin. Deze meststoffen zijn bij tuincentra verkrijgbaar.
√ Deze bemesting, met de halve hoeveelheid, dient u te herhalen in augustus.

GREENTOCOLOUR® - VAN GROEN NAAR KLEUR
Griffioen Wassenaar kweekt ruim 800 soorten vasteplanten. Deze zijn o.a. in tuincentra verkrijgbaar
onder de naam ‘Hello Garden’. Van ons vasteplantenassortiment worden ruim 120 soorten gebruikt
voor de aanplant in het openbaar groen, volgens ons GreentoColourconcept. Deze planten zijn geselecteerd op hun groei- en bloeikracht en zijn niet gevoelig voor ziekten.
Het concept is door Griffioen ontwikkeld om attractieve onderhoudsarme beplantingen aan te bieden in
en rond steden en dorpen.

1 MAAND NA AANPLANT (APRIL)

5 MAANDEN NA AANPLANT (AUGUSTUS)
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