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HET ONTSTAAN 
DE KWEKERIJ

Vasteplantenkwekerij Griffioen Wassenaar is in 1923 opgericht.  
Oorspronkelijk voor de teelt van vasteplanten, in vierkante P11 potten, 
voor verkoop via tuincentra in Noordwest-Europa. 

Begin deze eeuw verdwenen plantenvakken met vasteplanten uit de 
openbare ruimte vanwege te hoge beheerskosten. Vanuit de liefde voor 
de vasteplant, is in 2004 het GreentoColour®-concept geboren.  
Een onderhoudsarm en kleurrijk vasteplantenconcept met een lange 
levensduur en minimale beheerskosten.

GreentoColour brengt al vroeg in de lente tot laat in de herfst kleur.  
Een levend kleurenpalet van vasteplanten door de seizoenen met een 
sterke aantrekkingskracht op vlinders en bijen. De klimaatbestendige 
bron van voedsel voor insecten geeft een impuls aan de biodiversiteit. 
Een product met dichtgroei binnen één jaar en een lange levensduur.
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DE 21 VOORWAARDEN
1 Maaibaar

2 Snel uitlopend na het maaien 

3 Veel bladmassa 

4 Snel dichtgroeien

5 Langlevend

6 Winterhard tot -20 graden 

7 Goed beeld in de winter

8 Gedrongen groei 

9 Niet verstikken 

10 Droogtebestendig 

11 Hittebestendig

12 Zoutbestendig

13 Juiste bloeitijd

14 Bestand tegen natte omstandigheden

15 Weerstand tegen betreden

16 Gezond blijvend

17 Bestand tegen honden 

18 Bestand tegen konijnen, meeuwen,  

     duiven / vraat en andere belagers

19 Bestand tegen afwaaien of afbreken

20 Herkenbaar t.o.v. onkruid

21 Niet giftig

Een maatwerk oplossing van een uniek ontwerp en specifiek  
sortiment, grondbewerking, pot 11 kwaliteit planten en een  
maai- en bemestingsplan. 

GreentoColour past 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 MAAIEN, MULCHEN EN MESTEN

1 DE JUISTE PLANT OP DE JUISTE PLAATS
Per locatie en situatie wordt een toegesneden beplantingsplan gemaakt. 
De vraag is éénvoudig: 'Welke plant zal op deze plaats groeien?' 
Het antwoord is complex maar wordt onderbouwd door jarenlange  
kennis en ervaring wat planten in de openbare ruimte doen.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een sortiment vasteplanten
volgens onze 21 voorwaarden.

2 GRONDVOORBEREIDING
Investeren in bodemverbetering is 110% van het resultaat. Het zorgt mede 
door de goede waterafvoer voor een goede basis voor de beplanting.
De speciale GreentoColour-grondverbeteraars (100% organisch) bieden de 
optimale bodem voor een snelle start, waardoor de beplanting snel dicht 
groeit. Daarbij is de bodem klimaatbestendig.

3 ACHT PLANTEN IN P11-KWALITEIT PER M²
Door zware P11-kwaliteit vasteplanten met 8 stuks per m² te
planten, wordt een snel resultaat bereikt. De grotere potkluiten bevatten 
grotere reserves aan voeding en vocht, wat startproblemen voorkomt 
en zorgt dat er aanzienlijk minder watergiften nodig zijn dan reguliere 
plantvakken. Door met de hand te planten en de grond zo min mogelijk 
te betreden, blijft het substraat los.

4 MAAIEN, MULCHEN EN MESTEN
Jaarlijks in maart worden in één arbeidsgang de reeds uitgelopen  
planten kort afgemaaid met een klepelmaaier en bemest met een 
organische meststof. Het maaisel, de mulch, blijft liggen en dient in de 
verdere loop van de zomer als voedingsstof. Het kort afmaaien brengt de 
beplanting jaarlijks terug in een eerstejaarsfase. Dit zorgt mede voor de 
lange levensduur.

HET CONCEPT 
VIER PIJLERS

De 21 voorwaarden voor deelname van vasteplanten aan GreentoColour 
zijn de uitgangspositie voor ieder ontwerp maar zijn niet allesbepalend.  
Lees meer over de 21 voorwaarden op greentocolour.com. 
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1 VOLLEDIGE DICHTGROEI
Zeer snelle dichtgroei zorgt voor aanzienlijk minder onkruidgroei en 
zwerfvuil ten opzichte van heesterbeplanting.

2 SNEL RESULTAAT
Vrijwel volledig bedekt na de eerste volledige zomer. Dit wordt bereikt 
door de zware kwaliteit planten op de juiste locatie met de juiste grond.

3 BIODIVERSITEIT
De grote variatie aan vasteplanten, hun bloeiwijze, en het lange  
bloeiseizoen van mei tot november maakt dat de GreentoColour- 
vasteplanten van groot belang zijn voor veel verschillende typen  
vlinders, bijen, andere insecten en dierenleven. Hiermee wordt een 
impuls gegeven aan de biodiversiteit.
 

VOORDELEN 
NAAST SPECTACULAIRE UITSTRALING

 
4 DOOR SNELLE DICHTGROEI GEEN 
VERNIELING
Dankzij de zichtbare dichte beplanting wordt betreden tot een  
minimum beperkt.

5 LAAG ONDERHOUD EN LANGE  
LEVENSDUUR
Het jaarlijks behandelen, het maaien, mulchen en mesten in het vroege 
voorjaar, zorgt voor een milieuvriendelijke manier van voeden en  
verjongt het gewas. De levensduur is ook op de zeer lange termijn  
verzekerd en dure ingrepen als opnemen en scheuren na vijf jaar  
blijven achterwege. Bovendien worden de planten door het maaien  
voller en blijft het gewas ongeveer 30% lager, waardoor ook steviger.
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MOGELIJKHEDEN 
ZIJN EINDELOOS 

VERHOOGDE BORDER
Voor praktisch iedere situatie en locatie bestaat een passende invulling  
met vasteplanten. Ook als verhoogde border of bak. Een enorme besparing  
in plantkosten en onderhoud ten opzichte van wisselbeplantingen.  
En jaarrond een bijzondere uitstraling.

RECREATIE
Iedere locatie een eigen beplantingsplan. 
Maar altijd een luxueuze  
uitstraling tegen lage beheerskosten.
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KLIMAAT
GreentoColour draagt bij aan verkoeling



PARKEN EN  
PLANTSOENEN
Welk type beplanting past bij de 
locatie? Geeft u de voorkeur aan grote 
vlakken of een meer organisch  
verband? 
Voor alle aanplanten maken we  
maatwerk ontwerpen, waarbij de 
planten jaarrond een attractief beeld 
leveren en er altijd rekening wordt 
gehouden met lage beheerskosten. 

WOONWIJK 
VERZORGINGSTEHUIS
Wonen in een groene omgeving is gezonder!  
Ook stimuleert een groene, kleurrijke omgeving 
beweging. Zoals een fijne wandeling. 
Het GreentoColour-concept is hiermee bij uitstek 
geschikt voor locaties als verzorgingstehuizen,  
ziekenhuizen en woonwijken.

ONDER DE BOMEN 
Vasteplanten zijn een sterke oplossing in 
combinatie met bomen. Onder bomen 
zijn droogte en schaduw tolererende 
vasteplanten een perfecte invulling. 
Bij kleinere oppervlakken met wortels, 
bijvoorbeeld rondom de voet, zijn 
groeikrachtige kruipers toepasbaar.
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WADI
De wadi helpt tegen wateroverlast en droogte. Deze extreme omstandigheden  
concentreren zich rondom de wadi, waardoor ook extra van de omliggende beplanting 
gevraagd wordt. Bekleding met gras zorgt ervoor dat de grond na een aantal jaar  
dichtslibt en het water minder goed kan infiltreren. Een wadi die met diverse  
beplanting is begroeid zorgt juist voor een goede bodemkwaliteit. 

Door de worteling van de plant wordt de bodem luchtiger en kan water beter infiltreren 
in de grond, ook op de lange termijn. Er zijn mogelijkheden voor de toepassing van 
GreentoColour-vasteplanten in wadi's. Slechts een beperkt sortiment planten leent zich 
hiervoor juist gezien de extreme droogte afgewisseld met extreem veel water.

Een specialist van GreentoColour zal iedere situatie separaat beoordelen om te bepalen 
of en op welke wijze een invulling met vasteplanten toepasbaar is.

ROTONDES, BERMEN EN 
VERKEERSGELEIDERS 
Rotondes, bermen en verkeersgeleiders 
kennen specifieke eisen.
Het GreentoColour-concept biedt hierin de 
perfecte invulling. Langs wegen
strooizout- en hittebestendig. En niet te 
hoog, zodat de verkeersdeelnemers goed 
overzicht houden.
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DAKTUINEN
Door specifieke gebruikswensen of  
omgevingsvariabelen zijn er soms  
afwijkende eisen, waardoor  
GreentoColour als concept niet mogelijk 
is, maar een vasteplanten-aanplant nog 
steeds uitstekend past! Ook dit kunnen 
wij voor u verzorgen. Een mooi 
voorbeeld daarvan zijn daktuinen.

TUINCENTRA
Het GreentoColour-concept is ontwikkeld voor de 
openbare ruimte, maar overal toe te passen.  
Zoals hier met een ‘tuincentrumassortiment’ als  
buitenetalage. 

AANGEPAST 
SORTIMENT
OVERAL TOE TE PASSEN
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Door klimaatveranderingen lopen de temperaturen op; vooral in de 
stad. We moeten ons wapenen tegen weerextremen als stortbuien, 
droge periodes en hittegolven. Maar wat zijn de oplossingen? 

In de stad is het onder de grond even druk als boven de grond, de 
ruimte voor groen is schaars.  
Een GreentoColour-vasteplantenborder heeft genoeg aan 40 cm  
wortelruimte; eventueel in een verhoogd plantvak.

Bomen en planten zijn een natuurlijke oplossing tegen hittestress, 
waarbij voor vasteplanten altijd ruimte is.

 

KLIMAAT 
GREENTOCOLOUR DRAAGT BIJ AAN VERKOELINGJaarlijks 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 de planten vervolgens jarenlang een belangrijke rol. 

BIODIVERSITEIT 
NUTTIGE INSECTEN 
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HOE ZIET JOUW IDEALE  
OPENBARE RUIMTE ERUIT?
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Per project wordt een beplantingsplan gemaakt door de gespecialiseerde 
ontwerpers van Griffioen. Op basis van de wensen van de opdrachtgever 
en de uitgangspunten op de locatie (of de randvoorwaarden van de 
locatie) maken zij een uniek beplantingsplan. De belangrijkste vraag 
hierbij is altijd: ‘Welke plant zal op deze plaats groeien?’.
 

SEDUM 'HERBSTFREUDE'

SESLERIA 'AUTUMNALIS'

'LONGFIELDS PEARL'

NEPETA 'HILL GROUNDS'

GERANIUM SANG.

SPHAEROCEPHALON

GEUM 'SCARLET TEMPEST'

SALVIA NEM. 'CARADONNA' 

'TINY MONSTER'

ALLIUM 

HEMEROCALLIS 

AANVRAAG 
GREENTOCOLOUR-CONCEPT

Voor een aanvraag stuurt u nadere informatie over de uit te voeren 
werkzaamheden, een dwg en enkele foto’s van de locatie naar  
greentocolour@griffioenwassenaar.nl. U ontvangt vrijblijvend een  
offerte voor het leveren en uitvoeren van het concept. Griffioen kan 
zowel een deel van de werkzaamheden als het geheel voor u uitvoeren. 

BEPLANTINGSPLAN 
UNIEK VOOR ELKE LOCATIE
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GRIFFIOEN GECERTIFICEERD
PARTNER / HOVENIER

GEMEENTE / 
ZELF / DERDEN

Opname project (maten en bodemgesteldheid) JA JA NEE* 

Ontwerp / beplantingsplan JA NEE* NEE* 

Inkoop GreentoColour-substraat JA JA JA

Bodemvoorbereiding NEE JA JA

Levering beplanting JA NEE NEE

Controle bodemvoorbereiding JA JA NEE

Aanplant NEE JA JA

Controle oplevering (garantie) JA JA NEE

Onderhoud NEE JA JA* 

 * Mogelijk anders onder voorwaarden

     

Niet iedereen weet het, maar je mag GreentoColour-vakken zelf 
aanleggen. Uitvoerende werkzaamheden, zoals bodemvoorbereiding, 
plantwerk en onderhoud kun je zelf doen of door een aannemer laten 
uitvoeren.

Griffioen Wassenaar bewaakt als concepteigenaar de kwaliteit van
ieder GreentoColour-project door middel van enkele condities en
controles. Zo zijn het gebruik van bepaalde planten, substraat en een
door Griffioen ontworpen beplantingsplan enkele van de voorwaarden
om een project GreentoColour te mogen noemen.

WIE DOET WAT? 
ZELF, SAMEN OF LATEN AANLEGGEN?

Alle GreentoColour-projecten zijn maatwerk!
De uitvoering kan worden verzorgd door:

 √ De eigen dienst van de gemeente / opdrachtgever
 √ Derden namens de gemeente / opdrachtgever
 √ Gecertificeerde partners van GreentoColour
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Een GreentoColour-beplanting stelt hoge eisen aan het substraat. 
Griffioen Wassenaar heeft, in nauwe samenwerking met haar  
partnerbedrijven BVB Landscaping en Van den Dool Bodemverbeteraars, 
het substraat voor vasteplanten een kwaliteitsimpuls gegeven. In nauw 
overleg met de substraatleveranciers zijn de eisen op een hoger niveau 
gebracht. 

GreentoColour-substraat kent enkele varianten die, afhankelijk van 
de omgevingsvariabelen, worden toegepast. De eigenschappen van de 
substraten zijn gebaseerd op meer dan twintig jaar praktijkervaring:

 √ Structuur 
De structuur van het substraat zorgt voor een soepele snelle   
verwerking bij het aanbrengen en het plantwerk. Belangrijk  
hierbij is dat voldoende zuurstof in de bodem blijft.

 √ Voeding 
Onder meer de pH- en EC-waarde, maar ook respiratiesnelheid,  
lutumwaarde, NPK en sporenelementen zijn afgestemd op  
groeioptimalisatie van de vasteplanten.

 √ Levensduur 
Afgestemd op de jaarlijkse maai-, mulch- en mestroutine van  
GreentoColour, behoudt het substraat haar eigenschappen.

 

BODEMVERBETERING 
GREENTOCOLOUR-SUBSTRAAT
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De keuze voor onze grotere potmaat (P11) kan een aanzienlijke
besparing opleveren ten opzichte van kleinere potmaten. Door  
toepassing van P11 in projecten wordt, in combinatie met het geklopt 
leveren, minder handelingen en minder watergiften, meer dan 25% 
bespaard op gecombineerde aanschaf- en aanplantkosten.

KLUIT ZONDER POT
Vasteplanten van Griffioen zorgen mede dankzij de extra zware P11
potmaat (1,4 liter pot 11 cm vierkant) voor een snelle dichtgroei. Er 
wordt gewerkt met 8 planten per vierkante meter in plaats van 12 
planten bij P9.

Het is mogelijk om de planten in pot te leveren. Echter, om duurzaam 
te ondernemen, sneller te werken en afvalkosten te reduceren, kunnen 
de vasteplanten in P11 van Griffioen ook geklopt worden geleverd.

Het kloppen gebeurt op de kwekerij. De goed doorwortelde kluiten 
worden netjes in gelabelde veenmanskisten geleverd, desgewenst direct 
naar de plantlocaties. De reeds geklopte planten besparen arbeidstijd bij 
uitzetten en aanplant.

DE AANLEG 
P11, GEKLOPT AANGELEVERD

1 WERKSNELHEID
De planten gaan op de kwekerij voor een laatste kwaliteitscontrole  
allemaal een keer door de hand voorafgaand aan de uitlevering.  
Het dán verwijderen van de pot is slechts een kleine handeling.  
Op de plantlocatie bespaart dit circa 30% tijd bij het planten.

2 GEEN AFVAL OP DE PLANTPLEK
Rondwaaiende potjes op het project? Niet bij geklopte planten.  
Door deze schone werkwijze wordt de plantlocatie ook minder betreden, 
waardoor het substraat waarin geplant wordt optimaal luchtig blijft 
voor een snelle aangroei.

3 HERGEBRUIK
De op de kwekerij verwijderde kweekpotten worden diverse malen 
hergebruikt en uiteindelijk gerecycled tot nieuwe potten. Samen met 
minimaal middelengebruik en kweken in turfarm substraat levert dit 
een nauwelijks milieubelastende teelt op. 
Mede door deze inspanningen mag Griffioen onder meer de certificaten 
PlanetProof, NL Greenlabel en Groenkeur voeren.

4 CO 2- EN KOSTENREDUCTIE
25% minder transportvolume, slimmer omgaan met de inzet van  
personeel en het toepassen van minder grondstoffen vertaalt zich  
onderaan de streep in een lagere kostprijs.

CONTROLE  
Griffioen Wassenaar B.V., eigenaar van het concept GreentoColour, ga-
randeert de opdrachtgever betreffende de resultaten van uitgevoerde
vasteplantenprojecten van GreentoColour. 

Een project wordt een gegarandeerd GreentoColour-project indien het 
volledig wordt uitgevoerd en onderhouden volgens het GreentoColour- 
concept, met inzet van alle vier pijlers.

Griffioen kan hiertoe zelf alle werkzaamheden uitvoeren, maar het kan 
ook samen met u en/of door derden worden aangelegd. Een controle op 
de grond- en plantwerkzaamheden door Griffioen is vereist, wanneer 
de werkzaamheden zelfstandig en/of door derden zijn uitgevoerd. 
Slechts dan zijn de garantievoorwaarden geborgd. 

Alle details over de garantie vindt u terug op onze garantiekaart, ook 
achterin deze brochure.
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Veel GreentoColour-projecten worden aangeboden met een  
onderhoudscontract.

Snelle dichtgroei van de vasteplanten is essentieel om onkruidgroei 
tegen te gaan. Maar ook gebruik bepaalt het sortiment. Om de snelle 
dichtgroei te bereiken wordt een extra zware potmaat P11 (1,4 liter pot 11 
cm vierkant) gebruikt. Daarnaast worden 8 planten per vierkante meter 
toegepast om zo snel mogelijk een dekkend resultaat te verkrijgen.

EERSTE JAAR: JONGE AANPLANT 
Direct na aanplant en in het voorjaar maakt onkruid de meeste kans 
tegen vasteplanten. Wanneer in deze periode frequent, kort onderhoud 
plaatsvindt, is de totale onderhoudsdruk minimaal.

SCHOFFELEN
Schoffelen met een smalle schoffel werkt in het eerste deel van het 
seizoen snel en gemakkelijk. Wortelonkruiden kunnen het best met de 
hand verwijderd worden. 

ONDERHOUDSPLAN 
SCHOONHOUDEN IN PLAATS VAN SCHOONMAKEN

TWEEDE JAAR EN LATER:  
MAAI EN BEMESTINGSPLAN
Na de winter worden, op precies het goede moment, de vasteplanten 
met een speciale mulchmachine in één arbeidsgang extreem kort
gemaaid en gemulchd. Het maaisel, de mulch, blijft liggen omdat  
hieruit in de loop van de zomer de opgeslagen voedingsstoffen  
beschikbaar komen. Bovendien wordt zo mede gewerkt aan het op peil 
houden van het organische stofgehalte in de bodem.

Er kan worden volstaan met één keer bemesten tijdens die ene
arbeidsgang. Deze meststoffen werken ca. vier maanden. Voor de totaal 
circa zeven maanden waarin bemesting nodig is, wordt voor de laatste 
drie maanden de mulch door de planten gebruikt.

Door het kortmaaien (pas uitvoeren als het gewas 10-15 cm is  
uitgelopen) worden de zgn. adventiefknoppen van de planten  
geactiveerd. Hierdoor wordt de beplanting steeds teruggebracht  
in een eerstejaarsfase. Dit zorgt mede voor de lange levensduur. 

Vervolgens begint het onderhoud weer met het frequente,  
korte onderhoud om de plantvakken onkruidvrij houden:
'schoonhouden in plaats van schoonmaken'

Voorkomen is beter dan genezen. Plant in losse, schone grond. 
Wortelonkruiden verwijderen is het makkelijkste als er nog geen 
andere planten staan. Gebruik goed bemeste grond, plant minimaal 
8 grote vasteplanten per m² (30 cm plantafstand) om snelle  
dichtgroei te creëren. De planten winnen het snel van het onkruid.

Pak het consequent aan! Zeker na het planten vaak controleren  
zodat vasteplanten kunnen wortelen en groeien zonder concurrentie 
van onkruid. Van maart-juni is het belangrijk om elke twee tot drie 
weken het plantvak te schoffelen, na juni volstaat het met alleen 
de randen te schoffelen. Waar nodig moet het onkruid met de hand 
consequent worden verwijderd.

Bij net aangeplante projecten is een hogere frequentie van  
onderhoud nodig. Vooral zaadonkruiden kunnen, zeker bij warm 
weer met zon en een bui, snel uitzaaien. Afhankelijk van  
voorbereiding, het seizoen en het weer zijn vasteplanten snel  
dichtgegroeid en is schoffelen nauwelijks nodig.

Voor het verschil tussen zaadonkruiden, wortelonkruiden en
vasteplanten:  

ONKRUIDBESTRIJDING 
CONSEQUENT AANPAKKEN 
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Maaien, mulchen en mesten gebeurt in het voorjaar, 
na het uitlopen van de vasteplanten. Vervolgens 
wordt er tot de dichtgroei kort, maar frequent  
onkruid verwijderd. Een GreentoColour-beplanting is 
onderhoudsarm en geeft een enorme  
kwaliteitsimpuls aan de woonomgeving.

Een ander voordeel van het maaien in het vroege 
voorjaar is dat de planten ’s winters hun blad  
behouden. Naast een mooi beeld in de winter bieden 
ze ook beschutte plekken om te overwinteren en 
rusten voor insecten, vogels en andere dieren tussen 
de dode, droge plantenresten.

MAAIEN
MULCHEN
MESTEN 
ALLES IN ÉÉN MAAIBEURT
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BIJZONDERE PROJECTEN 
HERINRICHTING PLEIN
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BIJZONDERE PROJECTEN 
DE GROENE KAAP, ROTTERDAM

5958



6160



BIJZONDERE PROJECTEN 
WONEN IN HET GROEN

6362





SEIZOENEN 
CONTINU TRANSFORMEREND BEELD

HERFST

VOORJAAR

WINTER

ZOMER
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METAMORFOSE 
BETHLEHEMKERK, SCHARENDIJKE
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METAMORFOSE 
MARKTSTRAAT, UDEN
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METAMORFOSE 
DE LANEN, ROSMALEN
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Op de ‘On the way to PlanetProof’ gecertificeerde kwekerij worden  
vasteplanten in de extra grote P11-pot gekweekt. Samen met het  
sortiment, de bodemverbetering en het maaien, mulchen en mesten 
een belangrijk onderdeel voor het duurzaam slagen van een  
GreentoColour-aanplant.

Griffioen Wassenaar heeft zich ontwikkeld tot een grote speler, op de 
tuincentrummarkt in Noordwest-Europa met het concept Hello Garden, 
en het vasteplantenconcept GreentoColour voor kleurige duurzame 
beplantingen in de openbare ruimte.

De combinatie van twee totaal verschillende activiteiten met hetzelfde 
product, vasteplanten in P11, plus het continue denken vanuit de belangen 
van de gebruiker, eindklant en consument maken het bedrijf uniek.

Griffioen Wassenaar is als duurzame ondernemer in het bezit van de 
certificaten van: MPS-GAP, NL Greenlabel, ‘On the way to PlanetProof’ en 
Groenkeur.

DUURZAME  
KWEKERIJ 
ÉÉN BEDRIJF, TWEE MARKTEN

TEAM GRIFFIOEN
Een team van ruim 20 enthousiaste medewerk(st)ers staat dagelijks 
met plezier voor u klaar om te zorgen voor een goede kwaliteit planten, 
een uniek beplantingsplan, het juiste advies en het begeleiden van uw 
project van begin tot eindresultaat.

SAMENWERKING
Griffioen werkt samen met organisaties die zich inzetten voor  
biodiversiteit en een betere leefomgeving:

 √ Groenkeur en On the way to PlanetProof zijn onafhankelijke  
duurzaamheidskeurmerken.

 √ NL Greenlabel beoordeelt Griffioen jaarlijks voor het  
duurzaamheidspaspoort.

 √ Het MPS-GAP certificaat erkent de inspanningen van Griffioen op 
onder meer milieu, traceerbaarheid en hygiëne.

 √ Nederland Zoemt helpt gemeenten aan een betere leefomgeving 
voor wilde bijen.

 √ De Bijenstichting helpt Griffioen bij het opstellen van de meest 
bijenvriendelijke sortimenten.

 √ De Vlinderstichting geeft input voor een vlindervriendelijk  
sortiment vasteplanten.

 √ Stichting Steenbreek draagt het belang van het groen voor zowel het 
openbare als het private terrein uit.

Of u nu wel of geen gebruik maakt van het GreentoColour-
vasteplantenconcept, ook voor een stukslevering vasteplanten 
kunt u bij Griffioen terecht. In beide gevallen betreft het 
vasteplanten in P11 die geklopt worden geleverd.

 √ Voor een stukslevering stuurt u uw bestellijst naar  
greentocolour@griffioenwassenaar.nl waarna u geheel  
vrijblijvend een offerte ontvangt.  

 √ Bestellingen kunnen in Boskoop worden afgehaald of, tegen een 
kleine meerprijs voor de transportkosten, bij u op het bedrijf of 
de projectlocatie worden bezorgd. 

 √ Ook het opvragen van een voorraadlijst behoort tot de  
mogelijkheden.

STUKSLEVERING 
VASTEPLANTEN GEKLOPT GELEVERD
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Griffioen Wassenaar heeft decennia aan ervaring met de teelt, verkoop, 
toepassing en onderhoud van vasteplanten. Deze ervaring delen wij 
graag met professionals in het openbaar groen en de retail. Benut onze 
kennis en ervaring voor uw organisatie!

De Griffioen Academy biedt diverse workshops aan waaronder:

WORKSHOP ‘ONDERHOUD VASTEPLANTEN’
Je leert adequaat om te gaan met onderhoud. We leren je de juiste 
frequentie te bepalen en geven uitleg over de 3M’s: Maaien, Mulchen, 
Mesten. Je leert waarom een smal (vierzijdig geslepen) schoffeltje beter 
én sneller werkt en wat het verschil is tussen wortelonkruiden,  
zaadonkruiden en vasteplanten. Ook komen de traditionele ideeën over 
onderhoud aan bod.  
De workshop wordt op maat afgestemd op de groep beheerders of uitvo-
erende medewerkers. Het is een incompany workshop bij een gemeente 
of bedrijf. Optioneel kan het op een externe locatie of bij Griffioen Was-
senaar in Boskoop worden georganiseerd. 

GRIFFIOEN
ACADEMY 
KENNIS DELEN 

WORKSHOP ‘KENNIS VASTEPLANTEN  
OPENBAAR GROEN’ 
Je leert over diverse soorten en toepassingen van vasteplanten. We 
delen onze kennis en ervaring betreffende het gebruik van 
vasteplanten in het openbaar groen en het belang van bodemverbetering. 
Je leert aan de hand van 21 voorwaarden welke soorten geschikt zijn 
voor de openbare ruimte en welke niet.

Alle cursussen en workshops van de Griffioen Academy worden  
verzorgd door een ervaren groenspecialist. Het volledige programma is 
inclusief inhoud, data en aanmeldformulier te vinden op:

A C A D E M Y
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Na de succesvolle introductie en de sterk toegenomen vraag is Griffioen 
nauw gaan samenwerken met hoveniers en groenaannemers.  
Inmiddels is dit uitgegroeid tot een landelijk dekkend netwerk van 
GreentoColour gecertificeerde partners. 

Deze bedrijven hebben samen met Griffioen al meer dan 5000  
GreentoColour-projecten aangelegd. Door hun certificering kunnen deze 
partners de meeste werkzaamheden direct uitvoeren. Op deze manier 
wordt de klant volledig ontzorgd en beschikt over een nieuw  
GreentoColour-project met een gegarandeerde kwaliteit en eindbeeld.

Hier vind je een overzicht van onze partners:

PARTNERS 
LANDELIJK DEKKEND NETWERK 
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GARANTIES 
OP UW GREENTOCOLOUR-PROJECT

Griffioen Wassenaar B.V., eigenaar van het concept GreentoColour, 
garandeert de opdrachtgever betreffende de resultaten van uitgevoerde 
vasteplantenprojecten van GreentoColour het volgende:

1 TE VERWACHTEN RESULTAAT
GreentoColour staat, behoudens de uitzonderingen genoemd onder 4., 
in voor het welslagen van de beplanting inhoudende: 
a.   dat de beplantingen die na 31 augustus van het ene jaar tot en met 

15 mei van het andere jaar zijn geplant, aan het einde van de maand 
oktober van het eerste groeiseizoen voor minimaal 95% zijn  
dichtgegroeid; 

b. dat de beplantingen die tussen 15 mei en 31 augustus van een jaar 
zijn geplant, worden geacht voor ca. 65% te zijn dichtgegroeid in de 
maand oktober van dat jaar en in het opvolgende jaar op 31 juli voor 
minimaal 95% zijn dichtgegroeid.

2 VOORWAARDEN VOOR GARANTIE 
De garanties worden gegeven onder de volgende cumulatieve  
voorwaarden: 

 √ het beplantingsplan is door GreentoColour gemaakt, of het   
beplantingsplan van een derde is vooraf door GreentoColour  
goedgekeurd; 

 √ het voorbereidende grondwerk is door GreentoColour of een 
aangewezen partner uitgevoerd, of het voorbereidende   
grondwerk is door een derde uitgevoerd conform het advies   
van GreentoColour;

 √ het substraat voldoet aan de objectief meetbare  
kwaliteits-criteria, (opvraagbaar bij GreentoColour);

 √ het plantmateriaal in potmaat 11cm vierkant is door  
GreentoColour geleverd;

 √ het plantwerk is door GreentoColour of een aangewezen   
partner verricht, of het plantwerk is vakkundig door een derde 
verricht conform het beplantingsplan van GreentoColour of   
het door GreentoColour goedgekeurde beplantingsplan;

 √ het onderhoud is door GreentoColour of een aangewezen   
partner uitgevoerd, of het onderhoud, waaronder begrepen   
het jaarlijks maaien, mulchen en mesten in maart, geschiedt   
op de door GreentoColour aangegeven wijze door een derde;

 √ in de offerte of het bestek kunnen door GreentoColour project   
specifieke voorwaarden worden opgenomen.

Bij uitvoering door een derde is de opdrachtgever en deze derde  
gehouden om medewerking te verlenen aan controles door 
GreentoColour op de uitvoering van de werkzaamheden. Een  
vasteplantenproject dat volgens de voorwaarden van  
GreentoColour is uitgevoerd, wordt erkend door middel van een  
certificaat op naam, dat wordt uitgereikt door Griffioen  
Wassenaar B.V. Het certificaat geeft de opdrachtgever aanspraak  
op de garanties.

3 INBOET EN HERSTEL
GreentoColour of aangewezen partners verzorgen inboet en  
herstel van 100% van: 

 √ alle uitgevallen planten in de eerste 12 maanden na aanplant, tenzij 
inboet en herstel niet noodzakelijk is omdat het te  
verwachten resultaat omschreven onder 1. is gerealiseerd;

 √ alle vanwege ontwerptechnische redenen uitgevallen planten.

4 UITZONDERINGEN OP GARANTIES 
Op het te verwachten resultaat onder deze garanties kan geen beroep 
worden gedaan indien de verplichting tot inboet of herstel het gevolg is 
van niet aan GreentoColour toe te rekenen omstandigheden, waaronder 
begrepen moedwillige vernieling, schade door graaf- of bestratings-
werkzaamheden, aantoonbaar onvakkundig onderhoud door een derde, 
(bijzondere) plantziekten of insectenschade en extreme weersomstan-
digheden. 

5 HARDHEIDSCLAUSULE
De door GreentoColour afgegeven garanties blijven geheel of  
gedeeltelijk buiten toepassing indien de strikte uitoefening daarvan 
zou resulteren in uitzonderlijk onbillijke of onredelijke gevolgen voor 
Griffioen Wassenaar B.V.

* De naam GreentoColour® is merkrechtelijk beschermd en mag zonder 
schriftelijke toestemming van Griffioen Wassenaar B.V. niet worden 
opgenomen in een bestek.

Hier vind je de algemene voorwaarden Business-to-Business voor de leden  
van Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). 
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GRIFFIOEN WASSENAAR BV.
INSTEEK 54 , 2771 AB BOSKOOP

+31 (0)172 55 12 35
GREENTOCOLOUR@GRIFFIOENWASSENAAR.NL

GREENTOCOLOUR.COM




