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Toepassing van Geum 'Scarlet Tempest' met GreentoColour in Horn, in de tuin van verzorgingshuis 

Huys Waerenberg. Aanplant oktober 2020 

 

Sterke en langbloeiende Geum op 
zijn plek in GreentoColour 
vrijdag 11 november 2022 
 

'Meerwaarde Geum in vasteplantenconcept duidelijk' 
 

Niet alleen Marlien van der Linden weet Geum te waarderen, ook bij Griffioen 

Wassenaar in Boskoop is waardering voor deze langbloeier als onderdeel van 

GreentoColour. 

 

Auteur: Hanneke Tax  
 

 
 

 
 

 
 

 

Marije Krijgsman, ontwerper en adviseur voor GreentoColour, licht toe: 'Geum wordt 

in het vasteplantenconcept GreentoColour toegepast omdat hij als een van de eerste 

vaste planten bloeit, soms al in april, met zeer aanwezige oranje bloemen. De plant is 

vroeg- én langbloeiend: van eind april tot eind juli, met vaak nog een nabloei in 

september. Bovendien is de plant sterk en goed bodembedekkend.'  
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''Scarlet Tempest' is vanwege de heldere oranje bloemen prima te combineren met 

andere vaste planten, zoals de blauw-paarse Salvia en Nepeta, die in dezelfde periode 

bloeien. En Geum heeft meer voordelen: tijdens zachte winters blijven de rozetten op 

de grond groen, in het najaar heeft hij fraaie zaaddozen en hij doet het goed in de 

halfschaduw,' aldus Krijgsman. 

 

 

In november 2021 werd Geum 'Scarlet Tempest' toegepast in Veghel bij kruispunt De Langedonk. 
 

 

 

Aanplant in Den Haag in december 2021: Geum 'Scarlet Tempest' in plantvakken, Zuiderpark, Melis Stokelaan 
 



 

GreentoColour in het openbaar groen 

GreentoColour staat voor de toepassing van vaste planten volgens een totaalaanpak, 

met als resultaat kleurige, onkruidarme vasteplantenvakken in het openbaar groen. 

Het concept is toepasbaar onder alle omstandigheden. Elementen als ontwerp, 

sortiment, plantkwaliteit, substraat en onderhoud maken hier deel van uit, om een 

optimaal visueel resultaat te behalen met een lange levensduur en minimale 

beheerskosten. 

Er wordt gewerkt met een speciaal sortiment vaste planten, die moeten voldoen aan 

21 voorwaarden: ze moeten onder meer maaibaar zijn, snel uitlopend na het maaien, 

veel bladmassa hebben en een goed beeld in de winter. Het sortiment bestaat 

momenteel uit ongeveer 125 vaste planten, die zijn getest en bruikbaar bevonden . 


