
Vasteplanten in het openbaar groen

KLEURRIJK EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK
OPENBAAR GROEN MET GREENTOCOLOUR®

Griffioen Wassenaar BV www.greentocolour.com



HELLO GARDEN
VASTEPLANTEN VOOR DE CONSUMENTENMARKT: HELLOGARDEN.NL



Griffioen Wassenaar: één bedrijf, twee markten

GREENTOCOLOUR®

VASTEPLANTEN VOOR DE PROFESSIONELE MARKT: GREENTOCOLOUR.COM



“Deze week reed ik over de Europalaan in uw gemeente en een absolute blikvanger was uw beplanting. 
Wat is dat mooi en wat zijn de planten met zorg en vakkennis door elkaar gemeanderd. Werkelijk mijn 
complimenten. Ik moest oppassen dat ik mijn ogen op de weg gericht hield, want ik was er behoorlijk 
door gefascineerd. PRACHTIG !! Wilde u dit even laten weten.”

Spontane reactie van een inwoner van de gemeente
oktober 2014



Greentocolour®: een uniek totaalpakket



SNELLE BEDEKKING VAN DE BODEM
DUS BINNEN 1 JAAR NOG MAAR ZELDEN SCHOFFELEN



Greentocolour®: voordelen en voorwaarden

SELECTIE VASTEPLANTEN OP BASIS VAN 21 VOORWAARDEN 
WAARONDER BESTAND TEGEN STROOIZOUT, DROOGTE EN HITTE BOVEN ASFALT



januari februari

maart april

mei juni

12 KEER MEER GROEI EN BLOEI
12 KEER MEER BIODIVERSITEIT



Eén project, aanplant in 2013 en 2014, 12 verschijningen

september oktober

juli augustus

november december

MET GREENTOCOLOUR® EEN AFWISSELEND BEELD
OOK IN DONKERE WINTERMAANDEN



ZWARE KWALITEIT
DICHT PLANTEN

Resultaat GREENTOCOLOUR®

binnen één maand!



Zware plantkwaliteit voor snel resultaat

VOOR SNEL
RESULTAAT

Resultaat GREENTOCOLOUR®

binnen één maand!



OVER GRIFFIOEN WASSENAAR
EN ONZE LEEFOMGEVING

Griffioen Wassenaar is een familiebedrijf anno 1923 dat 
door de derde generatie wordt geleid.

Jaarlijks vinden miljoenen vasteplanten onder de 
merknaam Hello Garden hun weg naar de tuin van de 
consument in heel Europa. Onder de geregistreerde naam 
Greentocolour® bedient Griffioen de openbaar groen markt.

De vasteplanten van Griffioen zorgen voor kleur en 
biodiversiteit in onze leefomgeving. Bewoners en 
voorbijgangers genieten van de kleurenpracht en de 
beplanting trekt vogels, bijen en andere nuttige insecten aan. 

In de productie wordt ook rekening gehouden met ons 
leefmilieu. Potten worden hergebruikt, een groot deel van 
de planten wordt gekweekt in veenarme substraten en op 
de kwekerij van Griffioen wordt vrijwel uitsluitend gebruik 
gemaakt van natuurlijke meststoffen.

Het jaarlijkse maaiplan, belangrijk onderdeel van het 
onderhoud van vasteplanten, draagt essentieel bij 
aan duurzaam beheer van onze leefomgeving. Met 
een speciale mulchmachine worden planten in één 
arbeidsgang kort afgemaaid, waarbij de voedingstoffen in 
het milieu blijven.

Griffioen is MPS-A gecertificeerd en beschikt over een 
duurzaamheidspaspoort van NL Greenlabel.
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Over Greentocolour® en Griffioen Wassenaar

GREENTOCOLOUR®

WAT IS HET PRECIES?

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 beplantingen met open ruimtes. 

Vasteplanten dienen aan 21 voorwaarden te voldoen om te 
worden opgenomen in het sortiment. 

Greentocolour® brengt beplantingen in de hoogst denkbare 
staat, terwijl de exploitatiekosten ervan door het lage 
onderhoudsniveau laag liggen ten opzichte van gras 
of een traditionele heesterbeplanting. 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 
ontwerp en soortenkeuze, grondbewerking, plantkwaliteit 
en een uniek onderhoudsplan.

Kies voor Greentocolour® en bereik binnen een jaar een 
dichtgegroeid kleurrijk resultaat met vasteplanten in de 
openbare ruimte.

Laat u inspireren door de onbewerkte foto’s in deze 
brochure en op www.greentocolour.com. 
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DE 5 VOORDELEN
VAN GREENTOCOLOUR®

 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 
  Veel verschillende typen vlinders, bijen, andere insecten
  en dierenleven door de variatie aan vasteplanten.

 4 Door snel eindbeeld geen vernieling
  Dankzij de zichtbare dichte beplanting wordt betreden
  tot een minimum beperkt.

 5 Laag onderhoud en lange levensduur
  Beplantingen hebben een lange levensduur door het  

onderhoud; jaarlijks op het juiste tijdstip maaien en 
mulchen. Daardoor verversen de vasteplanten zich elk 
jaar en hoeven ze niet te worden gescheurd. Bovendien 
worden ze door het mulchen voller en blijft het gewas 
ongeveer 30% lager, waardoor ook steviger.
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Greentocolour®: voordelen en voorwaarden

 1 Snel dichtgroeien
 2 Niet verstikken
 3 Hitte
 4 Droogte
 5 Zout
 6 Betreden
 7 Beeld in de winter
 8 Afbreken of afwaaien
 9 Winterhard tot -20 graden
 10 Langlevend
 11 Gezond blijvend
 12 Niet giftig
 13 Juiste bloeitijd
 14 Bestand tegen natte omstandigheden
 15 Herkenbaar t.o.v. onkruid
 16 Gedrongen groei
 17 Bestand tegen honden
 18 Bestand tegen konijnen, meeuwen, duiven
 19 Veel bladmassa
 20 Snel uitlopend na het maaien
 21 Maaibaar

DE 21 VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
VAN VASTEPLANTEN AAN GREENTOCOLOUR®21



Een maatwerk oplossing van ontwerp en sortiment, 
grondbewerking, pot 11 kwaliteit planten en een maai- en 
bemestingsplan. Met als resultaat een attractieve beplanting 
met een hoogwaardige uitstraling. Het Greentocolour®-concept. 
Met de onderstaande 4 pijlers wordt een project een 
gegarandeerd Greentocolour® project:

1 Juiste plant op de juiste plaats 
Per locatie en situatie wordt een beplantingsplan gemaakt. 
Gebruikmakend van een sortiment vasteplanten volgens de 21 
voorwaarden.

2 Grondvoorbereiding 
De Greentocolour®-grondverbeteraars (100% organisch) 
bieden de optimale bodem voor een snelle start, waardoor de 
beplanting meteen dicht groeit.

 
3 Gebruik van 8 planten in P11-kwaliteit per M2  

Door zware P11-kwaliteit vasteplanten dicht op elkaar te 
planten, wordt snel resultaat bereikt. De grote potkluiten 
bevatten grote reserves, wat startproblemen voorkomt en 
watergeven vrijwel onnodig maakt.

 
4 Onderhoud met kort afmaaien/mulchen/mesten 

Door jaarlijks extreem kort te maaien met een mulchmachine, 
blijven voedingstoffen in de natuur en heeft de beplanting een 
levensduur van tientallen jaren.

GREENTOCOLOUR®

RUST OP 4 PIJLERS4



Greentocolour®: garantie bij de juiste aanpak

Te mooi om waar te zijn? De beste bevestiging is de praktijk. 

Griffioens Greentocolour® biedt garantie. Onze 
Greentocolour®-garantiekaart toont het beeld dat de 
opdrachtgever na het eerste complete groeiseizoen van de 
gewasontwikkeling mag verwachten.

Een project wordt een gegarandeerd Greentocolour®-
project indien het volledig wordt uitgevoerd en 
onderhouden volgens de Greentocolour®-formule, met 
inzet van alle 4 pijlers. 

Greentocolour® kan hiertoe alle werkzaamheden uitvoeren. 
Grondvoorbereiding en onderhoud kunnen door derden 
of zelf worden uitgevoerd, echter is het resultaat slechts 
gegarandeerd na akkoord hierop van Greentocolour®.

Alle details over de garantie vindt u terug op onze 
Greentocolour®-garantiekaart, op te vragen bij Griffioen 
Wassenaar.

GREENTOCOLOUR®

GARANDEERT RESULTAAT!

Goed, maar iedere dag beter
Greentocolour® blijft zich verder ontwikkelen. Het 
sortiment is de afgelopen jaren verdubbeld tot circa 
100 soorten waardoor de variatie in het sortiment 
gegarandeerd blijft. Met speciale grondmengsels, de 
eigen Greentocolour® bodemverbeteraars, wordt er nog 
meer nadruk gelegd op een goede grondvoorbereiding.



IEDER PROJECT HEEFT EIGEN KENMERKEN
EN DUS EEN EIGEN BEPLANTINGSPLAN



Ieder project een unieke, eigen plantselectie

DE GREENTOCOLOUR® TESTTUIN
VASTEPLANTEN MOETEN VOLDOEN AAN 21 VOORWAARDEN



PRACHTIG WINTERBEELD
MET VASTEPLANTEN



Greentocolour® aanplanten zijn jaarrond attractief

INPASSING VAN BLOEMBOLLEN
VERLENGT EN INTENSIVEERT HET BLOEISEIZOEN



VASTEPLANTEN DRAGEN STERK BIJ AAN
BIODIVERSITEIT



Greentocolour® draagt bij aan duurzaamheid en biodiversiteit

maart september

SPECIAAL JAARLIJKS MAAIPLAN MET MULCHMACHINE
HOUDT DE VOEDINGSTOFFEN IN HET MILIEU



VOOR IEDER PROJECT WORDT ÉÉN VAN DE VIER 
GREENTOCOLOUR® BODEMVERBETERAARS OP DE EXACTE DIEPTE INGEWERKT



Grondvoorbereiding maakt het verschil

BINNEN ENKELE MAANDEN
VAN HOPELOZE SITUATIE NAAR GREENTOCOLOUR®



green ...

... to colour

WANNEER MAAKT U DE OVERSTAP
NAAR MEER KLEUR TEGEN LAGERE KOSTEN?



Binnen één jaar het openbaar groen mooier en goedkoper

begraafplaatsen stads-/dorpsentree

rotondes en vluchtheuvels woonwijken

verhoogde plantvakken smalle stroken

DE MOGELIJKHEDEN
ZIJN EINDELOOS



+31 (0)70 517 7175

+31 (0)70 511 8790

info@griffioenwassenaar.nl

www.griffioenwassenaar.nl

www.greentocolour.com

803068

MPS
Sustainable Quality

GRIFFIOEN WASSENAAR BV VASTEPLANTEN | POSTBUS 2102 - 2240 CC  WASSENAAR | RIJKSSTRAATWEG 601 (N44) - WASSENAAR

www.greentocolour.com

Tip: Nog meer projecten bekijken? Bezoek www.greentocolour.com.
Onder projecten staan verschillende type projecten die een jaar lang elke maand zijn gefotografeerd. 
Er is beeldmateriaal van make-overs en van voor en na het maaien. In de beeldbank zijn selecties te 
maken op seizoen, activiteit, locatie etc.


