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Zorgeloos Groen



Samenwerken: 
Het maken van een beplantingsplan is meer dan 
een plantvak vullen met planten. Het vraagt om  
visie, structuur maar ook om een goed ontwerp.  
Als we kijken naar de huidige beplantingsvakken in  
de openbare ruimte dan zien wij ééntonig groen  
en veelal versnippering van vakken.

Plantvakken vragen doorgaans om intensief onder-
houd. Het concept Zorgeloos Groen is kleurrijk, goed 
van vorm en heeft een extensieve onderhouds-
behoefte. De kracht van het concept schuilt mede 
in de combinatie van vaste planten met heesters,  
zodat er ook ‘s winters een fraai beeld in de openbare  
ruimte overblijft .

Van ‘vergrijst’ groen  
naar jaarrond aantrekkelijk.



Hoe werkt het:
Bestaande en verouderde plantvakken worden in 
overleg met de opdrachtgever omgevormd. De uit - 
gangspunten worden geformuleerd tot het eindbeeld  
en het onderhoudsniveau. Dit wordt door Buro Mien  
Ruys vertaald in een ontwerp en beplantingsplan. 
De plannen worden door De Enk Groen & Golf 
en Boot & Dart kritisch getoetst op aanlegkosten,  
onderhoudsniveaus en sortimentkeus. Door ervaren 
vaktechnische hoveniers worden de plannen vervol-
gens gerealiseerd.  
 
De aanleg wordt gekoppeld aan 3, 5 of 10 jaar  
onderhoud waarbij naast het reguliere onderhoud alle 
noodzakelijke werkzaamheden zoals het ver vangen 
van afgestorven vegetatie, bijmesten e.d. inbegrepen 
zijn. Kortom: Alle zorgen uit handen voor een vooraf 
vastgesteld bedrag.
 
Het concept Zorgeloos Groen heeft meerwaarde voor 
beheerders en bewoners door positieve invloed op de 
leefomgeving. Voor actuele projecten en ontwikkelin-
gen bezoekt u onze website: www.zorgeloosgroen.eu 
en/of www.deenkgroenengolf/projecten.

Zorgeloos Groen partners
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