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WORKSHOP
KENNIS VASTEPLANTEN
OPENBAAR GROEN

®

WAT LEER IK?

WAT LEVERT HET OP?

In deze Griffioen Academy workshop leer je over diverse soorten en

Met de opgedane kennis leer je het assortiment vasteplanten te

toepassingen van vasteplanten. We delen onze kennis en ervaring

beoordelen op toepasbaarheid in het openbaar groen. Je doet

betreffende het gebruik van vasteplanten in het openbaar groen

praktische kennis op over welke vasteplanten geschikt zijn voor

en het belang van bodemverbetering. Je leert aan de hand van 21

toepassing in het openbaar groen.

voorwaarden welke soorten geschikt zijn voor de openbare ruimte

√ 1 dag workshop met een begrijpelijke uitleg door een vakman

en welke niet.

DOOR WIE?
De workshop wordt verzorgd door een ervaren groenspecialist van

met praktijkervaring
√ Presentatie GreentoColour®
√ Rondleiding en uitleg sortimentstuin
√ Rondgang en uitleg op de kwekerij

de Griffioen Academy.

√ Oefening ontwerp met plantensoorten

VOOR WIE?

√ Een certificaat als bewijs van deelname aan deze workshop

√ Uitwisseling van ervaringen

De workshop wordt op maat afgestemd op de groep cursisten;
ontwerpers, landschapsarchitecten, projectbureaus, uitvoerende
medewerkers en direct leidinggevenden en/of andere
belangstellenden.

KOSTEN
De kosten van deze Griffioen Academy workshop bedragen € 295,per persoon exclusief 21% btw en reiskosten, bij een groepsgrootte
van minimaal 8 en maximaal 15 personen. Dit bedrag is inclusief
lunch en afsluitend een drankje. Bij annulering binnen 48 uur
wordt 50% in rekening gebracht, binnen 24 uur wordt 100% in
rekening gebracht.

LOCATIE
Griffioen Wassenaar te Boskoop. Het ochtendprogramma inclusief
lunch vindt plaats op een nabijgelegen locatie in Boskoop.

DUUR
De duur van deze workshop is 1 dag. Ontvangst om 09.00 uur met
koffie/thee, lunch, en afsluiting rond 16.30 uur met een hapje en
drankje.

BEKIJK AL ONZE WORKSHOPS!
Griffioen Wassenaar heeft decennia aan ervaring met de teelt,

HET GREENTOCOLOUR® CONCEPT

verkoop, toepassingen en onderhoud van vasteplanten. Deze

GreentoColour® staat voor toepassing van vasteplanten volgens

en de retail. Benut onze kennis en ervaring voor uw organisatie.

een totaalaanpak met als resultaat: kleurige, onkruidarme
vasteplantenvakken in het openbaar groen. Het concept is
toepasbaar onder alle omstandigheden.

ervaring delen wij graag met professionals in het openbaar groen
De Griffioen Academy biedt diverse workshops aan. Kijk op onze
website voor het complete aanbod.

AANMELDEN
Meer leren over de juiste planten voor het openbaar groen? Meld je aan via greentocolour@griffioenwassenaar.nl.

ACADEMY

GREENTOCOLOUR.COM
+31 (0)172 55 12 35

