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PROGRAMMA WORKSHOP ‘ONDERHOUD VASTEPLANTEN’

BELANG

ADEQUAAT ONDERHOUD

FREQUENTIE

VAN HET ONDERHOUD

DRIE M’s

MAAIEN, MESTEN, MULCHEN

MATERIAAL

EN HET GEBRUIK ERVAN

ONKRUID

HERKENNING

®

TRADITIONEEL

IDEEËN BESPREKEN

WAT LEER IK?

WAT LEVERT HET OP?

In deze Griffioen Academy workshop leer je adequaat om te gaan

Met de opgedane kennis voorkom je dat je te laat of juist te frequent

met onderhoud. We leren je de juiste frequentie te bepalen en geven

onderhoud pleegt. Je leert de onderhoudsprincipes achter het

uitleg over de 3M’s: Maaien, Mulchen, Mesten.

GreentoColour-concept en je doet direct toepasbare, praktische

Je leert waarom een smal (vierzijdig geslepen) schoffeltje beter

kennis op over materialen en onkruiden.

én sneller werkt en wat het verschil is tussen wortelonkruiden,

√ 1 uur theorie wordt begrijpelijk door een vakman met

zaadonkruiden en vasteplanten. Ook komen de traditionele ideeën
over onderhoud aan bod.

DOOR WIE?
HET GREENTOCOLOUR® CONCEPT

BEKIJK AL ONZE WORKSHOPS!

GreentoColour® staat voor toepassing van vasteplanten volgens een

Griffioen Wassenaar heeft decennia aan ervaring met de teelt,

totaalaanpak met als resultaat: kleurige, onkruidarme vasteplanten-

verkoop, toepassingen en onderhoud van vasteplanten. Deze

vakken in het openbaar groen. Het concept is toepasbaar onder alle

ervaring delen wij graag met professionals in het openbaar groen

omstandigheden. Elementen als ontwerp, sortiment, plantkwaliteit,

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

substraat en onderhoud maken hier deel van uit, om een optimaal

De Griffioen Academy biedt diverse workshops aan. Kijk op onze

visueel resultaat te behalen met een lange levensduur en minimale

website voor het complete aanbod.

De workshop wordt verzorgd door een ervaren groenspecialist van
de Griffioen Academy.

√ 1 uur praktijk wordt direct aansluitend door dezelfde
groenspecialist gegeven.
√ Je ontvangt een handige, water- en vuilbestendige onkruidkaart,
met de meest voorkomende zaad- en wortelonkruiden.
√ Je ontvangt een certificaat als bewijs van deelname aan deze

VOOR WIE?
De workshop wordt op maat afgestemd op de groep beheerders en/
of uitvoerende medewerkers.

KOSTEN

beheerskosten.

praktijkervaring uitgelegd.
√ Je ontvangt een handout met de belangrijkste tips.

De kosten van deze Griffioen Academy workshop bedragen per groep
van minimaal 8 en maximaal 15 personen € 495,- exclusief 21%
btw en reiskosten cursusleider. Bij annulering binnen 48 uur wordt
50% in rekening gebracht, binnen 24 uur wordt 100% in rekening
gebracht.

workshop.

LOCATIE
Standaard incompany bij de gemeente of het bedrijf (exclusief
bijkomende reiskosten eigen vervoer naar zelf geselecteerde
praktijklocatie). Optioneel, in overleg, theorie op een externe locatie
of bij Griffioen Wassenaar te Boskoop (extra reis- en locatiekosten).

DUUR
Ongeveer 2 uur: 1 uur theorie binnen, 1 uur praktijk buiten.

AANMELDEN
Ook een efficiencyslag maken in het onderhoud? Meld je aan via greentocolour@griffioenwassenaar.nl.
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