
“Zorgeloos Groen maakt uw 
omgeving aantrekkelijker, is 

gevarieerd en kleurrijk, duurzaam, het 
jaarrond aantrekkelijk. Door de 
variatie wordt de biodiversiteit 

vergroot.”

Biodiversiteit:
Variatie voor mens en dier



Het principe
Zorgeloos Groen is een uniek beplantingsconcept 
waarin deskundigheid van verschillende 
vakdisciplines samenkomt. Alles begint met het 
ontwerp van een heldere vorm en krachtige 
structuur. De meest recente ervaringen met aanleg 
en onderhoud en de nieuwste ontwikkelingen in het 
sortiment staan garant voor een jaarrond kleurrijke 
beplanting. Ook in de winter zorgt Zorgeloos Groen 
voor kleur door het mixen van vaste planten met 
grassen, rozen, heesters en hagen. 

Duurzaamheid
Alle in dit concept toegepaste planten worden 
duurzaam gekweekt. De bij dit concept 
aangesloten kwekers hebben een milieukeur 
certificaat. Alle toegepaste meststoffen zijn 
natuurlijke meststoffen en het onderhoud gedurende 
het groeiseizoen gebeurt handmatig: daar komt geen 
machine aan te pas. Uiteraard worden er ook geen 
chemische bestrijdingsmiddelen toegepast.
Het toegepaste sortiment vaste planten zijn allemaal 
langlevende soorten. Een Zorgeloos groen border 
gaat daarom jarenlang mee.

Biodiversiteit
Zorgeloos Groen geeft niet alleen een grote 
variatie in kleur en seizoensbeleving, de 
biodiversiteit wordt sterk verhoogd. Veel van de 
toegepaste soorten zijn uitstekende drachtplanten, 
trekken vlinders, bijen en hommels. De zaden in de 
vaste planten zijn voor met name zangvogels een 
bron van voedsel in de winter. De compact groeiende 
heesters vormen een goede schuilgelegenheid en 
overwinteringsplaats voor kleine dieren zoals egels 
en vogels.



Gezondheid
Dat er een relatie is tussen groen en gezondheid is 
een feit, vele wetenschappelijke onderzoeken tonen 
dat aan. Daarin blijkt echter meer en meer dat de 
kwaliteit van het groen en de variatie in kleur dit 
effect versterkt. Een mooie groene omgeving nodigt 
uit tot bewegen en ontmoeten, de onderlinge 
contacten in de buurt verbeteren.

Zorgeloos Groen is een totaalconcept.

Als u belangstelling hebt, neem dan contact op met:

Buro Mien Ruys
tuin- en landschapsarchitecten 
Amstel 157
1018 ER Amsterdam

tel: 020 - 622 5873
e-mail: buro@mienruys.nl

of kijk op: www.zorgeloosgroen.eu

Leefbaarheid
Zorgeloos Groen draagt positief bij aan de 
leefbaarheid van een wijk. De hoeveelheid 
zwerfvuil neemt aantoonbaar af, het aantal klachten 
van bewoners over rommel, overlast en vernieling 
daalt en bewoners geven aan trots te zijn op “hun 
tuin”: wat je mooi vindt daar ben je zuinig op. Er 
ontstaan zelfs gezamenlijke initiatieven om de 
beplanting te helpen verzorgen. Bewoners spreken 
elkaar aan op ongewenst gedrag zoals honden 
uitlaten en rommel weggooien waar dit niet hoort.



Buro Mien Ruys
tuin- en landschapsarchitekten bv
Amstel 157 
1018 ER Amsterdam
020 - 622 5873

Boot & Co 
Boomkwekerijen bv
Rijneveld 12 
2771 XT Boskoop
0172 - 235 235

Lageschaar 
Vaste planten
Groot Deunkweg 3
7122 RS Aalten
0543 - 45 10 84

De Enk
Groen & Golf
Bennekomseweg 128
6871 KH Renkum
0317 - 727 009


