“Zorgeloos Groen is kleurrijk, duurzaam, het jaarrond
aantrekkelijk en kan tegelijkertijd een besparing op de
onderhoudskosten zijn.”

Uniek Concept
Zorgeloos Groen is een vernieuwend
beplantingsconcept dat uitbundig bloeiende en
kleurige beplanting terugbrengt in het openbaar
groen. Toegepast zijn gezonde en sterke soorten
die tegen een stootje kunnen en weinig onderhoud
vragen. Aan ieder beplantingsplan ligt een duidelijk
ontwerp en visie ten grondslag.

Oude situatie

Ontwerp

Samenwerking
Het concept is tot stand gekomen door de
samenwerking van 3 partijen: Buro Mien Ruys voor
ontwerp en beplantingsplan, De Enk Groen & Golf
voor uitvoering en onderhoud, Boot & Co voor
sortimentsontwikkeling en levering beplanting.
De kracht van onze samenwerking is de bundeling
van kennis en ervaring. Creativiteit, kennis van
aanleg en beheer en de laatste ontwikkelingen op
het gebied van vaste planten, heesters en rozen
worden samengebracht in een totaalconcept. Hierin
onderscheiden we ons van andere partijen. Het
bundelen van onze kennis garandeert kwaliteit
en verhoogd de levensduur van het project. Een
groeiende lijst gerealiseerde projecten en tevreden
opdrachtgevers bewijst dat het werkt.
Meerwaarde
Zorgeloos Groen gaat ook over het samenwerken
met opdrachtgevers én bewoners.
Door bewoners bĳ de planvorming te betrekken
voelen ze zich serieus genomen, zien het terrein
meer als “eigen” tuin en zĳn trots op het resultaat.
De tuin wordt intensief gebruikt, wordt een
ontmoetingsplaats en speelt zo ook een rol in de
sociale contacten tussen de bewoners.

Detail Beplantingsplan

Twee maanden na aanplant

Twee maanden na aanplant

Hoe werkt het
In overleg met de opdrachtgever bepalen we het
gewenste eindbeeld en onderhoudsniveau. Buro
Mien Ruys vertaalt dit in een ontwerp en
beplantingsplan.
De plannen worden door De Enk Groen & Golf
en Boot&Co kritisch getoetst op aanlegkosten,
onderhoudsniveaus en soortkeus. Door ervaren
vaktechnische uitvoerders van De Enk Groen & Golf
worden de plannen aangelegd en onderhouden.
Buro Mien Ruys houdt het toezicht gedurende deze
periode.
De aanleg wordt gekoppeld aan 3, 5 of 10 jaar
onderhoud. Naast het reguliere onderhoud zijn alle
noodzakelijke werkzaamheden zoals het
inboeten, bijmesten en dergelijke inbegrepen.

Oude situatie

Kortom: Alle zorgen uit handen voor een
vooraf vastgestelde prijs.
Als u belangstelling hebt, neem dan contact op met:
Buro Mien Ruys
tuin- en landschapsarchitecten
Amstel 157
1018 ER Amsterdam

Nieuwe situatie, twee maanden na aanplant

tel: 020 - 622 5873
e-mail: buro@mienruys.nl
of kijk op: www.zorgeloosgroen.eu

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

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

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

