GLOBAL GREEN
SUSTAIN CONCEPT

Ecoplan Groen lanceert GGSC
Vanaf heden lanceert Ecoplan Groen Hoveniers in
Capelle aan den IJssel het
nieuwe idee van Global
Green Sustain Concept. In
dit concept staat beplanting en materiaalgebruikuit
alle continenten, in combinatie met duurzame productie en toepassing, centraal. Het concept is uiterst
geschikt voor openbare
buitenruimtes rondom bedrijfspanden en bedrijventerreinen.
Wat houdt het concept in
Kernpunten:
 Beplanting en materiaal toepassing uit
de hele wereld
 All-weather conditions (gebruik van
geschikte soorten
voor het Nederlandse klimaat)
 Keuze voor CO2 opruimende materialen (ook in productie
en vervoer)
 Minder intensief onderhoud nodig
 Interactie tussen
omgeving en natuur

het kort in? In deze informatie brochure vindt
u de basis principes van
dit concept en hoe dit
voor u, uw instelling of
bedrijf van toegevoegde
waarde kan zijn.

Uiteraard kunt u contact
met ons opnemen voor
een kennismakingsgesprek en verdere informatie over GGSC.

Wat houdt GGSC in?
Per realisatie alle kernpunten en factoren toepassen
voor een totaal en duurzaam effect.

 Kleurrijke soorten voor
diversiteit en een karakteristiek winterbeeld

 Groenblijvend/sfeervol en
rustig voor het oog.

 Gezonde omgeving creëren voor de gebruiker
voor zowel werken als
wonen.

 Kruiden en fruit om inter-

materiaal (grind/
schelpen/Olivijn-Green
sand als verharding) om
groei onkruid tegen te
gaan en waterdoorlatend.

actie met de gebruiker en
met het openbaar publiek  Verhardingen, steen/
(smaak/reuk/proeven/
hout/glas/metaal decoconversatie)
ratie elementen biologisch reinigen en tegen
 Toepassing planten en

vervuiling en verwering
coaten met nanotechnologie voor langdurige bescherming.

 Planten die konijnresistent zijn

 Natural elements gebruiken voor natuurbeelden in het openbaar.

Toepassing GGSC
De ultieme toepassing voor
het concept is op buitenruimtes rondom bedrijven
(terreinen). Dit geldt voor
zowel openbare als privé
gebieden, alsmede parkeerterreinen. Ook rondom
ziekenhuizen, verzorgingshuizen en op schoolpleinen
is de toepassing zeer geslaagd. De bedoeling is om
verschillende werelddelen
te combineren met betrekking tot materiaal keuze.
Bij de toepassing in openbare ruimte staat onderhoudsvriendelijkheid en
interactie met de omgeving
centraal. Door kruiden en

fruit te planten ontstaat
interactie tussen de binnen
– en buitenruimte. Een
ander speerpunt is rust
voor het oog en gezond
voor de geest en omgeving. Uiteraard is toepassing om meerdere vlakken
mogelijk. VvE’s, nieuwbouwprojecten met gemeenschappelijke ruimtes
en grotere gemeenschappelijke tuinen zijn ook uitermate geschikt voor
GGSC.
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wij de ogen en de ogen van de klant. Duurzaam kwaliteits-

lid van SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en

beheer en het vakkundig inrichten van bedrijfstuinen is onze

van GSG (Regionale School Praktijkonderwijs).

kracht. Naast dat wij voor particulieren werken, werken wij
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