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GreentoColour® is ontwikkeld door:
J.K. van den Dool BV Oostdorperweg 207 | Wassenaar | t 070 511 06 57 | info@jkvddoolbv.nl 

Griffioen Wassenaar BV Rijksstraatweg 601 | Wassenaar | t 070 517 71 75 |  info@griffioenwassenaar.nl 
   www.bodemverbeteraars.nl  | www.greentocolour.com

Een geslaagde beplanting met een hoogwaardige uitstraling en minimaal 
onderhoud. Dat is de doelstelling van de samenwerking tussen Griffioen 
Wassenaar BV en J.K. van den Dool BV met het product GreentoColour®.  

Vernieuwde samenstelling op maat

Wat voor een soort ondergrond is er? Mogen er honden op uitgelaten worden? Moet er onkruid 
onderdrukt worden? Wordt erop gelopen? Kan er in de winterperiode veelvuldig strooizout in de 
bodem terecht komen? Allemaal relevante vragen die van invloed zijn op de keuze van de grondsoort. 
Als oplossing zijn er drie GreentoColour® bodemverbeteraars samengesteld. En welke samenstelling 
u ook nodig heeft, onze GreentoColour® bodemververbeteraars kunnen volledig biologisch 
samengesteld worden. 

Organische meststoffen

Zichtbaar en onzichtbaar is de bodem soms onderhevig aan de grillen van mens en natuur, met 
een verschraling van de grond tot gevolg.  Door het gebruik van GreentoColour® wordt een flinke 
hoeveelheid organische meststof aan de bodem toegevoegd. GreentoColour® bestaat voor 10 
procent uit effectieve organische stof, waardoor het voeding- en waterbufferend vermogen van de 
bodem sterk wordt verbeterd. Gevolg: beplanting slaat beter aan, droogt minder snel uit en groeit 
sneller. Het bodemleven neemt toe. Van de vette regenwormen tot de voor het oog niet zichtbare 
bacteriën. De algehele bodemgesteldheid wordt daardoor aanzienlijk verbeterd. Dit heeft een positief 
effect op de groei van jonge beplanting. De biologische en organische meststoffen hebben bovendien 
een lange werking. Onze bodemverbeteraars zullen gedurende het groeiseizoen worden aangepast 
qua meststoffen. In het voorjaar richten we ons vooral op de groei van de plant zelf en in het najaar 
stimuleren we vooral de beworteling.  

Voor tuinen en openbaar groen

GreentoColour® is een hoogwaardige, gemakkelijk te verwerken bodemverbeteraar. Het is uitermate 
geschikt voor bodemverbetering van openbaar groen en vaste planten en wordt veelvuldig geleverd 
aan gemeenten, aannemers en hoveniers, maar ook aan particulieren. GreentoColour® is leverbaar in 
30-liter zakken, big bags, gelost met autolaadkraan en los gestort.   

Onderhoud

GreentoColour® is onderhoudsarm; echter niet onderhoudsvrij! GreentoColour® is een zeer rijke 
organische bodemverbeteraar waarbij in de groeiperiode niet alleen de vaste planten een groeispurt 
maken. Ondanks dat het substraat voldoet aan de strenge eisen zullen in deze nieuwe stikstofrijke 
organische stof, 1-jarige onkruidzaden graag groeien en neerstrijken. Tijdig en adequaat onderhoud is 
in deze perioden extra belangrijk. 

Eisen

GreentoColour® wordt aantoonbaar geleverd en voldoet aan alle hoge eisen, zowel fysisch als 
chemisch. Denk hierbij aan de organische stof, pH, lutum, draagkracht, voedingswaarden en met hoge 
milieueisen en voedingsaspecten. De bodemverbeteraar wordt periodiek getoetst op beheersing van 
(zaad)onkruid en is vrij van wortelonkruiden. Wij leveren het product onder certificaat BRL 9335-4.   
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specificatie GreentoColour® Buffer-substraat

gradatie 0 - 15 mm

organische stof 6 - 8%

zuurgraad PH 5 -7

lutum 8-12%

EC gehalte max 1,8 mS/cm

droge stof 150 kg per m3

Lava Oxigen afhankelijk van (onder)grondsoort

 organische meststoffen biologische meststoffen DCM

GreentoColour® Meng-substraat 

GreentoColour® Basis-substraat

GreentoColour® Buffer-substraat

Het kenmerk van de samenstelling GreentoColour® Meng-substraat is dat de organische meststoffen een lange werking hebben. Zoals 
de naam al aangeeft, is deze bodemverbeteraar samengesteld om door de huidige grond in het plantvak door te mengen. Belangrijk 
bij het toepassen van dit product is dat de locatie waar de bodemverbeteraar gebruikt wordt, vrij is van wortelonkruiden. Bij Greento-
Colour® Meng-substraat heeft de meststof na een jaar nog steeds 75% van de werking. Er worden organische meststoffen van DCM 
aan toegevoegd zodat het bodemleven nog actiever wordt. Dit heeft een positief effect op zowel de beworteling als op de groei. Dit 
product kan - indien gewenst - ook 100% biologisch geleverd worden.

GreentoColour® Basis-substraat is een hoogwaardige, geheel kant-en-klaar product voor plantvakken ten behoeve van vaste be-
planting. Het is een goede basis voor planten en verbetert de structuur van de bodem. Het materiaal is met veel zorg samengesteld 
en bestaat uit bodemmateriaal van mineralen en uitgerijpte organische aarde. GreentoColour® Basis-substraat wordt gedurende 
het seizoen qua samenstelling aangepast. Zo kunnen wij u garanderen dat de plant de juiste voeding krijgt in het jaargetijde dat het 
substraat wordt toegepast. Dit product kan - indien gewenst - ook 100% biologisch geleverd worden.

eigenschappen
• kan 100% biologisch geleverd worden
• hoog gehalte aan organische stof 
• werkt niet verzurend
• goede beluchting
• gemakkelijk te verwerken 
• homogeen van structuur 
• duurzaam door toepassing van natuurlijke compost 
•  toepassen op wortel-/onkruidvrije plaatsen

verwerkingsadvies
• niet nat verwerken; rekening houden met weersomstandigheden
• minimaal 10 cm dik aanbrengen en vervolgens minimaal 40 cm  
 doorspitten
• onderlaag dient geheel vrij te zijn van (wortel-)onkruiden

specificaties GreentoColour® Meng-subtraat

gradatie 0 - 40 mm

organische stof < 10%

fosfaat 2 kg per m3

stikstof 3 kg per m3

droge stof 150 kg per m3

organische stof 110 kg per m3

 organische meststoffen biologische meststoffen DCM

specificatie GreentoColour® Basis-substraat

gradatie 0 - 15 mm

organische stof 6 - 8%

zuurgraad PH 5 -7

lutum 4 - 8%

EC gehalte max 1,8 mS/cm

droge stof 150 kg per m3

kiemzaden < 20

organische meststoffen meststoffen DCM

gebruiksperiode
gehele jaar

gebruiksperiode
gehele jaar; samenstelling wijzigt gedurende jaargetijde

GreentoColour® Buffer-substraat is een vochtvasthoudende bodemverbeteraar en speciaal ontwikkeld voor zanderige ondergronden. 
Of te gebruiken op plaatsen waar water geven lastig is in geval van extreme, droge weersomstandigheden. Dit product heeft extra 
toevoegingen zoals lava oxigen en witveen. Door het absorberende vermogen van fijne lavakorrels, geëxpandeerd klei en witveen 
wordt het water (na een regenbui of water dat gegeven wordt), vastgehouden in de bodem. Op momenten van droogte worden water 
én voedingsstoffen dan weer afgegeven aan de wortels. Zodoende ontstaat een meer gelijkmatige afgifte van water waardoor de plant 
veel minder stress krijgt. Hierdoor zal de noodzaak om zeer frequent water te geven verminderen. GreentoColour® Buffer-substraat 
bezit het juiste aantal mineralen en zit vol goede sporenelementen. Door het gebruik van de lava oxygen zal de grond niet dichtslaan 
en blijft het zuurstofgehalte op peil. De goede schimmels en bacteriën zorgen voor efficiëntere opname van voeding, beschermen tegen 
abiotische stress (droogte) en zorgen voor weerbare planten. Het product wordt volledig op biologische basis geproduceerd.

eigenschappen 
• 100% biologisch
• geeft water en voedingsstoffen gemakkelijk af 
• absorbeert water en voedingsstoffen
• werkt als waterreservoir (vochtvasthoudend in droge periode)
• belet het uitspoelen van voedingsstoffen
• zuurstofgehalte bij de wortels zal verbeteren
• werkt niet verzurend 
• grond blijft luchtiger, dus nóg betere beluchting
• gemakkelijk kant-en-klaar te verwerken 
• homogeen van structuur
• geleverd volgens BRL-protocol 9335-4

verwerkingsadvies 
• kant-en-klaar dus direct te gebruiken
• te gebruiken als toplaag, laagdikte minimaal 20 cm 
• overhoogte van 20% gebruiken in verband met inklink
• niet nat verwerken; rekening houden met weersomstandigheden
• onderlaag altijd losmaken en dient geheel vrij te zijn van (wortel-) 
 onkruiden.

gebruiksperiode
gehele jaar; samenstelling wijzigt gedurende jaargetijde

eigenschappen
• kan 100% biologisch geleverd worden
• goed waterdoorlatend 
• uitstekende groeibasis voor vaste beplanting
• werkt niet verzurend
• goede beluchting
• gemakkelijk te verwerken 
• homogeen van structuur 
• geleverd volgens BRL-protocol 9335-4 

verwerkingsadvies
• kant-en-klaar dus direct te gebruiken
• te gebruiken als toplaag, laagdikte minimaal 20 cm
• overhoogte van 20% gebruiken in verband met inklink
• niet nat verwerken; rekening houden met weersomstandigheden
• onderlaag altijd losmaken en dient geheel vrij te zijn van  
 (wortel-)onkruiden.


