Binder Groenprojecten combineert drie
groene specialisaties tot topproject
Binder Groenprojecten is een echt allround groenbedrijf. Een familiebedrijf uit Poortugaal (regio Rijnmond) met een al 75 jaar lange
bedrijfshistorie. Tegenwoordig is Thod Binder namens de derde generatie van de familie algemeen directeur van Binder Groenprojecten.

Thod Binder is blij met de kans die BP aan Binder
Groenprojecten bood: ‘Als Binder Groenprojecten
zijn we in staat tot uitvoering van ieder type
groenproject, maar we vallen op dankzij onze
drie groene specialisaties. Allereerst aanleg en
onderhoud van industrieel groen, vervolgens
de aanleg en het onderhoud van daktuinen en
dakparken en als klap op de vuurpijl zijn we
sterk in aanleg en onderhoud van zogeheten
heemtuinen. Dit zijn groenprojecten die uitgaan
van de natuurlijk aanwezige vegetatie op een
bepaalde plek en die op de specifieke ecologie
inspelen. Al onze drie groene specialisaties
komen samen in dit groenproject rond én op
het dak van het BP-kantoor. Voor ons een mooie
kans om binnen de eigen regio onze kennis
en kunde te laten zien. Helemaal onverwachts
was de keuze voor ons bedrijf echter niet. Wij
verzorgen tenslotte al jaren al het industriële
groen op de BP-raffinaderij aan de andere kant
van de N15.’ Vergeleken met gangbare, vaak
monotone groenstroken, biedt heemgroen een
kleurrijk en natuurlijk beeld en een grote variëteit
aan plantensoorten. Binder Groenprojecten kan
als exclusieve partner van Heem (Overberg) deze
actieve natuurontwikkeling aanbieden. Met het
juiste advies, een geschikte aanleg èn het goede
beheer van de inheemse kruiden en planten
brengt Binder Groenprojecten de oorspronkelijke,
natuurlijke begroeiing terug.
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Natuurgebied de Beer
Met 26.000 m2 waarvan 2600 m2 daktuin
is de groenaanleg rond het BP kantoor voor
Binder Groenprojecten een middelgroot project.
Binder: ‘Alle aangebrachte grond is afgestemd
op de gewenste plantensoorten. We streven
naar een typische duinvegetatie maar daarbij
moet je niet denken aan het cliché van helwit
zand met helmgras. Hollandse duinen bieden
van nature veel meer afwisseling. Op het dak
van het hoofdkantoor en de duinheuvel naast
het gebouw komen meest kruidensoorten
overlopend naar middelhoge bossages beneden
op entreeniveau. Exact vergelijkbaar met de
duinen in natuurgebied de Beer dat hier in de
Rotterdam Botlek tot in de jaren vijftig lag.’ Voor
het project zijn de aanwezige plantsoorten in
de omgeving geïnventariseerd. Die aangetroffen
soorten zijn door Binder Groenprojecten
gecombineerd met kenmerkende planten uit het
zogeheten ‘uurhok’. Alle aangebrachte grond is
redunaal van karakter. Binder: ‘Redunaal staat
voor kalkrijke grond aangevoerd via de rivieren.
Bovendien hebben we de kruidensoorten van
de daktuin aangepast aan de relatief droge
omstandigheden daar. Op het dak ligt een
tamelijk dun en zandig grondpakket van 50
cm op EPS van soms anderhalve meter dik. Het
meeste hemelwater zal naar het EPS zakken
en daarmee onbereikbaar worden voor de

wortels van het zaaigoed. Daar houden we
rekening mee.’ Uit te zaaien soorten dragen
oer-Hollandse namen als Kweekdravik, Gewone
veldbies, Avondkoekoeksbloem, Kattendoorn
en Zeepkruid. Binder Groenprojecten garandeert
binnen drie groeiseizoenen een stabiel groen
beeld. Een juist beheer van eenjaarlijke
maaibeurten met vingerbalk (mechanische zeis)
is daarvoor essentieel. Binder: ‘Met het huidige
aanhoudend droge weer wachten we eventueel
nog enkele weken met zaaien tot het geregend
heeft. De grond is alvast goed geroteerd en
bemest. Het zaaien gebeurt met de hand, naast
het handmatig uitzetten van de 11.000 stuks
beplanting. Specifiek gekozen grassoorten
voorkomen de eerste tijd het wegspoelen
van kostbare grond en kruidenmengsels.
Na het zaaien dekken we de bodem af met
papiercellulose tegen het verstuiven. Binnen drie
jaar is het BP hoofdkantoor niet van een echte
Hollandse duintop te onderscheiden.’
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