
           
     Hoge borders    

       voor nog meer groen! 
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Hoge borders zijn    
 groene eilanden  

   in een stedelijke omgeving

Hoge borders worden steeds populair-
der, niet alleen in privétuinen. Vooral 
in stedelijke gebieden vormen ze 

groene eilanden 
die tussen de verharde en ge-asfal-
teerde oppervlakken uitspringen.  
De verharde oppervlakken worden 
hierdoor weer doorlaatbaar voor 
neerslag en dragen bij aan een 
verbeterde leefomgeving.
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Hoge borders  

  zijn steunpilaren van    

   groene ruimtes!
Ze markeren grenzen van parkeerplaat-
sen, woonwijken, parken, tuinen en nog 
veel meer openbare en privé-ruimtes. 
Ze zijn zeer geschikt als groene 
afscheidingselementen tussen percelen 
en terrassen, maar ook als groente- en 
kruidentuinen. Door de verhoging zijn 
ze gemakkelijk te onderhouden en voor 
oudere mensen op ergonomische 
hoogte.
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Hoge borders  voor   
bieden nieuwe kansen voor flora en fauna. 
Afhankelijk van het gebouw en de statica is  
het zelfs mogelijk om bomen te planten  –

Het getoonde voorbeeld betreft het Volksbank 
gebouw in Freiburg. Behalve de groene binnen-
plaats op het dak van de eerste verdieping zijn 
alle daken voorzien van beplantingssytemen 
van de firma Richard Brink. Daarnaast zijn de 
hoge borders uitgevoerd met houten banken.

een natuurlijke schaduw op de daken van de stad. 

dakbegroeiing 
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De Kolenmijn en industriecomplex Zeche 
Zollverein in Essen is niet alleen een industri-
eel monument en UNESCO-werelderfgoed, 
maar ook een boeiend herstructureringspro-
ject. Nieuwe gebouwen zoals de verzonken 
parkeergararage met groendak vullen 
braakliggende terreinen met behoud van het 
karakter van het complex
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Hoge borders bieden niet alleen 
ruimte voor planten, maar bieden ook 
de mogelijkheid om een

beschutte groene plek te vinden.
De geïntegreerde houten banken 
zorgen voor een nieuw perspectief 
met groen op ooghoogte. Bomen 
bieden een beschutte groene plek.

Een plekje in het groen!
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Een plekje in het groen!

Creëer groene oases op daken, in 
foyers, binnenplaatsen, tuinen en 
openbare ruimtes.  Met onze hoge 
borders is de vergroening van 
verschillende plekken mogelijk.

Hoge borders met geïntegreerde 
zitplaatsen zijn een aanwist voor de 
openbare ruimte en nodigen uit om 
op te rusten. De vorm van de hoge 
border en banken kunnen zowel 
organisch als geometrisch gevormd 
worden, dit naar klant wens.



10 | Hoge borders

Binnenbeplanting verbetert het binnen-
klimaat doordat de lucht met zuurstof 
verrijkt en bevochtigd wordt. De planten 
vormen de 

‚groene long‘

van gebouwen. 
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    Ook  
voor indoor-      groen! 

Hoge borders of plantenbak? Dat is  
de vraag. Hoge borders voor binnen-
toepassingen produceren we met 
bodem, waardoor het feitelijk grote 
plantenbakken zijn. Ook hier is 
maatwerk mogelijk en bieden voldoen-
de ruimte om zelfs bomen te planten.



www.richard-brink.nl
met aanbestedingstekst-generator,

 leveranciers-database 
en online-shop

Richard Brink GmbH & Co. KG  
 Metaalwaren fabricage en verkoop

Duitsland 
Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Tel.  +49 (0)5207  95 04-0  
Fax  +49 (0)5207  95 04-20

anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

Oostenrijk
Rosenheim 112 b
9805 Baldramsdorf
Tel.  +43 (0)4762  75 00-0  
Fax  +43 (0)4762  75 00-04

anfragen@richard-brink.at
bestellungen@richard-brink.at

Nederland
Capitool 10
7521PL Enschede
Tel.  +31 (0)85  210 0519
Mobiel +31 (0)64  420 9309

aanvragen@richard-brink.nl
bestellingen@richard-brink.nl
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