
116 De Hovenier - 8/2022

Groen-ingenieur Eddy Rasing die bij 

hoveniersbedrijf Uw Tuin in Malden 

werkt, heeft in de afgelopen jaren 

Floraplan ontwikkeld. Dit computer-

programma helpt hoveniers een beplan-

tingsplan te maken. ‘Het is tijdbesparend. 

Met Floraplan maak je in 10 à 15 minuten 

een plan waar je anders een paar uur mee 

bezig bent. Het is ook laagdrempelige 

software die veel voor je uitzoekt en 

berekent. Denk aan het aantal exempla-

ren dat je van een bepaalde plant nodig 

hebt in een border.’ 

Auteur: Rosanne de Boer

Floraplan neemt hoveniers 
werk uit handen

Eddy Rasing laat de resultaten zien die met Floraplan zijn bewerkstelligd.

Groen-ingenieur Eddy Rasing maakt tijdbesparende software
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Eddy Rasing ontdekte dat hij bij het maken van 
een beplantingsplan telkens dezelfde handelin-
gen moest uitvoeren. ‘Dat kan sneller en gemak-
kelijker’, dacht hij bij zichzelf. ‘Zo is Floraplan 
geboren. Ik heb er tien jaar aangewerkt en ben 
drie jaar bezig geweest met testen en verbe-
teringen doorvoeren. Op de Groene Sector 
Beurs in Hardenberg afgelopen voorjaar heb ik 
Floraplan gelanceerd. Ook op evenementen als 
Meesters in de Tuin, recentelijk nog bij Ebben 
Inspyrium in Cuijk gehouden, laat ik zien hoe 
Floraplan werkt.’ 

Innovatief
Hij kreeg veel positieve reacties na de lance-
ring van Floraplan op de Groene Sector Beurs. 
‘Mensen moeten wel wennen aan het werken 
met dergelijke software. Het is een nieuwe 
innovatie. Zoiets bestond er nog niet. Ik heb het 
idee uitgewerkt en een programmeur benaderd 
die het voor mij heeft vertaald en de software 
ervoor ontwikkeld.’ Intussen zijn er al zeker 
200 beplantingsplannen mee gemaakt sinds 
de lancering, vertelt Rasing. ‘Er was nog geen 
digitaal programma voor het maken van beplan-
tingsplannen.  Tekenprogramma’s worden er 
wel veel voor gebruikt, maar hierin moet je veel 
meer handelingen verrichten. Zo moet je in een 
border waar vijftien planten in passen vijftien 
keer zelf deze plant in dit vak plaatsen.’ Deze 
tekenprogramma’s gaven hem wel inspiratie en 
ideeën voor hoe hij Floraplan wilde vormgeven 
en wat hij er graag in wilde verwerken. ‘Doordat 

Floraplan hoveniers veel werk uit handen neemt, 
voorkom je ook snel gemaakte fouten bij het 
kiezen van de soort plant en de hoeveelheid die 
je nodig hebt. Een misrekening is zo gemaakt.’ 

Grondsoort
‘Met Floraplan zet je zelfs met een beperkte 
plantenkennis in een handomdraai een nieuw 
en verrassend beplantingsplan voor de klant in 
elkaar.’ Gebruikers kunnen een try out pakket 
aanvragen via de website Floraplan.nl van 30 
euro voor 3 maanden. Floraplan kost normaliter 
30 euro per maand. ‘Gebruikers geven eerst de 
maten van de plantvakken op. Hierna kiezen ze 
de planten die ze willen door deze in de planten-
lijst op te zoeken en aan te klikken. Ze kunnen 
zoveel soorten planten toevoegen als ze zelf 
willen. Het programma rekent automatisch de 
hoeveelheden uit. Gebruikers kunnen de aantal-
len aanpassen. Ze geven aan of een plantvak 
in de schaduw, half-schaduw of zon ligt. Na het 
aanklikken van het soort grond kunnen ze alleen 
planten plaatsen die kunnen groeien op zand- 
en/of kleigrond.’ Het is mogelijk in Floraplan de 

borders automatisch te laten vullen. ‘Gebruikers 
geven dan de maten en ligging van de planten-
vakken aan en hun wensen voor de kleuren en 
plantstijlen. Floraplan kiest dan de planten uit en 
berekent de hoeveelheden die nodig zijn.’  

Blijven ontwikkelen
Rasing staat open voor nieuwe ideeën om 
het programma verder te ontwikkelen. Hij is 
benieuwd of bezoekers van Meesters in de Tuin 
nog ideeën of wensen aandragen. De vraag of 
er ook eigen planten in het programma gezet 
kunnen worden, vindt hij bijvoorbeeld een inte-
ressante om te onderzoeken. ‘Er staan nu circa 
3.000 soorten in Floraplan. Ik heb gekozen voor 
soorten die goed leverbaar zijn en daarvoor 
allerlei kwekerslijsten bekeken. Als mensen zelf 
soorten kunnen toevoegen, is het altijd wel de 
vraag of deze leverbaar zijn.’ 

ACHTERGROND
3 min. leestijd

‘Met Floraplan zet je zelfs met een 
beperkte plantenkennis in een hand-
omdraai een nieuw en verrassend be-
plantingsplan voor de klant in elkaar’

Achter het bureau kunnen met Floraplan de borders in 

een handomdraai worden ingevuld.

Workshops
Voor (hoveniers)bedrijven die kennis willen maken met het programma Floraplan en meer 
informatie willen over de toepassing van het beplantingsplan programma, organiseert Groen-
ingenieur Eddy Rasing twee Workshop middagen. Tijdens deze workshops word je meegenomen 
hoe je een beplantingsplan kunt samenstellen.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Uitleg van het beplantingsplan programma Floraplan.
• Hoe maak je een goede structuur in je beplantingsplan.
• Geef beplanting de ruimte in de tuin
• De 7 belangrijkste planteigenschappen komen aan bod.
• Tips en tricks voor een goede samenstelling van het assortiment 
• Uitleg over de bodem en bemesting (verzorgd door Ecostyle professional) 

Deelnemers kunnen zelf een laptop of iPad meenemen waarmee ze zelf aan de slag kunnen 
met het programma om een beplantingsplan te maken. De middagen worden gehouden op 
de eerste woensdag in januari en februari 2023 van 14.00-16.30 uur in De Boerderij Nieuwe 
Aamsestraat 94 Elst (is in de Intratuin) De kosten voor deze middag zijn € 75,-- per persoon.

Aanmelden kan via een email te sturen naar info@floraplan.nl en geef hierbij aan op welke dag je 
wilt komen. Wacht niet te lang met de aanmelding want vol is vol.
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